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  فكرة هذه األوراق
 الذي سار عليه  املعيارياملنهجاملسعى يف هذه األوراق أن جتلّى صورة 

  لتدوم على مر العصور، لغةًيف سبيل حفظ وحدة اللغة  ية علماء العرب
تتوارد على حوضها قوافل الظلماء إىل املنهج الرباين منذ كان اإلسالم إىل 

فلئن كانت املعياريات غري العربية قابلة . األرض ومن عليها اهللا أن يرث
أو  ، على مدى قرن أو قرنني من الزمانللحفاظ على وحدة لغاا ومتاسكها

 ذلك أو أكثر، مث تبدأ تلك اللغات بالتحلل إىل هلجات أو حىت إىل أقل من
ك لَلغة كالفَ_ على الدهر_خطط هلا أن تدوملغات، فإن العربية كان ي

 ا اللهجات العربية وغري العربية كما حتف الكويكبات لعظيم، حتفا
 و قد تقترب يف مدارها منه أو تبتعد، ولكنها تظل تستنري بهالفلك العظيم،ب

  . ج مداره خارج القدرة على التأثري يف
، متميز ه وحِدربية نسيجوعلى هذا فاملعياريات كُثر، ولكن املعيارية الع

 هذه األوراق موقد كان من ه. اريات يف أهدافه وخصائصهعن سائر املعي
يزه عن كثري من املناهج اللغوية ما مي املنهج، وعأن تتحدث عن هذا

 ومل يكن من هم هذه .األخرى، وعن األخطاء التطبيقية اليت وقع فيها
األوراق أن تتحدث عن لبنات شكلت وحدات هذا املنهج، وليس احلديث 

و املفعول به،واملبتدأ، واخلرب، ، ، كالفاعلهلا هذا املنهجأبواب تناوهنا عن 
فهذه مفردات ظاهرة، تناولتها بإسهاب كتب ... واحلال،وارد، واملزيد،

النحو والصرف، ولكن القصد هنا، أن يوقف على املعمار اهلندسي الذي 
رى إال بالنظرة الكلية  ال تكاد ت، دقيقةمنها يف خطوطكان يتشكل نسيجه 
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 هيئة  وقد اصطفت فيه تلك اخليوط على هيئة متيزها عن كل،املةالش
  .ت يف بناء املعياريات األخرىاصطفّ

، وقد حق لبعض املستشرقني أن ينادوا واحلديث هنا، عن معيارية متميزة
سالمي، إلبالبحث عن مكان متميز هلا، ليس بني املدارس اللغوية يف تاريخ الفكر ا

  .)١(ث عن مكان الئق ا يف تاريخ العلوم بعامةبل مبا يتجاوز ذلك بالبح
، فقد تناول ملناهج اللسانية يف العصر احلديثوبعد أن تعددت ا

الباحثون هذا املنهج التراثي القدمي، بالقراءة والنقد واملوازنة بينه وبني املناهج 
اللغة بني " ويكفي أن أشري من بني هذه الدراسات إىل كتاب .األخرى

 املعيارية :لتمام حسان ، إذ وازن فيه بني هذين املنهجني" الوصفية املعيارية و
 وتناول .والوصفية، وكان واضح الترجيح للوصفية وواضح النقد للمعيارية

الكتاب بني املعيارية ":أمحد سليمان ياقوت، املعيارية والوصفية، يف كتابه
ليت رأي وقد اجتهد فيه يف تصنيف مناذج من مواقف سيبويه ا"والوصفية 

وال خيفى مدى . فيها توافقا مع الوصفية ،ومناذج أخرى عدها له معيارية
تأثر هذه الدراسة بالدراسة السابقة لتمام حسان ، انتصارا منه للوصفية على 

 وهاتان الدراستان على خالف مع هذه الدراسة اليت تسعى .حساب املعيارية
ها عن سائر املناهج اللغوية األخرى إىل بيان أمهية املعيارية للعربية ، وهي متيز

  . الستمرار العربية لغةً حية ومرجعا لتواصل األجيال
إلمساعيل أمحد "املستشرقون واملناهج اللغوية ": ومن هذه الدراسات كتاب

عمايرة ،وكان حديثه يف هذا الكتاب منصباً يف األساس على بعض املناهج 
 وقد ختلل حديثَه عن .وصفي واإلحصائيكاملنهج التارخيي واملقارن والتقابلي وال
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هذه املناهج شيء من املوازنة بينها وبني املعيارية يف بعض نقاط التقاطع أو 
 ومل يكن من هم هذه الدراسة أن تفرد املعيارية حبديث خاص ا، ألن .االفتراق

، وهو ال يرى أن ناهج اليت سار عليها املستشرقونالباحث يعد دراسته حول امل
  .             هذا املنهج كان ميثل خط سري هلم يف دراسام عن العربية

     :حسبها جامدة وهي تمر مر السحابن: اللغة
لغة، وأصحا فكما أنّ أصحاب اللغة . امثة مسات جتمع بني اللغة، أي

فإنّ اللغة ظواهر ...خيتلفون يف مستويام وأعمارهم وقوم وضعفهم
هذه ظاهرة شاخت وهرمت، وآذنت بالرحيل من عامل ف. ةمتعددة متنوع

وربما .  االستعمال، وتلك ظاهرة تشيع وتزدهر على ألسنة الناطقني ا
وهكذا هي .ازدهرت ظاهرة يف هذا احلّيز املكاينّ واحنسرت يف حيز آخر

احلياة، حياةُ البشر، وحياة الظواهر البشرية اليت تصدر عنهم، ومنها الظواهر 
ا حني ينظر إىل . ةاللغويم عذرِني عن احلركة، مع أنّ للمتوها وال ترومتور م

  املظهر البشري أو اللغوي احلياة يف مقطع زمين ضيق، ال يفطن فيه إىل أنّ
 زمين، وربما مكاينّ أيضاً، فيحسب أنّ هذا املتغري قد يتبدى له ثابتا يف مقطع

 مل  والشاب، فكأن الشيخ مل يكن شاباالثبوت سرمدي ال حيور وال يدور؛
، وكأنّ الشائع من الظواهر اللغوية أو البشرية مل يكن قليل يكن طفال

، مث طال به البقاء يف الذروة، أو  مث تدرج حتى وصل إىل ذروٍة ماالشيوع،
وهذه هي مسة . تراجع واحنسر حتى أصبح نسيا منسيا، أو أثرا بعد عين

حتسبها جامدة، وهي ... والعادات واللّغات، يف هذا العامل النسيبالكائنات
  .متر مر السحاب
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  معيرة اللغة توقاً إلى السكن واالستقرار
ومن مسات اإلنسان يف هذه احلياة، أنْ يتوق فيها إىل االستقرار، وأن 

نه  هذا التغير الذي يرى فيه األشياء واألحوال جتري، حىت لكأ–أحيانا -يكره
ها تكاد تأن حسيج موج متالطم، وهو الكائن الضئيل، مل يغرق، غرقه  يف ثَب

فهو جيد يف املرتل املتني ملجأ ومالذاً، ويف ثبوت . ولكن الغرق يتهدده
املكان واالجتاه، ما ميكّنه من أن يؤوب إىل مستقر ثابت، مع أنّ املكان 

وهو . لكوت الكوينّ وال يينمير يف هذا امل_ كسائر النواميس الكونية_
 للغة أهل زمانه ومكانه نوعاً - ولو ثبوتاً نسبياً–كذلك جيد يف املعايري الثابتة 

من السكن واالستقرار، ميكّنه من التواصل واهلدوء النفسي واالجتماعي، مع 
أنّ اللغة ال تكف عن الرحلة واملسري، من طور إىل طور، ومن جيل إىل 

و أما .املرء لَيحار يف أمرها وأطوارها، ومبتداها، ومآهلاجيل، حىت إنّ 
. األجيال فتشرب منها كما تشرب مما يليها من ر التعرف منبعه وال مصبه

واحلياة هي اللغة، وكلّ .. لكأنّ اللغة هي احلياة بنظمها الثقافية واالجتماعية
  . ملكوت ساحر، غامض، باهر، مهيبيسبح بأصحابه يف
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  املاضي"شفرة " الوصية الكربى املؤمتنة على فك :اللغة
 تتداخل يف  هذه النظم الثقافية واالجتماعية؟ وهل التاريخ سوى

. حلقات، تحكِِم سلسلة العصور، وتأيت يف سياقات متداخلة متجاورة
ة التاريخ، وهي واألمر موكول إىل اللغة، فهي الشاهد املؤمتن على ماد

وال شك يف .رفها يف شعاب ذاكرة مرت ا البشرية مبن يعاخلرائط اليت جتول
أن مثّة عالقة تكاملية بني األحداث اليت تشكل التاريخ اإلنساين واألنظمة 

عنوي  اليت يتشكل رصيدها امل، الصوتية والصرفية والنحوية والبالغية:اللغوية
لى ، القادِر عشري اخلالق، متفاعلة مع الذهن البأصال من األحداث التارخيية

، اختلطت خيوطه بنسيج لق اجلديد املؤتلف من نسيج لغويإجياد هذا اخل
وبذا تصبح اللغة هي . التاريخاألحداث التارخيية، لتصبح اللغة بذلك حاضنة 

واللغة مبيكانيكيتها التعبريية هي . املاضي" شفرة"الوصية الكربى املؤمتنة على 
 الصامت، فإذا به ناطق جتري ن إىل الزماملسؤولة عن استعادة احلركة واحلياة،

، على حنو من وال يعين ذلك أن قراءة نصوص املاضي.احلياة يف عروقه
 ال أدل على ذلك من التباين يف تفسريها، والتنوع يف قراءا، ؛السهولة

واالستعانة باآلثار واحلفريات اجليولوجية، وشواهد أخرى كثرية من خارج 
اللغة، تدف النص اللغوي وتساعدرعلى س ر أعماقهب.  

  اللغة بين الجد والحفيد            
إذن، فمع هذا الكر والفر يف الرحلة الدؤوب، حيدث التغير، سريعا أو 
بطيئًا ، يف كلّ مرافق احلياة، ومنها اللغة، اليت اختلف أهلها يف التعبري عن 

فيد تتغير، فيسمى ، يشعر أنّ لغة احلمثالً يعتريها، فاجلَد، يهذا التغيري الذ
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ا، أيأو خمالفًا للمعيار، أو حلن ،ا على العرف اللغوير خروجخطأ : هذا التغي
ه ليحس أن رحلة احلياة تدخل به أطوارا يكاد يقف بل إن املرء نفس.لغويا

معها مبهورا أمام ألفاظ عفا عليها الزمان، وما عاد مير ا أو متر به إال 
 خمزونة يف الذاكرة التارخيية، كأا قوارير مألا ذاكرة مصادفة، ولكنها تبقى

  .    ، فكان من رِحمه احلاضر الذي ميثل واقعاً وخياالً انبلجالتاريخ باملوروث ،
 حنو ، وأخذاً باألسبابلب أن يعد هذا اخلروج تطوراأما احلفيد فيغ

 اِحلدة يف احلكم وهكذا ينشأ حكمان ال خيلوان من. معايشٍة ملتغيرات العصر
تطورا بكلّ ما للكلمة من مشروعية : على ظاهرة واحدة؛ إذ يسميها بعضهم

خطأ أو حلناً، بكلّ ما للكلمة من تقتضيها س يها بعضنن التطور، ويسم
 حتيزا إىل -إنْ حنن جانبناه. فاخلطأ خطأ، والتطور صواب. معان سلبية

  . نكن بذلك قد ركبنا شططاً-القدمي

   اللغوين االعتدال والغلو في فهم التطوربي
 التارخيي والوصفي يف هذا املنطق صوابا ، وقد وجد أصحاب املنهجني

، فاللغة ال بد هلا من أن تتطور ، وقد رموا املعايري "دع لغتك وشأا": وقالوا
 املنطق اآلخر فقد دافع عنه بعض أصحاب وأما. )٢(النحوية بالركوداملدرسية 

؛ ومعاين  اللغة صرفًا وحنْوا وصوتادنهج املعياري دفاعا مستميتا ، فقواعامل
خلق : "وقالوا. نبغي أن تظلَّ على حاهلااملفردات، وحىت األساليب البيانية، ي

تغيري خيرج ا عن حدود ، فإذا اعترى اللغةَ الكمالكناية عن " النحو بأسنان
وزمانا ) ددة يف منطقيت احلجاز وجندقبائل حم(املعيار اللغوي العريب مكانا 

 ذلك حلنا، حتى لو كان دع ،) بعدها ١٥٠ قبل اهلجرة حىت ١٥٠حوايل (
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ال يف حاالت نادرة حني يتوثق من صفاء لغة إاألمر يتعلق باأللفاظ ومعانيها،
 لكل معيارية وبطبيعة احلال، فإن .)٣(القرن الثاين اهلجريمن جتاوز منتصف 

 ، مربوطةً بأهداف تلك املعيارية، ومالبسات نشأااصةً امواصفاٍت خ
  .التارخيية والراهنة واملستقبلية

  اللغة بين الثابت والمتغير
إنّ نظرة كهذه أو تلك، ال ختلو من اعتدال يف جانب، وغلو يف جانب 

وحتى حناكم هذه وتلك، ال بد من إقرار معيار يحتكم إليه؛ فاللغة يف . آخر
وتتمثل الثوابت يف . من مكوناا، تثْبت مدة طويلة قبل أن تتغري وتتبدلجوانب 

. حنْو اللغة وصرفها، أي القواعد اليت تضبط ِبنى الكلمات وبىن اجلمل أو التراكيب
، إىل أن يظل ثبوت الثوابت العربية ة املعيارية منذ النحاة األوائلوتسعى العربي

 .، ثوابت نسبية قابلة للتغير البطيء مع الزمنيات األخرى املعياردائماً، بينما ثوابت
 –وبالتايل فإن مبدأ الثابت يف غري العربية يؤدي إىل أن تتغري هذه اللغات وتتبدل 

 فال تعود قراءة التاريخ إال يف يد املتخصصني ، يف حني –ولو على حنو بطيء 
التاريخ يف ميسور من " ةِشفر" تطمح العربية بفضل دميومة الثوابت يف أن تكون 

  .ملك هذه الثوابت
 كاألساليب البيانية ومعاين الكلمات ،وأما املتغريات فما سوى الثوابت

وحتى األلفاظ اليت حتمل هذه املدلوالت، فإنها تتجدد، ومتوت، . ومدلوالا
وال ضري، فهذه متغيرات اللغة، وهي . وحتيا، وقد يكون ذلك بطيئًا أو سريعا

ف من ختصص إىل آخر، يف مضامينها االصطالحية، حىت لدى أبناء ختتل
  .اجليل الواحد واملكان الواحد
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 عمر هذه املتغريات أو ِقصره، مرهون بعوامل خمتلفة،اجتماعية وطولُ
كاألمثال والعبارات اليت تتكرر يف مناسبات األفراح واألتراح، . .أو دينية

 وهي العبارات اجلاهزة اليت تتداوهلا ين،وكاملسكوكات اللفظية املرتبطة بالد
" لبيك الّلهم لبيك" و"  أجركمعظّم اهللا"، و"يرمحك اهللا" حنو األجيال،

فإن اطّراد استعمال هذه العبارات واألساليب ال يتيح . ."سبحان اهللا"و
لسوايف النسيان واهلجران أن تولة بني عفّي على آثارها، ولذا فهي تبقى د

ضها على لسان بوهي تنبض على لسان آخر مستعمل ن. نقطعالناس، ال ت
وقد . أول مستعمل، بشكلها ومضموا، وإعراا، وتقدميها أو تأخريها

كثرت كتب التراث اليت تتعقب هذه األساليب كفقه اللغة للثعاليب ،وأدب 
              .الكاتب البن قتيبة
وابت معمرة، وهي اليت تسمح حو والصرف العربيني، فتلك ثنوأما قواعد ال

وعلى هذا، فإن كانت . لألجيال أن تتواصل ، على تباعد ما بينها زمانا ومكانا
الثوابت تسمح باستمرار التواصل بني األجيال، على ما بينها من تباعد، فلم ال تدوم 

ول ، هذه الثوابت؟ وِلم ال يكون السجل الثقايف والتجربة احلضارية لألمة يف املتنا
لكل من أراد أن يطّلع على جتارب صمت أهلها حتت ركام التاريخ، ولكن اخلرائط 
التنظيمية املوصلة إىل ما أنتجته أدمغتهم ميكن أن تقرأ يف ضوء كل نص أو أثر 

  .تركوه، بفضل احملافظة على الثوابت

  المعيارية العربية مفتاح تولج به كُل العصور
اليت تسعى إىل أن تظلّ األجيال على تواصل، " املعيارية" وهنا ينهض دور 

وهي املنهج الذي سار عليه علماء التراث يف تقعيد اللغة، وعرف باسم املعيارية 
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ألنه يرمي إىل احلفاظ على معايري الصواب يف اللغة، برصد قواعدها 
اإلرث املعمار الفكري وأليس مهما أن منلك مفتاحا لغويا نِلج به . واستعماالا

التقدير، كلَّ التقدير، أولئك احلضاري لعصور بعيدة عن عصرنا؟ أال يستحق ،
حفظوها إذ قعدوها ، فكانوا بذلك كمن يبين هرما : اللغة، أي" معريوا"الذين 

شاخمًا، من امتلك الوقوف على رأسه، ملك أن يرى كلّ ما صنعه من قبلَه، 
أن يروا ما كُِتب فَيفْهمونه من غري ترمجان؟ هذا وملك من يأيت ِمن بعده بقرون، 

ما ينبغي أن تؤيد املعيارية فيه؛ إذ وفرت ملن ميتلكها أنْ ميتلك مفتاحا ال يصدأ 
  .وال يبلى، وجعلته يتسنم قمة دوا كل القمم

  ؟أيغني ثوب واحد عن كل الثياب
تشبيهات وجمازات، وأما أن يتاح للغة أنْ جتدد ثياا بألفاظ جديدة، و
 وهو .)٤(أمر مطلوبوأمثال تعبر ا عن واقع ما جيد يف هذه احلياة، فهذا 

جزء من تاريخ اللغة املتجدد، وهو املوضوع أو املوضوعات اليت تعبر عنها 
الثوابت لكي تنقلها من جيل إىل جيل، فتؤدي هذه الثوابت بذلك بعض 

هذه هي األلفاظ وهذه هي : رسالتها، وإالّ فكيف نقول للناس وللغة
ألِْبسوها سوها ومعانيها، وهذه هي التشبيهات واالستعارات، ثياب قدمية، الب

لغتكم، حسبكم وكفى، فثوب واحد يغين عن كل ثوب ، ولكلّ الفصول 
فاألساليب البيانية .هذا منطق ال ينبغي أن يؤيد فيه أحد...! واملناسبات

اجلديدة اليت تعرب عن فلسفة التمايز بني عصر واازات البالغية هي الثياب 
  .وعصر وجتربة وأخرى

وعلى هذا فاللغة معيارية يف حدود السعي إىل تثبيت الثوابت كما 
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وحتى يؤكَّد هذا . يشتهي املعياريون، واللغة متطورة كما يقول التارخييون
ها، أمر يؤدي  إنّ ترك اللغة وشأا، حتى يف ثوابت:املضمون يمكن أن يقال
ة بني األجيالإىل أن تفقد اللغة أهمحني ، وال سيما خصائصها التواصلي 

حيمل هذا التواصل رسالة خالدة كالقرآن الكرمي، كما أنّ احليلولة دون أن 
، كاحليلولة بني اجلسم احلي وغذاء جديٍد، يِمده بطاقة جديدة، تتطور اللغة

  .فيضمحلّ فيموت

   اللغةَ المعيارية ؟كيف تصبح اللهجةُ
وثوابت اللغات قد تقوم على النهوض بقواعد هلجة من اللهجات، 
حتى تتمتع هذه اللهجة بعامل أو أكثر من العوامل اليت تؤهلها إىل ما جيعلها 

ي، ـومـقـتتفوق على سائر اللهجات املقاربة هلا، كالعامل الديين، أو ال
أو العلمي ،اجتمع هلا من هذه العوامل مجلة؛ وعندئذ أو ما .. .أو االقتصادي

يكثر الناطقون ا، وتصبح هي اللغةُ املعتمدةَ لدى أمٍة من األمم، أو حضارة 
ويصبح ما سواها مما قارا جمرد هلجات حمليٍة، يتعامل ا .. .من احلضارات

الناس على نطاق ضيق، وقد تكون عرضة للتغير السريع؛ إذ ال جتد عناية 
 رية يف التخطيط اللغوي الذي يصب اهتمامه على االرتقاء باللهجةكب

 . لتصبح اللغة املعيارية لألمةاملتميزة
 على ائتالف ما اتفقت عليه – كما يف العربية -وقد تقوم اللغة املعيارية 

 استبعاد ما اختلفت فيه هذه اللهجات من ظواهر ال تدخل ع، م)٥(هلجات متقاربة
 تعتمد بوصفها ثوابت لغٍة تتوحد عليها عد الراسخة للمعيارية، اليتيف بناء القوا

 تقرا أو تباعدها عن اللغة املعيارية ،وأما اللهجات، فتظلّ  يف أخذ  ورد. األمة
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عوامل متعددة، كاألمية واجلهل، والعامل الديين، والقرب اللّغوي من األمم األخرى 
  .أو القريبة منها أُسرةذات اللغات البعيدة عنها، 

 القائمة على ائتالف ما اتفقت عليه اللهجات –وال ينبغي أن توسم املعيارية 
، إذ اتساع )٦("باخلطأ املنهجي يف جعل املرحلة املختلفة للدراسة واسعة "–املتقاربة 

هذه املرحلة تضحية ال بد منها إذا أريد للغة أن خترج من حيز املكان الضيق والزمان 
لضيق والقبيلة احملدودة، إىل رحاب أوسع، وال سيما يف حالة كحالة العربية اليت أريد ا

هلا أن حتمل املعجزة الربانية، اليت يؤمل هلا أن تتجاوز يف استمرارها حدود الزمان 
واملكان، لتشمل العربية يف نطاق يتجاوز القبيلة، إىل ما ائتلفت عليه القبائل، مع 

 بالفروق اخلاصة اليت متيز قبيلة عن أخرى، كهذه -حلالبطبيعة ا –التضحية 
التضحيات اليت تقوم عليها املعيارية يف لغات متعددة، إذ يضحى بالفروق اللهجية 

Dialect لصاحل الفصحى يف هذه اللغة أو تلك Standard Language وإذا مل تتسع 
  .         سريعة التحلل والتغريالدائرة دخلت اللغة يف حيز مغلق من الشروط الوصفية الضيقة،

وقد كان النحاة القدامى على وعي بضرورة أن يتجاوز التخطيط اللغوي 
االحنصار يف نشر اللغة املعيارية بني العرب إىل نشرها بينهم وبني غريهم من أبناء 

... انتحاء سمت كالم العرب:"قال ابن جين يف تعريف النحو. الشعوب اإلسالمية
  .)٧("يس من أهل العربية بأهلها يف الفصاحةليلحق من ل

ر حالّة ال حمالة، حتا أنّ ىوعوامل التغيري والتطولو افترضنا افتراض 
 بأن لٌ اختالف الزمان وحده، أو املكان وحده، كفينّشعبا قد عِزل، فإ

فكيف .  تغيريا ما، على لغته، وطرائق عيشه- ولو ببطء شديد-يحدث 
، يف احلرب ويف السلم، فتختلط األعراق عضه يف بعضوج بوالعامل مي
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واللغات والثقافات، ويتأثر بعضها ببعض، على حنو أو آخر، فتنشأَ أجيال 
  جديدة بعادات جديدة، ولغات أو هلجات أخرى ؟

  حكمة المعيارية في مواجهة سنن التطور
ان، وأحسب أنّ هذا ما كان يضعه مقعدو املعيارية العربية يف احلسب

فهم يبحثون عن مواصفات تقام عليها أسس معيارية حتافظ على نفسها، فال 
ولذا كان من مهّهم أنْ يرسخوا القواعد اليت . تزول ثوابت البنيان، وال تِزلّ

حتتكم إليها األجيال مجيعا يف تلقّي اللغة، ومعرفة الثابت من املتغير، حتى 
تناسب التطور وتسايره وتسري يف ركابه، مرونة : يتسنى هلم حتقيق ما يبتغون

وتكون قادرة أو تتصدع أمام زالزل التغيري، فال تنكفئ اللغة على نفسها، 
ولذا . وبذا تثْبت ثبوتا راسخا يتحمل ما يبىن عليه. على التعبري عن اجلديد

 ،كانت يف قواعد النحو والصرف اليت أرسى دعائمها النحاة األقدمون
 ر، إذ مواصفاتالبناء الراسخ املتني، فهي تسمح مبواجهة ارجتاجات التطو

تسمح األركان اليت أرسوها، باالنتقال يف التعبري من وجه راجح إىل وجه 
مرجوح، بدالً من السماح بترك هذا وذاك لإلتيان بوجه جديد  من الِبىن 

فقدت ومع الزمن تكون اللغة قد تبدلت و. الصرفية والتراكيب النحوية
  .هويتها، وأصبحت بذلك غريبة عن األجيال الالحقة

 ما كان أحرى بالنحاة العرب، وهم من أصول شتى عرقيا ، ولُغويا، 
وحضاريا ، لو كانوا كغريهم من املعياريني، أن يتأثّروا بالنواميس اليت جرت 

ذه كلّ هيف ذلك العربية قبل اإلسالم؛ فوجتري على لغات كثري منهم، مبا 
أما . اللغات تتطور وتتفَكَّك، وتتفرق ا السبل إىل هلجات فلغات متباينة
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املعياريون العرب فهم خيتلفون عن كلّ من سواهم ِمن املعياريني؛ إذ هم على 
اختالف انتماءام القدمية، ولغام، وأصوهلم، أمجعوا على أن يؤسسوا 

 أركاا العتيدة، ملبيةً ملا حتتاجه سنن مشروعا لدميومة لغة تبقى حمافظة على
تراعي الثابت واملتغير، وتدمي الربط بني املاضي واحلاضر : التطور، أركاٍن

 مل متلك لنفسها هذه ال أدل على ذلك من أن سائر اللغات. واملستقبل
  . االستمرارية اليت تربط املاضي البعيد باحلاضر، كما امتلكته العربية املعيارية

اليت مينعها من أن ترى عيوا " الشوفينية"ال يقال هذا من باب العجب و
فهذه هي حقيقة هذه اللغة اليت أدركها بعض . شدة اخليالء واإلعجاب بالذات

واحلقيقة أن النحو  ":W.Fischerفيشر  .ويف هذا املعىن يقول ف. املستشرقني
داء من شواهدها النصية القدمية ابت_العريب يعطينا احلق يف أن نعترب اللغة العربية 

كالشعر العريب القدمي، وحىت ظهور مرحلة متأخرة، وهي العربية املكتوبة املعاصرة 
تتملكه الدهشة من طول هذه املدة اليت " فيشر"وال شك أن ".)٨(لغة واحدة_

، كلغته األملانية مثال اليت  على وحدا ، مقابلة بلغات أخرىحافظت فيها العربية
على حد تعبري " وكأا الوجه اآلخر لالتينية" ت مرحلة تلونت فيها بالالتينية عاش

 الذي ذهب إىل أن النصوص األملانية يف  Uwe Pörksenاألملاين أويف بوركسن 
قد غُصت يف بعض األحيان بالعبارات الفرنسية "القرنني السابع عشر والثامن عشر

يوم يبدو تافها إذا ما قارناه باستعمال لدرجة أن استعمال اإلجنليزية الشائع ال
    .")٩ (الفرنسية آنذاك

ُ يلقي نظرة تقوميية على ما بِذل من  وميكن للمرء يف ضوء هذا أن
 صدر ذ مدى عصورها، منىجهود يف سبيل احلفاظ على وحدة العربية، عل
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من اإلسالم إىل يومنا هذا، فريى أنّ العربية قد مرت مبرحلة جمع النصوص 
االحتجاج اللغوي، وفحصها للتثبت لّص الذين تنطبق عليهم معايري أهلها اخلُ

منها صحةً، وانتماًء إىل مكان االحتجاج و زمانه، وتصنيفها شعرا ونثرا 
والتفنن يف تقدميها .. .ودرسها أدبا وبالغة... ،وتقعيدها حنْوا وصرفًا وصوتا

  .والعامةللناس بأساليب يراعى فيها اخلاصة   

  : ات المنهجية األخرىالمعيارية وبعض المقدم
قامت املعيارية على أصل من أصول املنهج االستقرائي، وهو استقراء 

، قال ابن  لنصوص من عصر االحتجاج اللغوي-ولكنه كاف-ناقص
النحو علم استخرجه املتقدمون من )١٠("فيما نقله عنه السيوطي : السراج

مل يقفوا لتقعيد كالم العرب  من الواضح أن املقعدينو".استقراء كالم العرب
وقال السيوطي . على كالمهم كله، وهذا هو املقصود باالستقراء الناقص

، أقلّهما انتهى إليكم مما قالت العرب إال "بن العالء  أيب عمرو فيما نسبه إىل
  أو النماذجناتولكن العي، )١١("ولو جاءكم وافرا جلاءكم علم وشعر كثري

ل العرب املستقراة مستفيضة ، مشلت القرآن الكرمي، وكثريا من أقوا
تى االستقراء مثاره مبا استنبطوه من قواعد وقد آ. وأشعارهم وأمثاهلم

أصبحت لدى املتأخرين منهم هي املرجع بعد أن كانت النصوص هي 
املرجع، ولذا فإن املرحلة اليت كانت تسبق التقعيد كانت هي مرحلة 

خلصت فيها املعايري  ، مث تلتها املرحلة اليت قُعدت فيها اللغة واستاالستقراء
وقل  ،من النصوص، ليعود إليها األبناء يف معرفة ما كانت عليه لغة اآلباء

إا مرحلة العودة .االعتماد على الشواهد والنصوص تدرجييا يف هذه املرحلة
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يل وسيبويه مث ، وهي مرحلة كان على رأسها اخللإىل القواعد املستنبطة
استمرت لدى من جاء من بعدهم ممن كانت القاعدة لديهم هي الشغل 

  . الشاغل، وليس الشواهد املستقراة
 بلغة القرآن الكرمي عند العرب، وما قارا وقد اشتهر ارتباط املعيارية

مع  مما يحتج به كالذي وصل إلينا من أشعار العرب قبيل اإلسالم وبعيده،
 عصر من العصور تتكلم ملكة مث تبدأ باالنسالل التدرجيي من أن اللغة يف أي

حياة الناس، معربة عن هذا االنسالل بدخول مظاهر جديدة قليلة، مث تكثر 
مع الزمن، مث يصبح األمر حمتاجا من الالحق من أهلها إىل العودة إىل صناعة 

الناس يف اإلعراب، ليعرف الفرق بني املَلَكة اجلديدة وما كانت عليه ملكة 
والسبيل إىل ذلك املعرفة بصناعة النحو، الذي يعد من أهم .زمن سابق
  .)١٢("يلحق من ليس من أهل العربية بأهلها يف الفصاحة" أغراضه أن 

واملعيارية العربية مبراعاا للنصوص القدمية اليت تـسبق عـصر التقعيـد،            
أصالً من أصول كنصوص العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم، تكون بذلك قد أرست         

ما أصبح يعرف يف العصر احلديث باملنهج التارخيي، وهو منهج وضع نصب عينيه             
ـاة                 أن يفيد من النصوص املكتوبة، مع أنه ال دليل عليها مسعيا، إال من خالل حماك
ـاد                 الرواة ملا حيفظونه من أشعار القدماء ونثرهم، وبذا فإم مل يـأنفوا مـن اعتم

  .ول مروية، لينطلقوا منها يف االحتجاج اللغويالنصوص املكتوبة عن أص
ن صحة سند وهم يلتقون مع أصحاب املنهج التارخيي يف ضرورة التأكد م

، ومن مظاهر اهتمامهم بالسند أن جعلوه شرطا لقبول النص فضال عن صحة متنه
  . )١٣("ال جيوز االحتجاج بشعر أو نثر ال يعرف قائله"النص، فـ 
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ياريني يف التأكد من صحة السند خيتلف عن مقصد ولكن املقصد لدى املع
أما املعياريون . التارخييني، فالتارخييون يوثقون النص سندا ملعرفة انتمائه لقائله

ولطاملا رد املعياريون . )١٤(فهدفهم أال يكون النص ملولّد أو من ال يوثق بفصاحته
  . )١٥(نصوصا ألن قائلها غري معروف، أو مشكوك يف صحة النسبة إليه

وقد يعاجل القدماء الظواهر التارخيية حتت تسميات خاصة كاملطرد يف 
وذَر، والشاذ يف القياس : ودع، و: حنو. القياس الشاذ يف االستعمال

بدالً من مصون، وفرس ) الصيغة التارخيية(ثوب مصوون : واالستعمال، حنو
اهد على ذلك حنويا، ، ومن الشو)١٦(، بدالً من مقود)وهي األقدم(مقْوود 

وتفسري هذه تارخييا أن تلك . )١٧(حنو ﴿ وأسروا النجوى الذين ظلموا ﴾
الصيغ والتراكيب متثّل بقايا مما كان يستعمل تارخييا، ولكن استعماهلا أصبح 

وذر، : فاملاضي من يذر. نادرا مع الزمن، مع أن القياس ظل يسمح بذلك
: لكن تطورا حدث، فأصبحوا يقولونودع، هذا هو القياس، و: ومن يدع

أكلوين : "وأصبح تركيب.  وذر:ودع، و: يدع ويذر، وال يقولون
وليس ". أكلتين الرباغيث" :)١٨(، النمط القدمي يف اللغات السامية"الرباغيث

أن ننكر قياسية هذه الصيغ ووجود هذه " الوصفية"من حقنا باسم 
قال الدكتور متام حسان يف . التراكيب، أو أن نشكّك يف وجود شواهدها

فإذا صح ذلك فيما جاء به من شواهد، كان الكالم عن " هذه الصيغ، 
إن وجود . )١٩("القياس هنا كالما ال يعضده شاهد واحد من شواهد اللغة 

هذه األقيسة تارخييا يبدو وجيها لوجاهة القياس فيها، ولوجود بعض 
أما تلك األقيسة اليت تبنى ، ه تارخيياهذا ما ال ينبغي إنكار. الشواهد عليها
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ضربب، فهذه أقيسة منطقية ال يؤيدها : من ضرب على وزن جعفر
االستعمال الوصفي وال التارخيي، وال ينبغي أن تؤيدها املعيارية السديدة، 
وال ينبغي كذلك أن يخلَط بينها وبني الشواهد التارخيية اليت بدأت تنحسر 

  .ستعمايل للغةمن الوجود اال
... مبيوع: مصوون و: وذر و:  ودع و:وقد يكون من تفسري أمثال

أن تكون هِجرت عند سائر العرب، وقد ظلّت عند فئة قليلة تطّرد على 
األلسنة، ولكنها يف ميزان املعيارية ال تنهض عليها القاعدة العريضة لعموم 

  ..                الناطقني بالعربية املعيارية
 مع ما أصبح يعرف الحقا - من جانب آخر–ويلتقي املعياريون 

، وتنطلق عوضا عن ذلك من "املكتوبة"، مل النصوص"وصفية"خبصائص 
يف زمن التقعيد النحوي بعد منتصف القرن الثاين " املنطوقة"اخلطابات 

ولذا كان النحاة املعياريون املتقدمون يصفون . اهلجري، حىت القرن الرابع
ولكنهم مع ذلك . ا حيّا لغة من يسمعوم من القراء، وأهل الباديةوصفً

يبقَون معياريني، إذ هم ال يهتمون تارخييا بالنصوص املكتوبة القدمية 
كنصوص العربية البائدة، كالثمودية واللحيانية والصفاوية، اليت لقيت عناية 

 باملستويات  وهم ال يهتمون وصفيا).٢٠(املؤصلني التارخيينيواضحة لدى 
اللهجية اليت تنأى م عن حدود مشروعهم املعياري املربوط بالنمط القرآين، 
فهم بذلك يلتقون بالتارخييني وبالوصفيني مبقدار، ولكنه املقدار الذي خيدم 

ا ا بلغة النقوش العربية البائدة،املعيارية، وإال الهتموا تارخييوالهتموا وصفي 
ت إليه يف أزمام هم، وجلعلوا من نصوص كل بتوصيف العربية وفق ما آل
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 ،هلجة معيارا هلا، وحجةً يحتج ا للعربية فيما انتهت إليه على ألسنتهم
وفيما ميثل كل عصر و كل مصر، وملا احتاجوا إىل أن يتخريوا ملعيرة 
العربية، ما أرسوه من قواعد عامة، مل الفروق اللهجية الناعمة بني هلجة 

اللهجات اليت اعتمدت للتقعيد زماناً ومكاناً، مع إمهال متعمد وأخرى من 
للهجات اليت ال تصلح إلقامة املعيار اللغوي عليها،وإن وافقت زمن التقعيد 

فاملعياريون خيالفون الوصفيني وإن شاوهم يف السماع من بقايا  .ومكانه
ن املضروب من ظلوا ميثّلون النمط املعياري، يف عصور خترج عن إطار الزم

  :واملخالفة تأيت من أوجه، منها. لعصر االحتجاج
أن البقية الباقية ممن ظلّوا على النقاء املمثّل لعصر االحتجاج مـا كـان               -

فاهلدف من توصيف املستوى    . ليعتد بلغتهم لو أم مل ميثّلوا ذلك العصر       
ولو كان وصفيا آلثـروا  . اللغوي لدى هؤالء هدف معياري، ال وصفي     

 .أن يسمعوا من أهل زمام همعليه 
أن طريقة معاجلة النصوص املتأخرة اليت مجعوها عن األعراب مل تكـن             -

باملفهوم االصطالحي للوصفية ، فهم جيمعـون مـن بعـض           " وصفية"
األعراب الذين مياثلون يف النصوص اموعة عنهم، تلـك النـصوص           

لـيت حيـتج    القدمية اليت وصلت إليهم عن طريق الرواية من القبائـل ا          
وقد جتنبوا أن يصفوا ما مسعوه عن القبائل اليت ال تبتعد ألسنتها            . بكالمها

ولو كانوا وصفيني ملا جعلوا     . عن النمط املألوف يف لغة عصر االحتجاج      
 .فرقًا بني أن يسمعوا من هذه القبيلة أو أن يهملوا تلك
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 عما اتفقـت    أن املستويات اللهجية املسموعة مل تستو عندهم، بل هم يبحثون          -
عليه القبائل اليت يسمع منها، فهم يبحثون عن املؤتلف الذي جيمعها، ويهملون            
عن عمد ما يفرق بينها وميثّل خصوصية هلجية لقبيلة ال تلتقى فيها مـع بقيـة                
القبائل اليت سِمع منها، أو القبائل اليت تسبقها زمنا وتعود إىل صـميم عـصر               

ـا          ولو كانوا وصفي  . االحتجاج ني ملا خلطوا هلجة قبيلة بلهجة قبيلة أخرى، حبثً
 .عن املؤتلف بينهما، و لفصلوا بني هذه وتلك

إن هم املعيارية يف اية املطاف ليس مهًا وصفيا، وال تصلح الوصفية 
لتحقيق حلم املعيارية يف حفظ مستوى لغوي جيمع عليه الناس عربا وعجما 

وهذا هدف ال حيلم  . ع عصورهم وأمصارهممن الناطقني بالعربية، يف مجي
ولو كان هم املعيارية هدفًا حمدود . به إال املعيارية، وال سيما املعيارية العربية

املكان والزمان، فإذا ما تغيرت اللغة تغير وصفها، لكان األمر أكثر سهولة 
يعيشه وميارسه يف مجع املادة ويف تقعيدها، حبكم أن املقعد اللغوي يقعد شيئًا 

  .نفسيا واجتماعيا،وال حيرص على دميومته
لقد كان من الطبعي أن تنتهي مرحلة االستقراء عند املعياريني يف 
شكل قواعد تطبق على النصوص الالحقة لعصر االحتجاج، وأن يكون 
الشغل الشاغل للمعياريني االستمرار يف مراقبة الفصحى، أي اللغة املعيارية 

وهذا ما دأب عليه املعياريون يف كل زمان، أما . هذه النصوصيف ضوء 
الوصفية فنحاا يطبقون فيها معايري أهل زمام اللغوية، وهم رمبا حيتاجون 

  .هذه املعايري لتعليم اللغة إىل غري الناطقني ا أكثر من تعليمها للناطقني ا
طاب اخل"و" النص املكتوب"وكان بعض القدماء قد فرقوا بني 
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إذ كانوا يفرقون بني نطق القراءات حىت مع ،  وال سيما القراء منهم"املنطوق
وكانوا يسعون إىل دراسة اللغة يف سياقها . اتفاقها يف الرسم الكتايب

االستعمايل ، مع مراعاة املالبسات السياقية اليت متكّن املخاطب واملتكلم من 
الذي (قد عد سياق احلال وإذا كان بعض احملدثني . معرفة مقصد اخلطاب

داخال يف بنية اخلطاب ...) تنشأ فيه عملية التكلّم، من طقس أو حركة
: بوصفه مكونا ضروريا للبنية الداللية، فإن القدماء قد تنبهوا لذلك، فقيل

وقد صرح بعض النحاة . )٢١("يف الظُلمةم إنسانا أنا ال أحسن أن أكلّ"
ق احلايل واملقايل بعني االعتبار يف عملية بعبارات دالة على أخذهم للسيا

ما ليس عليه دليل من : الذي ال يحسن إضماره"قال ابن السراج . التقعيد
 اهتم املفسرون بضرورة الوقوف على وقد. )٢٢("لفظ وال حال مشاهدة

واهتموا . أسباب الرتول، لتفسري اآليات والوقوف على أحكام القرآن الكرمي
 الذي يهتم  كالتنغيم الذاتية،ايب الذي قد مله الكتابةكذلك بالسياق اخلط

بإبراز االختالف يف نطق النص أو اجلملة يف رمسها الكتايب على حنو يفهم 
خروج الكالم عن مقتضى ك ومنه أا استفهام أو تعجب أو غري ذلك، 

 ما كان منه بغري أداة، فإن ، وال سيماالظاهر املكتوب، كاالستفهام والنداء
  .اجة إليه يف املنطوق أقل نسبياًاحل

وكان املعياريون يدركون الفرق بني املنطوق واملكتوب، فالنطق فيه سجية 
. وأما املكتوب ففيه صناعة ومراجعة وتأنق.وارجتال، كأي شعر أو نثر مرجتل

ر بن أيب سلمى، ـيـوقد أدرك ذلك القدماء وهم يطلقون على قصائد زه
واملنطوق . راجع القصيدة على مدى حول من الزمانألنه كان ي" احلوليات"اسم
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وحياول املكتوب أحيانا أن . يعتمد على سياق احلال من إشارة، وطقس، ومقام
فأقبلت امرأته يف :"يصور ما ميكن تصويره من سياق احلال، كما يف قوله تعاىل

جيعلون : " ، أو قوله تعاىل)٢٣("صرة فصكّت وجهها وقالت عجوز عقيم
فجاءته إحدامها :"أو قوله تعاىل. )٢٤("هم يف آذام من الصواعق حذر املوتأصابع

كأم حمر مستنفرة فرت من :"،أو قوله تعاىل)٢٥("متشي على استحياء
. ، و أدركوا أن النطق يربز السياق املنطوق كالنرب ودرجة االنفعال)٢٦("قسورة

بعالمات الوقف أما املكتوب فيصعب فيه ذلك وإن كان يسعى لشيء منه 
كُلّ هذا وذاك .واالبتداء، وعالمات الغنة واملد ، اليت روعيت يف الكتابة القرآنية

. كان يدركه املعياريون ويسعون إىل حتقيق التوازن بني متطلبات النطق والكتابة
ولقد أبدع علماء القراءات إذ كانوا يضعون عالمات الوقف والوصل، واإلظهار 

إلمالة، وأحكام نطق األصوات كالراء والالم وهاء واإلدغام، والفتح وا
 يف ).٢٧(التأنيث،مع مراعاة الوقف على مرسوم اخلط القرآين ومقتضى النطق

القراءات القرآنية، إذ هي ترمي إىل الرقي باملكتوب وتعويضه عما ينقصه، سعيا 
 تسعى وهذا يتفق واحملاوالت الوصفية اليت. به إىل االرتقاء إىل مستوى املنطوق

  . ىل تسجيل املنطوق برموز صوتيةإ
وكم يذهل املرء إعجابا بدقّة ما صنع املعياريون العرب؛ إذ رفعوا 
أعمدة بنائهم يف ضوء هدف حمدد واضح، وهو استمرار اللغة ودميومتها 
لتكون أداةَ تواصِل األجيال واألمصار، وقد كان بعضهم كمن يقف من 

" الثوابت"ا شيء من عوامل التغير التفتوا إىل اللغة على ثغورها، فإنْ أصا
 هم الذين يصوبون اخلطأ النحوي -من بني املعياريني العرب-أوالً، وهؤالء
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 ِني لومة الئم، فأيريفّ؛ إذ ال تأخذهم يف الزيغ عن قواعد هذين الِعلْمأو الص
. مسااستحداث يف أصول هذين الِعلمني يستدعي موقفًا عالجيا سريعا حا

ودون ذلك بكثري أن يكون األمر متعلقًا باملتغيرات املعجمية والبالغية 
" ما تلحن فيه العامة":يف كتابه) ه١٨٩تويف (ولعل الكسائي . واألسلوبية

 منذ ذلك كان أول من ألّف يف هذا اال،وظل تواتر التأليف فيه مستمراً
  . إىل يومنا هذاالوقت و

ة، والظواهر االجتماعية تنمو اعيصحيح أن اللغة ظاهرة اجتم
ولكن هذا . )٢٨("كالعادات والتقاليد واملالبس وطريقة املعيشة يف عمومها "

ال مينع من أن يكون للظواهر االجتماعية والدين واللغة ثوابت، إىل جانب 
املتغريات، فأصول العقيدة ثابتة، وفقه الواقع متغير وفق مقتضيات احلال، 

كلّها قيم اجتماعية ثابتة على مر .. والعفة والدناءةوالصدق والكذب، 
العصور، واللغة كذلك هلا ثوابت ومتغريات، فلماذا ينعى على النحاة 
حمافظتهم على ثوابت اللغة وغَريتهم على رد من خيرج على هذه الثوابت 
إليها، وملاذا إعجاب الدكتور متّام حسان بأبيات يذكرها لعمار الكليب،  

  :ر فيها من النحاة، و مطلعهايسخ
  قياس حنوهم هذا الذي ابتدعوا   ماذا لقينا من املستعربني ومن   
ولست أرى أصدق من هذه األبيات وال : "الدكتور متّام حسانقال   

أدعى منها لإلعجاب يف شرح العالقة بني املوقف السليم الذي يقفه املتكلم، 
وهكذا حول متّام . )٢٩("ون من النحاة واملوقف غري السليم الذي يقفه املعياري

حسان املوقف الشعري إىل موقف فكري منهجي يتبنى يف ضوء ميله إىل 
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اليت لو سرنا وراءها النقسمت اللغة وتشظّت يف هلجات أو لغات " الوصفية"
ال تحصى، وملا بقيت ثوابت املعيارية اليت ما نزال نتفاهم ا ونعبر عما 

  .األجيال من بعدنانفهمه وتفهمه 
أال تسعى كل أمة للحفاظ على ثوابتها ممثّلة يف هويتها االجتماعية   

واللغوية والفكرية، وتنفق من أجل ذلك املال والوقت واجلهد؟ أمل تكن 
مهمة النحاة احلفاظ على هذه اهلوية وقد جنحوا يف ذلك على مدى متطاول 

نادا إىل موقف شاعر من عمر العربية؟ فهل ننسف جهدهم يف ذلك است
جتاوز الثوابت فردوه إليها؟ وأيهما أوىل أن نرد الشاعر أم نفلت العنان 
لتجمح بنا اللغة، يف مهاوي التطور، وإذا بنا نتهشم لغوياً على هيئة فتات 
من اللهجات اليت ال حتفظ لنا هوية، كما حفظتها لنا العربية اليت ما تزال 

 الناطقني ا، حىت لو اختلفت ثقافام وأعراقهم متثّل الرابط األقوى بني
  وعادام وتقاليدهم وأديام؟

إن قدرتنا على التواصل مع األجيال السابقة فضالً عن قدرتنا الراهنة   
على التواصل قراءة وكتابة وقوالً، ألكرب دليل على أن املعايري تستحق أن 

ن يتهاون ا بشيء من يحافَظ على ثوابتها، وأن تحترم، وأن يحس م
  .العقاب االجتماعي

لقد أصبحت قواعد املعيارية متثّل مستوى اجتماعيا مل يتوقف يوما   
ولكن هذا املستوى مل يتلق . عن احلياة منذ العصر اجلاهلي إىل يومنا هذا

سليقة يف كل العصور تلقيا تاما، بل كان وما يزال يتلقى بوساطة املعايري 
القواعد، إذ هي تريب يف الناس نوعا من السليقة اليت إن هي ضلّت اللغوية و
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سبيلها استعانت ا، حىت إذا ما تشكّلت فيها تشكل العادات االجتماعية 
أصبح يف ميسور الكتاب أن ميارسوها دون حاجة ملحة يف العودة إىل 

وقد ساعد ثبوت الثابت من هذه القواعد على سهولة السيطرة . القواعد
ليها، وال سيما إن حنن أفلحنا يف غربلتها حىت يسقط منها ما ليس بعملي، ع

من تعليالت مسرفة وأقيسة بعيدة، ومنطق وفلسفة وجدل، وعندها سيكون 
  .النافع العملي من هذه القواعد قليالً يسهل التعامل معه واالحتكام إليه

ا إلقامة معايري جتمع لقد كان من األمهية مبكان لدى املعيارية أن تشق طريقه  
الناس على خصائص ينتفع ا اجلميع، بدال من أن تتيه يف لُجج التعدد اللهجي باسم 
. الوصفية اليت لو أِخذ ا لكثرت القواعد كثرة يصعب معها أن تتوحد األمة عليها

ولذا كان ال بد للمعيارية من أن تضحي بكثري من الظواهر الوصفية، فال تقيم 
د عليها، وقد حتملها على الضرورة إن هي جاءت يف الشعر، أو على الشذوذ القواع

والشاذ قد يكون دارجا لدى فئة من الفئات، ولكنه خاص . إن  جاءت يف النثر
وبشيء من املرونة أبقت املعيارية على شكلني أو . بتلك الفئة، وال يعم سائر الفئات

 ذلك مندوحة تسمح بشيء من أكثر من أشكال االستعمال اللغوي، ليكون يف
ويف هذه . السعة، حني يؤخذ ذا الوجه أو ذاك من أوجه االستعمال املعيارية

املندوحة مندوحة أخرى تسمح بأن يقَاس على كالم العرب ليصبح املقيس عليه  
فوجهم، : وعليه جاز أن يقال يف إرسال احلُجاج أفواجا. )٣٠(جزءًا من كالمهم

أو (تلفنه) اهلاتفي( من كلمة عربية،وجاز أن يقال يف االتصال التلفوين وهذا اشتقاق
، ويف قتل اجلراثيم )٣١(وهو اشتقاق من كلمة أجنبية أخضعت للوزن العريب) تلفن له

بستره بسترة، وجاز أن :من احلليب وحنوه بالغلي والتربيد على طريقة العامل باستور
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ا كله ال خيرج على القياس الذي تسمح به املعيارية، ألننا ال تلْفَزه تلْفَزة، فهذ: يقال
 مادة أخرى، على حنو - وهو معياري-نأيت بوزن جديد، وإمنا نصب يف وزن فَعلَلَ

وهي ألفاظ . قرطاس وقرطاسية وفلسف وفلسفة وهكذا: ما فُِعل قدميا حني قالوا
 وما –هي معايري ثابتة  و–فاألوزان شيء . منصوص عليها يف معجماتنا التراثية

يصب فيها من مادة وصفية جديدة، عمل معجمي يدخل يف متغريات اللغة، 
ويدخل فيما متليه احلاجة االجتماعية ملستعملها على مر العصور، على أن يكون 

  .حىت هذا املتغري خاضعا للمراقبة يف أصواته ومقاطعه ووزنه الصريف وموقعه النحوي
ة احملافظة على الثوابت من حنو وصرف، لتلتقي فإذا ضمنت املعياري

عليها األجيال واألقطار، فإا ال تعارض يف الرصد الوصفي للغة الذي 
أمل . يشكّل مادة املعجم والبالغة واألساليب البيانية، بل هي تدفع حنو ذلك

يتحدث البالغيون عن تشبيهات الشعراء وصورهم البيانية اليت تشمل ما 
راء اجلاهليني ومن جاء من بعدهم إىل يومنا هذا؟ أمل يتطور ورد لدى الشع

املعجم العريب ليضم بني جنباته ألفاظًا جديدة عربية ومعربة ومولّدة، ومل 
يقتصر على ما جاء لدى األصمعي واجلوهري؟ فالوصفية مل ختل من أن 

  .ترصد فيها الظواهر املتغرية مع اإلبقاء على الثابت ثبوتاً راسخا
قد توقّف الزمن لدى املعياريني باستقراء الثوابت عند زمن حمدد ل

، وهذه الثوابت هي املعايري ) للهجرة تقريبا١٥٠العصر اجلاهلي حىت سنة (
اليت يراد هلا أن تبقى، وقد ظل الباب مفتوحا للوصفية أن تستقبل الظواهر 

د من مفردات اللغوية غري الثابتة لتدرسها يف كل عصر، ولتقف على ما جي
فبالثوابت حتافظ اللغة على هيكل ... ومعان وبالغة وتشبيهات، وهكذا
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البناء اللغوي، وباملتغريات تسمح لنفسها بالنماء والتجدد، ولكنه مناء وجتدد 
على هيكل بناء ثابت مألوف للناس على اختالف عصورهم وأحواهلم 

على اختالفهم منذ نشأة والثابت حمفوظ يف معايري يتعلّمها الناس . وأماكنهم
النحو إىل يومنا هذا، مث ميهرون فيها، حىت تصبح مع الزمن كالسليقة، وأما 
املتغري فسليقة يعيشها الناس واقعا لغويا كما لو كانوا يتنفّسوا يف أوساطهم 
الثقافية واالجتماعية كما يتنفّسون قيمهم الثقافية واالجتماعية، ومع كل 

فردات الدالة عليها، مبا يتناسب وأعمارهم واستعدادهم، إالّ قيمة يتلقّوا بامل
أن يستهدف التخريب استهدافًا يقصد من ورائه التغريب أو التخريب الذي 
يسعى قَصداً إىل ملء اللغة مبفردات ال حتتمل اللغة كثرا وال تأنس ا 

  .لفظًا، وال صوتا، وال صرفًا
وإمنا كان من مهندسي  فقطالنحاةَ"  املعياريني"  بـ مل يكن املقصود ،

هذه املدرسة علماُء الصرف وعلماء األصوات والبالغيون والنقاد واملفسرون 
أما . فكأمنا اقتسم النحاة والبالغيون املهمة يف درس الظاهرة اللغوية. .اءوالقر

ايل فإن ـتـ، وبالطأـن حيكموا على التركيب صحة أو خالنحاة فهمهم أ
على حد "  املفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغري واسطة"ما يهمهم 

 وأما البالغيون فال يكتفون مبا ذهب إليه النحاة، إذ هم .)٣٢(تعبري اجلرجاين
  . )٣٣(يدرسون معىن املعىن مبا فيه من كناية واستعارة

ويقتضي إنصاف املعيارية العربية أن يشار إىل أا على وعي كاف 
عددة الالزمة للتعامل مع ما حيقق عملية التواصل بني املتكلم بالعوامل املت

فهم . "حنو النص" فيما يقترب مما يطلق عليه املعاصرون مصطلحوالسامع
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رجل، وامرأة، : فكلمات من حنو. يدركون مثالً أن للكلمة معىن يف ذاا
وهذا هو املدلول . وطفل، حتمل معىن يف ذاا، يستحضر عند النطق ا

: فإذا قيل عن رجل. ملعجمي الكامن يف األلفاظ عند نطقها من غري سياقا
إا رجل، فهذا فيه مفهوم حنوي يقدم فائدة ما، : إنه امرأة، أو عن امرأة

 مبعىن أن الكلمات جاءت يف غض النظر عن صدق املضمون أو كذبه،ب
ا تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعلُ بعضه" اجلملة على نظم حمدد، فيه 

 كما  واأللفاظ)٣٤(اجلرجاينعلى حد تعبري عبد القاهر " بسبب من بعض
مغلقة على معانيها حىت يكون اإلعراب هو الذي يفتحها، "يقول اجلرجاين 

يار الذي ـوأن األغراض كامنة فيها حىت يكون هو املستخرج هلا، وأنه املع
يضاً مفهوم  أويف ذلك)٣٥("عرض عليهيال يتبني نقصان كالم ورجحانه حىت 

والفعل واملدلول األول للكلمة حدده النحاة يف تعريفهم لالسم . جمازي
 والناس بعامة ميلكون يف كالمهم االسم والفعل واحلرف، .)٣٦(واحلرف

لكنهم يتفاوتون يف الكيفية اليت تا هذه املادة اخلامن قال عبد القاهر يف . ظم
مزايا ظهرت هلم يف زم أعج: "ية لفظ على لفظ يف القرآن الكرميمز

 املدلول الثاين فكان موضع عناية النحويني الذين يبحثون يف وأما". )٣٧(نظمه
يت ـاين الـيف اجلملة معىن من املع" عالقة الكلمة بالكلمة، فتؤدي الكلمة 

أي  ، واملدلول الثالث ".)٣٨(كلمة إىل كلمةال سبيل إىل إفادا إالّ بضم 
  .اية البالغينياازي فكان  موضع عن

 يف مدلوهلا احلقيقي تعين العضو الذي يرى به، أو "العني"فإذا كانت 
عني املاء، فإن العني تعين اجلاسوس يف سياق بالغي حمدد، وتعين العضو يف 
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واليد يف معناها احلقيقي عضو اجلسد املعروف، . حديثًا" جملس األعيان"
اليد العليا واليد السفلى، : يف حنوولكنها يف سياق آخر تعين ِمقْبض الباب، و

أُسقط يف يده، تعين وقع يف حرية : تعنيان املتصدق واملتصدق عليه، ويف حنو
وال شك أن . وهكذا ختتلف املعاين باختالف السياق اازي للكلمة. وندم

املعىن احلقيقي للكلمة قد يندثر ليحل حمله معىن جمازي، مث يصبح لدى 
قيا، أو خيتلط عليه باملعىن احلقيقي، حىت ليصعب أن مييز املستعمل معىن حقي

، أهي يف "العني"  كما يف مثال ،)٣٩(احلقيقي وأيهما اازيأيهما : بينهما
  .األصل منبع املاء أم عضو الرؤية يف اإلنسان أو احليوان

وكانت الكناية عند فشوها تصري إىل : " قال أبو حيان يف مثالب الوزيرين
فكثرت الكنايات، وليس غرضهم .. م األول، فينتقلون إىل كناية أخرىحد االس
جتعل ااز املأخوذ عن "وقال الزركشي يف الربهان يف علوم القرآن، . )٤٠("تكثريها

   ) ٤١("احلقيقة مبثابة احلقيقة بالنسبة إىل جماز آخر لعالقة بينهما
 فعرا، أو معىن جمازي  وال شك أن الكلمة اليت يكمن فيها معىن أصلي ي

تكتسبه من السياق، قد يصبح هلا معىن فيه قيمة رمزية، كأن تنادي شخصا لتربز 
يا قيس، تشبيهاً بقيس ليلى، أو صفة : فيه صفة معينة كاحلب، فتناديه

، أي له "مشفّر" يا فرعون، أو معىن :  للحاكم املستبد، فتقول) الدكتاتورية(كـ
وعندئٍذ حيتاج إىل فئة خاصة . لدى طرفني حمددينرمزية خاصة متعارف عليها 

  .تعرفه، ألنه مل يدخل يف الثقافة العامة للناطقني ذه اللغة أو تلك
 النحوية والبىن الصرفية ثابتة معياريا، فإن النحاة ملا كانت التراكيبو

مل يشغلهم البحث عن متغير فيها، ألن التغير فيها حلن مردود مرفوض، 
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ا على وعي مبا يطرأ على معاين املفردات من تغير، إذ ظهر يف ولكنهم كانو
فالزكاة يف اجلاهلية غري الزكاة يف اإلسالم، . تعدد معانيها بصمات األجيال

وكذلك الصالة، والسجود، والكفر، واإلميان، والنفاق، والِفسق، وغري 
 هلا وظهرت على الكلمات أبعاد معان اجتماعية يف عصر، مل تكن. )٤٢(ذلك

املوايل، :يف العصر الذي قبله، أو يف العصر الذي يليه، ومن هذه األلفاظ
ومن هذه األلفاظ ما محل . واملولدين، والوالء، والرباء، والبيعة، وغريها

مدلوالت علمية كالنحو، والعروض، والصرف، إذ أصبح هلا مدلول 
ديدة اليت مل ومن أمساء العلوم اجل. )٤٣(اصطالحي إىل جانب مدلوهلا اللغوي

، فهي "األحياء"، و"االتصاالت"أو علم احلاسوب، و" احلوسبة: "تكن قدميا
  .كلمات عربية طُورت معانيها لتأخذ مدلوالت اصطالحية جديدة

وقد تكون األلفاظ كالعمالت، بعضها عاملي، فهي متداولة يف كل مكان، 
ا حملي، فهي مقصورة وقد ينشط تداوهلا يف مكان أكثر منه يف مكان آخر، وبعضه

. وقد متوت وتندثر أو تندثر معانيها أو بعض معانيها. على بيئة حمددة وزمان حمدد
جاء يف مادة ربع من لسان (اِملرباع : ومن األلفاظ اليت كانت فزالت بزوال معانيها

ومما ترك ..) العرب أن اِملرباع ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس يف اجلاهلية
أنعم : اإلتاوة واملكْس واحلُلوان، ومن التراكيب قوهلم: ا أو قلّ استعمالهأيض

  . )٤٤ ()أبيت اللعن: صباحا وأنعم مساًء، وقوهلم للملك
ومثة ألفاظ سميت مولدة، أخذها املولدون ممن ال يحتج بلغتهم، 

أو ومثة ألفاظ أخرى أعجمية . النحرير، والْخم، والزبون، والكابوس: ومنها
نوع من  ()٤٦(واملَنجنون) فارسية: نوع من احللوى ()٤٥(معربة كالفالوذج
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املعرب : إىل غري ذلك، وقد ختصصت فيه كتب من أمثال) يونانية: السالح
  .للجواليقي وغريه

وقد ختتلف مدلوالت األلفاظ باختالف اخللفية الثقافية و االجتماعية 
ل يصل إىل حد التحرمي عند قوم، وهو ملستعمليها، فاالختالط مثالّ له مدلو

   .عالمة انفتاح عند آخرين
ة، فقد حتمل معناها احلقيقي، واملراد معىن هذا عن الكلمة، وأما احلرك

عين جمازي، فهز الرأس إىل األسفل، يعين املوافقة عند قوم ، أو إىل األعلى، وي
ه، وغمز أشاح بوجهه، ورفع حاجبيه، وهز أعطاف:  من حنوالرفض، ومجل

ومحلها على . بعينيه،  كل هذه تعبريات مفْعمة بتصوير سياق احلال احلركي
وكل هذه املفاهيم عرفها املعياريون من علماء . معناها احلقيقي قتلٌ هلا

  .التراث، وهي من بدهيات ما أخذوه بعني االعتبار يف توصيفهم للغة
من ظالل،  وال شك يف أن اللغات تتفاوت يف ما ملعاين الكلمات 

فلكل كلمة جذورها يف تربة حضارا، وهذا ما يبدو واضحاً يف تباين معاين 
وأحياناً من هلجة إىل أخرى ضمن احمليط . الكلمات من لغة إىل أخرى

كانت مثال، " سيارة " فكلمة . اللغوي الواحد، أو األسرة اللغوية الواحدة
، وهي ما ا جمموعة من الناساليت يترحل " القافلة: "تعين يف املعاجم القدمية

 حيملون متاعهم على مل هذا املعىن،من سار يسري، وقد كان الناستزال حت
  احلديث فيعىن املعىن نفسه، ولكن األورويب وأما املفهوم.مث يسريوندوام،

 وهذا هو املعىن  Automat  على آلة ذاتية احلركةالتنقل يكون على األغلب
 السيارة يف  اآللة ذاتية احلركة، أي على للداللة)٤٧(اختذته األملانيةالذي 
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 ولكن العربية .)٤٨( وهي كلمة يونانية األصل Auto مفهومها احلديث
من غري أن جتد يف  ،سيارة :أخضعت املفهوم األورويب للتسمية العربية القدمية

ذلك غضاضة،وبالتايل تكون قد عربت بالنقل اازي عما كان هلا يف 
  .صة عن معىن جديد إلدارة تنقل جديدةحضارا اخلا

وية، فلكوا من الثوابت، فإا كاألركان من حوأما التراكيب الن
 إذا  كل لغة صياغة حمددة، ونظم حمدد متميز، وال سيماالبيت، هلا يف

ابتعدت لغة عن أخرى أسرةً، وانتماًء، فما تقدمي الصفة على املوصوف، أو 
إالّ لى املعدود، أو املعدود على العدد مثالً ،املوصوف على الصفة أو العدد ع

 اجلذور يف الثقافة اليت تتميز ا عقلية عن عقلية يف هذه ةس غائرأس
والتمايز النحوي بني اللغات أشد ثبوتاً من . اموعات األممية واللغوية

، حىت إن املرء ليستطيع أن يستعري من لغة بعيدة عن  معيارياالتمايز البالغي
كثرياً من تشبيهاا وجمازاا وأمثاهلا، وأساليبها، لكنه يصعب أن يستعري لغته 

إخالالً يؤدي إىل عدم لِّخمن تلك اللغة قوالبها التركيبية النحوية دون أن ي 
  .الفهم يف تلك اللغة املنقول إليها

 القدماء ما بني الكلمات واجلمل من تفاوت يف  املعياريونوقد أدرك
النفعال، فالكلمات قد تكون دالة على درجات من احلب درجة العاطفة وا

اهلوى، والعالقة، والكَلف، والعشق، والشغف، واللوعة، والالعج، (
البغض والِقلى، والشنف، والشنأ، (أو درجات من الكره  )٤٩()واجلوى
 فكأمنا كل لفظة قد عبئت بدرجة انفعالية أقل من أختها أو ،)٥٠()واملقت

يقال يف درجات الشجاعة واجلنب، والكرم والبخل، ومثل ذلك . أكثر
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  .واحلرارة والربودة
 وأدرك املعياريون كذلك أمهية احمليط اخلارجي للنص والوسط الذي قيل فيه، 

مثالً تفسر يف ضوء " الكافرون"كالظرف السياسي واالجتماعي والثقايف، فسورة 
سة للرسول صلى اهللا عليه معرفة بأسباب نزوهلا ممثلة يف مفاوضة الكافرين اليائ

وهكذا كانت . وسلم، يف أن يعبدوا إهله، يف مقابل أن يبادهلم ذلك بعبادة آهلتهم
ومن . أسباب الرتول يف القرآن الكرمي كله،على درجة كبرية من األمهية يف تفسريه

وقد كان الشعر يفهم . ذلك تفسري القرآن يف ضوء معرفة منهم بالناسخ واملنسوخ
فة مبا يروى من ظروف قيل فيها، كالظروف اليت أحاطت مبعلقة عمرو يف ضوء معر

 وغريه،والظروف االجتماعية والنفسية اليت يف ضوئها فُهم شعر )٥١(بن كلثوما
  .)٥٢(الصعاليك

املرض، :  وكانت األلفاظ تأخذ مدلوهلا من الوسط الثقايف الستعماهلا، فالعلة
أو املسبب للوجود، والعلة  يف السياق والعلة األوىل يف سياقها الفلسفي األصل 
وقد الحظ املفسرون اختالف القَسم ... النحوي تفسر السبب يف الرفع أو النصب

من سورة إىل أخرى، ومن استعمال إىل آخر، مبا يتناسب مع مقام حديث القسم، 
كالقسم مبواقع النجوم، والقسم بالليل إذا يغشى، وبالشمس وضحاها، إىل غري 

املداخل القسمية اليت تنسجم مع طبيعة املوضوع الذي تتحدث عنه اآليات ذلك من 
وقد كانت األمثال ال تفهم من خالل مفرداا ومجلها فحسب، وإمنا . الالحقة

فُهمت من خالل سياقاا املقالية واملقامية على حد سواء، ويراعى يف ذلك ما فيها 
ولعل من . صل املَثَل وما ضرب لهمن حذف ونرب وتنغيم يضفيه مدى التطابق بني أ

أوضح األمثلة على مراعاة السياق املقايل يف تقدير احملذوف من الكالم، أن نرى 
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حنوياً من األوائل كسيبويه يقدر احملذوف من الكالم بناء على ما ظهر منه، وقد 
 الناس جمزيون بأعماهلم، إن خرياً فخري" فصل القول يف تقدير ما حِذف من عبارة 

اً فشروإن سيفاً فسيف"و " وإن شر ٥٣"(املرء مقتول مبا قتل به، إن خنجراً فخنجر( .
وأدرك السياق املقامي كذلك مبعاجلة أمثلة متعددة على احلذف املقامي، من حنو 

مكةَ : إذا رأيت رجالً متوجهاً وجهة احلاج، قاصداً يف هيئة احلاج، فقلت" قولك 
َ زكِنت أ  .)٥٤"(يريد مكة واهللا: نه يريد مكة، كأنك قلتورب الكعبة، حيث

وهذه مفاهيم .)٥٥("فما كانت فيه فهو جائز" فالكالم مرهون مبا حيقق الفائدة منه، 
  ". حنو النص"تعاجل عادة فيما يسمى 

ومن وسائل حتقق الفائدة السياق املقامي، أو لسان احلال، على حد تعبري 
به الفائدة، سواء كان لفظاً أو خطاً، أو والكالم ما حتصل : " قال. ابن هشام

 ومن لطيف ما التفت إليه املعياريون القدامى .)٥٦("إشارة أو ما نطق به لسان احلال
القيمةُ الكامنة يف أدوات الصدارة اليت تؤدي ما يطلق عليه املُحدثون أدوات 

عن  كالقصة اليت تروى )٥٧( Topicalisierungspartikelاإلظهار والتوكيد
: الِكندي املتفلسف إذ سأل أبا العباس عما حِسبه حشواً يف كالم العرب، فقال

إن عبداهللا : إن عبداهللا قائم، ويقولون: عبداهللا قائم، ويقولون: أجد العرب يقولون
بل املعاين خمتلفة : فقال له أبو العباس. فاأللفاظ متكررة واملعىن واحد. لقائم

داهللا قائم، إخبار عن قيامه، وقوهلم إن عبداهللا قائم، عب: فقوهلم. الختالف األلفاظ
إن عبداهللا لقائم، جواب عن إنكار منكر قيامه، : جواب عن سؤال سائل، وقوله

      .)٥٨(فقد تكررت األلفاظ لتكرر املعاين
ومل يغب عن املعياريني البعد االجتماعي يف تفسري بعض الظواهر 
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ك أن يتأثر أحد بلهجة جماورة للهجته، اللغوية ، كالتداخل اللهجي، ومن ذل
. إحدامها من هلجته األصلية واألخرى من اللهجه ااورة: فيستعمل لفظتني

فإنّ أَخلَق األمر به أن تكون قبيلته تواضعت يف ذلك املعىن :" يقول ابن جين
على ذينك اللفظني، ألن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه يف أوزان 

 أقواهلا، وقد تكون لغته يف األصل إحدامها مث استفاد أشعارها وسعة تصرف
األخرى من قبيلة أخرى، وأطال ا عهده وكثر استعماله هلا، فلحقت لطول 

  . )٥٩("املدة واتصال استعماهلا بلغته األوىل

  : المعياريالمنهج مآخذ على 
هل تعذاما؟م احلسناُءد   

؛  فقد استخلصوا قواعدهم تعرضت جهود النحاة إىل ما كلف اللغة كثريا
 غلّبوا شواهد الشعر على النثر، حبكم أن امن الشعر والنثر على حد سواء، وربم

التوثّق من مدى انتماء النص الشعري إىل عصر االحتجاج اللغوي أضمن من 
القدرة على التوثق من انتماء النثر العادي لذلك العصر، إذ الشعر حيميه إىل حد ما، 

وحبكم أن الشعر أُحِكم خلْقه نظماً وصياغةً، وأن الشعراء كانوا . تهوزنه وقافي
 وهم يبحثون -وكان من هم القدماء. أكثر من سواهم قدرة على التعبري اجلميل

كم ترتفع آفاق التعبري القرآين عما :  أن ينظروا يف آفاق الشعر-يف إعجاز القرآن
 اإلعجاز القرآين كان من أهم  والبحث يف؟ )٦٠(دوا من آفاق التعبري الشعري

  . مطالب الدرس اللغوي
غري أنّ الشعر له خصوصية نابعة من حتكّم الوزن والقافية، ولذا كثرت 

لك مما جعل اخلصوصيات فيه، من تقدمي وتأخري وحذف وحشٍو، إىل غري ذ
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قواعد اللغة تتضخم، حىت تستويف األشكال املتعددة اليت جاءت ا 
هي كثرية، حتدثت عنها كتب النحو، كالضرورة احلسنة يف الضرورات، و

صرف ما ال ينصرف وقصر املمدود ومد املقصور، والضرورة املستقبحة 
اليت تستوحش منها النفس، كرد كلمة مطاعم إىل مطاعيم أو عكسه، ومنها 

انظور، أو : انظر، حني تصبح بالضرورة: الزيادة املؤدية إىل لبس، كما يف
. )٦١(املنا :املنازل: ليت يترتب عليها نقص مجحف، كأن يقال يفالضرورة ا

 األمر موكوالً إىل لغة النثر وحده، ملا احتاج املقعدون إىل كل هذا نولو كا
الفيض من القواعد، وملا احتاجوا إىل النص على أنّ هذا من باب الضرورة 

 وملا عانت ؟ورة أم ليس بالضرورةأهو ضر: الشعرية، أو اختلفوا يف ذلك
 احتشد فيها من قواعد حتتاج إىل ا، مم وال سيما األوائل منهمكتب النحاة

 ثريأو الن بلة الستخالص ما حيتاجون إليه يف االستعمال العاديل وغرخن
طفي ـصة، تصخملحتتاج إىل جهود _ فيما أحسب_ وما تزال العربية .للّغة

  . ما حيتاج إليه الناثر دون الشاعر
 واستشهدوا  االستشهاد بالشعر لسهولة حفظه، استسهل النحاةلقد 

 من كل  هذه اجلهود النحوية ، وألنه  األمسىبالقرآن الكرمي ألنه اهلدف
 ورسائلهم  وقصصهموأما خطب العرب. حمفوظ يف الصدور ويف السطور

 إىل مدى االلتزام - يف الغالب األعم–وسائر كالمهم فقد تطرق الشك 
وحق هلم ذلك ، بيد أن هذا فوت علينا أن نقتصر على . ابلفظه ابروايته

وكم متىن املرء لو أن املقعدين ختيروا لقواعدهم، . الصورة الوظيفية للغة
 ،توضيحا هلا أو استدالالً عليها بأمثلة مما ورد إلينا من نثر أموي أو عباسي
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 لغتهم حبكم ن إىل صفاءعراب الذين كان يطمأأو حىت من كالم عادي لأل
حىت بعد منتصف القرن الثاين اهلجري، ورمبا إىل القرن الرابع ،زلتهمع 

فقد كان هذا أوىل من أن تترك القواعد دون شواهد،أو أمثلة، أو  اهلجري،
أن ميثل عليها جبمل مصنوعة باهتة املعىن واملضمون، ورمبا غري قابلة للفهم 

لدربة "ب النحو، على أا أمثلة وهي غري قليلة جندها مبثوثة يف كت.أحيانا
ظننت بناء الدار الساِكنها املعجبه القائم عنده الذاهب إليه : ، من حنو"املتعلّم

  . )٦٢(أخواه معجبا بكراً
 أما أن يكون .وال بأس يف دراسة القواعد اللغوية اليت تلزم يف صوغ الشعر

رية، دون ميٍز بينهما، فهو مما أثقل التقعيد على النثر والشعر بنتوآته وضروراته الكث
اللغة، وأثقل على املتعلم، وأثقل األمر على النحاة أنفسهم؛ إذ احتاجوا إىل كثري 

 األول والثواين و الثوالث، وإىل التعليل والقياس واملنطق لمن اِحلجاج واجلَدل والعل
ناءت حبملها كتب ، إلثبات مشروعية القواعد الكثرية اليت )٦٣(والفلسفة أحيانا

النحو والصرف املطوالت، كالكتاب لسيبويه واملقتضب للمربد واألصول البن 
السراج حىت لقد تسلّلت هذه أحيانا إىل املختصرات والكتب اليت تعلّم الناشئة، 

د ـواعـقـفكثري من هذه ال.يضاح أليب علي الفارسي،إلكاجلُمل للزجاجي وا
وقد أثبتت دراسات إحصائية قام . التواصلية العادية للغةال يلزمهم يف أداء الوظيفة 

ا عدد من طلبيت يف مرحليت املاجستري والدكتوراه، حول قواعد احلال، واملفعول 
املطلق، والفاعل، ونائب الفاعل، واملفعول به، ونواصب الفعل املضارع، واملبتدأ 

لفاعلية واملفعولية، واسم واخلرب، والنعت، وقواعد املصدر، واملشتقات الدالة على ا
اآللة، فكانت القواعد املستقاة  من كل باب من كتب النحو والصرف، أضعاف 
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فالقواعد التنظريية الواردة على كل باب تعد . ما حيتاج إليه املرء من قواعد وظيفية
مبا يتجاوز مئة قاعدة، وقد تصل يف بعض األبواب كاحلال، واملبتدأ واخلرب، إىل 

عد والتقريرات النحوية، وأما القواعد الالزمة وظيفياً فال تتجاوز عشراً مئات القوا
فإذا أراد مدرس اللغة أن . إىل عشرين قاعدة يف الباب الواحد أو حىت دون ذلك

يقدم للناشئة درساً يف اللغة، حار أمره، ومل يسعفه إحصاٌء يقوم يف حتديد نتائجه 
من القواعد، غري أن ختمينات املدرسني على مبدأ الشيوع، فلجأ إىل ختمني املهم 

وال أدل على ذلك من تفاوت الكتب املدرسية تفاوتاً .)٦٤(تتفاوت تفاوتاً واضحاً
  . ، منذ أقدم العصور إىل يومنا هذا)٦٥(كبرياًفيما تقدمه للناشئة يف التعليم املدرسي

وضعها النحويون "ومما أثقل النحو والصرف أيضا هذه املسائل اليت 
كيف تبين من كذا : رياضة، ولضرٍب من متكني املقاييس يف النفوس، كقوهلملل

: وهلمـ ما وزن كذا ؟ وتتبعهم يف ذلك األلفاظ الوحشية، كق:وكذا ؟ وكقوهلم
لو مسيت : ما وزنْ عزويت، وما وزن أُرونان ؟ وكقوهلم يف باب ما ال ينصرف

هذه أسئلة طرحها عبد . )٦٦"(رجالً بكذا، كيف يكون احلكم ؟ وأشباه ذلك
قلنا : " القاهر اجلرجاين على لسان من يهامجون علم النحو، مث قال يف اإلجابة عنها

 مل تنظروا فيه ، ومل تعنوا به، وليس يهمنا أما هذا اجلنس فلسنا نعيبكم إن: هلم
  .)٦٧("، فقولوا فيه ما شئتم وضعوه حيث أردمتأمره

 اختالف، أو حىت تنوع تضاد أحيانا، ال شك أن آراء النحاة تتنوع تنوع
لكن هذا التنوع منوط باختالف تفسري النص، وهذا طبيعي مألوف يف كثري من 

والتعليل ليس ملزما يف معظم . النصوص يف لغات أخرى، أو هو تنوع مرده التعليل
أ، مبتد: زيد: زيد زارين، فإن إعراب: العلل اليت تقدم، فحني يقَال يف مجلة من حنو
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وهذا ال يغير من . أو فاعل، على اختالف البصرين عن الكوفيني املعروف يف ذلك
ا، ال يف شكل اجلملة وال يف معناها، وإمنا هو اختالف يف توجيه األمر شيئً
 أن – بعدئذ –أما النمط أو املعيار فهو ثابت يف االستعمال، وال يؤثّر . اإلعراب

  .تعربه على هذا النحو أو ذاك
من أهم ما ألزمهم بالعلة النحوية، الرغبة يف اطّراد القواعد، ولعلّ 

فالرفع مثالً جعلوه عالمة على الفاعلية . والسعي إىل تسويغ مقنع بذلك
ويف هذا نوع من توظيف األشكال اللغوية . والنصب عالمة على املفعولية

تاج إىل الفاعل واملفعول به، حي: توظيفًا معنويا، وقد قرروا أن كالً منهما
. العالمة اليت متيزه عن اآلخر، حىت لو تبادال الرتبة فقُدم أحدمها على اآلخر

وهنا يطرح النحوي سؤاالً عن علة رفع الفاعل مع الفعل الالزم الذي ال 
إا الرغبة يف اطراد قاعدة : حيتاج أصالً إىل مفعول به، فتكون اإلجابة

مع الفعل الالزم، فظلّت عالمة الرفع الفاعل مع الفعل املتعدي، على الفاعل 
  .)٦٨(مالزمة للمتعدي والالزم، من باب السعي إىل اطراد القاعدة

ولكن هذا التوظيف لعالمة الرفع مع الفاعل، والنصب مع املفعول، قد 
سقط احلائط، : ألزم النحاة يف أن يعدوا بعض أنواع املفعول به فاعالً يف حنو

ع عليه فعل السقوط فهو مفعول به يف املعىن، ومات الرجل، فاحلائط قد وق
 والفاعل مسند إليه، فهو فاعل -ال للمجهول–والفعل مبين للمعلوم 

ولذا عده النحاة فاعالً . باإلسناد وبالرتبة وباحلركة، لكنه مفعول به يف املعىن
  . )٦٩(شكالً، وإن كان يف املضمون مفعوالً به

 يظلّ حامسا -ألداء اللغوي وهو الغرض األمسى ل–ولكن املضمون 
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ويف كل مسألة يدخلها اللبس يقر الشيء يف : " قال املربد. حني يقع اللبس
وعلى . )٧٠("موضعه ليزول اللبس، وإمنا جيوز التقدمي والتأخري فيما ال يشكل 

ضرب هذا هذا، على التقدمي والتأخري حلصول اللبس، : هذا فإنه ال جيوز
  .ضربت هذا هذه، ملطابقة الفاعل لفعله: لولكنه جيوز أن يقَا

وحىت يستوي لديهم بناء القاعدة فقد حيتاجون إىل معايري متعددة، 
  : ومن ذلك
 معيار األصل والفرع، فاألصل مثالً أن يقوم الفعل مث الفاعل مث -

ضرب زيد عمرا، فإن تقدم املفعول اعتمادا على : املفعول به كما يف حنو
ية، وذلك إبرازا لغرض بالغي، فهذا هو الفرع، ال األصل، احلركة اإلعراب

ضرب عيسى موسى، : كما يف ضرب عمرا زيد، فإن حدث لبس يف حنو
كان ال بد من الترتيب، وبذا يتحتم أن يكون عيسى هو الفاعل وموسى 
مفعول به، وال يشفع الغرض البالغي هنا لتقدمي املفعول على الفاعل، إال 

وذلك بتقدمي املفعول مع وجود الضمري العائد عليه، " االشتغال"على سبيل 
وقد يكون املعىن العقلي هو األصل، فإن قيل أرضعت الكربى الصغرى، أو 
أرضعت الصغرى الكربى، فاملعتمد يف جواز التقدمي والتأخري ليس على 

ترضع احلركة اإلعرابية، وإمنا على القرينة العقلية، إذ الكربى هي اليت 
  .الصغرى، وليس العكس

وقد زاد من عبء الدرس اللغوي كثرة التعليالت، وقبوهلا على 
ولست جتد " :عالّا، فكان من الغلو يف قبول هذه العلل ما قاله ابن جين

شيئا مما علّل به القوم وجوه اإلعراب إال والنفس تقبله، واحلس منطو على 
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وقد أدرك .)٧١("اً مواطئة للطباعإذ :فجميع علل النحو (....)االعتراف به
القدماء ذلك، فالزجاجي يقسم العلل إىل علل تعليمية يتوصل ا إىل تكلم 

، وعلل قياسية، وثالثة جدلية، ومثال العلة التعليمية كالم العرب، وا يضبط
نصب : إن زيداً قائم ؟ فتكون اإلجابة:مب نصبتم زيداً يف:أن يقال ملن يسأل

هكذا ورد . اليت تنصب االسم وترفع اخلرب" إن"ة النصب، فعلّ"إن"بـ
  .النصب عن العرب

االسم؟ " إنّ"مل وجب أن تنصب :"ومثال العلة القياسية أن يقال
" إنّ"فتكون العلة قائمة على قياس وضع حنوي بوضع حنوي آخر، كقياس 

ه فحملت عليه فأعملت إعمال" وامسها وخربها بالفعل املتعدي إىل مفعول به 
فاملنصوب ا مشبه باملفعول لفظاً، واملرفوع ا مشبه بالفاعل . ملّا ضارعته

ضرب أخاك : لفظاً، فهي تشبه من األفعال ما قُدم مفعوله على فاعله حنو
فالعلة القياسية تقوم على قياس منط تركييب بنمط ". حممد، وما أشبه ذلك

وأما العلة اجلدلية . سرهاتركييب آخر، أو ظاهرة بظاهرة أخرى تشبهها وتف
يف مثال :قال الزجاجي. فهي أشد بعدا من سابقتيها عن املستوى التعليمي

فمن أي جهة شات هذه احلروف األفعالَ ؟ وبأي األفعال : وأخواا) إنّ(
؟ أم  شبهتموها؟أباملاضية،أم املستقبلة، أم احلادثة يف احلال، أم املتراخية

 شبهتموها باألفعال ألي شيء عدلتم ا إىل ما قُدم املنقضية بال مهلة؟ وحني
وميضي الزجاجي يف أسئلة  ".؟...ضرب زيداً عمرو:مفعوله على فاعله حنو

وكل شيء اعتل به املسؤول جوابا عن هذه " :إىل أن يقول أخرى عديدة،
        ...              )٧٢("املسائل فهو داخل يف اجلدل والنظر
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عددة قد أذكت يف النحاة روح االستكثار من ويبدو أن عوامل مت
القياسية واجلدلية، فقد مضى زمن طويل على : النوعني األخريين من العلل

البدايات العملية لنشأة النحو عند األوائل، وازدهر الفكر الفلسفي واجلدل 
بني علماء الكالم وأصحاب الِفرق واملذاهب واألديان وشراح الكتب 

ة من املتأخرين، فدبجوا مصنفام مبزيد من العلل اجلدلية النحوية والفقهي
واألقيسة التجريدية، حىت تضخم بذلك الدرس اللغوي، واشتغل الناس 

ورمبا متلّك بعض . بالشروح وشروح الشروح واحلواشي على الشروح
 -ليس لغويا-النحاة وهم يعللون القواعد اللغوية إحساس فلسفي كوين

بة ملعلوهلا وهي ترتبط به وجودا وعدما، وأن لكل قاعدة مفاده أن العلة موج
علة تقتضي أن تكشف ويبان عنها، مع أن ظاهر األمر من تفكري بعضهم 
يوحي مبيزهم بني العلة الفلسفية الوجودية املوِجدة ملعلوهلا، والعلة اللغوية 

لكن املمارسة العملية توحي بغري . االجتهادية اليت قد تصح أو ال تصح
إن علل النحو ليست موجبة، وإمنا هي مستنبطة :" قال الزجاجي. لكذ

ولو . )٧٣("أوضاعا أو مقاييس، وليست كالعلل املوجبة لألشياء املعلولة ا
، لكانت ة أو املنطقية ، تدور مع معلوهلاكانت العلل اللغوية كالعلل الفلسفي

تنفرد دون ، أو لكانت إحدى اللغات اللغات كلها تلتقي على علل واحدة
 هل كان استشعار النحاة لبقاء : ولست أدري.سواها من اللغات ذه العلل

العربية لغة معيارية دائمة البقاء، قد محلهم على ربط العلل الفلسفية بالظواهر 
اللغوية، وال سيما أن كثريا منهم كان على دراية بعلم الكالم والفلسفة 

  واملنطق؟       
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، فلم تكن الثوابت لديهم هي للغة تقييد اوقد بالغ بعض النحاة يف
الثوابت من حنْو وصرف، بل جتاوز األمر ذلك إىل تثبيت املتغيرات؛ إذ صفّد 

 لفت :بعضهم اخليالَ البالغي يف أغالل من التعبريات الثابتة، فإنْ قلت
ترته إذا خرج إىل :  وال يقالاسترعى االنتباه،: ال، بل قل: ااالنتباه، قالو

ساتني، فالرتهة ال تعين القعود يف اخلُضر واجلنان، وإمنا االبتعاد عنها، الب
ٍس ملعىن التطور م يف أدب الكاتب من لَ)٧٤(والصواب ما ذهب إليه الدينوري

التارخيي هلذه الكلمة، إذ الترته ابتعاد عن البيوت واملنازل، ولكنه أصبح يعين 
  .االقتراب من اجلنان والبساتني

معاين املفردات لتكون حصرا فيما حلّ ا من معاٍن قدمية، وقد قيدوا 
 هذا مولّد من املعاين أو :فإنْ اكتسبت معنى الحقًا، قالوا على سبيل التحفظ

عربية مولدة، ورجل : " قال اجلوهري يف كلمة مولّد. مولّد من األلفاظ
ولّد من مسي امل: " قال ابن منظورو. )٧٥(" مولّد، إذا كان عربياً غري حمض

وقد . )٧٦("الكالم مولداً إذا استحدثوه ومل يكن من كالمهم فيما مضى 
فإين أودعت هذا :" كان هذا منهج اجلوهري يف مجع ألفاظ الصحاح، قال

 وهكذا كان شأن كثري من )٧٧("الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة
 يف شعر املتغيرات الفنية، وكثٍري من املعاين املستحدثة، قال األصمعي

حني علم أنه متأخر، وكان قد قال فيه معجباً، قبل " رق خرقخ: "املتأخرين
  . )٧٨ (!هذا هو الشعر :أن يعلم أنه ألهل زمانه

وهكذا كان للمعيارية العربية تطبيقات قد تسيء إىل أهدافها وما 
 من يِثب يف وجوه الناس_ باسم اِحلفاظ على العربية_ ترمي إليه، وحتفز
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مخطِّئًا إياهم فيما ال ينبغي أن يخطّؤوا فيه بالضرورة، الحتماله وجها من 
الصواب، و قد حفل بذلك كثري من الكتب اليت تعاجل ظاهرة اللحن ،  فيما 

يه ومن طريف ما انطوت عل". وال تقل....قل" عرف من كتابام باسم 
طّئهم فيما خطّؤوا ، أن تصدى هلم من خيجهود هذا الصنف من املعياريني

، معتمدين على طاقة التعليل لديهم يف مشول ما مل جيزه التعليل )٧٩(الناس فيه
لدى سواهم، أو لرجوعهم إىل هلجات وشواهد مل يقف عليها سواهم، أو 

  .   مل يعتمدوها يف تقعيدهم

  :أسباب اللحنالمعيارية و
: ر يف أسباب ثالثةولو أوِجز القول يف هذه الظاهرة لرأينا أا تكاد تنحص

فثمة حلن نابع من حتكيم مستوى هلجي يف مستويات هلجية أخرى، فيحكم على 
فالقبائل قد تستعري بعض . ظاهرة هلجية بأا لَحن موازنة مبا ورد يف هلجة أخرى

ألن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه يف : " ألفاظها من قبائل أخرى، قال السيوطي
ف أقواهلا، وجيوز أن تكون لغتهأوزان أشعارها وسة تصرأي لغة اآلخذ من قبيلة ( ع

مث إنه استفاد األخرى من قبيلة ) أي إحدى لفظتني(يف األصل إحدامها) أخرى
أخرى، وطال به عهده، وكثر استعماله هلا، فلحقت بطول املدة، واتصل االستعمال 

 حلنا، مادام ينحدر يف مرجعيته من وهذا النوع  ال يحسن أن يعد. )٨٠("بلغته األوىل
 خطّأ ختطيئًا، عند من يهمز، وخطّى :هلجات فصيحةً، كما هي احلال يف

، بالصاد، وهو تطور  بتأثري من الطاء املفخمة "مصيطر"و. ختطية،لدى من ال يهمز
 )٨١(أما إذا كانت الظاهرة من هلجات. ، على األصل"مسيطر"على السني املرققة، و

مكاناً وزمانا كما هي احلال يف ظاهرة الطمطمة أو . )٨٢( عن معيار الفصاحةبعيدة
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أو ..)بدالً من البيت" امبيت ":التعريف بامليم كما يف" ال"نطْق (الطّمطمانية
التقليل من انفجارية الكاف بإشراا قدرا من الشني، يف مواطن حمددة، (الكَشكَشة 
، أو )دون املذكّر، فإن أُشِربت سينا مسيت كَسكَسةللمؤنثة " كتابِك"كما يف 

أنطى بدالً (أو االستنطاء ") مسألة و مسعلة"نطْق اهلمزة عينا أحيانا، كما يف (العنعنة 
فهذه ال تتخذ معيارا ،بل هي ميل، أي حلن أو احنراف عن املعيار ) من أعطى

نشوء القواعد واملعايري املدرسية " يف اللهجي الذي سود واعتِمد ، ومتثل ذلك
النحوية اليت أرست دعائم النظام النحوي على حنو ال يقبل التبديل، ووفقا هلذا النظام 

امليل : واللّحن يف أصل معناه. )٨٣("كل تغيري بوصفه خطأً أو احنرافاًأصبح ينظر إىل 
  . حدة اللّغةوهذا الشق من اللّحن خطري على و. )٨٤(واالحنراف عن املعيار

ومثة حلن نابع من اختالف نطق العرب للكلمات األجنبية، كأنْ تسمع 
اآلذان العربية األصوات األجنبية بطرائق خمتلفة، وكلّ يستصوب النطق الذي 
نطق به، ويستهجن ما سواه أو خيطّئه، كأن تنطَق أمساء املدن أو البلدان أو 

... )٨٥(، وبرتقاننبرتقال، وبردقا: ال مثالًاألشخاص أو األشياء، غري العربية، فيق
أن  يتخذ شكلٌ نطقي واحد، _ يف التخطيط اللغوي _وحالة كهذه تستلزم 

، فيعمم ويطَّرح الباقي،ليقتصر ذكره على التوثيق التارخيي )٨٦(وفق معايري حمددة
املعايري لوجوده، وهنا تظهر أمهية اامع واملؤسسات الثقافية املخولة بوضع 

  .املناسبة لالختيار، وهي متلك أن تعممها بني الناس
اللغات، ملنهج التارخيي املقارن يف دراسةهر كذلك أمهية اظْ وت 

فاللغات ال تعرف النقاء، وال بد هلا من األخذ والعطاء، ومن هنا تشتد 
، احلاجة إىل هذا املنهج التأصيلي الذي يسعى إىل بيان أصول الظواهر اللغوية
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وال . يف رحلة الغموض اليت تلف تاريخ اللغات والثقافات على حد سواء
ها من مفردات اللغات  إليينبغي أن حيال بني العربية أو غريها وبني ما يدخل

 بالوقوف على يكون ذلك بوعي يليب مطلبا وظيفيا،األخرى، على أن 
بشروط و "اجلرعة املقبولة"أصول هذه الظواهر، وعلى أن يكون وفق معايري 

اللغة املستعرية،حىت يكون الداخل إىل اللغة داعما هلا، ال مفسدا ألصول 
.                                                                 طردهاألجسام اللغوية الوافدة، وليس ببنائها، إذ العربة باستيعاب هذه ا

اورهم من جومثة حلن نابع من اختالف نطق غري العرب أو من 
 ، لكلمة عربية، كأن تنطق األلفاظ العربية اليت فيها صوت )٨٧(العرب

نبه  مثالً ، ومثل هذه ترد إىل نطقها العريب السليم، وي مهزةً،كالعني أو الغني
وهذا النوع من اللّحن .  يف أوساط الناطقني بغري العربيةلذلك، وال سيما

 السيوطي أن اللغة مل تؤخذ عن وقد بني. خطري كذلك على وحدة اللّغة
سكان الرباري ممن كان يسكن أطراف بالدهم ااورة لسائر األمم الذين 

فإنه مل يؤخذ ال من خلم وال من جذام اورم أهل مصر والقبط، "حوهلم، 
وال من قضاعة وغسان وإياد، اورم أهل الشام، وأكثرهم نصارى 

لك فقد تأثرت العربية باألمم ااورة وأدى ، ومع ذ)٨٨ ("يقرءون بالعربانية
  .ذلك إىل هذا النوع من اللحن

، فإن املرء  شامها وذامها، حسناا وعيوا:ومادام احلديث عن املعيارية
للغوي إىل معاين لريى من حسناا كيف تنبهت هذه املعيارية يف تبويبها للدرس ا

وحتدثت ... ، والتمين والقسم،ي والنف، واإلثبات،األساليب، كالشرط، والتوكيد
،  الفعل:اً للتراكيب اليت تتكون منها اجلمل باحلديث عنعما ميكن أن يعد  تفكيك
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وما بينها من روابط كاإلسناد، والفضلة .. .، واخلرب واملفعول، واملبتدأ،والفاعل
  .)٨٩(والعمدة، واألصل والفرع، والعامل واملعمول

عبد القاهر اجلرجاين كثرياً من الترتيبات وقد أمتت نظرية النظّم لدى 
، ومع ذلك كله فإن املرء سبت الفكر اللغوي امتيازات رفيعةالنحوية اليت أك

لينتابه إحساس بأن النحو قد أصابه قدر من التفكيك، الذي مل يساعد يف 
فالتعبري عن .مللمة الصورة التواصلية الوظيفية اليت ينبغي أن تقوم ا اللغة

يف صورة شذرات مشتته ال  ، العربية جنده معامل شاحبة موزعةالزمن يف
، نراه وقد وحىت أسلوب تقليدي كالتوكيد. احدتنضبط حتت عنوان و
، وأما التوكيد  اللفظي والتوكيد املعنوي يف بابتشظّى ،فعوجل التوكيد

 ... التوكيدوالم االبتداء وضمري الفصل والقسم ونوين" إنّ " باألداة حنو 
  .ا كله موزع هنا وهناك يف كتب النحو والبالغةفهذ

    معيرة اللّغة في ضوء البحث عن انسجام الشكل والمضمون   
     ومما أوجع الوظيفة التواصلية للغة يف تفكري املعياريني، أن راحوا يبحثون           
             ا يثبت انسجام املضامني مع األشكال النحوية،من رفع أو نصب أو جرعم

 من يدرس يـنجح، فجـزم       :قال قائل مثال من باب الشرط     فإن  . أو جزم 
      مل على باب الصلة، فكأمنـا      حالفعلني، فاجلملة شرطية، وإن رفع فاجلملة ت

الشخص الـذي  :وذلك الذي حيقق شرط الدراسة هو الذي ينجح، أ     : املعىن
. ونقـل احلقيقـة  " التعريف"  على سبيل اإلخبار أو    ،يدرس هو الذي ينجح   

  : ل الشاعروعليه فإن قو
  )٩٠("السيف ذروتهومن يميل آمال "
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أما إذا ". مييل"مل جتزم الفعل " من"ال يعد مجلة شرطية، وذلك ألن 
من درس جنح، بفعل ماض، يف الشرط واجلواب، : ، حنوكان الفعل ماضيا

فهذه اجلملة يتوافر فيها ما يتوافر يف مجلة الشرط ومجلة الصلة، ألن الفعلني 
 اجلزم الذي هو من خصائص الشرط، وال الرفع  عليهما يظهرماضيان فال

ولذا كان األمر فيها حمموال على نية القائل، وهذا ما . الذي يصاحب الصلة
إذ ، هر تنغيم اجلملة صوتياًظْحيدث على األقل يف نظام الكتابة الذي ال ي

  .املفترض أن تنغيم اجلملتني نطقا خمتلف
مفارقات بني مقتضيات املعىن والتفسري وال يكاد خيلو درس حنوي من 

 :وعلى هذا ففي الشرط يقال. الشكلي من نصب أو رفع أو جر أو جزم
 ٩١(شرط حمذوفةفتنجح حممولة على الشرط بأداة )  باجلزم(أدرس تنجح( ،

على ما ذهب إليه سيبويه واملربد من النحاة الذين ورد ذكرهم يف 
درس ا:، فإن تدرس تنجح، فإن قيلدرسا:  فكأمنا اجلملة.)٩١(احلاشية

درس ا:ر أداة نصب، كما لو كانت اجلملةتنجح، بالنصب، فعلى تقدي
: رس تنجح، فكما لو كانت اجلملةدا: ، وإن قيل"أن" على إضمار،لتنجح 

  .)٩٢( فأنت تنجحدرس، ا
نحاة محلوا مجلة من ومن طريف مفارقات الشكل واملضمون، أن ال

طلق، على الشرط، وقال اخلليل يف تفسري مضمون اجلملة اهللا فمنأما عبد:حنو
ال حتمل معىن " أما"، مع أن )٩٣(فمنطلقمهما يكن من أمره : إا تعين

 أغرى وقوع الفاء يف تركيبها، شكالً،ولكن . الشرط، وإمنا هي أداة تفصيل
وقد وضع النحاة شرطا  .النحاة بعدها شرطا مث كان التأويل املرهق للمعىن
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 هذا فالتمييز ارور ال ينطبق ، وعلى)٩٤( اصطالحاً، فهو منصوب"مييزللت"
 متييز يف املعىن دون ، إذ رجل.رأيت ألف رجل: ط النصب يف حنوعليه شر
  .املصطلح

 صمت :واملفعول ألجله اصطالحاً ينبغي أن يكون منصوباً، حنو
ألجله ول ، خرجت من باب املفع"إلجالل: "إجالال للقرآن، فإن جر فقيل

"  مع أا تظل معىن مبينة للسبب الذي من أجله مسي هذا،)٩٥(اصطالحاً 
انكسر : سمي فاعال يف حنو) معىن( واملفعول به . مفعوال ألجله" املفعول 
ونائب الفاعل .. ، ألنه أخذ حكم الفاعل رفعا، وألن الفعل أسند إليهالغصن

نه أخذ حكم الفعل شكال، إذ مفعول به يف املعىن، وقد مسي نائب فاعل أل
ن وقفت أنتظر صديقي، ال تبي:  واحلال يف حنو. ، وقد أُسند إليههو مرفوع

ن السبب، ومع ذلك عت مجلةاهليئة مبقدار ما تبيحاال ، ) انتظر صديقي (د
 - على األغلب–وليس مفعوالً ألجله، لسبب شكلي مفاده أن احلال تأيت 

: ، فإذا كان تأويل حمل اجلملة)٩٦( " مصدراًيأيت ، واملفعول ألجله مشتقة
وقفت انتظاراً : وقفت منتظرا صديقي، فهي حال، وإن كان التأويل مصدراً

فاجلملتان بالتأويلني السابقني ومهما يكن . لصديقي، فهي مفعول ألجله
احلال : (تبينان السبب وتبتعدان عن بيان اهليئة، ولكن القاعدة الشكلية

، أي مصدر أو يف تأويل مشتق، واملفعول ألجله جامديف  أو ،)٩٧(مشتقة  
 يعدوا -قد جعلتهم يعدون مجلة هي يف املعىن مفعول ألجله) تأويل مصدر

   . وبذا تكون األشكال قد حتكمت يف رقاب املضامني.حاال
إن األمثلة ال تكاد حتصى على هذا النوع من التنميط الذي جعل 
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وقد راعى النحاة املضمون . ل واملضمونالنحاة يترددون بني مقتضى الشك
: يف تسميتهم لكثري من أبواب النحو ، إذ مضمون التسمية النحوية، حنو

اسم مرة، اسم : والصرفية، حنوأ ؛فاعل، خرب، حال ، متييز، مستثىن، منادى
على منطلقات تعرب عن يدل ...  مفعول ، اسم آلةهيئة ، اسم فاعل، اسم

   .مراعاة املضمون
لو األمر كذلك من أن بعض املصطلحات،كاملفعول املطلق، نبعت  وال خي

تسميته من الشكل الذي جاء عليه، فاملفعول به مسي كذلك، ألنه فُِعل به، أي وقع 
واملفعول له، أو ألجله، قُيد بالالم ، واملفعول . ، وقد ارتبط بالباء)٩٨(عليه فعل الفاعل

 ، ارتبط )٩٩(واو املعية، واملفعول فيه : أي" مع"معه ارتبط بالواو اليت هي يف معىن 
" مطلقاً"ألنه الظرف الذي وقع احلدث فيه، وهكذا ظل املفعول املطلق ) يف(حبرف 

  .)١٠٠(من أي حرف جر يقيده يف شكل التسمية 
 )١٠١(عن الفاعل تسمية نابعة من الشكل، ألنه ناب "نائب الفاعل" و

 واملنسوخ مسي .ل يف املعىنولكنه مفعو، فأخذ حركته وإسناده،شكال
. قد اختلف عما كان عليه قبل النسخ ألن حكمه اإلعرايب شكال ، منسوخاً

 حبمله عالماِت )١٠٢(االسموالفعل املضارع مسي مضارعاً ألنه ضارع 
 ،) املستقبلالدال على احلال أو(ع تسميته الدالة على الزمن ومل تش. اإلعراب

منية، فهو قد يدل على مطلق ع دالالته الزألن هذه التسمية مل تستوعب مجي
تشرق الشمس، : ، فقولنازمن الذي يعرب عن اللحظة الراهنة، أو على الالزمن

مسة قد يدل على أا اآلن تشرق، أو على أن مسة اإلشراق فيها 
 من القول إال من الحيب اهللا اجلهر بالسوء": ويف قوله تعاىل .)١٠٣(متكررة
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لن يكرر زيد فعلته، فهي نفي :الزمن، أما قولنا، هي نفي ملطلق "ظُلم
  .)١٠٤(احلالللمستقبل دون املاضي أو 

 رمبا ال جيمعها  شكليةوقد مال النحاة إىل جعل أبواب النحو يف عناقيد
 ما رابط املضمون، فحروف اجلر ذات معان متباينة، ولكنها جيمعها أنّ

ُ زمر أا تحدث يف والنواسخ جيمعها يف.  جمروراً-شكالً–بعدها يأيت 
إن "، و"كان وأخواا"، كـ  من اإلعرابمنسوخها شكالً واحداً

وقد جيمع بينها املضمون إذا عوجل النفي يف باب واحد، وكذلك ". وأخواا
االستفهام، والنداء، وقد جيمعها الشكل واملضمون، كواو العطف وفائه،ومث، 

يا، وهي تلتقي على مفهوم فهي تعطف ما بعدها على ما قبلها شكال إعراب
 ً  بني الشكل  من النحاة خيتلفونولكن كثرياً.العطف والنسق مضمونا

واملضمون، فالنحاة األوائل من أمثال سيبويه واملربد وابن السراج والفارسي، 
 من هذا )٩١( يف احلاشيةيعدون اجلزم من شروط باب اجلزاء، كما سبق ذكره

 - فيحشدون ما دل،)١٠٥(لزخمشريكاأما النحاة املتأخرون . البحث
 على اجلزاء يف باب واحد، بغض النظر عن العمل، ولكنهم -مضموناً

الشرطية، وغري " إنْ"يفصلون داخل الباب، فيذكرون األدوات العاملة كـ
ومن الطريف أن جيمع بعض النحاة بني مقتضى . إذا، ولو:العاملة كـ

لصلة، كالذي واليت الشكل واملضمون، كأن تكون أداة صرحية يف ا
فهي الجتزم ولكنها . الذي يأتيين فله درمهان: يف مجلة من حنو... والذين

نت معىن اجلزاء، وقد أقنعهم بذلك شكالً، تضم: تفيد الشرط، ولذا قيل
وهكذا كانت قواعد النحو تشق طريقها يف  .)١٠٦( جوااوجود الفاء يف
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           .املضمونرحلة صعبة من املواءمة بني مقتضيات الشكل و

   الفرق بين المعيارية العربية وغيرها من المعياريات
، قد بفضل السهر املتميز على العربيةأحسب أنّ املعيارية العربية، 

متكّنت من احلفاظ على استمرارية اللغة، فكثري من اللغات، إن مل يكن جلّها 
ىن أنّ هذه اللغات جل، مبع ارتبط بأهداف تواصلية حمدودة األ–أو كلّها 

اضرها، ، حىت ليكاد ينسلخ ماضيها عن حتتحول، ولو ببطء نسيب
  . الزمان، وكثرت عوامل التغيري ا طالوحاضرها عن مستقبلها، كلما

فإذا كانت اللغة مربوطة مع االقتصاد واألهداف التجارية والسياسية 
س بلغة ما، أو توهن حببال متينة، فإنّ هذه احلبال قد تقوي ارتباط النا

ارتباطهم ا، فقد جتُر إليها شعوبا ليتكلموها لغة ثانية، أو ربما تزاِحم اللغةَ 
األوىل فتحلّ حملّها، كما حدث لدى كثري من املستعمرات األفريقية أو 

  .األمريكية؛ إذ تغيرت لغاا وحلّت حملّها لغة أو لغات بديلة
ة الواحدة، فإنّ لغتها قد تكون يف ثبوا أو وحتى األمة الواحدة ذات اللغ

حتوهلا السريع مرهونة بعوامل تؤديها اللغة، فإنْ تغريت هذه العوامل تغيرت معها 
اللغة، على حنْو من السرعة أو البطء ، حىت غدا صعبا على جيل الحق من أبنائها 

واألملانية وكثري من أنْ يفهم جيالً سابقًا، وهذا ما حلَّ بالفرنسية واإلجنليزية 
اللغات، إذ يِحس الناطقون ا بشيء من احنسار الضوء الذي ميكن أن يربطهم 
بوضع كانت عليه اللغة يف املاضي، كلّما دجلوا خطوةً يف عتمة هذا املاضي، الذي 

  .ربما مل يتجاوز م مئة عام أو مئتني عن زمام
عدت إىل يومنا هذا، ما تزال ها بأا منذ قُأما العربية فيفاخر أهلُ
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 ويف هذه .وستبقى مرهونة بالرسالة القرآنية، وعاًء حيملها إىل يوم الدين
كان : "القناعة الراسخة ينقل الزجاجي يف اإليضاح ، أنّ أبا العباس املربد قال

عليكم بالعربية فإا املروءة الظاهرة، وهي كالم اهللا عز : بعض السلف يقول
جتاوزت ما يتوقع من " الثابتة"أن قواعدهالك. )١٠٧("ه ومالئكتهوجلّ وأنبيائ

" النواميس"البعد الزماين املتحول للغات على املدى الطويل، لتدخل يف باب 
مبا " املتغريات"ليد التطور، لتعمل يف " باواِرم"الكونية الدائمة، مع ترك الباب 

هنا مغرية بتشبيه والصورة . جيدد اللغة، ويساعدها على مواكبة احلياة
النواميس اللغوية الثابتة بالنواميس احليوية للشجرة اليت قد تتغري أوراقها، غري 
أا تبقى حمكومة يف حياا بنواميس احلياة اليت ختتفي وراء ما قد يبدو يف 

  .مظاهر املوت، و تساقط األوراق
قد يصر بعض الناس قدميا وحديثا على عدم التشبث بالنحو 

ب، ما دام أكثر الناس يتكلمون على سجيتهم بغري إعراب وال واإلعرا
هذا ما حكاه . "معرفة منهم به، فيفهمون ويفهمون غريهم مثل ذلك

وال شك يف أن هذه املقولة ال  . زمانه أهلعلى لسان بعض )١٠٨(الزجاجي
 قدميا وال حديثا عن مزاج معياري، وإمنا عن مزاج وصفي يؤمن تنطلق

 املعاش للغة، وهو واقع ال يبايل من التبدل والتغيري للغة، لتبقى بالواقع اليومي
اللغة مربوطة بالسجية من غري حاجة إىل التعلم، ما دام الناس قادرين ا 

ولكن هذه النظرة ال تقر ا كل . على أن يفهموا ويفهموا غريهم
ا املعياريات، عربية وغري عربية؟ وإال ملا وجدنا تعليم كل أمة لنحوه

وقواعدها، إذ يعكف على تلقينه األبناء يف املدارس واجلامعات، معيارا 
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جلميع على حيتكمون إليه يف األداء السليم للغة معيارية حية يتفق عليها ا
، وختتلف قليال أو كثريا عن الصعيد اللغوي الذي اختالف هلجام اخلاصة

ة فهي أشد حفاظا على أما املعيارية العربي. يتعاملون به يف حيام اليومية
  .النمط املعياري للعربية من سائر اللغات املعيارية األخرى

ومهما اقتربت اللهجات اليت متثل سجية الناس يف التكلم من املعيارية 
الوصول إىل التكلم بكالم " فإن هذا ال يعفي الناس من هدف  الفصيحة،

 كتاب اهللا عز وجل العرب على احلقيقة صوابا غري مبدل وال مغير، وتقومي
سلم، الذي هو أصل الدين واملعتمد، ومعرفة أخبار النيب صلى اهللا عليه و

، ألنه ال تفهم معانيها على صحة إال بتوفيتها وإقامة معانيها على احلقيقة
  "* حقوقها من اإلعراب

واللحن يف اللغة املعيارية عند العرب له حساسية خاصة، فإن كانت 
عن املضامني واملعاين اليت حتملها الكلمات واجلمل فإن اللغة آلة للتعبري 

التضحية باآللة قد يكون أعز على صاحبها من أن يضحى مبا حيتويه وعاؤها 
 وهذا ما عربت عنه حكاية عمر رضي اهللا عنه،إذ قال لقوم رموا. أحيانا

واهللا : ، فقال"متعلمني" إنا قوم :فقالوا. بئس ما رميتم: فأساؤوا الرمي
،وعليه فإن تشبث  )١٠٩("طؤكم يف كالمكم أشد من خطئكم يف رميكمخل

  .العربية مبعايري النحو واإلعراب يدخل يف صلب مقومات املعيارية
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أصل العالقة في المصطلح العربي بين المعنى االصطالحي والمعنى 
  :االشتقاقي

ية  إىل وعاء الالتين،لقد فزعت اللغات األوروبية حىت يف عنفوان قوا
 يف شتى ،واإلغريقية تغرف منهما ما ال حصر له من املفردات واملصطلحات

مع أنّ هذه املصطلحات ... أنواع العلوم، كاللغة والطب والفلسفة
واملفردات ال تنتمي إىل هذه اللغات األوروبية املستعرية إالّ بسبب بعيد، فإذا 

 من حنو )١١٠(لغويةت سِئل اإلجنليزي أو األملاينُّ، مثالّ، عن مصطلحا
Subject أو Perfect أو Imperfect فهم معناها من خالل ثقافتهه قد يفإن 

اللغوية اليت اكتسبها يف مراحل حياته التعليمية، ولكنها ليست ألفاظًا هلا 
والعربية خبالف ذلك، إذ هي  .مدلوالت لغوية، بالضرورة، يف لغته اآلنية

الذي يغذّي العالقة بني حترص يف الغالب على ما ي ريشبه احلبل الس
اليت تنبع ،املضامني االصطالحية وأمهاا من املعاين االشتقاقية اللّغوية العادية 

  .من اجلذر اللغوي للكلمات اليت تلتقي على ذلك اجلذر

  :المعيارية العربية أشد حرصا على النقاء
ة كانت قد مرت مبرحلة من الضعف ومن الطريف أن نعرف أنّ العربي

إالّ ما العلمي، وخباصة يف جمال املصطلح؛ إذ مل يكن هلا يف صدر اإلسالم 
 وكانت السريانية توازي بالنسبة للعربية أمهية .ورثته عن عربية اجلاهلية

ولكن العرب حني . الالتينية بوصفها لغة جمربة موازنة باللغات األوروبية
 أو اليونان بعض مضامني مصطلحام، عبروا أخذوا عن السريان أو الفرس

فإذا . )١١١(األعموجتافوا عما هو غري عريب، يف األغلب عنها بألفاظ عربية، 
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كان هذا هو شأن العربية فيما هو من األلفاظ واملصطلحات، وهي من 
املتغريات، فكيف يقبلون إدخال الشوائب األجنبية على الثوابت العربية من 

ة أو تراكيب حنوية، مع أنّ السريانية قريبة من العربية، وهي أوزان صرفي
ري من الثابت واملتغري؟ لقد مألت األلفاظ شقيقة من شقيقاا وتشبهها يف كث

الفانيذ : من حنو" البخالء" كتابات بعض الكتاب كاجلاحظ يف الفارسية
) بنوع من الثيا(والربنكان ) وهو النشا(والنشاشتج ) نوع من احللوى(

تفشت ألفاظ السريانية واإلغريقية و).. نوع من األدوية اهلاضمة(واجلوارشن 
، فإنّ هذا كان "مفاتيح العلوم"يف )١١٢(اخلوارزمييف بعض كتابات العلماء ك

مؤقتا؛ إذ باد جلّ هذه األلفاظ أو أخذت هوية العربية صوتا وبنية صرفية، 
  .)١١٣(املعاين اجلديدةدالالا لتشمل أو استبِدل ا نظريات عربية، ووسعت 

وقد كان هذا شأن العربية، فهي إن أحست أنّ أوعيتها قد طفح 
كيلُها باأللفاظ األجنبية، عكفت على ما أخذته يف عملية تنقية مستمرة، 

ترفع من شأن "تعاجل فيها ما داخلها، حرصا منها على النقاء، وهي ذا كله 
التزامه مكانة ثقافية واجتماعية تتناسب ومقدار من يلتزم ا، وتعطيه 

وذا أمكنها أن تقدم ملن ميتلك مفاتيحها النظَر يف عمق التاريخ . )١١٤("ا
وكان . وأبعاد احلاضر و آفاق املستقبل، دون وحشٍة أو عتمٍة كثيفٍة تواجهه

  .الزماينّ واملكاينّ: توسعها يف املعمورة، أفقيا وعموديا يف البعدين
أما اللغات األوروبية فهي ال حترص حرص العربية على نقاء اهلوية، 
وال ختشى التبدل الذي هي سائرة  حنوه أصالً، حتى لو مل تستعر شيئًا من 

ذه اللغات ـهـف. اللغات األخرى؛ ألا مترحلة، وسائرة إىل التغير بطبعها
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القرآن الكرمي: ا اخلالدال تربطها رابطة بشيء مستدمي، رباطَ العربية بكتا.  

المعجمات المعيارية المتأخرة كانت أكثر تسمحاً في استيعاب 
  :األعجمي أو المولد

ومثة ملحظ نفسي يف طريقة أخذ األلفاظ واملصطلحات العربية، فرغم 
أنّ بعض اللغويني يهتم بنقاء ما يستعمل من ألفاظ أو معان جديدة أللفاظ  

كله أو بعضه بشيء من التحفّظ، حني يدعونه قدمية، فهم يسجلون ذلك 
 ما دام األمر يف –مولّدا أو أعجميا، ومع ذلك مل يحِرموا املعيارية العربية 

 من بعض هذه األلفاظ واملصطلحات؛ ولذا فقد –نطاق املتغري، ال الثابت 
كانت معياريتهم على قدر من املرونة يف استيعاب مصطلحات أجنبية ورد 

 ،للفريوزابادي" القاموس احمليط"  و،البن منظور" لسان العرب" يف ذكرها
الصرفية وحرصا على اهلوية الصوتية و. للزبيدي وغريها" تاج العروس"و

األلفاظ مبا آلت إليه من مسحٍة قربتها من للعربية فقد كان يشار إىل هذه 
ذا على بعض ما يفسر  وعليه فإنّ من السهل أنْ يوقَف .العربية أو عربتها

هذا التباين بني حجم املعجمات املبكرة اليت تتمسك بإيراد األلفاظ العربية 
املعجمات املتأخرة زمنيا كاللسان بني الصحيحة، كالصحاح للجوهري، و

بيديوقد كثر يف هذه املعجمات املتأخرة أن توِرد . البن منظور أو التاج للز
، إذ يقدم  يف أصالة االستعمالفيه مظنة الشككثرياً من املعاين بأسلوب 

  ...قيلو يقال،و: إليرادها بعبارات من حنو
 الذي أشري إليه ليفسر كيف ظلّ املعجم العريب إنّ امللحظ النفسي
 ة، على حدة، أو أعجمين ألفاظًا أجنبيا من أن يتضمتحِييسيلوذ م التراثي
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لدى صاحبه هذا امللحظ النفسي تعبريهم، وكيف أنّ معجما ال يوجد 
  الذي،"تكملة املعاجم العربية "  يف R.Dozyكاملستشرق اهلولندي دوزي 

 على مصراعيه ِللَم ما دخل إىل العربية من ألفاظ  قصداأصبح يفتح الباب
تقيها من عصور ما بعد عصر االحتجاج اللغويسككتب ،ومصطلحات، ي 

وكانت : "قال دوزي يف مقدمة معجمه. التحالطب والنبات واألدوية والر
لقد (...)  مصادري اليت اعتمدت عليها مصنفات العرب يف القرون الوسطى

: تب التراجم مثلنقبت عن الكلمات يف مصنفات املؤرخني وأصحاب ك
كتاب  و،ابن القوطية، ويف كتاب األخبار اموعة و،حممد بن احلارث

 الةالرح من مصنفات اجلغرافيني وكذلكو) (...املطمح، وقالئد الفتح 
 و ألف ، وقصة باسم احلداد،كليلة ودمنة: القصص مثلومن األمثال و(...) 

(...) ومن كتب األطباء (...) وقد قرأت كتب النباتيني (...) ليلة و ليلة 
، فإنّ هذا امللحظ النفسي ربما إذن .)١١٥(.." .أحكام القضاءومن كتب 

 االنغالق يف النظرة املعيارية حالت دون تسجيل كان مسؤوالً عن شيء من
وهنا تربز أمهية املنهج التارخيي الذي  .متعمداًألفاظ العصور الالحقة تسجيالً 

يكون من أهدافه املعلنة، أن يتتبع هذه األلفاظ املستحدثة، بالوقوف على 
عىن، لنطق واملأصوهلا، والظروف التارخيية لدخوهلا، وما اعتورها من تغري يف ا

 .)١١٦(يف مقدمته للمعجم التارخيي للغة العربية" فيشر"على حنو ما فصل 
وملَ ال ؟ فاأللفاظ كأوراق الشجر، ينبغي أن يتساقط بعضها؛ ويف 
ذلك تعبري عن جتدد احلياة يف شجرة اللغة، فألفاظ متوت وألفاظ حتيا، ومعان 

 ال يِحس بغربة عن وكم منا من. أللفاظ متوت ومعان لأللفاظ نفسها حتيا
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كثري من ألفاظ املعجمات التراثية، وكثري من معاين النصوص القدمية؟ وإالّ 
فلم كانت املعجمات أصالً، وما فلسفتها إذا مل ترصد األلفاظ ومعانيها على 

إن من املكابرة مبكان أن يتوهم أن . تعاقب األزمان وتباين املكان؟
لسان والقاموس احمليط وتاج العروس، املعجمات املعيارية املتأخرة كال

معجمات تقتصر على عصر االحتجاج، وأن هذه املعجمات مل حتش نفسها 
مبا تفرضه احلياة على أصحاا من طوارف ما محلته التجارب من ألفاظ 

  .   جديدة، أو ألفاظ قدمية مبعاٍن حادثة
يا مذهالً، ومهما يكن، فإنّ هذه املعيارية العربية كانت إجنازا تارخي

ومشروعا عربيا وعاملياً فريدا، ختلّى من أجله العرب عن هلجام اخلاصة، 
ومشروعا إسالميا شارك يف بنائه ِجلّة العلماء املسلمني على مدى العصور، 
وما تزال هذه املعيارية منارة ترنو إليها األنظار، بوصفها لغة الدستور اخلالد، 

والعرب وغري العرب، وجعلوها معياراً  لعامة واخلاصة،وهي لغة أقبلَ عليها ا
مهماً للتقدم والثقافة، فاتخذوها لغة هلم دون لغام، وهلجام اليت اعتاد 
الناس التمسك ا والتباهي، وجبوا ما سواها من تارخيهم، مبا وِسعتهم 

، أو دعاء اآيٍة يتلو: محن ولو على ِكسرة من موائد الر،احليلة، وتنافسوا
  .يتعبدون به ويتقربون إىل ربهم

ومن الطريف، يف هذا املقام، أن يذكر ما قاله مظْهر الدين الزيداين يف 
ربية حىت على ألسنة مبيناً أمهية الع" املُكمل يف شرح املفصل"مقدمة كتابه 
د ما هلؤالء الذين يعيبون العربية يتكلمون بكالم العرب عن: " أعدائها، قال

التدريس واملناظرة، ليكون هلم مصب وفَنق بينهم وبني العوام، وليكون ر
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حملفلهم مجال، فإن العوام ال يقدرون على الفصاحة والتكلم بالعربية، فإذا 
مسعوا الفصحاء يتكلمون بالعربية تقع يف قلوم عظمة للفضالء، فإن صدق 

 العربية حىت ال يبقى بينهم هؤالء يف ذمهم للعربية فِلم مل يتكلموا بلساٍن غري
  .)١١٧("ويضحكونوبني العوام فرق؟ فإن فعلوا ذلك يستهزىء م العوام 

استتب التأثري املعياري للمدارس النحوية العربية يف النصف        " وهكذا  
وقد أصبحت العربية لغة الثقافـة يف       (...) الثاين من القرن الثامن امليالدي      

العرب تعلموا طرائق استخدامها، وقد أسهموا      العامل اإلسالمي، حىت إن غري      
  .)١١٨("دعائمها النحاةإسهاماً جوهرياً يف حتقيق وحدة اللغة اليت أرسى 

أن _ عرباً وغري عرب -لقد أحس كل من دخل يف دين اهللا أفواجاً
ون اللغة بناء احلضارة اإلسالمية ، يستلزم أن تك: املشروع احلضاري اجلديد

ارية  أن تظل املعي– منذ البداية –ولذا كان هدفهم  ،ماتهالعربية من أهم مقو
، الذي ينبغي له أن خيْلد خلود القرآن الكرمي، العربية املرجع اللغوي احلي

ولذا فقد هب املعياريون األوائل ، لتقعيد اللغة قبل أن تتغري بفعل الزمان، 
 وقد .الثالثحىت على ألسنة أهلها من العرب اخلُلّص ، من اجليل الثاين أو 

ذين أصبحت تتناوش تعليم العربية ألبنائها ال: كان يدفعهم إىل ذلك دافعان
والتطور غات التطور اللغوي الذايت للناطقني بلغة من اللألسنتهم عاديات ،

تعليم العربية : والدافع الثاين. جم عن احتكاك أصحاب اللغة بسواهمالنا
لذين سارعوا، فيما يشبه حة، اللناطقني بغريها من أبناء الشعوب املفتو

حنو تعلم العربية، صغاِرهم وكبارهم وعجائزهم اإلعجاز، إىل التوجه الكلي ،
كيف حتولت شعوب : يظل الفتاً للنظر ورمبا .وسائر أطيافهم االجتماعية
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، رغم التأخر النسيب ية العريقة ، طواعية إىل العربيةبكاملها من لغاا األصل
فالعربية ليست لغة القوة املادية اليت تسعى .  التعليميةللوسائل واإلمكانات

 "لغة عاملية"، وإمنا هي "بسيوف العوملة"إىل فرض نفسها على الشعوب 
 مع اللهجات بله – عالية القامة -تعرف أا ذات رسالة عاملية، فهي تتعايش

غط  ، ال اخلصام والضاللغات، تعايشا قائما على القناعة الذاتية واالحترام
يف اجلزائر واملغرب  ع الذي مارسه الفرنسيوناخلارجي فيما يشبه القم

 ومن احملزن أن .)١١٩(العوملة يف زمانناوتونس والسنغال،و كما يفعل دعاة 
 يكون يف الغالب األعم من لوبة لغة العوملة على الشعوب املغنعلم أن تعميم

م، إذ هم يهجرون لغام اليت ميكن أن جيوب أبنائها، وعلى حساب أوقا
نفسيا أو و بعد، جناحا شعبيامل تثبت التجربة أو هلجات  لغة ، حلسابتنمى

  .تربويا يف تلقيها، أو تلقي العلوم ا
ومن طريف ما يلحظ أن غري الناطقني بالعربية مل يصل إلينا ما يشري 
إىل أم خصوا بكتب لغوية يتوجه يف تأليفها إليهم ، مع أن كثرياً من 

فسيبويه كانت الفارسية املؤلفني اللغويني كانوا على معرفة بأكثر من لغة، 
  .وكذلك أبو علي الفارسي،وأبو حامد الغزايل وغريهم ،لغته األم

ومل يكن مههم اهلدف التارخيي الذي يبحث ِحقَب التطور اليت مرت           
ن كـا ، ولـذا    ة ما بؤرةُ مركزه القرآنُ الكرمي      فحسبهم من العربي   .ا اللغة 

  . خيدم النمط اللغوي القرآيناهتمامهم من لغة اجلاهلية بالقدر الذي
ومل يكن اهتمامهم وصفياً يتجه إىل الواقع احملكي للغة يف زمام ، 

 : املعياريةولذا كان وصفهم يتجه إىل اللغة.فلغة أهل زمام مل تكن احملور
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  يف فإن اهتموا.لكهاملكتوبة أو املنطوقة اليت تصف النمط القرآين وتدور يف ف
زمن التقعيد بوصف املنطوق ألهل زمام من بعض األعراب ، فألن منط لغة 

  . يسري على النحو القرآين معيارياهؤالء كان ما يزال
ومل يكن اهتمامهم باملوازنة بني العربية وغريها ، مع أم كانوا 

 العتيقة ، يدركون أن كثرياً من الظواهر تلتقي فيها العربية ببعض اللغات
كالسريانية، اللغة األصلية حلنني بن إسحق، وإسحق ابن حنني، والعربية 
واحلبشية والتركية، وقد ألف أبو حيان األندلسي يف هاتني اللغتني األخريتني 

   .بعض الكتب التعليمية
النمط : أجل، مل تتشعب م السبل واألهداف، إنه هدف واحد

 عن التشتت بني الدوافع اليت أسفرت الحقاً، ولذا كانوا يف غىن عن القرآين
املرء ال يعدم وجود إرهاصات هلذه املناهج على أن . املناهج اللغوية املتعددة

      .، يف بعض ما أشار إليه املعياريون القدماءديثةاحل
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  :خاتمة
  :وبعد، فلعل من أظهر ما سعت هذه الورقة إىل إبرازه، اآليت

     تغرية، أما الثابتة فهي اليت حتافظ على وحدة        اللغة ظواهر ثابتة وأخرى م
وأما املتغرية فهي اليت تلبي يف اللغة       . اللغة بني أهلها إىل أطول أجل ممكن      

وعلى هذا فالسمتان نابعتان مـن طبيعـة        . حاجة أهلها للتطور والتغير   
بيد أن الثوابت تثبت يف غري العربية       . الظاهرة اللغوية، ومها أصيلتان فيها    

 نسبيا، أي هي ترتاح حنو التطور البطيء الذي تظهر آثاره ولو بعد             ثبوتا
أما . أجيال، لتدخل اللغة ببطء يف مرحلة جديدة، بعيدة عما كانت عليه          

العربية فقد خطط لثوابتها ألن تدوم دواما يـشبه املطلـق، الرتباطهـا      
ى دميومة  وال أدل عل  . بدميومة البقاء القرآين، فالعربية وعاء القرآن الكرمي      

ص هذه الثوابت يف االستعمال، من أن أهلها ما يزالون يفهمون نـصو           
، وسائر النصوص اليت التزمت بالقواعد القرآن الكرمي، واحلديث الشريف

اليت استخلصت من تلك النصوص ، قبل ما يزيد على مخسة عشر قرنا             
ملستقبل  حمفوظة يف ا   اللغةإىل يومنا هذا، بل يؤمل أهلها يف أن تظل هذه           

 .حبفظ القرآن الكرمي
            اللغة أهم وسيلة لفهم املاضي، بإجنازاته وألغازه، وال يعرف اللغات تعد

القدمية واألثرية من أهل العصر إال من ختصص يف بعض تلك اللغـات             
أما العربية فهي تكشف    . املاضي" ِشفرة  " ودرسها ليستطيع بذلك فك     

 عامة أهلها، ألن ماضيها ما يزال       تب ا وجتعله يف مكْنة    املاضي الذي كُ  
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موصوالً حباضرها منذ قرون طويلة، وهذه مسة للناطقني ـا ال تتـأتى             
 .للناطقني بغريها

    مثة عوامل حامسة يف مدى استجابة اللغات إىل التغري والتطور، كالعامـل
وقد كانت هذه العوامل    ... االقتصادي والسياسي واالستعماري والثقايف   

عة، سببا بطيئًا أو سريعا يف استجابة اللغات لقوانني التغير،          مفرقة أو جمتم  
 كوا  –وقد كانت العربية االستثناء الوحيد من بني اللغات، إذ جعلها           

 حتافظ على وحـدا،  –لغة القرآن، وبفضل ختطيط املعياريني لدميومتها  
متحدية بذلك مجيع عوامل التغري اليت عصفت باللغات، وباعدت بـني           

 .يها وحاضرهاماض
        أما العربيـة   .  توافر للمعيارية العربية عوامل احلفاظ عليها، نطقًا وكتابة

فقد توافر للنص املكتوب ا عوامل الضبط بالنقط واإلعجام، والضبط          
، كان يف وسع األجيـال أن   فأميا نص مهم  كالقرآن الكرمي      .باحلركات

     حا منقوطًا، ومضبوطًا بالشكل، وموضا بعالمات التـرقيم    تقرأه معجم
     ة، واملدن الوقف والوصل والغنوأما جانب النطق فاملعياريون    ... اليت تبي

يطمئنون إىل تواتر القراءات القرآنية وحفظها يف الصدور كما حفظـت      
فاملد مقدر بقدره، وكذلك اإلخفاء واإلظهـار، والنـرب ،          . يف السطور 

شدة ، والرخـاوة ، والـروم       والتنغيم، والقلقلة، واهلمس ، واجلهر، وال     
وقد تيسر لكثري من نصوص العربية جوانب إظهار الـسياق        ... واإلمشام

املقامي واملقايل، فاآلية تفَسر يف ضوء معرفة بأسباب نزوهلا والظـروف           
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 واألمثال واألشعار واحلكم    .االجتماعية وغري االجتماعية اليت قيلت فيها     
 . يف كثري من األحوالتفسر يف ضوء معرفة واضحة بسياقاا

        غـيني واملفـسرين     تعاورت جهود الرواة والنحـاة واللغـويني والبال
، فكانت جهود كلّ فريـق      وغ مالمح املعيارية العربية   يف ص ... والقراء

وجهودهم مجيعا ترمي إىل احلفاظ     . متصلة األسباب جبهود الفريق اآلخر    
 .على وحدة اللغة

     طئة، اليت وقع فيها كثري من املعياريني،       مثة بعض التطبيقات املنهجية اخلا
كعدم التفريق بني املستوى الـشعري واملـستوى النثـري للغـة ، يف             

، إذ ينصون علـى أن  اعد النحوية،مع أم يدركون ذلك االحتجاج للقو 
الضرورة من مقتضيات الشعر دون النثر، وأن التقدمي والتأخري ،واحلشو          

 .وزن والقافيةواحلذف، قد يكون باعثه مراعاة ال
            حت املعيارية مبراعاة بعض أشكال التباين اللغوي، وجعلـت مـنتسم

ذلك نوعا من أسباب التوسعة، فقد روعي اختالف اللـهجات، وأقـر       
املعياريون بعض أشكال التعدد، وجعلوا منه راجحا ومرجوحا وجيـدا          

دت عفقد  ... أما األشكال النطقية البعيدة كالعنعنة والكشكشة     . وأجود
 .قعد اللغة على أساسه املهمل الذي ال تمن

              املعيارية العربية حساسة إزاء ما ميكن أن خيالطها مما ميكن أن يفسد اللغة
وخباصة إذا كانت هذه األلفـاظ  . بكثرة الكلمات واملصطلحات الوافدة 

فلئن قبلت بعض اللغـات     . ال ختضع لضوابط العربية صوتا وبنية صرفية      
، أن تغرف من وعـاء      الفارسية واإلجنليزية واألملانية  وبية، ك اهلندية األور 
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 الكثري، فإن العربية قد غرفت       الشيءَ ،العربية والالتينية واليونانية وغريها   
من أوعية غريها، ولكنها ال تلبث يف املعتاد أن تعكف على ذلك، ولـو              
 بعد حني، لتنقّي نفسها منه، أو لتخضعه إىل موازينها حىت يصبح جـزًءا    

 .حمتهامن نسيج لُ
         وقد راعت  . أفادت املعيارية العربية من كثري من مبادئ املناهج األخرى

أن تقوم قواعدها على مراعاة الضبط الشكلي، واملضمون، وسارت على          
االستقراء واالستنباط، وفيها لفتات تارخيية قائمة على تتبـع مظـاهر           

ثل يف حماوالم رد    التطور،كما جند فيها إرهاصات تأصيلية مقارنة، تتم      
 .الكلمات إىل األصول اللغوية اليت احندرت منها

بيد أن هذه اإلرهاصات املنهجية قد جاءت مبكرة قبل أن تنضج هذه 
ب النحاة أن اختذوا منها ما يشبه أن سوكان ح. املناهج يف عصور الحقة

هم يكون للبناء حجارة صغرية، تدعم رصف املباين األساسية اليت كانت تلزم
يف إقامة هذا املشروع املعياري العظيم، الذي حفظ لنا وحدة العربية، إذ 
فسر لنا اللغة شكالً جاء عليه التركيب النحوي، وضبطًا كانت عليه البىن 
الصرفية، ومعىن سعى إىل الوقوف على مدى مالءمة كل لفظ ملعىن ما يليه، 

واكِْتناه أعماقها،  ،لغة اليف نظرية متكاملة ترمى إىل سبِروإسناده إليه، 
  .والوقوف على أسرار النظم، وصحة تأليفه

إن املكانة املتميزة للنص القرآين الكرمي، الذي مجع بني مقتضيات 
حفظه خطابا يتلفّظ به، ونصا مكتوبا، لَيلبي مطلبا وصفيا، وتارخييا تطورياً، 

طابات املنطوقة لدى  اخليف حني أن. ولكنه يتميز يف املعيارية بالدميومة
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، ال تكستب صفة الدميومة مبجرد أن تنتهي عملية التكلم ويتحول الوصفيني
وأما كون القرآن نصا مكتوبا . املنطوق إىل رموز كتابية مرئية ال مسموعة

فقد توافر له ذه اخلصيصة ما يلَبي مطلب التارخييني الذين ينظرون إىل اللغة 
وعلى هذا تكون املعيارية العربية .  الدائم للمنطوقاملكتوبة بوصفها التسجيل

 على نص توافر له ما جيمع خصيصة – بالقرآن الكرمي –قد وضعت يدها 
النطق اليت يبجث عنها الوصفيون، وخصيصة الكتابة اليت ختلّد املنطوق 

وبذا ساعدت خصوصية القرآن الكرمي . وتسعى إىل جتسيده يف رموز كتابية
 يف الصدور والسطور، على اجلمع بني فضيلة النطق عند يف كونه حمفوظًا

  .الوصفيني وفضيلة الكتابة لدى التارخييني
 ملا كانت العربية موجودة كما ولو أن القرآن الكرمي مل يكن يف حياة العربية

، على مدى هذه القرون الطويلة من عمرها، والعتراها واعترى معياريتها ما هي
ياراا من تبدل، وملا دامت ألهلها أداةً صاحلةً للتواصل يعتري اللغات األخرى ومع

 هلو منهج ثانوي يف - بالغا ما بلغت أمهيته–وإن أي منهج لغوي . على مر العصور
أما املعيارية فتحقق جوهر . ، ألنه حيقق مقصدا لغويا ثانويا، على أمهيتهحياة العربية

صلية اليت يفسح الثابت فيها إىل وهو الدميومة التوا. مقاصد العربية وأم أهدافها
ويف هذا ما . احلفاظ على جوهر اللغة، ويفسح املُتغري فيها جمال مواكبة اللغة للحياة

يفسر بوضوح ِسراً من أسرار تشبث املعياريني العرب مبنهجهم يف تعليمهم للعربية 
منها على مر العصور إىل يومنا هذا، وال سيما يف املراحل التعليمية، املدرسية 

  . واجلامعية، فلم حييدوا عن منهجهم هذا مهما بدت املناهج األخرى الفتة أو مغرية
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  :الحواشي
اعتمدت يف ترتيبها أمساء الباحثني جريا على نسق ترتيب املصادر و
 واملراجع
 :فايس .١

Weiss,J.:Die Arabische National Grammatik und die 
Lateiner,ZDMG (١٩١٠) ٦٤, p.٣٤٩. 

  ٤٨٦املراحل الزمنية ص: فيشر. ف .٢
 ٨١رواية اللغةص: الشلقاين، عبد احلميد .٣
 ٢٦٥حبوث يف االستشراق واللغة ص: عمايرة، إمساعيل .٤
: ، وانظر عمايرة، إمساعيل٢٢اللغة العربية وأبناؤها ص : املوسى، اد .٥

 ٢٦٧حبوث يف االستشراق واللغة ص 
 ٩٠ اللغة بني املعيارية والوصفية،ص:حسان، متّام .٦
  ١/٣٤اخلصائص،: ين، عثمانابن ج .٧
، وانظر عبابنة، ٤٨٦املراحل الزمنية ص: .fischerKwفيشر.ف .٨

اللهجة العربية : النظام اللغوي للهجة الصفاوية، وانظر الزعيب، آمنة: حيىي
 . الثمودية

" جملة" هل األملانية خليط لغوي؟" Uwe Porksenأويف بوركسن  .٩
  ٢٠٠٩سنة٩١العدد" فكر وفن

االقتراح يف أصول علم : لرمحن جالل الدينالسيوطي، عبد ا .١٠
 ٣١النحو،ص
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االقتراح يف أصول علم : السيوطي، عبد الرمحن جالل الدين .١١
 ٦٣النحو،ص

االقتراح يف أصول علم : السيوطي، عبد الرمحن جالل الدين .١٢
 ٣١النحو،ص

االقتراح يف أصول علم : السيوطي، عبد الرمحن جالل الدين .١٣
 ٧١النحو،ص

االقتراح يف أصول علم : ن جالل الدينالسيوطي، عبد الرمح .١٤
 ٧١النحو،ص

االقتراح يف أصول علم : السيوطي، عبد الرمحن جالل الدين .١٥
 ٧٣-٧٢النحو،ص

،وانظر الفارسي،أبو ١٠٣-١/١٠١اخلصائص،: ابن جين، عثمان .١٦
   ٦٣،صاملسائل العسكريات: علي
 ٣اآلية :سورة األنبياء .١٧
) كتاب ظاهرة التأنيث(دراسات لغوية مقارنة: إمساعيل انظر عمايرة، .١٨
 ٨٥ص
 ٣٨ اللغة بني املعيارية والوصفية،ص:حسان، متّام .١٩
 :انظر مثال .٢٠

Littmann,E:Zur Entzifferung der thamudischen 
Inschriften.Berlin١٩٠٤ 

النظام اللغوي للهجة الصفاوية ،جامعة مؤتة، األردن :وانظر عبابنة ،حيىي
١٩٩٧   
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  ٢٠٠٦األردن  عمان، العربية الثمودية ،اللهجة  :آمنة     وانظر الزعيب ،
  ٢٤٧/ ١اخلصائص  :ابن جني .٢١
 ٢/٢٤٧األصول يف النحو: ابن السراج، أبو بكر حممد بن سهل .٢٢
 ٢٩اآلية:سورة الذاريات .٢٣
 ١٩األية: سورة البقرة .٢٤
 ٣٥اآلية : سورة القصص .٢٥
 ٥٠اآلية : سورة املدثر .٢٦
 ٢٩التيسري ص:الداين .٢٧
 ١٣الوصفية،ص اللغة بني املعيارية و:حسان، متّام .٢٨
 ١٢ اللغة بني املعيارية والوصفية،ص:حسان، متّام .٢٩
 ١/٣٦٢اخلصائص : ابن جين .٣٠
 ،٣٠٩العربية لغة العلوم والتقنية  :انظر شاهني،عبدالصبور .٣١

 :حنان وعمايرة، ،٣٢٣ :اللغة العربية والتعريب:وإبراهيم،زيدان أمحد احلاج
 ٨٣-٧٦اسم اآللة 

 ٢٧٣دالئل اإلعجاز ص: اجلرجاين .٣٢
 ٢٧٣دالئل اإلعجاز ص : جلرجاينا .٣٣
أمحد  ، وانظر ياقوت،٤٦دالئل اإلعجاز:  عبد القاهراجلرجاين، .٣٤

 ٣-٢الكتاب بني املعيارية والوصفية ص :سليمان
 ٨٠دالئل اإلعجاز: اجلرجاين،عبد القاهر .٣٥
 ٢٣-٢٣املسائل العسكريات : الفارسي .٣٦
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 : حيدي،وانظر أبا حيان التو٨٩دالئل اإلعجاز: القاهرعبد اجلرجاين، .٣٧
 ١١مثالب الوزيرين 

  ٩٢دالئل اإلعجاز: عبد القاهر اجلرجاين، .٣٨
 ١/٣٨اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام  .٣٩
 ٢٥٥-٢٥٤مثالب الوزيرين: أبو حيان التوحيدي، .٤٠
 ٣/٤٨٠الربهان : الزركشي .٤١
 ١/٢٩٤املزهر : السيوطي .٤٢
 ١/٢٩٦املزهر : السيوطي .٤٣
 ١/٢٩٧املزهر : السيوطي .٤٤
 ٤٢٣جم الذهيب صاملع: انظر التوجني، حممد .٤٥
تطبيقات يف : ، و عمايرة، إمساعيل١٣٥  fraenkelانظر فرينكل .٤٦

 ١٣٩ص.املناهج اللغوية
 انظر شرجيله .٤٧

Schregle:  Deutsch-Arabisches Wörterbuch, Beirut - London 
١٩٧٧ 

  :انظر حماضرو اللغة األملانية .٤٨
Lektorat Deutsch Sprache des VEB Bibliographisches: 
grosses Fremdwörterbuch Leipzig, ١٩٨٠ 

  ١٧١فقه اللغة ص: الثعاليب .٤٩
  ١٧٢فقه اللغة ص: الثعاليب .٥٠
 ٢١٥شرح القصائد العشر ص :التربيزي .٥١
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الشعراء الصعاليك يف : حول شعر الصعاليك ينظر عطوان، حسني .٥٢
الشعراء الصعاليك يف :  وما بعدها، وينظر له أيضا٤٤العصر األموي ص 

 ٣١ العصر العباسي األول ص
 ١/٢٥٨ الكتاب:سيبويه .٥٣
 ١/٢٥٧الكتاب :سيبويه .٥٤
 ١/٨٤األصول : ابن السراج .٥٥
 ٣٦شرح شذور الذهب ص :ابن هشام .٥٦
 :انظر حول هذا املفهوم ليفاندوفسكي .٥٧

Lewandowsk,Th.:Linguistisches Wörterbuch,Heidelberg 
١٩٨٠(p.١٠١٠)                  

ن مجيل ما قاله وم. ٢٣١دالئل اإلعجاز ص:عبد القاهر اجلرجاين، .٥٨
كل ما يغير معىن الكالم ويؤثر يف "الرضي يف مفهوم حروف الصدارة 

وإمنا لزم تصدير املُغير الدال على . مضمونه ، وكان حرفا، فمرتبته الصدر
قسم من أقسام الكالم ليبين السامع ذلك الكالم من أول األمر على قصد 

  ٤/٣٣٦الرضي، شرح الكافية ."املتكلم
  ٦٧اإليضاح ص:،وانظر السيوطي١/٣٧٢اخلصائص : ابن جين .٥٩
الظاهرة القرآنية، : انظر مقدمة حممود شاكر لكتاب مالك بن نيب .٦٠

  وما بعدها٣٠ دار الفكر ص٣ترمجة عبد الصبور شاهني ط
 ٤٣-٤١اإليضاح : السيوطي .٦١
 ١/٢٥،٢٤املقتضب : املربد .٦٢
 ١١٧تطبيقات يف املناهج اللغوية ص: انظرعمايرة  ،إمساعيل .٦٣
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 .٣٢تعليم العربية يف مرحلة التعليم العام ص : ،إمساعيلعمايرة .٦٤
 ١٥.األفعال الشائعة يف العربية املعاصرة ص: انظر بوبتسني .٦٥
املدارس :، وانظر ضيف شوقي٨١-٨٠دالئل اإلعجاز ص: اجلرجاين .٦٦

 ٥٦-٥٥النحوية ص
 ٨١-٨٠دالئل اإلعجاز ص: اجلرجاين .٦٧
 ١/٨املقتضب : املربد .٦٨
 ١/٧٤األصول : ابن السراج .٦٩
 ١/٨املقتضب : ربدامل .٧٠
 ١/٥١اخلصائص : ابن جين .٧١
 ٦٥-٦٤اإليضاح ص: الزجاجي .٧٢
 اإليضاح ص: الزجاجي .٧٣
 ٣٨أدب الكاتب ص :الدينوري .٧٤
 ٢/٥٥٤) ولد(الصحاح: اجلوهري .٧٥
 ٣/٤٦٩)ولد(اللسان: ابن منظور .٧٦
 ١/٣٣الصحاح: اجلوهري .٧٧
وقد روى ابن سنان اخلفاجي . ٢٧٩-٢٧٨سر الفصاحة : ابن سنان .٧٨

 ٢٧٩ألصمعي تفيد املوقف نفسه صرواية مشاة عن ا
 . وما بعدها٦٥معجم اخلطأ والصواب،ص : يعقوب،إمييل .٧٩
 ٦٧االقتراح ص : السيوطي .٨٠
 ١١٣،١٠٢،٨١،٨٠،٦١،٣٩هلجات العرب: تيمور، أمحد .٨١
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 ٢١١-١/٢١٠املزهر: السيوطي .٨٢
 ٤٨٦-٤٨٥املراحل الزمنية: fischerKwفيشر.ف .٨٣

 )حلن(اللسان : ابن منظور .٨٤
: وانظر عمايرة، إمساعيل. ١/٢٧٢ربية تكملة املعاجم الع: دوزي .٨٥

 ١٤٠-١٣٨تطبيقات يف املناهج اللغوية 
 ٥٢ص حنو معجم موحد أللفاظ احلياة العامة،: عمايرة، إمساعيل .٨٦
 ١/٢١٢املزهر: السيوطي .٨٧
 ١/٢١٢املزهر: السيوطي .٨٨
 ٣٠٧حبوث يف االستشراق واللغة ص:عمايرة، إمساعيل .٨٩
 ٣/٧٠الكتاب : سيبويه .٩٠
: ، والفارسي٢/٨٢املقتضب : ، واملربد٣/٩٣الكتاب : سيبويه. ٩١

  ١١٢املفصل ص: ، والزخمشري١/٣٢٢اإليضاح 
: ، والزخمشري٢/٩٥املقتضب  :، واملربد٣/٩٥الكتاب : سيبويه. ٩٢

  ١١٣املفصل ص
  ١٥١املفصل ص : ، والزخمشري١/٢٩٤الكتاب : سيبويه. ٩٣
  ٢/٢٨٩شرح ابن عقيل : ابن عقيل. ٩٤
  ٢/١٨٥ شرح ابن عقيل: ابن عقيل. ٩٥
  ٢/١٨٦شرح ابن عقيل : ابن عقيل.  ٩٦
  ٢/٢٤٤شرح ابن عقيل : ابن عقيل. ٩٧
  ٤/٢٩٩املقتضب : املربد. ٩٨
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  ٤/٢٩٩املقتضب : املربد. ٩٩
  ٢/١٦٩شرح ابن عقيل : ابن عقيل. ١٠٠
  ٤/٥٠املقتضب : املربد. ١٠١
  ٢/١املقتضب : املربد. ١٠٢
  ٤٨٩املراحل الزمنية : fischerKwفيشر.ف. ١٠٣
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ة وما أكثرة العربياألم مومها يف هذه األيام هال تكاد تتجاوز .. شجون
   !!. جديد وتقع يف هماً إالّمهّ

قاست يف العصر العباسيمشكلة الش ة، مثّ انتصرت عليها، عوبي
 فإذا املصائب تنهال على ،وجاء العصر احلديث. وأذابتها حتى مل يبق هلا أثر
  .  القدماء وأدهى وأمرهذه األمة أكرب من شعوبيةّ

  
رينان وشبنجلر وغولد زيهر أها عدد من املستشرقني أمثال بد

اللّغة  ، وأوضاعفدرسوا خصائص اتمع العريب..وماسينيون وغويدي
ومن هنا دخلوا، وراحوا ينفثون مسومهم، حتى خلصوا جميعاً إىل .. العربية

اً بقريه يستحيل أن يكون عفاً كبرياً، ولكن قد يصبح عاملاً، أو مؤلّ العريبأنّ
ة ة، ال ترقى إىل مستوى العبقرية آسيوي جذوره عربي ألنّ؛أو مبدعاً
  . واإلبداع
غات، فوا ِبهذا املعىن كثرياً من الكتب، ونشروا آراءهم ِبمختلف اللّوألّ

  . غة العربيةوكان من جملتها باللّ
ديد أنّومن األسف الشة املستشرقني احلاقدين املسمومة لقيت  نظري

رجة األوىل، مثّ تبعتها لبنان حة، يف مصر بالداً صاغية، وقلوباً متفتآذان
وسورية وبقية العامل العريب .  

  
مرآة صادقة لنظريات ) ديأمحد لطفي الس( كانت مدرسة  مصريف

  ..  ومن ذكرنا من هؤالء املستشرقنيرينان،
األحزاب ل يفل املتمثّهذه املدرسة وقفت أمام تيارين يف عصرها، األو 
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اين املتمثّة املنادية باستقالل مصر، والثّالوطنيعوة إىل اإلسالم وحدهل يف الد .  
اجلريدة(يد جريدة أصدر أمحد لطفي الس (باب وجعلها منرباً للش

 ليـعبد العزيز فهمي، وعها، وكان على رأســهم ف يف مصر كلّاملثقّ
ني، وحممود عزمي، ازق، وطه حسني، وسالمة موسى، وأمحد أمعبد الر

  . وكثريون ال حيصون عدداًوتوفيق احلكيم، 
م على املستشرقني، وتبنيهم آلرائهم اعتقد هؤالء الناس بسبب تلمذ

،  آسيويكة بتراث شرقيفة ما دامت متمس مصر ستبقى متخلّونظرياِتهم أنّ
وبالعقليـها لن تفلح إالّة اآلسيويمن كلّ يف حترير الوطنة العقيمة، وأن  

راسب، سواء أكان هذا الراسب دينياً أم حضاريبوغ إالّاً، وما اإلبداع والن 
ني ال إبداع عندهم، وال نبوغ، وال  اآلسيوينتاج آري، والعرب ومعهم كلّ

كر الذِّأصالة، وال شيء يستحق .  
  

، وانظـر  "حديث األربعاء" يف كتابه طه حسنيخذ مثالً نظريات  
عبكيف رد قرية املتنبي، وابن الروأيب متام، وابن جين، إىل أصول غري ومي ،

أصالة وإبداعة، وسلخ عن مجيع العلماء والشعراء العرب كلَّعربي  .  
 مصر ـوإن كانت واقعة زعم أنّ" قافة يف مصرمستقبل الثّ"ويف كتابه 

جغرافيـّـ إالّ ةاً يف القارة اإلفريقي هذه : ة وقالبيها جزء من القارة األور أن
احلضارة اإلسالميـّ،ائعةة الر ما  مل يأت بـها املسلمون من بالد العرب، وإن

ـ  وببعضها  اآلخـر من  أتوا ببعضها من هذه البالد ـ ويقصد مصر
مثّ تساءل من جديد. ومجموس الفرس، وببعضها اآلخر من نصارى الر :

  أمصر من الشرق أم من الغرب؟ 
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، عر اجلاهلياً كبرياً يف الشطرح شكّ" عر اجلاهلييف الش"ويف كتابه 
عراء، ومل يكتف بذلك، بل عمد إىل أقدس وأنكر وجود عدد من الش

املقدسات، وهو القرآن الكرمي، فزعم أناً، ه يبحث فيه بـحثاً موضوعي
فشكيف قصصه، وشك ة تلك القصص، وأراد  من وراء ذلك أن  يف صح

اس بفساد مايقنع الن؛ اهللا سلَّم يعتقدون، ولكنهلا  إذ ثارت عليه مصر من أو
اس إليه من كلّإىل آخرها، واندفع النيريدون تقطيعه ومتزيقه،  عميٍق فج 

ولة، وجعلت عليه ألف حارس وحارس، وما إن مضت  حـمته الدلوال أنّ
ـ بقدرة أصابع خفية ـ وزيراً فوس إالّفترة، وهدأت الن نـيوع 

  .وجيه يف ذلك البلد املسلم العظيمعليم والتف بأمور الترف، يتصرللمعا
  

هذه الكراهيرق ِسـمة ظاهرة عند مجيع ة للعرب واملسلمني والش
اليوم " قال باحلرف الواحد  يف كتابه فسالمة موسىأفراد هذه املدرسة، 

ما ازددت خربة وجتربة وثقافة توضحت أمامي أغراضي يف كلّ": والغد
ص يف أنه يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن ألدب كما أزاوله، فهي تتلخا

رق زادت كراهييت له، وشعوري ما زادت معرفيت بالشوكلّ. نلحق بأوربا
بأنإىل أن يقول يف آخر كالمه؛يه غريب عن  :رق ومؤمن أنا كافر بالش

 ال سلطان اً،عليم أوربيوكان من مجلة ما دعا إليه أن يكون الت. بالغرب
ومن قوله. ين عليه، وال دخل له فيهللد :اعتقادنا بأنون بات عندنا نا شرقي

  . كاملرض، وهلذا املرض مضاعفات
  

 :هلاخذت مسارات أخرى،  أوها ات ولكنلبنان،وامتدت العدوى إىل 
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ـّ؛اللّغة العربية مـحاربة كتور أنيس الدها بصراحة لغة القرآن؛ وراح  ألن
ة يف بريوت يدعو يف كتابه امية يف اجلامعة األمريكيغات الس أستاذ اللّفرحية

خاذ اللّغة العربية الفصيحة، وات إىل هجر" رةة ميسحنو عربي"املعنون بـ
ة اللّالعامية بديالً عن الفصحى، ومأل كتابه هذا هجاء للقرآن، ولكلّبناني 

التاريخ اإلسالمي .  
دبج مئات املقاالت يف هذا " مارون غصن"وشايعه كاتب آخر امسه 

عوة إىل العامية أنيس فرحية ومارون غصن على الد: جالنفق الروات. االجتاه
تينية؛ وكان يزعجهما، بل ة باحلروف الالّة، وكتابة هذه العاميبنانياللّ

 ـ أن يريا مسلمي لبنان كتور عمر فروخالدكما قال املرحوم  يقززمهـا ـ
ثون بالعربية، ويكتبوا، جهون إىل املساجد، ويتحدن الكرمي، ويتيتلون القرآ

  . ويدافعون عنها
وتبعهما شعويب آخر، أمضى لساناً، وأقوى شكيمة، وأكثر أنصاراً، 

سعيد عقل، هو ةًوأوضح حجفلقد أصر ،ل  على أن يكتب ديوانه األو
بالعامية " يارا"اين ة، مثّ كتب ديوانه الثّغة العاميباللّ" جلنار"املعنون بـ

لن"الث ة، وكذلك فعل يف ديوانه الثّوحبروف التيني ."  
كتور فرحية ومارون غصن وسعيد عقل القت  دعوة الدويبدو أنّ

صدى حمبباً  ورواجاً طية وعند كلّباً يف لبنان بعامعوبيني املبغضني لكل  الش
  . ما هو عريب أو مسلم

الذين يتكلمون الفرنسية أو اإلنكليزية اسونتساءل اليوم عن أولئك الن 
جعلون أكثر كلماِتهم إنكليزييف بيوِتهم يف لبنان، أو ية، هل هذا ة أو فرنسي
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   آثار االستهانة بالعربية واحتقار هلا، أو له سبب آخر؟ترى أثر أنّ يا
  

 األحاديث يت جعلت جلّ والّةبنانيبعض الفضائيات اللّوماذا نقول عن 
يت حيرص معظم العرب، على ها، والّيت تبثّتذاع فيها، والربامج الّيت الّ

ة، واملليئة غة العاميمشاهدِتها ملا فيها من تشويق وإغراء وأمور مستباحة، باللّ
مبا يقشعرمنه اخللق الر منهفيع، وتشمئز  ة الشريفةاللّغة العربي .  

  
ة ة، والقائمون عوإذا كانت هذه الفضائية لبنانيليها من أعداء العربي

 ثالثة ة استضافت سعيد عقلفضائية غري لبنانيالفصحى، إذن فماذا نقول عن 
أسبوع مقابلة امتدت ثالث ساعات صت له يف كلّأسابيع عدداً، وخص 
ث فيها عن هذهكاملة، كان يتحد تة، ويدعو مبلء فمه، وبكلّاللّغة املي 

عتمادها يف احلديث، والكتابة، صراحة إىل هجرها، وحماربتها،  وعدم ا
والتأليف ومساها لغة اجلاهليى يكون الربنامج ناجحاً، والدة، وحتبة، عوة حمب
ن القائمون على الربنامج بكلّزياس من موسيقى،  ما هو حبيب إىل الن

وصور، وأفانني، وصوروا دواوين الشاعر بصور مكبرة، وجمسبوا آلة مة، وقر
ى كاد كلّصوير من االتلكالم حتمتفر ج أن يرى الشهجة  باللّعر العامي
الزحالوية اللّة، ويرى العاميبنانية، وكانت عناوين ة مكتوبة حبروف التيني
واوين معروضة بأحلى ما يكون العرض؟ الد  

  
ة جيب أال تشغلنا عوة إىل العامي حديثنا عن سعيد عقل ومدرسة الدإنّ

ظر يف تيعن النعن مدرسة سعيد عقل خبثاً، ة أخرى، ال تقلّارات شعوبي 
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وسوء طوية، وشعوبيمثّ ،بأدونيس ويوسف اخلالل ه تيار يتمثّة سوداء؛ إن 
قاد، ويدعمهم إعالم ، يناصرهم جمموعة من النبعبد الوهاب البيايت وأمثاهلم

"  شعر: "غين، وإذاعات، ونقاد، ومنظرون، وسدنة، وجمالت منها
  ". حوار"، و"مواقف"و

يتخذ هذا التيار مواقف عدائية من التما هو  على كلّراث تنصب 
عريبمنه، بشكل صريح، ال لبس معه عند أدونيس ويوسف ، أو إسالمي 

  .اخلال، وبشكل معلن مرة، ومبطن مرة عند عبد الوهاب البيايت
صل  ما يت مثالً يتنكر بسبب اعتناقه املذهب املاركسي لكلّفالبيايت

بالديقول يف إحدى قصائده شاِتماً الكتب . راث من قريب أو بعيدين والت
  يقول : الصفراء، واليت هي تراث العرب واملسلمني

  شبايب ضاع يف املقابر 
  والكتب الصفراء واحملابر 

  من بلد لبلد مهاجر 
  آه من صمت القواميس املريب 

  ومقامات احلريري 
  على هامش خمطوط قدمي 

  كالب الزمهرير تنبح املوتى ذكرتين ب
  بصحراء اجلليد 

 أستاذ الفلسفة يف كلية اآلداب عادل فاخوريومن هذه املدرسة نظم 
ة، وحلنته، ودعته بنانيايل، وأخذته اإلذاعة اللّة الكالم التبنانياجلامعة اللّ
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قال الفاخوري تلميذ أدونيس. ةالقصيدة اإللكتروني :  
نابل هسهسات الس  

  صليل 
   اهلوا يف

  ينتهي رحيل 
  .سني. سني. سني

  سرساب أسود
  عصفور يطري
يحيتبعثر يف الر  

  يولد
  عند جتمع األثري

عودويهوى الص  
  كلما

هم  
  به

شوة من الن  
  مهى

  النشوة ريش
  سني . سني. سني

  سرساب أسود 
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  كلمن . حطي. هوز. أجبد
  قرشت . سعفص

  سني . سني
  حطي . هوز. أجبد

   احلرف يسري حيث املوت
  حاء

  فحيح
  عصفور

  صاد . عني
  عصفور 

  صاد . عني
شوة ريشالن  

  اشخط 
  النشوة ريش

  اشخط 
  خط . نقطة. خط
  خط . نقطة. خط
  .خط

جل أن يقول، بل ماذا يريد بتلك احلروف ترى ماذا يريد هذا الر
حاميم عني سني (ـ  تراها معارضة  ل…عني صاد  . سني. املقطعة، عني
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  لشيء آخر؟قاف، أو ألف الم ميم، أم 
فمن هو هذا أدونيس وصحبها قد نسبنا هذه األشعار إىل وإذا كن ،

جل، وماذا يريد؟ الر  
أمحد : ذقية، امسه احلقيقي األصل، من جبال الالّ رجل سوريأدونيس

". أدونيس"خذ لنفسه لقب إله اخلصب عند القدماء وهو ، واتسعيد علي
ر، وهجر الوطن ة، مثّ تنصاصرية، والنورية السة، والقومييوعيب بني الشتقلّ

ه، واستوطن فرنسا، وال يزال فيها كلّالعريب .  
راث، وهو الفيلسوف، أدونيس صاحب رسالة يف هدم الت  

الثّ"ففي كتابه . جاهواملنظر هلذا االتلابت واملتحو "ة يف اجلزء املسمى وخباص
راث،  قيم التحرب معلنة شعواء وصرحية على كلّ" صدمة احلداثة"بـ
والدأدب فيه أثارة من دين وإسالمعر، ورفض لكلّين، واألدب، والش  .  

ين، ويعين ل ِبمشكلة الدة تتمثّة واحلضاري املشكلة املصرييوهو يرى أنّ
قال أدونيس عن اإلسراء واملعراج من قصيدة . ين اإلسالمي ليس غريبه الد

صلى اهللا -د  لسان رسول اهللا حممة علىيني القيم الدطويلة ساخرة من كلّ
  : -عليه وسلم

  رأيت باباً كتبت عليه 
  كتابة قرأتـها 

  رأيت خلفه جهنماً .. فانفتح الباب
  رأيت غابات من النسوان 

  يـغلَين يف القطران 
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  يطرحن لألفاعي 
  .. يظهرن للغريب.. هذا جزاء نسوة

  ..صورا صورة اخلرتير.. هذي امرأة
   ألنـها مل تغتسل من حيضها ..جسمها محار

  تعشق غري زوجها ..  هذا عقاب امرأة
  .. ال حتسن العشرة.. هذا جزاء امرأة

  ال تصلي ..أو ال حتسن الوضوء
……..  

أفليست هذه الشواهد دليالً على تلمذة هؤالء  ألولئك الشني، عوبي
  . ؟، أو آسيوي، أو إسالمي شيء عريبودعوة إىل إحباط كلّ

بلدنا وبلدان اخلليج م عن مصر ولبنان وننسى ما حيدث يف ذا نتكلّوملا
العريبهلا إىل آخرها؟  من أو  

يل، ومنصوبة أمام وارع بإعالنات كبرية، ومضاءة باللّلقد امتألت الش
ة عن  زاوية حتمل دعاية بلغة عامية، أو بلغة أجنبي عني، ومثبتة يف كلّكلّ

د مورننغ، وهذه النكهة من دريب، وهذا ة، فهذا صابون جومصنوعات وطني
مطعم للهمربغر، وذاك مطعم كانتيكي فرايد جيكن، وهذا املول خري من 
ذاك املول، وهذا كويف شوب، والغراند بيتزا عند هذا أكرب من عند غريه، 

االفتتان اللّغة، ومن هذا  عبريات وهذهدر من هذه التويضيق الص.... وهكذا
، وال وحتتج.. وحتتج.. ة العربية واإلسالمي معظم األقطاربلغة من يذحبوننا يف
  . من يسمع أو جييب
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اهم، وكيف يكون وبعد، فماذا حنن فاعلون أمام هذا اخلطر الد
  اخلالص؟ 

إنبه بعض عقالء العـرب، وال على ه ال يكفي أن نقتصر على ما رد 
الردوسبابـهمظريات واآلراء بشتم أصحابـها على تلك الن  .  

مماثل، إن مل  على منطق أعدائنا مبنطق عقالينّالواجب الكبري أن ترد 
 بدراسات عميقة ورصينة تبني خصائص يكن بأرجح منه، وال يتم ذلك إالّ

تمع العريبومزاياا ، ة، ووهجها، والتكلّاللّغة العربيفاع عنهام ِبها، والد .  
عه ال يستطيع ذلك إالّوأعتقد أن لماء متخصراسات، صون يف هذه الد

وقادرون على جمابهة األفكار مبثلها، تدعمهم احلكومات العربية بعد أن 
، وخطره اهلائل، وتنفذَ وسائل تؤمن احلكومات ذاا بأمهية هذا املوضوع

ة مجيع ما يريدون، وتسهاإلعالم يف البالد العربياً لَ هلم سبل الوصول إذاعي
بقعة يف العاملىل كلّاً إوتلفزيوني  .  
ها العرب أي !ها الغيارىويا أي !  

اهم، وادفعوه قبل أن يكون طوفاناً افتحوا عيونكم على اخلطر الد
 .مغرقاً للجميع



  آليات حتديث منطقية اللغة العربية
  حفاظا على اهلوية ومواكبة لعصر العوملة

    إعداد   

  خالد حممد حممود قمر الدولة. د
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، واملتيقنني بنصر من ينصره،  هللا محد املتبصرين بآالء نعمائهمداحل
هللا، وأصلي وأسلم على خري من أقرأَ وقرأ، وتعلَّم وعلَّم، حممد بن عبد ا

  ، الثقاة احلفظة الضابطنيوعلى آله وأصحابه والتابعني
ا بعدأم:  

 اللغة فقد حتصن املسلمون األوائل بالقرآن الكرمي، وسنة رسوله، فحصنوا
ا مما ورمسا يصيب اللغات عادة من تشويٍه، أو تبديٍل، أو انقراٍضالعربية صوت ،

مستحدثني كلَّ ما من شأنه ضبط اللسان، مستلهمني منطق اللغة يف بنيتها الصوتية 
 بذلك ضبطوا اجلانب  فوضعوا قواعد علمي التجويد والنحو ، وهم؛والتركيبية

تقييدي للغة واملتمثل يف ، أما اجلانب السماع والتحدث، املتمثل يف الالشفاهي للغة
 لضبط الكتابة ومن مث ؛، فوضعت قواعد الرسم اإلمالئي واخلط العريبالكتابة

االستماع، والتحدث، والكتابة، :  متَّ حتديث مهارات اللغة األربعالقراءة ، وبذلك
، فانعكس ، وكاتٍب ومتكلٍِّمربيةُ أداة كلِّ عاٍمل ومتعلٍِّم؛ فغدت اللغةُ العوالقراءة

، اليت  هوية احلضارة العربية اإلسالميةذلك على الثقافة اللغوية العامة؛ فتبلورت
  .تسامت فوق كلِّ احلضارات

 واليوم وحنن نعايش واقعا متسارعا متناميا متداخالً يف الرؤى
 ؛ اللغوية، أعتقد أننا حباجة إىل حتديث آلياتناوالثقافات، آلياته نافذة ومؤثرة

 ألن ؛، لرتاحم ا يف عصر العوملةتطوير حضارتنا العربية اإلسالميةحلماية و
ة التحديث يف ، وال أحد يستطيع أن ينكر قيمالتحديث مسة ومنهاج للتطور

، فمن حدث ذاته وأدواته تفاعل، فأثَّر وتأثَّر، وحاكمه كافة جماالت احلياة
  .ه اللغة صائغة هذه اهلويةيف ذلك هويته اليت يرتكز إليها، وآلت
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آليات حتديث ((من هنا جاءت مشاركيت ذا البحث املعنون بـ 
 ضمن فعاليات ))حفاظًا على اهلوية ومواكبة لعصر العوملة منطقية اللغة العربية

،  أرض اململكة العربية السعوديةىعل ))اللغة العربية ومواكبة العصر((مؤمتر 
 املدينة املنورة ، يف إطار احملور –جلامعة اإلسالمية برعاية كلية اللغة العربية با

اللغة (( وحتديدا النقطة السادسة ))وم اللغة العربية يف عصر العوملةمه((اخلامس 
  )) على اهلوية ومواكبة عصر العوملةالعربية بني احلفاظ

  .، وقائمة باملصادر واملراجعامتة، وخحثنييأيت هذا البحث يف مقدمة ومب
 قدميا يةمالمح حتديث اللغة العرب: حث األول حتت عنوانجاء املب
  ومدى فاعليتها

 جمموعة من املالمح الدالة على تفاعلية النظام رصدت يف هذا املبحث
اللغوي للعربية، وتفاعل املستخدمني مع لغتهم  وصوالً إىل نقاط ضبط حتفظ 

، عصورها املاضيةاللغة وتراثها، ملسايرة ركب احلضارة العربية اإلسالمية عرب 
  :وعة من املالمح متثلت يفمن خالل جمم وذلك

  .قواعد جتويد القرآن الكرمي استقرار للصوت العريب -١
 .نقط احلرف وقواعد اإلمالء مسة فارقة يف الكتابة العربية -٢
 .تقعيد النحو ضرورة واقعية -٣

 آليات التحديث املنبثقة عن منطقية :وجاء املبحث الثاين حتت عنوان
  لعربيةاللغة ا

 ، مع إمكانيةاللغة العربيةيأيت هذا املبحث مناقشا لعدد من ركائز 
، وإحداث االنطالق ا وفق متطلبات العصر؛ لكي تتسم اللغة بفاعلية احلياة
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، انطالقًا من احلدود واألطر اليت بنيت اتساق مع حركة التطور االجتماعي
   :عليها ، وذلك من خالل اآلليات التالية

  .الصويت واستغالل معطياته املنطق  -١
 .املنطق التركييب ودعوات تيسري النحو ما هلا وما عليها -٢
 .منطق صياغة الثروة اللغوية وكيفية تطويره -٣

يرتكز هذا البحث يف استقاء مادته العلمية على جمموعة متنوعة من 
املصادر واملراجع يف جمال التجويد والقراءات القرآنية، وعلم األصوات 

 وكتب تقعيد النحو، وكذلك مؤلفات تيسري النحو العريب، وتطبيقاته،
  .، وجمموعة من الدراسات واألحباث احلديثةاجم اللغوية واملوضوعيةواملع

لغة العربية مع غاية هذا البحث إلقاء الضوء على مدى تفاعلية أبناء ال
تايل ، وبالت العلمية والثقافية عرب تارخيها، وانفعاهلا ومواكبتها للتطورالغتهم

اضر وفق استثمارنا ملكامن قوا، وأسرار قدرا على ذلك يف عصرنا احل
  .، وتفعيل ذلك وجعله آليات للتحديثبقائها
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مالمح حتديث اللغة العرب قدميا ومدى : املبحث األول
ً

  فاعليتها
هناك جمموعة من املالمح الدالة على تفاعلية النظام اللغوي للعربية ، 

ع لغتهم  وصوالً إىل نقاط ضبط حتفظ اللغة وتراثها ، وتفاعل املستخدمني م
وتساير ركب احلضارة العربية اإلسالمية عرب عصورها املاضية ، من هنا يأيت 

 لتكون ؛هذا املبحث راصدا لبعٍض من هذه املالمح ، مسلطًا الضوء عليها
رة نرباسا يهتدى  به إىل سبل التحديث املنشودة لتطوير اللغة العربية مساي

  .لروح التقدم يف العصر احلديث
   للصوت العريب عد جتويد القرآن الكرمي استقرارقوا :أوالً

، والصوت مكمن اللغة ، فـ هم وأرقى وسائل التعبري اإلنسايناللغة أ
 وأصوات اللغة وقودها )١("اللغة أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم "

، موصالً كيان عقل املرسل لة السمعاجر واأللسنة، قارعا آاحملرك هلا عرب احلن
 ، كمافكر مدار عملية التواصل اإلنساين، فهي مغزل العقل املتلقيبكيان 

 ؛، تلك الوسيلة اليت أفاء اهللا ا على البشرمتثل اجلانب العملي للغة" أا 
  .)٢("فكانت أبرز وأهم وسائل االتصال 

                                 
، م١٩٥٣حممد علي النجار ، دار الكتب ، القاهرة /  اخلصائص البن جين ، ت  )١(

  ٣٣٠ ، ص ١ج
صالح الدين حممد .  حممد ، د اهللاعبد املنعم عبد. ، د معامل األصوات العربية )٢(

 = - هـ ١٤١٧ ، ١، كلية اللغة العربية القاهرة ، طقناوي، جامعة األزهر
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اللغوي ، وال أكاد إذن األصل األصيل يف حياة اللغة احلية هو الصوت 
 ألن ؛ إن اللغة بأصوات مستعمليها ال بأبنائها:أكون متجاوزا عندما أقول

 األبناء قد يتهاونون يف تتبع خطى نسجها طواعية باالنزالق إىل استعماالت
، أو التحول إىل تبين لغات أخرى كسبل ال ترقى إىل مستوى الضبط الفصيح

، كفرض لغة األبناء عن لغتهم باإلكراهول إىل مسرية حياة ، وقد يكون حت
  .ى أمره بأي نوع من أنواع السيطرةبعينها على جمتمع مغلوب عل

هذا ما حيدث يف معظم اللغات ، ولكن يف لغتنا العربية فهو أمر نادر 
؛ ألن العربية حصنت صوتا من قبل احلدوث ، بل مستعصي على احلدوث

ِإنا جعلْناه  {،٢يوسف }ِبياً لَّعلَّكُم تعِقلُونَ قُرآناً عرِإنا أَنزلْناه{القرآن الكرمي 
 ، كما أنه موجه للناس مجيعا٣الزخرف }قُرآناً عرِبياً لَّعلَّكُم تعِقلُونَ 

، ١٠٦اإلسراء }مكٍْث ونزلْناه تِرتيالًوقُرآناً فَرقْناه ِلتقْرأَه علَى الناِس علَى {
ناجر ـودليلنا الواقعي اآلن أن الصوت العريب ينطلق مدويا كل يوم من ح

ما يقارب املليار ونصف املليار مسلم على مستوى العامل ينتمي إىل العربية 
  . مليون عريب٢٤٠منهم حوايل 

، يدوي العربية من خالل نسيج آيه احلكيمفالقرآن حصن حصني للغة 
شرف ما بعده ، وة ، نعمة ما بعدها نعمةء املعمورالصوت العريب يف أرجا

، فاللغة العربية نافذة عرب العصور، تنله لغة قبل ، ولن تنله لغة بعد، مل شرف
إن من أهم : "ض ومن عليها ، يقول أحد الباحثنيباقية إىل أن يرث اهللا األر

 ألن جوهر الصوت العريب بقي ؛خصائص العربية أصوات احلروف فيها
  ــــــــــــــ

  ٣٥ م، ص ١٩٩٧  =
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، وإخراج احلروف الصامتة مثل يف قراءة القرآن الكرميما يتواضحا وهو 
  )١("إخراجا يكاد يكون واحدا 

، كيف حوفظ على النسيج الصويت للغة وهنا يطرح السؤال نفسه
  العربية من خالل النص القرآين ؟

، وهذه مل صوتيا وتركيبيا وداللياالقرآن الكرمي نسج لغوي عريب متكا
، للنفاذ إىل ي هو املدخل الطبيعي إىل أية لغةت اللغوحقيقة مستقرة  والصو

، لقرآن الكرمي مرسخا هلذا املبدأ، وامتالك ناصيتها ، جاء امستوياا األخرى
وِإذَا قُِرئ {، ويف موضع آخر٤املزمل}ورتِل الْقُرآنَ ترِتيالً  {قال عز وجل 

، قال ابن ٢٠٤األعراف }ترحمونَعلَّكُم الْقُرآنُ فَاستِمعواْ لَه وأَنِصتواْ لَ
مث إن االعتماد يف نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور، ال " :اجلزري

  )٢("على حفظ املصاحف والكتب ، وهذه أشرف خصيصة من اهللا تعاىل 
 اتخذت املباحث الصوتية عند العرب" ، فقد من هنا جاء التوجه

ا لتطلعاا الستلهام نتائجها االقرآن الكرمي أساسهلذا .... .، وآياته مضمار
، وظلت إضاءاا يف قمة ألقها بية يف ذروة عطائها الذي ال ينضببقيت العر

، وتعرضت لعوامل االحنطاطالذي ال خيبو، فكم من لغة قد تدهورت 
، فذابت ومخد خرىواحنصرت أصالتها برطانة الدخيل املتحكم من اللغي األ

                                 
  ٢٧ ، ص ١٩٨٧ ، دار الفكر ، عمان ، ١أمحد مطلوب ، ط. ، دحبوث لغوية )١(
علي حممد الضباع ، دار الكتب / النشر يف القراءات العشر ، صححه وراجعه  )٢(

  ٦ ، ص ١ جالعلمية ،
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  .)١("الَّ العربية فلها مداد من القرآن، إشعاعها اهلادي
إن علمي القراءات والتجويد نتيجة طبيعية لكلف العلماء بالنص 
القرآين ، واحلفاظ عليه صوتا نابضا غضا نضرا كما تلقاه السلف الصاحل من 

عملوا على ضبط القراءات وإليهم يعد  - صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 
 اليت أرسى قواعدها ،لتراث يف الدراسات الصوتيةالفضل يف وجود هذا ا

أخذ منهم ، واصر أساتذة قراء القرآن الرواداخلليل وتلميذه سيبويه الذي ع
  .القراءات عرضا ومساعا

ن صنفوا يف لقد استقلَّ علما القراءات والتجويد على يد القراء الذي
رات صائبة تتفق إىل ، وضمنوها نظمؤلفام أصوات اللغة، وأنواعها، وخمارجها

 phonotics، الذي يعرف بـ بري ومعطيات الدرس الصويت احلديثحد ك
أليب عمر الداين تـ  ) التيسري يف القراءات السبع(، مثل  علم األصوات:أي

الرعاية (،  هـ٨٣٣البن اجلزري، تـ )  يف القراءات العشرالنشر(هـ ، ٤٤٤
هـ، ٤٣٧يب طالب، تـ  أملكي بن)  جتويد القراءات وحتقيق التالوةيف
  .أليب عمر الداين) التحديد يف اإلتقان والتجويد(

ا حيدث من تغريات صوتية يف هذا إىل جانب املصنفات اليت اهتمت بدراسة م
أليب الطيب ) اإلبدال(هـ، ٣٤٤البن السكيت، تـ ) اإلبدال (ثل كتاب ، مالنطق

أليب بكر الزبيدي، تـ  )العامةحلن (، وكتب حلن العامة مثل هـ٣٥١اللغوي، تـ 
                                 

حممد حسني علي الصغري ، دار املورخ العريب ، . الصوت اللغوي يف القرآن ، د )١(
  ٧٣ ،ص ٢٠٠٠بريوت ، لبنان ، ط 
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  .)١(هـ٥٠١البن مكي الصقلي تـ ) تثقيف للسان(هـ، ٣٧٩

  مظاهر التحديث الصوتي عند علماء العربية 
من الثابت علميا أن أول دراسة صوتية لتحديد خمارج األصوات 

، حىت وإن هـ١٧٥ليل بن أمحد الفراهيدي تـ العربية كانت على يد اخل
، حيث إن هذا اجلهد من قبل ري ذي صبغة صوتيةاية من ورائها غكانت الغ

مفردات اللغة العربية اليت اخلليل جاء يف معرض حبثه عن طريقة ما لترتيب 
، فهداه ق ما لتبويب هذه احلصيلة اللغوية، وكان حباجة إىل منطمجعها

، ويفصل لنا منهجه لصويت فيما عرف عنه مبعجم العنيتفكريه هلذا الترتيب ا
فأعمل فكره فيه فلم : " بن املظفر الذي روى معجمه قائالًث تلميذه اللي

؛ ألن األلف وهو األلف.. .، ث،ول ا، ب، تميكنه أن يبتدئ التأليف من أ
اء ، إال ، فلما فاته احلرف األول كره أن يبتدئ بالثاين وهو البحرف معتل

هلا ، فدبر ونظر يف احلروف كلها وذاا، فيصري أوبعد حجة واستقصاء النظر
ن يفتح وإمنا كان ذوقه إياها أنه كا... باالبتداء أدخل حرف منها يف احللق

 فوجد العني ؛، اح ، اع، اغ اب، ات:، حنوفاه باأللف مث يظهر احلرف
، مث ما قرب منها األرفع ، فجعلها أول الكتابوف يف احللقأدخل احلر

  . )٢("فاألرفع حىت أتى على آخرها وهو امليم 
                                 

كرمي زكي حسام الدين ، مكتبة . ، دصول تراثية يف اللسانيات احلديثةأ: ينظر )١(
  ١٧م  ص ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، ٣النهضة املصرية ، ط

، م١٩٦٧يش ، ط مطبعة العاين بغداد عبد اهللا درو. د/تـ معجم العني ، : ينظر )٢(
  ٥٣-٥٢ص 
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  : ملنهج نستشف أن عمل اخلليل ساهم فيما يليمن خالل هذا ا
، ، منتهيا بالشفتنياحللقوصف اجلهاز النطقي عند اإلنسان مبتدأ ب

  .، موزعا األصوات العربية عليها إىل مدارجمقسمه
، ألصوات اليت تنتمي إىل خمرج واحدكان دقيقًا يف تقسيم جمموعة ا

 التجويف احللقي ، وقسم فحروف احللق ال يتم إنتاجها عند نقطة واحدة يف
 وعليه رتب األصوات ؛)١(احللق إىل أحياز ، أقصى احللق ، ووسطه ، وأدناه

، ، ك، ق ع، ح، هـ، خ، غ:ما يليوفق خمارجها ترتيبا تصاعديا دقيقًا ك
، ن ،  ر ، لج ، ش ، ض ، ص ، س ، ز ، ط ، د ، ت ، ظ ، ذ ، ث ،

 .سعة وعشرون صوتا ، وهي ت)٢(ف ، ب  ، م ، و ، ا ، ي ، ء 
، وهي ، وضابطها أن هلا أحياز، وخمارجقسم األصوات إىل صحيحة

، ] ء – ي – ا –و [ مخسة وعشرون ، وأصوات هوائية وهي أربعة 
  ، فلم يكن هلا حيز تنسب إليه إال يت هوائية ألا هاوية يف اهلواءومس

 .ئتةألصوات الصامتة واألصوات الصااجلوف ، وهو بذلك أملح إىل ا
، فمن  األصوات يف نسيج الكلمة العربيةجانب آخر خاص بائتالف

، أن العني ال تأتلف مع احلاء يف كلمة واحدة لقرب اته يف هذا اجلانبمالحظ

                                 
   ٦٥السابق ص : ينظر )١(
 ألنه وجدها تتغري يف النطق بني ؛وضع اخلليل اهلمزة يف آخر اهلجائية الصوتية) ٢(

التسهيل والتحقيق ، وجنده يشري إىل أن خمرجها من أقصى احللق ، ينظر هامش 
   ١١٤ -١١٣حلديثة ص أصول تراثية يف اللسانيات ا
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  ، )١(]حيعل : [، إال أن يشتق فعل من مجع بني كلمتني مثلخمرجيهما
  .حي على الفالح: أي

 الصويت بعد ذلك الدرس، وانطلق  يف هذا اال للخليلكانت الريادة
  .م هذا اجلانب من الدراسة اللغوية، ومستحدثًا آليات تدعمستلهما خطواته

، )الكتاب ( قد عاجل سيبويه تلميذ اخلليل األصوات اللغوية يف مصنفه 
باب عدد احلروف هذا : "قائالًوخاصة يف اجلزء الثالث يف باب اإلدغام، 

سها، وأحوال جمهورها ومهموسها، العربية وخمارجها،  وجمهورها ومهمو
  . )٢("، فأصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفًا واختالفها

  :تتسم معاجلة سيبويه لألصوات باملالمح التالية
، فقد اتبع تيب األصوات على املخارج الصوتيةأعاد النظر حول تر

ه ، ولكنه خالفستاذه اخلليل من احللق إىل الشفةالترتيب املخرجي كما عند أ
  إخل ...،أ باهلمزة، مث األلف، مث اهلاءيف ترتيب األصوات نفسها ، فقد بد

وفروع ، عشرونقسم األصوات العربية إىل أصول وعددها تسعة و
، وهو ذا يفرق بني ما عرفته الدراسات وأصلها من التسعة والعشرين

والفون [ و ]  phonemeالفونيم [ الصوتية احلديثة من الفرق بني 
Allophone [ ٣(، أو الوحدة الصوتية ، والصورة الصوتية(.   

                                 
  ٦٨ معجم العني ، ص :ينظر )١(
   ٤٣٦ / ٤عبد السالم هارون ، / الكتاب لسيبويه ، تـ ) ٢(
 هو الوحدة الصوتية اليت يترتب على تغيريها تغير املعىن ، كالقاف وامليم :الفونيم ) ٣(

 =يريها  فهو الصورة الصوتية اليت ال يترتب على تغ:، أما الفون ]  مال -قال [ يف 
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 اللغة :، أيمبدأ املشافهة يف دراسته الصوتيةاعتمد سيبويه على 
وهذه  " :، وذلك عندما قالاملدونة املنطوقة املسموعة ، ال اللغة املكتوبة

يدها ورديئها، أصلها التسعة ج، حلروف اليت تتمتها اثنني وأربعنيا
  )١(" تبني إال باملشافهة ، ال والعشرون

صنف سيبويه احلروف باعتبار طريقة النطق ، أو التحكم يف املمر 
الصويت ، صنفها تصنيفات متنوعة ، كما أطلق كثريا من املصطلحات على 

 .حروف العربية
أما ابن جين فقد مجع أشتات الدرس الصويت وضم متفرقة يف كتابه 

   :)٢(ل مسامهاته فيما يليوميكن إمجا) سر صناعة اإلعراب(
  ــــــــــــــ

 ينظر .، مبعىن القول يف العامية املصرية]  وآل –قال [ تغير يف املعىن كاهلمزة يف   =
   .٣٩معامل األصوات العربية ص 

يبويه من أن اللغة ا حروف يربط الدكتور كرمي بني ما توصل إليه س
جند ما :   ما عرب عنه فندريس حديثًا فيقول، وأخرى فروع عنها ، وبنيأصول

لسنا يف : ه أحد اللسانني املعاصرين قائالً سيبويه منذ مئات السنني يرددفطن إليه
عدد احلروف حاجة إىل القول بأننا ال نستطيع إحصاء األصوات يف لغة ما ب

، فلكل لغة فيها من األصوات أكثر مما يف كتابتها من املوجودة يف أجبديتها
أصول تراثية يف . ، واألملانية، تلك حال الفرنسية، واإليطالية، وإلجنليزيةالعالمات

  ١١٦اللسانيات احلديثة ص 
  ٤٣٢ / ٤الكتاب لسيبويه ص  )١(
، السقا وآخرين ، مصطفى البايب احلليب/ سر صناعة اإلعراب ، ابن جين ، حتقيق  )٢(

  . م ، مقدمة احملقق١٩٥٤ ، ١ط



١١٣ ومواكبة لعصر العولمة آليات تحديث منطقية اللغة العربية حفاظا على الهوية 

  .ذوقها، وعدد حروف املعجم ، وترتيبها
 .وصفًا تشرحييا دقيقًا] ألصوات ا[ وصف خمارج احلروف 

 .بيان الصفات العامة للحروف ، وتقسيمها إىل أقسام خمتلفة
 يؤدي إىل اإلعالل، أو ما يعرض للصوت يف بنية الكلمة من تغيري

 .ل، أو احلذفاإلبدال، أو اإلدغام، أو النق
 .، وأا راجعة إىل تأليفه من أصوات متباعدةنظرية الفصاحة يف اللفظ املفرد

يعترب ابن جين هو أول من أطلق على هذا اللون من الدراسة اسم علم 
وما علمت أحدا من أصحابنا خاض يف هذا : "ر أقرانه قائالًاألصوات، وفاخ

  .  )١("ذا اخلوض، وال أشبعه هذا اإلشباعالفن ه
إضافات أخرى وحتديثات جديدة لألصوات العربية جاءت على يد العامل 

  .)٢(، ومجلة ما جاء فيها)أسباب حدوث احلروف(العريب ابن سينا يف رسالته 
  .سبب حدوث احلرف

 .سبب حدوث احلرف وكيفية إنتاجه مع حديث عن املخارج واحملابس
 .دراسات الصوتية والطبية، وهنا تربز العالقة بني التشريح احلنجرة واللسان

 .احلروف العربية وكيفية صدور كل حرف منها فسيولوجيا
، يت مسعها يف لغات أخرى غري عربيةاحلديث عن بعض األصوات ال

                                 
  ٦٣/ ١سر صناعة اإلعراب ،  )١(
حمب الدين بن اخلطيب، / صحيح ، تأسباب حدوث احلروف، ابن سينا: ينظر) ٢(

، ٦إبراهيم أنيس ، ط . اللغوية ، د األصوات : كما ينظر.هـ١٣٣٢مطبعة املؤيد 
   ٤٣، معامل األصوات العربية ص ١٥٢-١٣٦ م، األجنلو املصرية، ص ١٩٨١
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 .والزاي السينية، والفاء الشبيهة بالباء، مثل السني الزائية
احلديث حول كيفية إنتاج بعض األصوات حبركات غري نطقية كالطاء 

 . باليدين حبيث ال تنطبق الراحتاننتج عن تصفيقاليت ت
يالحظ أن ابن سينا وظَّف جمال عمله وهو الطب يف خدمة دراسة 

  .الصويت العريباألصوات العربية، وهذا تطور بارز يف تاريخ الدرس 
، استطاع السكاكي  حتديثًا ملموسا من هذا اجلانبيف تطور آخر يعترب

هاز النطق مشفوعا بتوزيع األصوات اللغوية أن يقدم لنا أول رسم بياين جل
  .)١(عليه حسب خمارجها

نب اهلام من جوانب اللغة هكذا نستبني حركة الترقي والتحديث هلذا اجلا
، وما طرح ور النظر يف جوانب لغتنا العربية، مما يعطي انطباعا عاما بأمهية تطالعربية

ال الواقع املنظور علماء من مباحث صوتية كان دافعه وحمركه ومطبقه على جم
القراءات القرآنية والتجويد ، فقد قاموا مبحاولة تطبيقية للدرس الصويت على األداء 

نون ، والصوتية ألحكام امليم الساكنةالقرآين ، ويظهر ذلك جليا يف تعليالم ال
، وشاعت بني  مع بقية حروف العربية يف السياق، عند التجاورالساكنة، والتنوين

  .)٢(فام كثري من املصطلحات الصوتيةمصن
  نقط احلرف وقواعد اإلمالء مسة فارقة يف الكتابة العربية: ثانيا

انطالقًا من نص صويت تشريعي وجب احلفاظ عليه ، وإرث لغوي ذي 
معامل وأطر حمددة ، مع انتشار أفقي واسع متثَّل يف اتساع رقعة الدولة 

                                 
    ٦م ، ص ١٩٣٧ ، البايب احلليب ١مفتاح العلوم للسكاكي ، ط: ينظر) ١(
    ٥٢ ص ٢القراءات العشر ، ج  النشر يف :ينظر يف ذلك) ٢(



١١٥ ومواكبة لعصر العولمة آليات تحديث منطقية اللغة العربية حفاظا على الهوية 

، من هذا وذاك برزت احلاجة إىل  عربية، وتداخل لغات وثقافات غرياإلسالمية
، ومعاودة النظر يف األجبدية العربية؛ لشكل الكتايب املمثل للنص الصويتضبط ا

  .لتكون ذات إطار وشكل منضبط ملا متثله من أصوات خمتلفة

     :نقط الحرف
 متييز األحرف املتشاة :، ومجلة القول فيه)١(عِرف اصطالحا باإلعجام

، ح ، خ ج[ ، و ] ب ، ت ، ث [ ك  اللغوية العربية بنقطها ، يف األجبدية
  .منقوطة غري الكتابية الرموز هذه وكانت ، وغريها ] ذ د [ ، و ] 

نشأ عن استخدام األحرف الكتابية من غري تنقيط  لبس يف فهم 
، ات داللية طالت كتاب اهللا العزيزالنصوص املكتوبة ، أدى إىل احنراف

د كتابة يف يقَمتبادلة بني الوالة ، وغري ذلك مما كان يورسائل ومكاتبات 
واالهتمام " ،  النوع من اخلطأ اللغوي بالتصحيف، وعرف هذاهذا الوقت

 وكانت املصاحف جمردة من باإلعجام كان نتيجة لشيوع التصحيف ،
سنة إىل أيام ون يف مصحف عثمان نيفًا وأربعني أ، ومكث الناس يقراإلعجام

أفزع ، مما  مث كثر التصحيف وخاصة يف العراق، بن مروانعبد امللك
ات على ، فطلب من والته وضع العالماحلجاج بن يوسف وايل العراق

                                 
، ط ، واإلعجام يف اخلط هو التنقيطهو إزالة استعجام الكتاب بالنق: اإلعجام لغة) ١(

مجة : النقط بالسواد ، مثل التاء عليها نقطتان ، أي:والعنقط احلروف املتشا 
: رينظ.  ملا يطرأ عليها من تصحيفيف الرسم لعدم وقوع اللبس يف قراءا ، خوفًا

 ، دار الغرب ١حيي وهيب اجلبوري ، ط .اخلط والكتابة يف احلضارة العربية ، د
      ١٠٥اإلسالمي ، بريوت لبنان ، ص 
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يعمر، ن أول من نقط املصاحف هو حيي بن إ: قيل، واحلروف املشتبهة
  .)١("بل هو نصر بن عاصم: وقيل

ت ؟ أم ولكن هل نقط احلرف ذه الكيفية كان اختراعا يف ذلك الوق
؟ ا وحتديثًا آلليات كتابية سابقةكان تطوير  

هناك إشارات ودالئل على أن هذا الصنيع مل يكن اختراعا بل تطورا 
ن هناك إشارة إ، وقيل تخدم جزئيا قبل ذلك يف الكتابةوحتديثًا ملا كان يس

  الرقش : (اهلي من خالل استعمال كلميتتدل على معرفته يف العصر اجل
  . يف الشعر اجلاهلي)٢()والترقيش

روا باللغات ااورة إن العرب حينما احتاجوا لإلعجام  تأث: وقيل
، كما أن هناك إشارات تدل على معرفة اإلعجام )٣(، والعربية كالسريانية

- فقد روي أن النيب )٤(، واخللفاء الراشدين والصحابة--زمن الرسول 
- ونقل عن عبداهللا بن "تبوها بالياء الياء والتاء فاكإذا اختلفتم يف: " قال ،

، وجاء عن عبيد بن "لكل شيء نور ونور الكتاب العجم : " عباس قوله
: كتبت بني يدي معاوية كتابا ، فقال يل " :وس الغساين كاتب معاوية قولهأ

                                 
   ١٠٥اخلط والكتابة يف احلضارة العربية ، ص ) ١(
)٢ (ِقشوالتر قْشفيها نقط سواد وبياض ، :  الكتابة والتنقيط ، وحية رقشاء:الر

 ومن :، وجاء يف املعجم الوسيط حتت مادة رقش] قش ر[  اللسان مادة :ينظر
  . التزيني ، والتحسني ، والنقش ، والزخرفة ، والتسطري:معاين الترقيش

  ١٠٦ اخلط والكتابة يف احلضارة العربية ، ص :ينظر )(٣
  ١٠٧ -١٠٦ السابق ، ص :ينظر )٤(
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يا :  فقال--، فإين كتبت بني يدي رسول اهللا يا عبيد ، أرقش كتابك
أعط  كل : ل؟ قاوما رقشه يا أمري املؤمنني: تابك، قال عبيدمعاوية أرقش ك

  ."حرف ما ينوبه من النقط 
، وقد عرفه العرب منذ أن اإلعجام كان موجودا"خالصة القول يف هذا 

، واستعملوه يف كتابام اليومية، إال أنه مل يكن إعجاما كامالً، بل يف عصر الرسالة 
، فلما ف كان فيها نقطكلمات، واملصاح، وبعض احلروف من البعض الكلمات

  .)١("موي، سارعوا إىل تنقيط املصاحفكثر التصحيف يف العصر األ
، حدث يف العصر األموي ر طبيعي حلركة اللغةإذن نقط احلرف تطو

  .استجابة لواقع ثقايف فرضه التطور االجتماعي للدولة العربية اإلسالمية

  :قواعد اإلمالء
ي ننقل الصورة الصوتية التعبريية إىل نعين ا القواعد املنظمة للكتابة لك

، فالبد أن تتسم بالدقة  إىل القارئايب مقيد ، حيمل رسالة الكاتب شكل كت
  .باط  والتوافقية بني املستعملنيواالنض

حيتل اإلمالء العريب مكانة كبرية على خريطة الكتابة العربية؛ " من هنا 
ب، وعرضه بصورة ميثل حجر الزاوية يف فهم املكتوألنه يف الواقع 

، وال غىن عن هذا لة األساسية إىل التعبري الكتايبالوسي" ، فهو )٢("واضحة
؛ ليترجم  اخترعها اإلنسان يف أطوار حتضره، فهو الطريقة الصناعية اليتبريالتع

                                 
  ١٠٨ -١٠٧ السابق ، ص :ينظر ) ١(
 أمحد طاهر . حسن شحاته ، د.نظرية والتطبيق ، دقواعد اإلمالء العريب بني ال )٢(

   ٧حسنني ، مكتبة الدار العربية للكتاب ص
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، وال يتيسر له عنهم املسافات الزمنية واملكانية، ملن تفصله ا عما يف نفسه
  . )١("يث الشفويتصال م عن طريق احلداال

، قُعدت قواعده منذ يمة اإلستراتيجية لإلمالء العريبانطالقًا من هذه الق
،  موحدا جيب أن يلتزم به كل كاتب، لكي تكون قانوناوقت مبكر

 من الضبط ، وعرف هذا اجلانبالل به يعد نقصا يف آلة الكاتبواإلخ
ألحد رس يف حتقيقه ، وأوضح ذلك الدكتور فايز فااللغوي قدميا باهلجاء

جاء ما يعين لقد تبني أن القدماء عنوا باهل: )٢(املصنفات يف اإلمالء قائالً
، وقد صنف السابقون مصنفات مستقلة يف اهلجاء ، كما احملدثون باإلمالء
  :، ومن املصنفات املستقلةد هلما أبوابا يف الكتب النحويةأن كثريا منهم عق

  آلة الكتاب للفراء، -٢   هـ١٨٠  كتاب اهلجاء للكسائي، -١
  هـ٢٠٧

 اخلط واهلجاء للمربد -٤. هـ٢٠٥ كتاب اهلجاء للسجستاين، -٣
  .هـ٢٨٥

تصر ما يستعمله الكتاب  خم-٦ هـ  ٢٩١،  كتاب اهلجاء لثعلب-٥
  هـ٢٩٦، أليب سعيد

 اخلط والقلم -٨هـ ٢٩٩ كتاب اهلجاء واخلط البن كيسان -٧

                                 
  ٩، مكتبة غريب ، ص بة العربية ، عبد العليم إبراهيماإلمالء والترقيم يف الكتا )١(
 املبارك بن الدهان النحوي، باب اهلجاء لإلمام أبو حممد سعيد بن: ينظر )٢(

، ودار األمل فائز فارس، مؤسسة الرسالة بريوت. د/   حتقيق ،)هـ٥٦٩ت(
  ٤٦ -٤٠م ، ص ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦ ، ١األردن ، ط



١١٩ ومواكبة لعصر العولمة آليات تحديث منطقية اللغة العربية حفاظا على الهوية 

  هـ٣٠٠للمفضل بن سلمة 
 اخلط واهلجاء -١٠هـ   ٣١٠صورة اهلمزة للطربي  كتاب -٩

  هـ٣١٦البن السراج 
 كتاب اهلجاء البن -١٢هـ   ٣٢٠ كتاب اهلجاء للجعد -١١
  هـ ٣٢٨األنباري 
 كتاب اهلجاء -١٤هـ  ٣٤٧ كتاب اهلجاء البن درستويه -١٣

   هـ٣٧٠لألصفهاين 
   هـ٣٨٤ كتاب اهلجاء للرماين -١٥

، مث عرض للكتاب موضع التحقيق فًار من عشرين مصنوعدد منها أكث
  .  )١()باب اهلجاء البن الدهان(وهو 

 املتتبع هلذا الكتاب جيد أن موضوعات اهلجاء ، أو آلة الكتاب كما كان 
يسميها القدماء ، أو قواعد اإلمالء كما استقر حديثًا ، جيدها قد تشكلت 

 ، سامهتثابتةاعد ، حىت أصبحت قو)٢(واستقرت عرب نظرات وحتديثات متوالية 
                                 

 ،اعد اإلمالء العريب ، كألف الوصل، ومهزة القطعتناول هذا الكتاب جممل قو) ١(
، وعقد فصالً بة ، وما يتصل وينفصل من الكلماتوما يزاد وحيذف يف الكتا

، وبين أحكام  ، وفصالً آخر لرسم اهلمزاتمدودلكتابة املقصور واملنقوص وامل
، وغري ذلك من أمور تتعلق ها يف االبتداء والتوسط والتطرفاهلمزات ورمس

   ٤٨ - ١ اجلزء الثاين من الكتاب ص :باإلمالء واخلط ، ينظر
ما يسمى تيسري القواعد ظهرت يف العصر احلديث آراء ونظرات متعددة حتت  )٢(

رحت ونوقشت ، ورسائل ، وكتب ، طوث، ومقترحاتحب: ، متثلت يفاإلمالئية
 =ة اللغة ، دف إىل حيوية وتفاعلية الشكل الكتايب مع حركيداخل اامع اللغوية
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مع نقط احلرف يف رسم معامل اجلانب الكتايب للغة العربية، ومن مث ضمان التوثيق 
 أو بعده بعدة أزمان ، حىت يتلقاه من يتلقاه يف زمنهالدقيق للفكر العريب عرب الكتابة

، مستوثقًا من حيوية وتفاعلية هذا  أراد كاتبه، مستوعبا حمتواه وفق ماقارئًا إياه
؛ بذلك يعترب نقط احلرف  محل نبض فكر الكاتب إىل من يقرأيان اللغوي يفالشر

  .ء مسة فارقة يف الكتابة العربيةوقواعد اإلمال

   :واقعية ضرورة النحو تقعيد :ثالثًا 
قد بلغت اللغة العربية حدا من النضج الثقايف الشفاهي أهلها الستيعاب 

، الذي جاء نسجه اللغوي ١٩٥ الشعراء } ِبِلساٍن عرِبي مِبٍني{القرآن الكرمي 
، تلقاه الرسول ب حنوية تتسق مع منظومة العربيةمن أصوات وبىن صرفية وتراكي

-- ،وكان يتصف بأنه أفصح من نطق بالعربية، وأمر بتبليغه }  اكلْنسا أَرمو
رقْناه ِلتقْرأَه علَى الناِس علَى وقُرآناً فَ {،٢٨سبأ}ِإلَّا كَافَّةً لِّلناِس بِشرياً ونِذيراً 

؛ فالرسالة عامة وكافة بلسان عريب واضح ١٠٦ اإلسراء }مكٍْث ونزلْناه تِرتيالً 
غري قابل للتحريف ، أو لالحنراف، وكانت العربية تتداول على األلسنة شفاهة، 

 كيان  ظلوتؤخذ سليقة، فأصبح هذا الوضع اللغوي غري قابل لالستمرار يف
مية املوحدة اليت ، متثل يف الدولة العربية اإلسالعريب إسالمي أخذ يف التشكل

، وعجما ويدخل الناس يف دين اهللا أفواجا، عربا بلهجات متفرقة، تتسع كل يوم
  .بلغات متعددة

  ــــــــــــــ
قواعد ( ، فصل الء والترقيم يف الكتابة العربية اإلم:، ينظرالعربية يف العصر احلاضر  =

  ١١٥ - ١٠١ص ) اإلمالء على بساط البحث 
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 ، وهو اخلطأ اللغوي وعرف منذ )١(من هنا بدأ نذر ما يسمى باللحن
رضوان اهللا (تابعني  ، مث الصحابة وال-يه وسلم  صلى اهللا عل-عهد الرسول 
 الصحابة - صلى اهللا عليه وسلم -، فقد أرشد الرسول )عليهم أمجعني

، وقد كان " أرشدوا أخاكم فقد ضل : " بتقومي أحد الرجال حبضرته، فقال
، "فأحلنألن أقرأ فأسقط أحب يل من أن أقرأ  " :أبو بكر الصديق يقول
طاب بدأت هذه الظاهرة يف التفشي ، فعندما مر عمر ويف عهد عمر بن اخل

، فأعرض مغضبا " إنا قوم متعلمون: "يئون الرمي فقرعهم فقالواعلى قوم يس
واهللا خلطؤكم يف لسانكم أشد على من خطئكم يف رميكم ، مسعت : "وقال

  "  رحم اهللا امرأ أصلح من لسانه:ل يقو--رسول اهللا 
وأَذَانٌ  {د روي أن رجالً قرأ قوله تعاىل، فقحن كتاب اهللاوطال الل

 ِرِكنيشالْم نِريٌء مب ِر أَنَّ اللّهاَألكْب جالْح مواِس يوِلِه ِإلَى النسراللِّه و نم
 ولُهسرإن يكن اهللا : ، بكسر الم رسوله ، فقال أعرايب مسع ذلك٣التوبة}و 

  .بريء من رسوله فأنا أبرأ منه
 مشهور يف هذا اجلانب ، عندما دخل ملَع بنت أيب األسود موقصة

 يا أبت ما أشد احلر ، رفعت :عليها أبوها وقد اشتد احلر بالبصرة فقالت له

                                 
ث األول على تدوين اللغة ومجعها ، وأيضا استنباط قواعد يعترب اللحن الباع) ١(

النحو وتصنيفها ، فقد كانت حوادثه املتتابعة نذير اخلطر الذي هب على صوته 
 عرض تارخيي  هلذه الظاهرة يف كتاب :أولو الغرية على العربية واإلسالم ، ينظر

ت اجلامعية ، كتب واملطبوعا، سعيد األفغاين ، مديرية ال) أصول النحو ( 
    ١٥ - ٦م ـ ص ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، سورية
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يا : ، فقالتان احلر أشد ؟ فأجاا، أي زمأشد، فظنها تسال، وتستفهم منه
  .أبت إمنا أخربك ومل أسألك

خينا غصبنا على ، وإن أن أبينا هلكإ: "ودخل رجل على زياد فقال له
  ".عت من نفسك أكثر مما ضاع من مالكما ضي: مرياثنا من أبانا، فقال زياد

 سبحان :كما ذُكر أن أعرابيا دخل السوق فسمعهم يلحنون ، فقال
  ! ، وحنن ال نلحن، وال نربحرحبونيلحنون وي! اهللا 

ن اخللفاء غاء م، حىت تطرق إىل البلمث شاع اللحن يف العصر األموي
، وكان مما يسقط  واحلجاج، والناس يومئذ تتعاير به،واألمراء، كعبد امللك

أسرع  " :، وقد قيل لهمع  أن يلحن ، حىت قال عبد امللكالرجل يف ات
، وكان العرب كما "ين ارتقاء املنابر خمافة اللحن  شيب:إليك الشيب ، فقال

فقد ينطق ،ب منهم خلالف اللغةا لزيغ األعراقرر بن جين أشد استنكار 
  .، ولكنه مل ينطق باللحنبعضهم بالدخيل واملولد

  :خطوات تقعيد النحو
جاءت اخلطوة األوىل من قبل قراء الذكر احلكيم كإجراء احترازي لصون 

خلطأ، ووضع ما يعرف بنقط النص القرآين املدون يف املصحف العثماين من ا
 أنه الحظ أن أواخر الكلمات يف سياق ، وينسب إىل أيب السود الدؤيلالشكل

، فعمل على وضع منصوبا ، أو جمرورا أو جمزومااآليات يكون بعضها مرفوعا ، أو 
، وكان ذلك بأن قال ألحد بعالمات حتدد للقارئ حركات أو حاالت اإلعرا

ت ، وإذا ضممطة أعالهإذا رأيتين قد فتحت شفيت باحلرف فأنقط  نق: " طالبه
، احلرف، وإذا كسرت شفيت فاجعل نقطة حتت ط نقطة بني يدي احلرفشفيت فأنق
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  وقد متكن أبو األسود؛)١(" ....فإن أتبعت شيئًا من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتني
، كما يعد أول من استخدم النقط يف الضبط بذلك من وضع مقياس للنطق السليم

  .    )٢(اإلعرايب 
نظار إىل االرتباط الوثيق بني حركات أبو األسود ذا الصنيع قد لفت األ

أواخر الكلمات ووجود نظام شامل تصدر عنه هذه احلركات ، وهذا ما فطن إليه 
من جاء بعده من القراء والنحاة ، مثل عبد الرمحن بن هرمز ، وحيي بن يعمر الذي 

سى ، وعين إسحاق احلضرمي، وعبد اهللا بارك نصر بن عاصم يف إعجام احلروفش
وقد تبلور هذا النظام الشامل ألول مرة يف قواعد العربية حنوا وصرفًا على ، بن عمر

  . )٣("يد سيبويه يف كتابه الكتاب 
قد تطور نقط الشكل هذا فيما بعد على يد اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

رفه اآلن بالفتحة إىل عالمات متيز نقط الشكل عن نقط اإلعجام ، وهو ما نع
ر ، كما وضع عالمة للسكون كرحالة التنوين ت، ويف والضمة والكسرة
، بل صر عمل اخلليل على كتابة املصاحف، ومل يقت)٤(واهلمزة والشدة 

استل يف الكتابة بصفة عامةِمع.  
هناك روايات : ة ألبواب النحومتثلت اخلطوة الثانية يف وضع األطر النظري

                                 
 الفضل إبراهيم ، ط حممد أبو/  أبو الطيب اللغوي ، مراتب النحويني ، ت :ينظر )١(

   ٢٩م ، ص ١٩٧٤، دار ضة مصر
   ٩ معامل األصوات العربية ، ص :ينظر )٢(
  ٩أصول تراثية  ص  )٣(
 ٤٣، ٩ ، ٧ ، ٦ ، ٣:و الداين، صفحاتاحملكم يف نقط املصحف، أليب عمر: ينظر ) ٤(
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ما يشري على أنه علي ها ، فمنعن بدايات هذا العلم والتنظري لهكثرية تتحدث 
، وهناك من يقول كان ، أو أبو األسود الدؤيل بن عاصم، أو نصربن أيب طالب

، وغري ذلك الكثري، وينتهي  بن أيب طالب أليب األسود الدؤيلبإيعاز من علي
الدكتور أمحد خمتار عمر بعد عرضه ملعظم األقوال والروايات حول هذا 

 – إىل أن السبب األساسي يف وضع النحو وقد تبني من هذا" املوضوع بقوله
مهما كان واضعه، ما فشا من حلن عقب الفتوحات اإلسالمية، وامتداد آفاق 
 اللغة العربية إىل جماالت مل تتح هلا من قبل، وفساد األلسنة حىت بالنسبة للعرب

  .  )١("أنفسهم نتيجة اختالطهم باألجانب
ة دعت احلاجة إليها يف  واقعيهكذا نتبين أن تقعيد النحو كان لضرورة

  . ذلك الوقت

                                 
  ٨٦م ، عامل الكتب، ص ١٩٨٨ ، ١أمحد خمتار عمر ط . البحث اللغوي عند العرب ، د) ١(
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آليات التحديث املنبثقة عن منطقية اللغة : املبحث الثاني
  العربية

: هلا بعدان، واحلياة إلنسانااللغة كيان حيوي ذو صلة وثيقة حبياة 
حيويه من عادات تمثل األول يف احمليط االجتماعي مبا ي، ، وزماينمكاين

، أما البعد  احمللي أو العامليت على الصعيدوتأثرا، وصالت وتقاليد اجتماعية
رف، وتوالدية األفكار الزماين فيتمثل يف التراكمات التارخيية للخربات واملعا

واألسرع يف ، واالنطالق ا حنو املستقبل طلبا لألحدث واأليسر عرب الزمن
  .للغة شريان احلياة هلذين البعدين، واتلبية حاجيات اإلنسان

 كي حيدث اتساق مع ؛ أن تتسم اللغة بفاعلية احلياة اإلنسانيةإذن البد
 ، انطالقًا من احلدود واألطر املنطقية اليت بنيت عليها مع لعصرحركة ا

  .تواؤمية حركة التطور االجتماعي واملعريف عرب الزمن
،  ركائز اللغة العربيةمن هنا يأيت هذا املبحث ليناقش عددا من

  . وفق متطلبات العصروإمكانية االنطالق ا
  املنطق الصويت واستغالل معطياته : أوالً

اللغة بناء لبناته األساسية األصوات فهي تتشكل لكي يبىن منها 
فما "امحد خمتار عمر / ول الدكتورالكلمات، مث اجلمل فالعبارات، أو كما يق

 تقىتراللغة إال سلسلة من األصوات املتتابعة، أو املتجمعة يف وحدات أكرب، 
  .)١("إىل أن تصل إىل اموعة النفسية 
                                 

      ٤٠١م ، ص ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨دراسة الصوت اللغوي ، عامل الكتب ، ) ١(
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ووفق ما قدمت لنا الدراسات الصوتية ألصوات العربية من حتديد 
، فها وتنافرها ، وتشكيالت مقاطعها، ومالمح الئتال، وصفات هلاخرجهامل

وتالحمات أدائها من نرب وتنغيم وسكتات كالمية ، وغري ذلك من معطيات 
جمموعة من اجلوانب تعترب آليات لتحديث  ميكن إبراز ؛هذه الدراسات
  .ب اهلام يف ارتقاء اللغة العربيةوتفعيل هذا اجلان

    تعليم األداء وإجادة النطق -١
إن طبيعة العصر احلاضر تفرض متايزا واضحا للجانب الصويت 

تحدثات العصر املتنوعة ، وذلك بفضل مسالشفاهي على اجلانب الكتايب للغة
بشكل أساسي على االتصال الصويت لبية العظمى منها تعتمد ، والغاواملتعددة

،  لكي يصل إىل مجهوره؛كلم بطالقةوالواجب على املرء أن يعرف كيف يت"
، سان مل تعد أمرا خاصا باملتكلم، وطريقة نطق اإلنالذي يبغيهوحيقق النفوذ 

املَا، تمع ، سواء كان املتكلم سياسيا، أو عوإمنا هو أمر متعلق بكل من يس
، ومل يعد اجلمهور السامع كما كان يف املاضي ...،أو فنانا، أو ممثالً رمسيا

اجلريان ، يتجمعون يف مكان جتمعا صغريا من األصدقاء، أو األقارب أو 
  .   )١("ر اآلن قد يكون آالفًا أو ماليني، فاجلمهوصغري

، م احلديث مكانا هاما يف التعليومن هنا حيتل األداء أو فن النطق
، مما يؤدي إىل التغلب على ادته الدراسات الصوتية مبعطيااوالوسيلة إىل إج

والنطق " ، عن اكتساب عادات نطقية غري سليمةأمراض الكالم النامجة 
السليم ال يتطلب أكثر من وضع األعضاء الصوتية يف املواضع اليت يتطلبها 

                                 
   ٤٠٢دراسة الصوت اللغوي ، ص ) ١(
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مراضا يف وب النطق أ، أما إذا كانت عي)١("كل صوت من أصوات اللغة 
، أو نقصا يف السمع فيفترض هلا أن تكون هناك النظام العصيب املركزي

  . )٢(معرفة مسبقة بعلم األصوات اللغوية 
   :، وتعلُّم اللغات األخرىم العربية لغري الناطقني ا  تعلي-٢

من اجلوانب اهلامة اليت ميكن استغالل معطيات الدراسات الصوتية 
ين ، نشرا هلا ومن مث نشر للداللغة العربية لغري الناطقني ا ، تعليمفيها

 تواصالً مع ،ى، وكذلك تعلم اللغات األخراإلسالمي كرسالة حملنا ا
لوم والفنون ، وإحاطة بالع، واندماجا يف احمليط العاملياتمعات اإلنسانية

  االجتماعية، والتفاعل معها وتطويعها وفق آلياتناواملستحدثات التقنية
  .، وتفاديا لصدامااوالثقافية

، وعاداا وخصائصها ا من أن لكل لغة أنظمتها الصوتيةيتأتى هذ
، ميكن من خالهلا تفادي  الصوتية أطرا لكل لغةالنطقية ، فتقدم الدراسات

  .)٣(اخللط الصويت بني نظام كل لغة 
 :)٤(ربية مثالًمن الصعوبات اليت تواجه األجانب عند تعلمهم اللغة الع

، فالعني مثالً و جلها متثل أمامهم مشكلة صوتية، فكلها أنطق أصوات احللق

                                 
  ٢٤ م ، ص ١٩٦٣ ، ١ عبد الرمحن أيوب ، ط.أصوات اللغة ، د )١(
  ٤٠٢الصوت اللغوي ، ص : ينظر )٢(
، حممود السعران، دار املعارف. علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ، د: ينظر )٣(

  ١٣٦م ، ص ١٩٦٢
   ٢٢٣، ص ١٩٧٠كمال بشر، دار املعارف . األصوات، علم اللغة العام، د: ينظر )٤(
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، وصوت ا بعضهم كما لو كانت مهزة أو هاء، واحلاء تنطق خاءينطقه
  .، كافًا أو خاًء نسمعه من بعضهمالقاف

يضاف إىل هذا صعوبات أخرى تتعلق بنطق الكالم املتصل بسماته 
عينة اليت ال يقوم األجنيب على معرفتها وإجادا إال وخواصه الصوتية امل

نرب ، واللتعلم واملران على يد خبري متخصص، وذلك مثل االنسجام الصويتبا
، وما يعرض للحركات من قصر وطول طبقًا وتوزيعه يف الكلمة أو اجلملة

  .للنظام الصويت الذي خيتلف باختالف اللغات
  توى الصويت  توافق الشكل الكتايب مع احمل-٣

من مستحدثات الدراسات الصوتية ما يسمى بالكتابة الصوتية مما دفع 
أحدث طريقة لكتابة اللغات قائمة على " أمحد خمتار إيل القول بأن . د

ائي يقوم على أساس من التعرف على ب، وأي نظام ألف....الصوت
    . )١("الفونيمات، وكل فونيم يعطى رمزا معينا ميثله 

ظ أن األصوات يعتريها التطور والتغري عرب الزمن ، ومن مث وقد لوح
عن مالحقة هذا التطور ، ومتثل هذا ] األجبدية [ قصور الرموز الكتابية 

  :)٢(التطور يف مظهرين
، كالرمز اعدم قدرة األجبدية على متثيل النطق متثيالً صادقً: األول

هذا الرمز ائيا يف غفال ، وكإ)رمى ( ة برمز الياء يف العربية للفتحة الطويل
  .)، هذه هذا( مثل 

                                 
   ٤٠٥دراسة الصوت اللغوي ، ص  ) ١(
    ٢٣٧ - ٢٣٥ علم اللغة العام ، ص  األصوات ،:ينظر) ٢(



١٢٩ ومواكبة لعصر العولمة آليات تحديث منطقية اللغة العربية حفاظا على الهوية 

وجود رموز هذه األجبديات دون وجود مقابل صويت هلا يف : الثاين
، حيث كتبت األلف )رموا، عمرو  (الكالم املنطوق ، مثل األلف والواو يف

  .)١(يف اية الكلمة األوىل ، والواو يف اية الكلمة الثانية 
كتابة الصوتية التغلب على عدم توافقية إذن ميكن من خالل آلية ال
  .الشكل الكتايب مع احملتوى الصويت

    تعليم الصم وعالج عيوب السمع والنطق -٤
من مستحدثات الدراسات الصوتية علم الفونتيك الوقائي والعالجي 

، وهناك مصنفات )٢(ا النطق والتلفظ لدى املعاقني ملعاجلة قضاي؛والشفائي
 ، )٣(ذه العيوب مستخدمة الدرس الصويت من وسائلها علمية حديثة تعاجل ه
، حيث يقوم وات يف تعليم الصم ذو أمهية خاصةواستخدام علم األص

، وتعويدهم قراءة عض األلفاظ نطقًا تقريبيا يفهماملدرس بتعليمهم نطق ب
  .شفاه املتكلمني عند الكالم ، وفهم ما يقولون

، حمليط االجتماعيلفئة يف اإذن املعطيات الصوتية آلية لدمج هذه ا

                                 
يوجد باب مستقل يف الكتب اليت تعاجل قواعد اإلمالء يعرف باحلروف اليت تزاد  ) ١(

 اإلمالء والترقيم يف :يف الكتابة ، واليت حتذف من الكتابة ، ينظر على سبيل املثال
    ٨٣ – ٦٧الكتابة العربية ، ص 

، دار الكتاب طحاندنيز . ، دميون طحانر. د ،فنون التقعيد وعلوم األلسنية) ٢(
   ١٤١ ، ص ١٩٨٣ ، ١اللبناين ، ط 

، ٢٢١، دار مصر للطباعة ، ص ٤مصطفى فهمي، ط. أمراض الكالم ، د: ينظر )٣(
  ٤٠٩  – ٤٠٧الصوت اللغوي ص 
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  .والتواصل معها، وإفادا، واالستفادة منها
    هندسة الصوت ووسائل االتصال   -٥

 ، منا يهناك فرع يف الدراسات الصوتية يسمى بعلم األصوات الفيزيائ
 االتصاالت مبعطياته ، ودراستهم زدهر حديثًا من خالل عناية مهندسيوا

 ليمكنوا أجهزة االتصاالت املخترعة ؛السواكن للعلل وةللخصائص الفيزيائي
ة هلذه من قبلهم أن تكون قادرة على االحتفاظ بكل الذبذبات التشخيصي

، فليست كل الترددات احلادثة تتمتع بدرجة واحدة من األمهية يف األصوات
 بوسائل تقنية عالية لنقل الرسالة ت وعليه حتدث مواء ما؛تشخيص الصوت
  .طلوبةالصوتية بالدقة امل

وهذا باب متسع الستغالل معطيات األصوات وإخضاعها لتقنيات 
العصر، وال يكون عجبا إذا علمنا أن األصواتيني ومهندسي الصوت واالتصال 
يبذلون اآلن جهودا مشتركة حلل مشكالت اللغة املتكلمة، واالهتمام بتحسني 

  .   )١(وسائل االتصال، وطرق تسجيل الصوت، وإعادة إنتاجه
   :املنطق التركييب ودعوات تيسري النحو ما هلا وما عليها: انياث

للغة العربية منطقها اخلاص بتراكيبها اللغوية ، ووحدة التحليل اللغوي اجلملة، 
لغوية كاملة، تعرب عن جمموعة من الكلمات مرتبة ترتيبا حنويا ، تكون وحدة " وهي 

راب الذي  وحدة اجلملة، وترتبط باإلعوعليه اعترب النحاة الكلمة ؛)٢("معىن مستقل

                                 
   ١٠٧ - ١٠٦ دراسة الصوت اللغوي ، ص :ينظر) ١(
  ٢٠٨أصول تراثية ، ص  )٢(



١٣١ ومواكبة لعصر العولمة آليات تحديث منطقية اللغة العربية حفاظا على الهوية 

، ، كما ميكن أن تنضم إىل كلمات أخرى أو تنفصل عنهايسمح بتقدميها وتأخريها
الفعل ما ، فاالسم ما دلَّ على مسمى ووقسمت الكلمات إىل اسم، وفعل، وحرف

، وقد حددوا عالمات ه، واحلرف ما دلَّ على معىن يف غريدلَّ على حدث وزمن
    .)١(والفعل، واحلرف متيز االسم، 

ومن األشياء اليت اصطلح عليها يف املنطق التركييب أن للجمل أصل 
، فأما ، املسند إليه، واملسند ركنيها األساسينيوضع هو منطها املكون من

علية ، وأما يف اجلملة الفملة االمسية فاملبتدأ مسند إليه، واخلرب مسنداجل
كنني عمدة ال ، وكل من هذين الر مسندفالفاعل أو نائبه مسند إليه، والفعل

، وما عدا هذين الركنني مما تشتمل عليه اجلملة فهو فضلة تقوم اجلملة إال به
  .)٢(ميكن أن يستغىن عنه يف تركيب اجلملة 
  : )٣(كما أن للجملة معايري ثالث هي

                                 
، ٢٠، دار التراث القاهرة ، ط  ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل على:ينظر) ١(

    ١٣ ، ص ١م ج١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
لمنطق التركييب للعربية يضيف دكتور متام حسان جمموعة أخرى من املعايري ل )٢(

 األصل الذكر ، فإذا عدل عنه إىل احلذف وجب تقدير احملذوف -١: تتمثل يف
   .حد الركنني وجب تقديره األصل اإلظهار فإذا أضمر أ-٢ .من ركين اجلملة

  .ل، وقد يعدل إىل الفصل األصل الوص-٣
  .، وقد يعدل عنها إىل التقدمي والتأخري األصل الرتبة بني عناصر اجلملة-٤ 
األصول دراسة : ينظر. األصل اإلفادة، فإذا مل تتحقق اإلفادة فال مجلة-٥ 

  ١٣٨، ص ١٩٨١ابيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ط املغرب، 
   ٢١١ أصول تراثية ، ص :ينظر) ٣(
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   . فاجلملة إما خربية أو إنشائية: معيار الوظيفة-١
 وإذا بدئت ،ت باسم مسيت مجلة امسية فإذا بدئ: التركيب معيار-٢

 معيار -٣ . بشرط مسيت مجلة شرطية ، وإذا بدئتبفعل مسيت مجلة فعلية
 فهناك مجل هلا حمل من اإلعراب يف حالة كوا تشغل حمل الكلمة :املوقعية

  .املفردة ذات املوقع اإلعرايب يف اجلملة ، ومجل أخرى ليس هلا حمل إعرايب
 واألطر املنطقية للجملة العربية من خالل دراستها يضع ابن هشام احلدود

تفسري  " :حتت عنوان" املغين "دراسة مفصلة عندما أفرد هلا اجلزء الثاين من كتابه  
حاول " قطر الندى " ، ويف كتاب )١(، وذكر فيه أقسامها وأحكامها " اجلملة 

    )٢("صور تأليف الكالم "  حتت عنوان وضع أمناط اجلملة يف العربية
 أن ما ذهب إليه ابن هشام )٣(رى بعض الباحثني يف العصر احلديثي

، فقد حاول حصر النماذج  العريبميثل عالمة مضيئة يف تاريخ النحو
التركيبية األساسية للجملة يف اللغة العربية وهو أمر مل يظهر االهتمام به يف 

  .اللغة اإلجنليزية إال حديثًا
                                 

 حمي الدين عبد احلميد ، ط املكتبة/ مغين اللبيب من كتب األعاريب، ت : ينظر) ١(
  .التجارية

 الزيين، حممد عبد املنعم طه/ ، شرح وتعليق قطر الندي وبل الصدى: ينظر )٢(
   ٣٧ - ٣٦، ص ١٩٦٣خفاجي، ط دار الشعب ، 

ملعرفة اجلامعية ، ط دار احممود حنلة. ند ابن هشام ، دصور تأليف الكالم ع: ينظر )٣(
عرب نظرية وتطبيقًا  األمناط الشكلية لكالم ال:م، كما ينظر١٩٩٣اإلسكندرية 
جالل مشس الدين ، مؤسسة الثقافة اجلامعية ، اإلسكندرية . ، ددراسة بنيوية

  م  ١٩٩٥
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نبين عليه اللغة العربية، ويعترب مبثابة قانون إذن هناك منطق تركييب حمدد ت
حاكم لصياغة الكالم العريب ، فإذا كان هذا األمر كذلك فما هي املشكلة اليت 
تواجه أبناء العربية يف تطبيق قوانني البناء التركييب للغتهم ؟ وهل هذه املشكالت 

تيسري هذه قدمية أم حديثة ؟ وما هي أوجه احللول اليت طرحت يف سبيل تبسيط و
  ؟كي متكن مستعمل اللغة من تطبيقهاالقوانني اللغوية ل

 يقول الدكتور )١(ت التجديد واإلصالح للنحو العريبحتت عنوان دعوا
كوى إن النحو العريب قد شابه منذ نشأته شوائب وارتفعت ش: أمحد خمتار عمر

  :، ويرجع ذلك إىل أسباب متعددة منهااملتعلمني من صعوبته وتعقيده
عربية  النحويني القدماء حني قعدوا قواعدهم أقحموا اللهجات الأن

، مما خلق مشاكل معقدة أيسرها اختالف بصفتها وخصائصها املتباينة
، وكثرت التقسيمات قوال يف املسالة الواحدة، واإلكثار من األمور اجلائزةاأل

ا ، وكان الواجب عليهم أن يفرقووالتشعيبات، واإلسراف يف وضع الشروط
،  عن اخلطأبني القواعد النحوية اليت غايتها احتذاء الصواب وصيانة اللسان

  .ى على ألسنة قبائلهموبني دراسة ما نطق به العرب وما جر
، وفلسفوها حىت ألفوا كتبا جتمع  اليت بالغ النحاة فيها)٢(نظرية العامل

                                 
  ١٤٦البحث اللغوي عند العرب ، ص : ينظر )١(
، ومؤداها أن الكالم عبارة ية ذات أثر كبري يف النحو العريبمل هي نظرنظرية العا) ٢(

عن سلسلة من اجلزئيات املنفصلة املتتابعة اليت يعمل السابق منها يف الالحق طبقًا 
، ونظرا إىل املعلول ، فكما أن لكل معلول علة، فلكل معمول عامللنظرية العلة و

 = عامل :، ينظر يأيت العامل قبل املعمولأنأن العلة جيب أن تسبق املعلول ، فالبد 
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   .قواعد النحو بعنوان العوامل
ها، ل األساليب العربية على غرياإلفراط يف التأويل والتقدير ومح

، مث اعتبار الفاء حرف كتقدير أن مضمرة بعد الفاء، ونصب الفعل بأن
 .، والتقدير لتكن منك مذاكرة فنجاح ذاكر فتنجح:عطف يف قولنا

استخدام النحويني أنواعا من األقيسة النظرية اليت ال تعتمد على شاهد 
 حممد قام، :لى فعله يف حنو قوهلممن الكالم العريب كمنعهم تقدمي الفاعل ع

 . بعلم أصول الفقها، وبدا تأثرهم واضحواعتبارها مجلة امسية
، أو غري مباشر يف وضع  ذلك من أسباب سامهت بشكل مباشروغري

 إىل صعوبة اإلملام مبسائله ، مما أدىمي النحوالعراقيل أمام دارسي ومتعل
  . قواعد العربيةم، بل وصد الناشئة عن القبول على تعلُّعامة

 إىل طرح مقترحات )١( هذا مما دفع جمموعة من العلماء قدميا وحديثًا
  ــــــــــــــ

، ٤املعارف ط = = راوي زهران ، دارالبد. اللغة عبد القاهر اجلرجاين ، د  =
 ، وقد حصر الدكتور جالل مشس ١٤٨ -١٤٢م ، قضية العامل ص ١٩٨٧

الدين مواقف العلماء العرب قدميا وحديثًا من هذه النظرية بني رافض ومؤيد 
     ٥٩ األمناط الشكلية لكالم العرب ص ومجعها يف هامش كتابه

  :ينظر يف ذلك على سبيل املثال) ١(
 ، يف نظر النحاة ورأي  أصول النحو العريب-البحث اللغوي عند العرب 

 –م ١٩٨٩حممد عيد ، عامل الكتب . ، دابن مضاء، يف ضوء علم اللغة احلديث
م  ١٩٨٤مي العراقي ، أمحد عبد الستار ، مطبوعات امع العل. حنو التيسري ، د

ن ـسـحممد ح.د/   العربية الفصحى احلديثة ، سننكفيتش ، ترمجة وتعليق -
 =د النحو العريب،  خطوات متعثرة على طريق جتدي–عبد العزيز ، دار الفكر العريب 
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، ومن أوائل إلصالح النحو أو تيسريه، ونقد النحو ومناهج النحاة
مقدمة يف " من خالل كتابه ، هـ١٨٠خلف األمحر البصري :هؤالء
العربية  النحويني وأصحاب ملا رأيت" ، حيث قال يف مقدمة كتابه  "النحو

 قد استعملوا التطويل وكثرة العلل ، وأغفلوا ما حيتاج إليه املتعلم ،أمجعني
ى املبتدئ حفظه، واملأخذ الذي خيف عل.. .املتبلغ يف النحو من املختصر

، وأمجع فيه األصول معنت النظر والفكر يف كتاب أؤلفه، فأوحييط  به فهمه
، غين به املتعلم عن التطويل ليست؛واألدوات والعوامل على أصول املبتدئني

جة ، وال داللة فعملت هذه األوراق، ومل أدع فيها أصالً ، وال أداة ، وال ح
  ".، فمن قرأها وحفظها وناظر عليها علم أصول النحو كله إال أمليتها فيها

كتب أبو علي الفارسي ، و"خمتصر النحو"كما كتب اليزيدي 
ض اجلاحظ هلذه ، وتعر"اجلمل"، وكتب الزجاجي كتابه "اإليضاح "

، وتساعده على  وطالبه بأمور تقوم لسان الصيب،ه معلم الصبية فنب؛القضية
، وأبو عمر ، واالبتعاد عن اللحن، واستجاب هشام بن معاويةأدية الغرضت

  ــــــــــــــ
، د على النحاة ، ابن مضاء القرطيب الر-م  ١٩٨٠، عفيف دمشقية، بريوت. د  =

 وكتب -م  ١٩٨٧رة ، دار الفكر العريب ،  شوقي ضيف ، القاه.د/ حتقيق 
م ، تيسري النحو ١٩٦٨ جتديد النحو :أخرى للدكتور ضيف يف هذا اإلطار مثل
 م، ١٩٩٠م ، تيسريات لغوية ١٩٨٦التعليمي قدميا وحديثًا مع ج جتديده ، 

كما نشر احتاد الكتاب العرب جمموعة من البحوث والدراسات مؤخرا حتت 
، ينظر موقعه اإللكتروين معاصرة يف تيسري  النحو العريبت قراءا" عنوان 

http:/www.awm.dam.org    
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     .اجلرمي للجاحظ فوضعا خمتصرين يف النحو
لصعوبة يف ، فااجلهود واملختصرات يف واقع األمرمل حتقق أهدافهاهذه 

النحو ال تزال قائمة وآثارها بارزة يف مناهجنا الدراسية ، إذ أصبح الطلبة يف 
  .عصرنا  احلاضر يقفون حيارى أمام كثري من القضايا النحوية

هذا مما دفع جمموعة من الباحثني من اية القرن التاسع عشر امليالدي 
 :، ومنها النحو العريب اهلادفة إىل تيسريإىل اآلن لوضع العديد من احملاوالت

، " التحفة املكتبية لتقريب اللغة العربية " ولة الشيخ رفاعة الطهطاوي يف احم
قواعد "كتاب مث توالت بعد ذلك ، فجاءت جهود حفين ناصف وزمالئه يف 

النحو "ومصطفي أمني يف ، مث كانت جهود على اجلارم "اللغة العربية 
، مث جاءت "إحياء النحو "مصطفى يف إبراهيم ، مث كانت حماولة "الواضح 

، وقد ساعده ، وهي حماولة بارزة وجريئةي ضيفشوق/ حماولة الدكتور 
) وزارة املعارف آنذاك ( على تقدمي حماولته هذه أن وزارة التربية والتعليم 

، وقد قدمت اللجنة  النحو العريب، وحماولة تفسريهألَّفت جلنة علمية للنظر يف
نتتقريرودرس جممع اللغة العربية هذه ه  مقترحات لتيسري النحوا ضم ،

، وألفت بعض الكتب متبنية هذه م، وأقر بعضها١٩٤٥ملقترحات سنة ا
  .املقترحات ، ولكن مل تلق كثريا من النجاح

، بل عمق دراسته ضيف أمام املقترحات النظرية وحسب. مل يتوقف د
م إىل جممع اللغة ١٩٧٧م يف سنة هلذا املوضوع يف السنوات الالحقة حىت قَّد

 ، معظم هذا املشروعم١٩٧٩، وأقر امع يف  النحوالعربية مشروعا لتيسري
  .مث توالت كتبه يف هذا اإلطار بعد ذلك
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، ن هذه احملاوالت تنوعت بني فردية، ومجاعية، ومؤسسيةنالحظ أ
إللغاء وضم حاولت وضع تصور يقوم على تبسيط مادة النحو عن طريق ا

، وميكن بلورة أو تغيري  يف املصطلح أو التسمية، عض األبواب إىل أخرىب
  :الرؤية العامة هلذه احملاوالت يف النقاط التالية

صة من ، أو منتقمل تكن هادمة للنحو العريبوالت إن هذه احملا -١
ستحسنه بانية له يف ثوب جديد ي ، بل كانتقدره وأمهيته يف صون اللغة

  .ه، وحتقيق هدفهولته لس؛املتعلم والنشء
هذه احملاوالت اكتفت بالنظر يف مادة النحو، ومل تعط اهتماما  -٢

 .كبريا للطريقة اليت تقدم ا هذه املادة
، ومل تربط ةاعتمدت هذه احملاوالت علي اآلثار األدبية القومي -٣

 .النحو بواقع احلياة
ب املصطلحات الغري مأنوسة للطال، وعاتالدخول يف التفري -٤

، ، وعدم مراعاة الفرق بني دارس اللغة كمتخصص]، واملسند إليهكاملسند[
 .ومتعلم اللغة كممارس هلا يف حياته

جيب توحيد الرؤى واألهداف بالربط بني التطوير والتيسري يف  -٥
   .احملتوى ، وبني حتديث آليات العرض

  منطق صياغة الثروة اللغوية وكيفية حتقيقه   : ثالثًا
اهرة اجتماعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغريات والتحوالت اليت اللغة ظ
هناك أربع طرق يستطيع أن " ياة املادية والروحية للمتكلمني، وجتري يف احل

، سد النقص يف الثروة اللفظية للغةيسلكها املتكلم حني تدعو احلاجة إىل 
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ل املعروفة ى السبففي إمكانه أن يبتكر كلمات جديدة، أو أن يلجأ إىل إحد
 ، أو أن يغير يفيف صوغ الكلمات، أو أن يقترض كلمات من لغة أخرى

  .)١("معاين الكلمات املوجودة بالفعل
ث تغريات يف ، قد حتدغة مع حركية النظام االجتماعيونتيجة لتفاعلية الل

، وتلحظ هذه التغريات بكثرة وبسرعة يف الثروة اللغوية ، وجند النظام اللغوي العام
سري هذه التغريات يف أسباب غري لغوية بصورة عامة ، ويف أسباب لغوية حمضة تف

يف عدد صغري من احلاالت ، وجتري التغريات باستمرار يف معجم أو منت كل لغة 
 العلم والتقنية نتيجة التغريات اليت حتدث يف احلياة املادية والروحية ، من جراء تطور

 ويف .ة يف أسلوب التفكري الذي يتميز به الناس، والتحوالت الدائروالتقدم الصناعي
العصر احلديث ازدادت بصورة ملحوظة سرعة هذه التغريات والتحوالت مجيعا 

  .)٢(باملقارنة إىل املراحل السابقة 
، احلاضر تستلزم حركة لغوية مواكبةإن حركة احلياة يف العصر 

،  اجتماعيةا يصحبهما من تغرياتتستوعب مستحدثات العلم والتقنية وم
هي اللغة اليت تنبع من إن اللغة املثالية " هذا مما دفع دكتور مدكور إىل القول 

، وهذا ال يعين )٣("، واليت تستجيب ملقتضياته على أمت صورة روح عصرها

                                 
، كمال حممد بشر. د/ ستيفن أوملان ، ترمجة / دور الكلمة يف اللغة ، تأليف  )١(

  ١٤٩م ، ص ١٩٩٠مكتبة الشباب 
بريشان، طرق تنمية وحتدِيث منت اللغة العربية يف العصر احلديث ، نيقوال دو: ينظر )٢(

   ١٨٦ م ، ص ٢٠٠٤ سنة ١٠٢جملة جممع اللغة العربيِة بالقاهرة ، العدد 
  م ١٩٥٣ ،٧ إبراهيم مدكور ، جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة ، العدد .اللغة املثالية ، د )٣(
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ا من اإلطار العام وإمنًا استيعابا وحتررا داخل حميط هذه اللغةانفالتا واندماج.  
خري مثال وشاهد على حركية اللغة ملواكبة  لنا يف اللغة العربية 

 النضج أهلها الستيعاب تطورات العصر، فالعربية لغة قد وصلت حدا من
سالم، ولكن برتول القرآن ، وهلا تراثها ورصيدها املعجمي قبل اإلكتاب اهللا

 العرب بأصحاب ، واحتكاك اجلديدة، وانتشارها يف األقطارالكرمي
االته ، ومن أبرز جمنشاط هائل يف اللغة العربية حدث ،احلضارات املختلفة

  :)١(االعتناء بالثروة اللغوية، ومتثل يف

  :جمع اللغة وتأليف المعاجم
موعة من ، ونتج عن ذلك جمقرن الثاين اهلجريفقد مجعت اللغة يف ال

، هـ يف خلْق اإلنسان٢١٦ ، فقد ألَّف األصمعيالكتب والرسائل اللغوية
صاري يف ، وألَّف أبو زيد األنحش، والنبات، والشجريل، والو، واخلواإلبل

الزمن ظهرت حركة ، وبعد فترة من اللنب، واملطر، والنبات، والشجر
  :، واختذت أمناطًا وأطرا لصياغة مادا اللغوية ، ومنهاالتأليف املعجمي

، ائدها كتاب العني للخليل بن أمحد، ورمعاجم الترتيب الصويت
 .هـ٣٧٠ ، وذيب اللغة لألزهري هـ٣٥٦والبارع للقايل 

، هـ٣٢١نها مجهرة اللغة البن دريد ، وممعاجم الترتيب اهلجائي
 .هـ٣٩٥اييس اللغة البن فارس قوم

 .هـ٧١١ لسان العرب البن منظور :املعاجم املوسوعية وأشهرها
                                 

 حممود فهمي حجازي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، .علم اللغة العربية، د: ينظر )١(
  ١١٧ -٩٥ص 
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، ومنها املعاجم اليت لية اخلاصة ذات الترتيب اهلجائياملعاجم الدال
ت القرآن للراغب األصفهاين رآن الكرمي كمفردااعتنت بألفاظ الق

،  هـ٥٤٠ن الكالم األعجمى للجوليقي، وكتاب املعرب مهـ٥٠٢
 هـ ، وكشاف اصطالحات ٨١٦والتعريفات لعلي بن حممد اجلرجاين ، 

 . هـ١١٥٨الفنون للتهانوي 
 .هـ٤٥٨املعاجم املوضوعية وأشهرها ، املخصص البن سيده 

ب تعاجل موضوعات ختص الثروة اللفظية كما ظهرت جمموعة من الكت
، وكتب وكتب التثقيف اللغوي وحلن العامة،  كتب األبنية الصرفية:منها

  .املوضوعات الصوتية
إن املتتبع حلركة اللغة من خالل هذا التراث اللغوي اهلائل ، املدون يف بطون 

رة العربية هذه الكتب ، يلمس مدى حراك اللغة العربية للتفاعل مع مكتسبات احلضا
اإلسالمية اليت امتدت حدودها من الصني شرقًا إىل األندلس غربا ، وتفاعلها املرن 

وقد تطور منت اللغة العربية عن " يف استيعاب علوم اآلخر والتأثر به يف حميط اللغة ، 
طريق االشتقاق أساسا ، لكن عددا ال بأس به من األلفاظ األجنبية دخلت إىل اللغة 

ة من كربى احلضارات يف يف هذه الفترة أيضا ، واستقرت العربية لغة حضارالعربية 
، ، واالقتراض منها ، والنقل عنها، مما دفع األمم األخرى إىل التأثر اذلك الوقت

، ياضيات، والرالفلسفة، والطب: عمال العربية يف ميادينوترمجت عدد من األ
لعديد من املفردات العربية التينية ا، ودخلت إىل اللغة الوالكيمياء، وعلم الفلك

، نها، وغريها من اللغات األوربية، مث إىل اللغات الرومانسية املنحدرة ماألصل
تستخدم إىل يومنا هذا ، وال تزال صبحت بذلك مصطلحات للمعجم الدويلوأ
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  .  )١("بصفتها هذه
يب بعد فترات من الركود والسبات بدأت صحوت الوعي القومي العر

، ونشر الثقافة العربية ، فظهرت اامع ن جديد من خالل التعليمتنهض م
، م١٩١٨وية العربية يف القرن التاسع عشر، وأوهلا جممع دمشق  اللغ

، ن البلدان العربية األخرىم، وجمموعة م١٩٤٧م ، وبغداد ١٩٣٤والقاهرة 
وهذه اامع حددت من بني أهدافها األساسية وضع معاجم من 

  .علمية واحلضارية، تتالءم مع متطلبات العصر احلديثاملصطلحات ال
وقد وافق الباحثون العرب يف جمال اللغويات وسائر امليادين العلمية على 

  .)٢(استخدام الطرق التالية إلغناء الثروة اللغوية وحتديثها يف العصر احلديث
  .إحياء التراث القدمي واستثماره قدر املستطاع -١
 .االشتقاق -٢
 .حتالن -٣
تعريب األلفاظ األجنبية مع تغيري معاين املفردات املوجودة  -٤

 .وإغنائها مبعاين جديدة عن طريق الترمجة
هناك أمر هام يفسر لنا قدر الصعوبة اليت تواجهها اللغة العربية يف 
العصر احلديث جتاه بناء الثروة اللفظية الالزمة الستيعاب مستحدثات 

العربية مثل غريها من لغات األمم النامية ، كانت العصر، وتتمثل يف أن اللغة 
، الزمنجمربة على وضع معامجها العلمية والتقنية خالل فترة قصرية جدا من 

                                 
  ١٨٧ طرق تنمية وحتديث منت اللغة العربية يف العصر احلديث ، ص  )١(
  . وما بعدها١٨٧ العصر احلديث ، ص تنمية وحتديث منت اللغة العربية يف: ينظر )٢(
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فيما تكونت معاجم املصطلحات يف دول العامل املتقدمة اقتصاديا تدرجييا 
 على امتداد فترات طويلة من الزمن ، دامت يف بعض األحيان قرونا متالحقة

، أما اللغة العربية وغريها من لغات س الوقت مع تطور العلوم والتقنيةيف نف
، فيتم ا إعداد را مبكتسبات العلم والتكنولوجيااألمم اليت متتعت مؤخ

، وكان على اإلخصائيني املصطلحات يف ظروف خمتلفة متامامعاجم 
 قصرية عاجم كاملة خالل فترةواللغويني واملؤسسات املعجمية أن تعد م

  .ومل يكن ذلك أمرا سهالً اطالقًا، جدا
ولكن يف الفترات األخرية حدثت تطورات مرضية ومشجعة يف تنسيق 
نشاط وضع املصطلحات ، ومت إعداد العديد من املعاجم والقواميس اخلاصة 
بشىت ميادين العلم واحلضارة احلديثة ، واتفق بني مجيع املخططني اللغويني من 

، وهذا األمر لحات على ضرورة وأمهية توحيد هذه املصطمؤسسات وأشخاص
، وخاصة يف ظل حركة التنامي قد يبدو صعبا، ولكن أرى أنه ليس مستحيالً

  . بالشعور القومي العريب والرغبة يف حتقيق الكيان العريب املؤسسي
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  اخلامتة 
 –إن كال من مالمح التحديث وآلياته اليت عرضت هلا يف هذا البحث 

،  بصرية مبجريات اللغات يف العامل، ومبهرة لكل ذي هامة–بال شك 
، وكيف أن اللغة العربية كانت مطواعة وكيفية تعامل الشعوب ا، ومعها

حلضارة يف فترات طويلة من حياا، وصوالً إىل متفاعلة وفاعلة مع ركب ا
ع  يف تواؤميتها م، مع ما قد يبدو اآلن للبعض من تشككوقتنا احلاضر

  .، وحركة احلياة الراهنةمستحدثات العصر
، يف أصواا، وصرفها، وتراكيبهاإن اللغة العربية ذات بنية خاصة : أقول

، وسوف تؤهلها يف املستقبل للتفاعل داا، أهلتها، وتؤهلها اآلنوطرق صوغ مفر
 كتاب اهللا ايد ، وكيف ال وهي لغة حبركية احلياة يف أي زمان ومكانواالنفعال

قيقة غري قابلة للشك أو ، وهذه حالقرآن الكرمي، املرتل لكل عصر ولكل مكان
، فهذا أمر ت العربية وشأا، رغم ما قد يبدو أحيانا من خفوت لصواالنتقاص

،  لعدم إحسان توظيفهم هلا؛ني هلاعارض يأيت من خارجها من  جانب املستخدم
  .وليس بسبب هيكلها البنائي

د من ، البليات أكلها على أرض الواقعذه اآل، لكي تؤيت هلكن
، لى ضة األمة العربية اإلسالمية، والغيورين عتضافر جهود املهتمني باللغة

رك الفاعل لتنفيذ وذلك من خالل جمموعة من الضمانات أرى أا هي احمل
  :، وهيآليات التحديث

  القرار والتوجه السياسي -١  
، ومتخذي ة من قبل احلكامجيهات سيادية عامالبد أن يكون هناك تو
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  .القرار يف كافة قطاعات اتمع مبدى أمهية واحترام التعامل باللغة العربية
   اإلعالم بوسائطه املتعددة -٢  

، وأن لعريب بكافة أشكاله لغته العربية   جيب أن حيترم إعالمنا ا
  .يدعمها عن طريق استغالل معطياا بيسر وسهولة

  عقلية العلمية العربية  التعليم وصياغة ال-٣ 
، وال مانع من أن تكون م عصب األمة ، وغذاء عقل أبنائها    التعلي

، عن بد أن يكون الغذاء ذو صبغة عربيةبعض مكوناته غري عربية ، ولكن ال
، والعملي، لعربية؛  لكي يكون املفرز الفكري، والثقايفطريق بلورته باللغة ا

  .بية ذلك منتميا إىل الروح العربعد
   تنمية الذات العربية والشعور باالنتماء -٤ 

، تنا العربية     هذه هي لب اللباب ومكمن التحول خاصة يف أم
 على هذا اجلانب بدًء من األفراد؛ وذلك باالرتقاء م فالبد من التركيز

، اللذان لق روح األلفة والشعور باالنتماء؛ خلاقتصاديا، وثقافيا، واجتماعيا
  .ان إىل التقدم واالرتقاء واحملافظة على اهلوية العربيةيدفع
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  املصادر واملراجع
  القرآن الكرمي-
حممد أبو الفضل  / حتقيق، ، مراتب النحوينيو الطيب اللغوي أب-
  م ١٩٧٤، ، ط دار ضة مصرإبراهيم

حمب الدين بن / ، تصحيح ا، ابن سين أسباب حدوث احلروف-
  ـ ه١٣٣٢، مطبعة املؤيد اخلطيب
   ١٩٧٠كمال بشر ، دار املعارف . ، د، علم اللغة العام األصوات-
   م ١٩٦٣ ، ١، طوب عبد الرمحن أي.، دأصوات اللغة -
   م ، األجنلو املصرية ١٩٨١، ٦إبراهيم أنيس، ط . صوات اللغوية، د األ-
،  حسام الدينكرمي زكي. ، دصول تراثية يف اللسانيات احلديثة أ-

  م  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، ٣ية ، طمكتبة النهضة املصر
 متام .، دتمولوجية للفكر اللغوي عند العرب األصول دراسة ابيس-

   ١٩٨١حسان ، ط املغرب ، 
، ديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، م أصول النحو، سعيد األفغاين-
 م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، سورية

علم ، يف ضوء  مضاء أصول النحو العريب ، يف نظر النحاة ورأي ابن-
  م ١٩٨٩ ، عامل الكتبحممد عيد. ، داللغة احلديث

   ، دار مصر للطباعة ٤مصطفى فهمي ، ط. ، د  أمراض الكالم-
  ، مكتبة غريب الء والترقيم يف الكتابة العربية، عبد العليم إبراهيماإلم -
. ، دعرب نظرية وتطبيقًا دراسة بنيوية األمناط الشكلية لكالم ال-
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  م  ١٩٩٥سة الثقافة اجلامعية ، اإلسكندرية ، مؤسجالل مشس الدين
 باب اهلجاء لإلمام أبو حممد سعيد بن املبارك بن الدهان النحوي ، -

، ودار  فائز فارس، مؤسسة الرسالة بريوت.د / حتقيق، ) هـ٥٦٩ت ( 
  م ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦ ، ١األمل األردن ، ط

   م١٩٨٧، عمان، ر، دار الفك١أمحد مطلوب، ط. ، دحبوث لغوية -
، م١٩٨٨ ، ١أمحد خمتار عمر ط . ، د اللغوي عند العرب  البحث-

 عامل الكتب 
، حممد علي النجار، دار الكتب / حتقيق، خلصائص البن جين ا -
   ١م ، ج١٩٥٣القاهرة 
، ١، ط حيي وهيب اجلبوري.، دبية اخلط والكتابة يف احلضارة العر-

   لبنان  ،دار الغرب اإلسالمي ، بريوت
، عفيف دمشقية. ، دد النحو العريبمتعثرة على طريق جتدي خطوات –
  م ١٩٨٠، بريوت

، أمحد خمتار عمر ، عامل الكتب.  د،سة الصوت اللغوي درا-
 م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
 كمال .د/ ، ترمجة ستيفن أوملان/ يف اللغة ، تأليف دور الكلمة  -

  م ١٩٩٠حممد بشر ، مكتبة الشباب 
،  شوقي ضيف.د / حتقيق، ء القرطيبد على النحاة ، ابن مضا الر-

  م  ١٩٨٧القاهرة ، دار الفكر العريب ، 
السقا وآخرين ، مصطفى / ، حتقيق سر صناعة اإلعراب، ابن جين -



١٤٧ ومواكبة لعصر العولمة آليات تحديث منطقية اللغة العربية حفاظا على الهوية 

   م ١٩٥٤ ، ١البايب احلليب ، ط
، ٢٠، دار التراث القاهرة ، ط الك شرح ابن عقيل على ألفية ابن م-
   ١م ج١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
لقرآن ، حممد حسني علي الصغري ، دار املورخ الصوت اللغوي يف ا -

   ٢٠٠٠ لبنان ، ط –العريب ، بريوت 
 حممود حنلة ، ط دار املعرفة . صور تأليف الكالم عند ابن هشام ، د-

   م ١٩٩٣اجلامعية اإلسكندرية 
لغة العربية يف العصر احلديث، نيقوال  طرق تنمية وحتدِيث منت ال-

   م ٢٠٠٤ ، سنة ١٠٢لعربيِة بالقاهرة ، العدد ، جملة جممع اللغة ادوبريشان
= = البدراوي زهران ، دار.  عامل اللغة عبد القاهر اجلرجاين ، د-

  م١٩٨٧ ، ٤املعارف ط 
حممد .د/  ، ترمجة وتعليق عربية الفصحى احلديثة، سننكفيتش ال-

  حسن عبد العزيز ، دار الفكر العريب 
  جازي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع  حممود فهمي ح. علم اللغة العربية ، د-
،  حممود السعران ، دار املعارف.د،  العريب علم اللغة مقدمة للقارئ-
  ١٣٦م ، ص ١٩٦٢
دنيز طحان، .  رميون طحان ، د.د ، فنون التقعيد وعلوم األلسنية-

  ١٩٨٣ ، ١دار الكتاب اللبناين ، ط 
، من األحباثلنحو العريب ، جمموعة  قراءات معاصرة يف تيسري  ا-

  احتاد الكتاب العربالشبكة العنكبوتية
http:/www.awm.dam.org  
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املنعم طه الزيين، حممد عبد/ رح وتعليق  قطر الندي وبل الصدى، ش-
  ١٩٦٣، ط دار الشعب ، خفاجي
، اتهـحـ حسن ش.ية والتطبيق، دقواعد اإلمالء العريب بني النظر -

  ية  للكتاب ، مكتبة الدار العربأمحد طاهر حسنني. د
  ٤عبد السالم هارون ، ج/ حتقيق، ب لسيبويه الكتا-
   لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، لبنان-
، لة جممع اللغة العربية بالقاهرة، جم إبراهيم مدكور.اللغة املثالية، د -

  م ١٩٥٣ ، ٧العدد 
صالح . ، د حممدعبد املنعم عبد اهللا.  معامل األصوات العربية، د-

 ١٤١٧ ، ١، طالقاهرة ، كلية اللغة العربيةناوي، جامعة األزهرالدين حممد ق
   م ١٩٩٧ -هـ 

  م ١٩٦٧، ط مطبعة العاين بغداد عبد اهللا درويش. د/ معجم العني، تـ  -
  ١٩٨٥، ط  املعجم الوسيط-
، حمي الدين عبد احلميد / حتقيق،  مغين اللبيب من كتب األعاريب-

  .التجاريةكتبة ط امل
  م ١٩٣٧، البايب احلليب ١ مفتاح العلوم للسكاكي، ط-
، أمحد عبد الستار، مطبوعات امع العلمي العراقي.  حنو التيسري، د–
  م  ١٩٨٤
، علي حممد الضباع/ ، صححه وراجعه  النشر يف القراءات العشر-

   ١دار الكتب العلمية ، ج



١٤٩ ومواكبة لعصر العولمة آليات تحديث منطقية اللغة العربية حفاظا على الهوية 

  فهرس احملتويات
  ١٠٥...مالمح حتديث اللغة العرب قدميا ومدى فاعليتها: املبحث األول

  ١٠٥.......... قواعد جتويد القرآن الكرمي استقرار للصوت العريب:أوالً

  ١٠٩.........................مظاهر التحديث الصويت عند علماء العربية

  ١١٥.....................................................نقط احلرف

  ١١٧....................................................قواعد اإلمالء

  ١٢٠................................واقعية ضرورة النحو تقعيد :ثالثًا

  ١٢٢.............................................خطوات تقعيد النحو

  ١٢٥.....طقية اللغة العربيةآليات التحديث املنبثقة عن من: املبحث الثاين

  ١٢٥..........................املنطق الصويت واستغالل معطياته: أوالً

  ١٣٠.......املنطق التركييب ودعوات تيسري النحو ما هلا وما عليها: ثانيا

  ١٣٧.................. منطق صياغة الثروة اللغوية وكيفية حتقيقه:ثالثًا

  ١٣٩........................................:مجع اللغة وتأليف املعاجم

  ١٤٣........................................................اخلامتة

  ١٤٥..............................................املصادر واملراجع

١٤٩...............................................فهرس احملتويات



فطرة الدفاع عن اللغة األ
ُ

ِ ِ ِ
َ ُّ َ َ ِّ ُ َ ْ

مِ
ّ

 

ِبين التفعيل والتعطيل  ِ ِ
ْ ّ ْ ّ ْ َ

وقائع ومناذج(
ُ ُ

(  
    إعداد   

  رشيد أمحد بلحبيب. د
  





١٥٢ المحور الخامس

وأشدها ارتباطا به، حىت  تعترب اللغة من أهم خصائص الكائن البشري
وكل هذه املهمات ... ناطق، ومفكر بأنه حيوان عرف يف األدبيات الفلسفية

ه من املخلوقات، ال تتم إال باللغة، التواصلية اليت اضطلع ا اإلنسان دون سوا
وإذا غابت اللغة، حبث عما يعوضها لتحقيق التواصل املؤدي إىل الترافد 
والتعاون، فقد تففن يف أشكال التواصل الشفوي، ووضع احلروف األلفبائية ولغة 

وحاول  التواصل الكتابية واإلشارية، ألنواع...اإلشارة ولغة بريل ولغة مورس
ألنه ال يستطيع أن يعيش  ... لغة موحدة للجنس البشري١)سربانتواإل(اصطناع 

 .دون لغة، كان هذا ديدنه مذ خلقه اهللا على وجه األرض
وقد فطر اهللا الناس على حمبة ألسنتهم و خلق فيهم غريزة إجالهلا 

،  يقبلون أن تداس حرمتها وتنتهكوالذود عنها، فاللغة عندهم كالِعرض، ال
ونسجوا حوهلا األساطري، : لفالسفة واحلكماء والشعراء بلغاموقد تغىن ا

واعتقدوا الصلة بني اللغة واأللوهية، وحاولوا أن يثبتوا أن تاريخ الدين هو 
فقد اعترب اليونانيون لغتهم لغة اآلهلة . مبعىن من املعاين تاريخ اللغة نفسه

اتبررفعل الكنعانيون وكذلك ورطانات، وأكمل اللغات، وكلُّ ماسواها ب 
كما اعتربِت الكنيسةُ الوالَء اللغوي شأنا من شؤون اإلميان ...والعربانيون

  .٢)من يفقد لغته يفقد إميانه(عرب شعارها 
ومل يكن العريب أقل عشقا للغته، ومل تكن العربية أقل حظا من غريها 

                                 
لودفيغ أليعزر ، اخترعها لغة مصطنعة) Esperanto) (أو إسپرانتو(اإلسربانتو ١ 

  .م١٨٨٧ة عام للغة اتصال دوليمشروعا  زامنهوف
  ١٢٢اللغة واالقتصاد ص ٢ 
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وجب مب. عند أهلها، خاصة بعد أن محلها اهللا تعاىل شرف الرسالة اخلامتة
ذلك اعتربها فريق من العلماء توقيفا، كما اعتربوها من الدين، واعتِبر اجلهلُ 
ا مدخال إىل كل الضالالت، واحلياد عنها نقصا يف املروءة، واخلطأ فيها 

  .١)ا أخاكم فقد ضلأرشدو(مظهرا من مظاهر الضالل 

  :تعدد اللغات وأصل الفطرة
  جلميع اجلنس البشرياحدةكانت اللغة وطبائع األمور تقتضي أنْ 

، لكنها يف مرحلة من مراحل التاريخ الذي كان حمدودا يف الزمان واملكان
 وتكاثرت وانفرد كل فريق بلغة طورها حبسب والغامضة، تعددتالبعيدة 

وعلَّم (توقيفا حماكاة ألصوات الطبيعة، أم حاجاته، وسواء أكان أصل اللغة 
  ... ذلك كله أم اصطالحيا تواضعيا، مأ ٢)آدم اَألسماء كُلَّها

ا كان ين أياأللسنة ظلت مرتبطة بالدفإن قصة خلق اللغات واختالف 
ين، وأن املصادر األوىل الختالف األلسنة ظلت الكتب املقدسة هذا الد
فرتل الرب لينظر املدينة والربج اللذين ( :سفر التكوينفقد ورد يف . بامتياز

لسام حىت ال   نرتل ونبلبل هناكهلم...:وقال الرب، آدم يبنوما كان بنو
  ٣.)يسمع بعضهم لسان بعض

                                 
أرشدوا أخاكم : حلن أحدهم أمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: (حديث ١

السلسلة الضعيفة " األلباين يفقال و ،٤٣٩ / ٢رواه احلاكم  ).فقد ضلّ
   .  ٣١٥ / ٢ضعيف  إنه :"املوضوعة و

  ٣١البقرة ٢ 
  ٩ حىت ١ من ١١ اإلصحاح -سفر التكوين  ٣
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، وهو املعىن الذي حادثة بابل القصة جتعل سبب اختالف ألسنة الناسإن 
ـ أكده الترجوم    Jonathan Benuzziel١ .يوناثان بن عوزييل" اليهودي ـل

 سفر يفالواردة مهما قيل يف أصل تبلبل األلسنة واختالفها  يف القصة و
 تبقى اللغات آية من آيات اهللا ...، أو فيما حيك حوهلا من أساطريالتكوين

)ِمنو اِت واومالس لْقاِتِه خآيِتالفاخِض واَألر ِتكُمأَلِْسن اِنكُمأَلْو٢.)و   
 وحلكمة ما. وتبقى حمبتها واالرتباط ا فطرة بشرية عزيزة عن التفسري

كانت املسألة اللغوية حاضرة منذ اللحظة األوىل خللق  - أرادها اهللا تعاىل -
 آدم عليه اإلنسان، فقد كان أولُ تعليم رباين تلقاه اجلنس البشري ممثال يف

السالم،  هو اللغة والبيان، حىت قبلَ أن يتعلم آدم كسب قوته، أو عبادة 
الرمحن علَّمَ القُرآنَ خلق (، ٣)وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها(ربه، أو ستر عورته 
  ٥...٤) اِإلنسانَ علَّمه البيانَ
وهي  الشعوب، األوىل بني وسيلة االتصالوما تزال اللغة لقد كانت 

اهللا ، وقد أرسل باألرض يف كل الديانات والرساالتوسيلة اتصال السماء 
وما أَرسلْنا (ليفهموا عنهم  بلسان قومهم  واملرسلنيسبحانه وتعاىل األنبياء

                                 
الئكته الذين كانوا واقفني وقال الرب لسبعني من م":وناثان بن عوزييل  يقويل١

  ..".، تعالوا لنرتل ونبلبل عليهم ألسنتهمأمامه
  ٢٢ الروم ٢
  ٣١البقرة ٣ 
  ١الرمحن  ٤ 
  .١٠ ص  نداء من أجل العربية، أمحد الريسوين:انظر٥ 
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ملَه نيبِمِه ِلياِن قَووٍل ِإالَّ ِبِلسس١)ِمن ر.  
اغ أتباع الديانات أساطري حول وقد قويت الصلة بني األديان ولغاا، وص

 وقد عرض ...اجلنةاخللود، ولسان أهل لغة  أفضل اللغات ووجعلوها لغام
  .٢ بعض الرؤى املتعلقة باملوضوع)لغات اجلنة( هكتابموريس أولندر يف 

أن مجيع  -أحد الذين أبدعوا يف بيان هذه العالقة  - ماكس ميلر يقر
ر عبلوحي، ونفس احلقيقة الربانية اليت ي، ونفس انفس احلدسب تتميزاألديان 

د هلذا احلدس ومن أجل إيضاح جي، ها يف اللغات اإلنسانية الكثريةعن
ميلر املشاهد الدينية لإلنسانية ماكساألصلي الذي ال ينضب، يوضح ، 

٣)علمي اللغة والدين (بني زاوجاويتابع حبثه م 
  

 وبصرامة، بتجليات مرتبط فعال، -بالنسبة إليه -فالتطور اللغوي
بني أنه بإمكانه أن حيقق هذه العالقة املتميزة  رى، وي)دسية للربالفكرة احل(

الوحيد لكل  الدين عندما يدرك العالقة التشاية بني ،اللغة واالعتقاد الديين
  ٤.شخص ولغته األم

                                 
  ٤إبراهيم  ١

لغات اجلنة ملوريس أولندر، وقد ترمجه جورج سليمان بعنوان لغات الفردوس، ٢ 
املنظمة العربية للترمجة، وقد قمت بترمجة فصلني من الكتاب سترد اإلحالة 

تنبيه األلباب على فضائل اإلعراب البن  :وانظر يف عالقة اللغة بالدين .عليهما
  ١٩٩٥ -١بد الفتاح احلوز، دار عمار ، األردن طسراج الشنتريين، حتقيق ع

  .م٢٠٠٩، مطبعة إنفوبرانت، املغرب ترمجة رشيد بلحبيب، ٣٠ األرخبيل ص ٣
  ٢٦املرجع السابق ص ٤ 
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كان العربيون (:قد عبر رينان عن تشبث العربيني بلغتهم وانغالقهم بقولهل
علماء  وكان  ١)لزمان واملكان عالقني من لغتهم بقدر دون مستقبلخارج ا

أن لغتهم هي اللغة اليت فتق اهللا ا لسان آدم  عليه السالم يف ولده : العربانية يرون
شيث، حىت انتهت إىل إبراهيم عن طريق عابر بن سام، ويستدلون على ذلك 

  . ىل الطوفانبعدد من األمساء الواردة يف حديث اخللق  وما بعده إ
وقد نقلت لنا أخبار كثرية عن سلف هذه األمة توضح لنا نظرم 

الئقة، فالعربية عندهم لسان مرتلة إياها  وإنزاهلم، العربيةاللغة  ىلتقديرية إال
أمهية عن الوحي ووجه من وجوه اإلعجاز فيه، واالشتغال ا ال يقل 

تعلموا العربية (: ي اهللا عنه بن كعب رضأيب، يقول االشتغال بعلوم الشريعة
  ٢)كما تتعلمون حفظ القرآن

وقال احلسني بن ، )تعلموا العربية فإا من دينكم(وقد قال عمر بن اخلطاب 
الناس يوم  تعلموا العربية فإا لسان اهللا الذي خياطب به (:علي رضي اهللا عنه

"... تها فرض واجبإن اللغة العربية من الدين، ومعرف ":، وقال ابن تيمية)القيامة
عمر بن ، يقول  تأثري اللغة يف املروءة و اخللقبل وذهب علماء املسلمني إىل رصد

، )ت املروءةوتثب ، تزيد يف العقلتفقهوا يف العربية فإا(: اخلطاب رضي اهللا عنه
عقل رجل مل يدله عقله على أن  ال أسأل عن(: التابعي اجلليل قتادة يقول وكان

 )... بية ما يصلح به لسانهيتعلم من العر
الدين هو حقيقة اخللق وإذا كانت اللغة لسان اتمع الفطري، فإن 

                                 
  )كتاب األرخبيل  ( ١٧خطر األلفاظ املبهمة عند ماكس ميلر، ص ١
  ٢٩٩٢٦  رقمب) تعلموا اللحن والفرائض فإا من دينكم (رواه ابن أيب شيبة بلفظ ٢
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االجتماعي يف األمة، وهو الذي جيعل القلوب كلها طبقة واحدة على 
فهو بذلك الضمري القانوين للشعب، وبه ال ... اختالف املظاهر االجتماعية

 وهلذا كان الدين من أقوى ...ثبات األمة على فضائلها النفسيةبغريه 
  ١.ة يعول عليه يف إيقاظ ضمري األم الوسائل اليت

، إا الرابطة من األمة الناطقة ا كُالّ متراصاجتعل  ( اللغةكما أن
وطن وقومية (: وهي ٢) بني عامل األجسام وعامل األذهانالوحيدة احلقيقية

  .وسلرعلى حد تعبري ف ) حي يؤوي من حِرم وطنه على األرضرو
بذاا أن تعي لغتها، فهي الصفة الثابتة اليت ال تزول  ومن مبادئ وعي األمة

إال بزوال اجلنسية وانسالخ األمة من تارخيها، ومن أجل ذلك حرصت الديانات 
  .واحلضارات على لغاا وجعلتها من أهم مكونات هويتها، وقاتلت دوا األعداء

 مهما كان مستواها، ومهما فالناس جمبولون فطريا على عشق لغام
كانت قدراا التعبريية وسعتها املعجمية ومرونتها التركيبية، ويبذلون ما يف 

ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي (تلك فطرة جبلوا عليها  الوسع للحفاظ عليها متألقة متداولة،
 افَطَرهلَيع اس٣)الن. 

                                 
    ٣٣/ ٣وحي القلم للشيخ مصطفى صادق الرافعي١ 
 .٢٠حنو وعي لغوي، مازن املبارك ص: ، وانظرمقولة للفيلسوف األملاين فخته ٢

اليت ترمجت القرآنَ الكرِمي انية الدكتورة أنا ماري شيمل ، املستشرقة األمل:وتقول
ايِة، وال أستطيع أن أقول إالّ أا ال واللغةُ العربيةُ لغةٌ موسيقيةٌ للغ« :ىل األملانيةإ

  ".بد أنْ تكونَ لغةُ اجلنِة
  ٣٠ الروم٣ 
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يف خدمتها والتأليف وحمبة الناس الفطرية للغتهم تدفعهم إىل اإلبداع 
يف أمورها صغارها وكبارها، بل وتدفعهم إىل احلرص على تعميم تداوهلا 
وتصديرها، فاللغة األم دعامة ال يناظرها شيء يف تكوين شخصية اإلنسان 

  .وتفكريه ووالئه ومشاعره
ولذلك سارعت األمم إىل خدمة لغاا، والتخطيط للتمكني هلا 

ست لذلك املراكز اليت تشرف على وأس .متوسلة  بكل غال ونفيس
 مؤسسة على ١٥٠ أكثر من - على سبيل املثال- إذ يوجد  اللغويالتخطيط

مستوى العامل، منوطا ا التطوير املنهجي واالستخدام اجلماعي للغات، 
أشهرها األكادميية الفرنسية وأكادميية اللغة العربية، وأكادميية اللغة األملانية، 

جمامع اللغة العربية : غة اإلجنليزية، ومنها يف العامل العريبومؤسسات تطوير الل
يف كل من دمشق والقاهرة وبغداد وعمان واجلزائر وليبيا، ومكتب تنسيق 

  ...التعريب بالرباط
كما خطت الدول املتقدمة خطوات جبارة يف جمال تطوير لغاا 

تداوال وصناعة معامجها حيدوها عشق كبري ورغبة ملحة يف جعلها أكثر 
 معجما ٣٠٩٢  قائمة تضم،مClaes١٩٨٠ وانتشارا، فقد أورد كليز

معجما ثنائي اللغة،  ١٢٧٠ معجما وحيد اللغة، و١١٦٣ منها ،لألملانية
هناك قائمة مبعاجم اللغة اليابانية املوجودة يف و...معجما متعدد اللغة ٦٩٥و

ة اللغة، ، حوايل النصف منها معاجم وحيد عنوانا١٢٢٤ حتتوى على السوق
ومن الواضح أن كال من األملانية واليابانية قد وظفت فيها استثمارات 

ليت يراها مهددة باإلخفاق  على األملانية ا"فينوفس" ضخمة، ومع هذا خيشى 
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  ١!وضاع حضارية عالية التصنيعيف ظل أ
وسأركز يف حبثي هذا على منوذجني بذال يف خدمة لغتهما جهودا غري 

فرنسي والنموذج اإلجنليزي، مع مقارنتهما مبا بذله العرب النموذج ال: عادية
  :ويبذلونه يف خدمة لغتهم

    :فرنسا واللغة الفرنسية -١  
   :عشق الفرنسيني للغتهم وجتلياته-

يفضل السياسيون الفرنسيون التركيز على األمهية املعنوية للغة 
، Beaute، واجلمال Clarte بوصفها اللغة العاملية للوضوح ،الفرنسية

  . ٢، وباختصار للحضارة األوربيةPerfection  والكمال
دعم اللغة الوطنية والتمكني وعشق الفرنسيني للغتهم هو ما دفعهم إىل 

،فقد جاء حاربة اللهجات الطفيلية اليت تعترب عامال من عوامل التفكك مباهل
 ابقليدفع كال منكم تس: أيها املواطنون (بيان من جملس الثورة الفرنسيةيف 

ألن تلك اللهجات للقضاء على اللهجات يف مجيع أقطار فرنسا، مقدس 
  ٣.)ن بقايا عهود اإلقطاع واالستعبادرواسب م

غة موحدة لن تكون هناك دولة قوية، بدون لقد أدرك الفرنسيون أنه و

                                 
  ٩٩ اللغة واالقتصاد ص١
 لقد ظلت الفكرة  املركزية :ويقول جان لوي كالفي. ١٤٥ اللغة واالقتصاد ص ٢

تعريب التعليم العايل وتيار : لدى االستعمار أن الفرنسية هي لغة احلضارة  ، انظر
  .٢٩كوفونية باملغرب ص الفرن

  ٢١حنو وعي لغوي، مازن املبارك ص٣ 
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 ...ولذلك سعوا إىل تعميم التعليم ورفع املستوى اللغوي جلميع املواطنني
 إن مبدأ املساواة الذي أقرته الثورة يقضي بفتح : (ارالراهب غريغويقول 

أبواب التوظف أمام مجيع املواطنني، ولكن تسليم زمام اإلدارة إىل أشخاص 
ال حيسنون اللغة القومية يؤدي إىل حماذير كبرية، وأما ترك هؤالء خارج 

ة  واحلال-ميادين احلكم واإلرادة فيخالف مبدأ املساواة، فيترتب على الثورة 
 أن تعاجل هذه املشكلة معاجلة جدية، وذلك مبحاربة اللهجات احمللية، -هذه 

  ١.)ونشر اللغة اإلفرنسية الفصيحة بني مجيع املواطنني
  :خلدمة اللغة الفرنسية والترويج هلا  تأسيس املنظمات-أ

لترويج ا واألجهزة لتضطلع مبهمات أحدثت فرنسا عشرات التنظيمات
وخاصة يف املستعمرات القدمية، ومن   على هيمنتها، واحلفاظللغة الفرنسية
  :)مع تواريخ تأسيسها ( الرمسية  أشهر بنياا

 احتاد اجلامعاتالناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية(AUPELF). 
 م١٩٦١

 م١٩٦٤ -فيدرالية اجلمعيات لالنتشار الفرنسي  
  ١٩٧٠ -وكالة التعاون الثقايف والتقين. 

 لس العاملي للفم١٩٧٥ -رنسيةا 

                                 
 ، ومن املفارقات العجيبة أن ما رضيته فرنسا لوطنها مل ترضه ٢١املرجع السابق  ص١

لغريها، فعلى حني تدعو إىل نبذ اللهجات يف وطنها، تدعو إىل دعمها يف 
ازيغية يف مشال  دعم فرنسا للعاميات العربية، ولألم:مستعمراا السابقة ينظر

الرببر "، و "اخللفية االستشراقية للدعوة إىل العامية ":إفريقيا ، انظر يف املوضوع
  .رشيد بلحبيب" بني الشريعة والعرف
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  لس األعلى للفرنكوفونيةم١٩٨٤ -ا 

  لس األعلى للغة الفرنسيةم١٩٨٩ -ا 

 ١٩٨٩-جامعة سينغور يف اإلسكندريةمبصر. 

  الفضائيةقناة(TV٥) - ١٩٨٥... 

اإلعالم فضال عن عشرات اجلمعيات واالحتادات املرتبطة بالِكتاب و
 مجعية ، وفونينيود الفرنكالعاملية للعم  اجلمعية:والصحافة واإلدارة، مثل

 ، وبرملان الدول الفرنكوفونية، كما أصبح هلافونيةوالبلديات الفرنك عمد
  ...مؤمترات دورية ووزراء

وهي  ،القارات خمتلفةيف  دولة ٦٨حوايل ء املنظمة عدد أعضايبلغ 
دعم وتتستر وراء   يف العامل،تنيترقية اللغة والثقافة الفرنسي ىلإ ىتسع

  ١.نسانوالتكوين وترقية حقوق اإل تقلة حديثا يف جمال التربيةالشعوب املس
  : جبهتني ستراتيجيات الفرنكوفونية على االتتحرك

 . عليها باريسفجبهة رمسية من خالل ربط هذه الدول بأطر سياسية تشر -

جبهة شعبية من خالل تكثيف نشاط املؤسسات الثقافية الفرنكوفونية يف  -
 باحلوافز دعمهالثقايف باللغة الفرنسية، و إلنتاجتشجيع او ...اتمعات هذه

 .والرعاية املادية واإلعالمية

) فريقية اإل-القمة الفرنسية (و، )نكوفونية العامليةاملنظمة الفر( وتعد
السياسية اجلامعة يف مضمار  برز األطرأ، من )نكوفونيةالقمة الفر(و، السنوية

اليت تتخذ من اللغة تجددة لفرنسا امل سياسة إنتاج وإعادة إنتاج شروط التبعية
                                 

: بالفرنسية  الرمسي ملنظمة الدول الناطقةملزيد من التفاصيل ميكن زيارة املوقع١ 
http://www.francophonie.org  
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 موجودة ألداء وظيفة تكريس وهي. ..الفرنسية وسيلتها األوىل والوحيدة
تكريس مركز اللغة  ىلإواللغوية من خالل دفع هذه الدول التبعية الثقافية 

  . الفرنسية يف النظام التعليمي ويف احلياة اإلدارية فيها
ومنذ سنوات  -رص الفرنسي الكبري ذا املعىن نستطيع أننفهم أسباب احل
فوين أمهية استراتيجية يف سياسات والثقايف الفرنك  على إيالء املشروع-اتياخلمسين

  . جزءا من مستعمراا فرنسا جتاه البلدان اليت كانت تشكل
حتتل الفرنسية مركزا حيويا يف برامج التعليم فيكثري من هذه البلدان فحني 

والبحث   تكون هذه اللغة هي لغة اإلدارة وحني- فريقية منها خاصة اإل-
العلمي ولغة البنوك واملصارف والبورصات واجلهاز الدبلوماسي، كما هو حاهلا 

، تكون قد اجتمعت سائر الشروط الثة أرباع مستعمراا السابقةأكثر من ث يف
. يالتحقيق سيطرا املتجددة على هذه األطراف املستقلة عنها سياس أمام فرنسا

إىل ن فرنسا جنحت يف أن حتول الفرنكوفونية إنستطيع القول  وذا املعىن، أيضا
االقتصادية اللغوية و يف جمال تنمية مصاحلها لالستثمار رأمسال مادي حقيقي

  .وجتديد سيطرا يف البلدان التابعة هلا
 سندت مهمة االشتغال على هذا الصعيد ملراكزها الثقافية التابعةأ وقد

  صوريا عن)مستقلة(حباث فرنسية أراا يف هذه البلدان وملؤسسات ومراكز لسفا
  عنيت باستدراج املثقفني واملؤسسات الثقافية من خاللاليتممثلياا الرمسية، 

 حوافز عدة من قبيل املنح العلمية، واجلوائز الثقافية، ومتويل نشر إنتاجام
  تلتقي أهدافها مع أهداف املؤسساتو متويل ندوات ثقافيةأاملكتوبة بالفرنسية، 

-لغوي فرنسا معركة اإلخضاع ال ذه األدوات وبغريها ختوض.. .الفرنكوفونية
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 وخاصة لشعوبنا العربية يف ،لشعوب العامل -الذي يتخذ من الفرنسية سالحا له
ن أوعلينا االعتراف بأا أدوات ضاربة، و.  وبعض الدول الشرقيةالعريب املغرب

  ١.غري متكافئة -  حىت اليوم-عها ما زالت املعركة م
لسانيات "يكشف الباحث الفرنسي لويس جان كالفي يف كتابه 

أن الفرنكوفونية جتسد سياسة فرنسا اللغوية والثقافية اليت ختفي " واستعمار
إن الغرض ( :وراءها مصاحل اقتصادية ورغبة يف اهليمنة على الشعوب، يقول

 اللغة أو الثقافة الفرنسيتني، ولكن هو من هذه السياسة ليس هو نشر
 ٢). يف عقول ومصري مستعمليهماالوصول عن طريقهما إىل التحكم

  : التشريعات والتخطيط حلماية الفرنسية-ب
 مليون نسمة، مبن ٣٠٠ اليت ال يتجاوز املتحدثون ا - اللغة الفرنسيةجتد 

  .  أخرى يف العامل من الرعاية واحلماية ما ال جتده لغة- فيهم سكان فرنسا
 صدر قانون تعميم ، أي منذ عهد الثورة الفرنسية،١٧٩٤فمنذ سنة 

ن اللغة إ(استعمال اللغة الفرنسية، ومن ضمن ما جاء يف هذا القانون 
ابتداء من (: أنهعلى كما نص يف مادته الثالثة .  )الفرنسية هي األمة الفرنسية

 أو مسؤول التوقيع على  مينع على كل موظف أو كاتب١٧٩٤تاريخ يوليو 
قرار أو وثيقة بلغة غري اللغة الفرنسة، وإن كل خمالف لذلك يطرد من أي 

                                 
   .٢٩ - ٢٨عايل وتيار الفرنكوفونية ص ينظر ـ تعريب التعليم ال١
الفرنكوفونية والسياسة اللغوية والتعليمية : ، وانظر١٤ -٣١سانيات واستعمار ص ل٢

الفرنكوفونية ومأساة أدبنا  :و انظر. غرب، عبد العلي الودغرييالفرنسية بامل
  .الفرنسي ، بنسامل محيش



١٦٤ المحور الخامس

  .  )اخلدمة ويسجن ستة أشهر
 ١٩٩٤مبناسبة الذكرى املائتني  -الدولة الفرنسية وقد أصدرت 
قانون (عرف بـ قانونا جديدا حلماية اللغة الفرنسية  -لصدور ذاك القانون

والذي نسبة إىل وزير الثقافة الذي كان وراء صدوره، ، )Toubon توبون
املعلومات املفيدة يف العمل  كل يكفل للمواطن الفرنسي حق احلصول على

احلكومة وأخذت  ،باللغة الفرنسية...والسوق واإلعالم وكل الدوائر الرمسية
  . تطبقه بصرامة وبال هوادةالفرنسية 

ئل اإلعالم الفرنسية كما توجد يف فرنسا قوانني أخرى تلزم وسا
 سواء ،اعتماد اللغة الفرنسية دون اللغات األخرى إال يف حدود معينةب

  . بالنسبة إىل الربامج العامة أو األفالم أو الربامج الوثائقية املختلفة
غالبية املسلسالت األجنبية اليت تقدم  ويف اال السمعي البصري،  

ن تشاهد فيلما أإذا أردت  و. إىل الفرنسيةتعرض على الشاشات مدبلجة
 وهي، ن تقصد صاالت خمصصة لذلكأفعليك ، سينمائيا باللغة األصلية

  . باللغة الفرنسيةان تشاهد الفيلم مدبلجأأما القاعدة فهي ، االستثناء
 ة املصطلحاتتستعمل غالبيويف جمال علوم احلاسب واملعلوميات، 

 -  فكلمات مثل،ل مرةوأل عند مساعه غري مستساغوبعضها ...بالفرنسية
computer:- Chatingspam - e-mail ...وضع على  الفرنسيون يصر 

  .باإلجنليزية رغم شيوعها عامليا...مقابالت فرنسية هلا
، وهيمنة اإلجنليزية وشيوعها حديثاوأمام اخلوف الدائم من تراجع الفرنسية 

زية، وتنامت اجلهود تنامت دعوات إنقاذ الفرنسية من أخطار اختراق اللغة اإلجنلي



١٦٥ ) وقائع ونماذج(فطرة الدفاع عن اللغة األم بين التفعيل والتعطيل 

حزمة من القوانني الرمسية إليقاف هذا االختراق عن طريق سن:  
منذ بداية الثمانينيات صدرت عدة مراسيم من أجل تنقية اللغة  -

، باعتبارها تشكل خطرا على وحدة لةالفرنسية من املفردات الدخي
  .األمة الفرنسية

ة يف كل ضرورة استعمال الفرنسي  صدر قانون١٩٧٦ يناير ٤يف  -
  .مرافق احلياة العامة

 صدرت توصية متنع نظام االزدواجية ١٩٨٠ ديسمرب ١٠ويف  -
 .اللغوية، وتفرض أحادية الفرنسية وسيادا

كما رتب الكونغرس الفرنسي جمموعة غرامات مالية على من  -
  ...يستخدم كلمات أجنبية يف االجتماعات الرمسية

ية، استطاعت فرنسا  اللغوي والتدابري القانونوبسبب التخطيط
الكاثوليكية يف كندا أن حتتفظ مبوقعها ضد اهلجوم الكاسح لإلجنليزية 

ألن العالقة بني هاتني اللغتني تلقي بعض الضوء على املنافسة ... الربوتستنتية
  ١.بني النخبة االقتصادية للغات العامل

  : تصدير الفرنسية والقتال من أجل بقائها-جـ
 إىل نشر الفرنسية بشىت الوسائل ية املتتاليةدت احلكومات الفرنسعم

                                 
 يف ظرف -العربية وبسبب التخطيط أيضا أصبحت  ، ٥٠اللغة واالقتصاد ص ١

 أداة إنتاج تستجيب لكل متطلبات االتصال احلديث، فضال عن كوا -وجيز 
لغة التعليم العايل والبحث العلمي، فالعربية بالنسبة للمستثمرين احملليني وأيضا 

  . ملستعمليها ذات قيمة رأمسالية لغوية عاليةبالنسبة
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عن طريق البعثات، ووسائل اإلعالم،  واستمات قادا يف الدفاع عنها
وقد ... عرب املناهج ووزارات التربية والثقافة، وتشجيع األدب الفرنكوفوين

 ،هم أن الفرنسية هي لغة احلضارة  دون منازعيظلت الفكرة املركزية لد
  .ن لوي كالفيعلى حد تعبري جا

ويتجلى اجلانب اإليديولوجي للفرنكوفونية يف فرض الفرنسية يف 
اإلدارة والثقافة واإلعالم، وانتزاع املكان اجلغرايف للغة العربية، أو ألي لغة 

  .ميكن أن تشكل ديدا للفرنسية حىت خارج جماهلا اجليوسياسي
ى هذا كما تنوعت املساعدات الفرنسية للدول الفرنكوفونية، وعل

النحو كانت السياسة الفرنسية وما تزال أكثر سخاء من غريها، فقد قدرت 
  بليون فرنك فرنسي، وقد أنفقت هذه٣٠ إىل ٢٥مبا بني  النفقات احلكومية

 Alliance Francaise للتحالف الفرنسي  مكتب١٢٠٠تشغيل املبالغ على 
رة والتعليم،  بلد فرنكوفوين للحفاظ على لغتها يف اإلدا١٠٠يف أكثر من 

 تنفق فرنسا أمواال طائلة على الس األعلى، وعلى مكتب اللغة كما
 ، وعلى جلنة دراسة املصطلحات الفنية١٩٧٣الفرنسية الذي أنشئ سنة 
  ١...١٩٥٤الفرنسية اليت تأسست سنة 

  

ويف السياق نفسه يأيت إعالن الرئيس الفرنسي ميتران يف قمة داكار 
بأن فرنسا سوف تلغي الدين العام للبلدان  ١٩٨٩الفرنكوفونية عام 

  بليون فرنك١٦والذي يقدر ب اإلفريقية اخلمسة والثالثني األكثر فقرا، 

                                 
  ١٤٥اللغة واالقتصاد ص  -١



١٦٧ ) وقائع ونماذج(فطرة الدفاع عن اللغة األم بين التفعيل والتعطيل 

املقابل ينتظر من هذه البلدان أن تستمر يف ضمان الدور املتفوق ، ويف فرنسي
  ١.للغة الفرنسية يف احلكومة والتعليم

 الصادر بالفرنسية على وهذه بعض صور الدعم املايل لإلعالم املغريب
  :سبيل املثال

لقد بلغ الغالف املايل املرصود للصحف الفرنسية باملغرب حسب  -
  ألف فرنك فرنسي، من ضمن١٦٩,٤ :م، ما قدره٢٠٠٠إحصاء سنة 

املساعدات اليت تقدمها فرنسا للمغرب يف جمال التعاون الثقايف واللغوي، 
ل جريدة العلم وشقيقتها احلزبية مث: هذه املبالغ جرائد وطنيةويستفيد من 

Lopinion وجريدة االحتاد االشتراكي وشقيقتها احلزبية ،Liberation  ،

 ٢...Albayanوبيان اليوم وشقيقتها احلزبية
 

بعناية خاصة من  )١Radio Mediteranieميدي (كما حتظى إذاعة -
إعالمية فرنكوفونية أسستها شركة مؤسسة  " ١ميدي "و ، قبل فرنسا

 وقد .من أسهمها% ٩٩نسبة اليت متتلك فرنسا ) :Sorferadورفارادس(
أومنيوم الشمال (أوكلت هذه الشركة أمر تسيريها إىل أكرب شركة فرنسية 

  ألف فرنك٢٤٨,٤ :، وتتوصل هذه اإلذاعة بدعم مايل قدره)اإلفريقي
 ويستفيد تقنيو هذا القطاع من دعم ٣. م٢٠٠٠فرنسي حسب إحصاء 

لف فرنك فرنسي، وحتظى أخبارها مبتابعة كثيفة بالقياس  أ٤٠٥يقدر بـ 
                                 

  ١٤٧املرجع السابق ص ١
  .م٢٠٠١، يونيو ١٧٦جريدة التجديد  املغربية عدد ٢
  . املرجع السابق٣
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 اإلذاعة الوطنية، وتقدم موادها اإلخبارية والترفيهية باللغة الفرنسية بواقع مع
 يف إقصائها لكل اللغات األخرى" ١ميدي "ويظهر تغلغل إذاعة %. ٧٠

 . كاإلسبانية واإلجنليزية
هذا الدعم الذي يهيئ هلا ومما الشك فيه أن فرنسا جتين مثارا كثرية من 

دول مشال إفريقيا ثقافيا ولغويا، ويضمن هلا مصاحلها، وقد ورد يف تبعية 
إن كل فرنك  ( :الذي نشره مركز التوثيق الفرنسي) بور تولو ( تقرير 

  ١.)تقدمه فرنسا للمساعدة العمومية حتصل يف مقابله على ستة أضعاف

 وعالقته بالفرنكوفونية كما شكل اإلعالم السمعي البصري باملغرب-
القناة التلفزيونية املغربية الثانية املسماة أن أوضح بعضها حمور عدة دراسات، 

قية بني الدولة املغربية وشركة اليت مت تأسيسها مبوجب اتفا ،)M٢دوزمي (بـ
، تفوق املواد املقدمة فيها ١٩٨٨ فرباير ٢٠يف ) :Sorferadسورفاراد(

، وقد سامهت فرنسا يف دعم هذا القطاع % ٧٠بالفرنسية للمغاربة نسبة
 .ألف فرنك فرنسي ٥٦١,٢اإلعالمي احليوي بـ 

وبسبب هذا الدعم، كان هجوم الصحافة الفرنكوفونية املغربية على 
وزارة النقل املغربية ملا قررت إدخال األجبدية العربية يف نظام الترقيم 

 Lفة لكنوميستارات داخل املغرب، وكانت صحييالتسلسلي للوحات الس

economist  اقة إىل استنكار إدخال العربية إىل جماالت مل تستعمل فيهاسب
  ٢.هذه اللغة من قبل

                                 
  .٣٨الفرنكوفونية يف املشهد اإلعالمي املغريب ص ١
  .م٢٠٠٠ يناير ٢٠ ليوم اخلميس L economistجريدة   ٢



١٦٩ ) وقائع ونماذج(فطرة الدفاع عن اللغة األم بين التفعيل والتعطيل 

ولو تتبعنا مواقف هذا الصحافة الصادرة بالفرنسية واملدعومة فرنسيا   
من القضايا املرتبطة بالعربية وبتعريب التعليم، وببعض القضايا الدينية، 

  . فرنسا وتتخذ مواقفها نيابة عنهاحلألدركنا أا متثل مصا
  : من مظاهر االعتزاز بالفرنسية-د

 حيرص الفرنسيون على التحدث بالفرنسية يف احملافل واللقاءات العلمية
احمللية والعاملية، ويف املؤسسات العامة والتعليمية، بل ويف الشارع، وملن زار 

 الفرنسية لن فرنسا يدرك مدى تشبث الفرنسي بلغته، ولو خاطبته بغري
جييبك ولو كان مدركا حلاجتك إىل نصيحته، وحيكي املهاجرون قصصا 

  ...غريبة عن هذا السلوك
ومن غرائب األمور أنْ تعلم أنّ طالب اجلامعة يف أي ختصص ال يقبل منهم 
كتابة أطارحيهم بغري الفرنسية، ولو كانت الرسائل يف ختصص اللغة اإلجنليزية أو 

  .ئل اجلامعية ال تقدم إال بالفرنسية مهما كان ختصصهاالرسا .اإلسبانية
 منوذجا حيا للفرنسي املعتز بلغته الرئيس الفرنسي جاك شرياكيعترب و
 لإلجنليزية اليت يعتربها واملناهضني من أشد املدافعني عن الفرنسية،األم و
 يف أثناء زيارة له إىل فيتنام، شن م،٢٠٠٤في أوائل شهر أكتوبر ، فغازية
:  قال،كسونية التابعةا على ما وصفه بالثقافة األجنلوسا وعلنيا صرحياومهج

  ).يف عامل تسود فيه لغة واحدة وثقافة واحدة، ستتقلص قدرتنا على التفكري(
 خري ورويب يف بروكسلحتاد األ من مؤمتر قمة االهولعل حادثة انسحاب
 ألورويب ايعندما قدم رئيس املصرف املركزف، دليل على هذا التقدير

ر حتدث فيه باللغة تقريرا اقتصاديا للمؤمت) اغرينستسيليريغ(الفرنسي 
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ملاذا حبق (: ول مجلة وقال لهأ شرياك بعد يالرئيس الفرنسه اإلجنليزية، قاطع
ة حمتجا شرياك من قاعة اجتماعات القمفخرج  )السماء تتكلم اإلجنليزية؟

اخلارجية الفرنسي  اج وزيروصحبه يف االحتجعلى ما اعتربه إهانة للفرنسية، 
  .فيليب دوستبليزي، ووزير املالية ثريي بريتون

ن أوحظ لأعقاب احتجاج الرئيس الفرنسي الواضح يف االجتماع،  ويف
لتزم استخدام اللغة الفرنسية ايه مانويل باروسو، سخو رئيس املفوضية األوروبية

  .سية خالل احلديثجنليزية والفرنذ غالبا مايتنقل بني اإلإعلى غري عادته، 
منذ  -لقد تبني مبا ال يدع جماال للشك أن من غايات الفرنكوفونية 

 التوسع العاملي للفرنسية، فهي وسيلة لكسب املنتصرين هلذه اللغة -تكونت
من أبناء املستعمرات القدمية، بعد أن استنفذت مجيع إمكاناا داخل أوربا، 

وكالة التعاون " ن طريق ولذلك جتد فرنسا حريصة على أن تساعد، ع
وغريها من األجهزة األخرى، دوال من اموعة الفرنكوفونية " الثقايف والتقين

  :اإلفريقية خاصة واآلسيوية من أجل تنمية التعليم يف بلداا، لكن بشرطني
  أوهلما أن يكون التلقني كليا أو يف أغلب األسالك باللغة الفرنسية، 

 لغة مصاحل اإلدارة العمومية، وبفضل وثانيهما أن تكون الفرنسية
ارتباط هذه الدول الفتية اقتصاديا بفضاء الفرنك، تكون الفرنسية أيضا لغة 

  ١.القطاع اخلاص العصري مبختلف مؤسساته املالية واإلنتاجية والتجارية
وبواسطة الشعب الكثرية جلهاز الصحافة الفرنكوفونية يصري للغِة   

                                 
انعكاساته على النسيج االجتماعي، حممد :  التعدد اللغوي:ينظر ملزيد من التفصيل١

  ١٣٠األوراغي ص 



١٧١ ) وقائع ونماذج(فطرة الدفاع عن اللغة األم بين التفعيل والتعطيل 

مل للقطاعات املسرودة، حبيث يكثر استعماهلا يف الفرنسية رواج آخر مك
. األسر املتعلمة ويف احلياة العامة إلضفاء الصفة املميزة للطبقة املثقفة يف اتمع

ويثبت انتشار الفرنسية يف اال االجتماعي باستعمال هذه اللغة يف صياغة 
اال أنشئ ألمهية هذا ( خطابات إشهارية، وإنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية 

ويف كتابة صحافة وطنية تصدر ) املعهد الفرنكفوين للتعاون السمعي البصري 
بأقالم حملية، مع التمسك برفع كوتة البث السمعي البصري لألغاين واألفالم 
الفرنسية ، يضاف إىل ما سلف تنشيط القراءة بالفرنسية بتنظيم الرابطات 

  ١. الفرنسي بأسعار رمزيةالفرنسية ومراكزها الثقافية لسوق الكتاب
هذه صورة خمتصرة ملا تبذله فرنسا يف سبيل االرتقاء بلغتها، معتربة   

املسألة اللغوية مسألة حياة أو موت بالنسبة لفرنسا ومستقبلها اللغوي 
  .والثقايف واإلشعاعي

  : بريطانيا واإلجنليزية-٢  
 )لغة( ىل إن تتحول أنكليزية تطمح اللغة اإل  ،يف مملكة النطق البشري

 ٢، فهي من وجهة نظر املروجني هلا لغة املستقبل والتقدم،حبجم احلضارة
  .ويتوقع هلا تستمر يف اهليمنة لعقود مقبلة دون منازع

ال تقل عناية اإلجنليزيني بلغتهم عن عناية الفرنسيني، فقد أقامت 
 مليون جنيه ٢٠٠ مبيزانية British Councilبريطانيا الس الربيطاين 

                                 
  ١٣١ -١٣٠ر املرجع السابق  ص ينظ١
لويس جان  ،حرب اللغات والسياسات اللغوية الوجه اللساين للمجتمعات البشرية ٢

  .، ترمجة حسن محزةاملنظمة العربية للترمجة تأليف  ،كالفي
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سترليين، لتنفيذ سياسة تصدير لغتها ونشرها بطريقة فعالة، فضال عن برامج ا
تعليم اللغة يف هيئة اإلذاعة الربيطانية املدعومة ماليا من القطاع احلكومي، 
وبرامج سلسلة اإلجنليزية من خالل اإلذاعة والتلفزة اليت تصل إىل مجهور 

  .١أكرب من مجهور أي برنامج لغة أخرى يف العامل

ة، فعلى سبيل تنفق بريطانيا وأمريكا على تطوير اإلجنليزية أمواال طائلو
 The Random House Dictionary of the: املثال يوظف معجم

English Language  خبريا دائمني، ويساعد هذه ١٣٠هيئة حترير من 
  ٢.استشاري ١٢٠٠ئة أكثر من ياهل

  واحلرفية العالية، فملُءات اجلودةأما عن برامج تعليم اللغة اإلجنليزية ذ
وتبذل بريطانيا وأمريكا ... السمع والبصر، مئات الربامج املصورة والناطقة

يف سبيل تطوير براجمها بسخاء منقطع النظري، فضال عن تصميم اختبارات 
 TOEFL:Test Of Englishل التوفقياس املستوى ذات السمعة العاملية مثل 

as Foreign Languageااليلتس(و ،ورقي واإللكتروينال بنوعيه ٣ (
IELTS:International English Language Testing System ، 

يلتوسيع دائرة املستعملني جبعلهما ، إىل جانب برامج أخرى،نواملعد 
راغب يف االنتساب إىل جامعة أو السفر إىل بلد أو البحث ضروريني لكل 

                                 
  ١٤٧اللغة واالقتصاد ص  ١
  ٩٩املرجع السابق ٢
  . وما بعدها٨١شيد بلحبيب ص املنظومة اللغوية وتكامل املعرفة، ر: وانظر. املرجع السابق ٣



١٧٣ ) وقائع ونماذج(فطرة الدفاع عن اللغة األم بين التفعيل والتعطيل 

  ١...عن وظيفة

الذين يستعملوا يزية لغري الناطقني ا أو اإلجنلالتوفل اختبار يف اللغة و
وهو مطلوب اجتيازه من الطالب األجانب . كلغة ثانية لقياس درجة اتقام هلا

 كلية وجامعة داخل الواليات املتحدة األمريكية وأماكن ٢٤٠٠يف أكثر من 
يتم صياغة هذا االمتحان بواسطة خدمة االختبارات التعليمية . أخرى يف العامل

و حيتوي . نيو جرزييف والية ) EducationalTesting Service(مريكية األ
 : سؤاال مقسمة على أربعة أجزاء هي١٤٠هذا االختبار على 

  Listening Comprehension:  اإلدراك السمعي .١
 Structure and Written :البنية اللغوية والتعابري الكتابية .٢

Expression  
 Reading Comprehension and:إدراك القراءة والكلمات .٣

Vocabulary  
 Essay Writing :كتابة مقالة .٤

 مثل صوت أمريكا، ومواقع فضال عن مئات الربامج واملواقع التعليمية
اها، وحتسني مستو جنليزيةتعلم اللغة اإلد يف مشوقة تساع توي على طرقحت

  :مثل
The British Council    
http://www.englishday.com 

                                 
 IELTS, TOEFL, TOEIC and the Cambridge ESL..:ينظر ملزيد من التوسع اختبارات١

exams CPE, CAE, FC, PET KET  
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http://www.sabri.org 
http://www.spellcheck.net 
http://www.englishlearner.com  

تقان إتفاعلية تساعد يف حفظ الكلمات و  على متارينومواقع حتتوي
  :مثل، جنليزيةجادة قواعد اللغة اإلإالقراءة و

com.webnz.www://http 
http://www.soon.org.uk 
http://ccc.commnet.edu 
http://www.collegeem.qc.ca 
http://www.wsu.edu 
http://www.esl-lounge.com  

 
جلميع واالختبارات للتحضري الدروس   على العديد منتويومواقع حت

  :، مثلالتوفل ستوياتم
http://www.editenglish.com 
http://www.english-vancouver.com 
http://www.gettoefl.com  
http://www.testbooksonline.com 
http://www.testmagic.com  
http://www.scholarstuff.com 

com.testwise.www://http 
http://www.toefl.org  

ومن شواهد احلسم يف املسألة اللغوية واملوقف الصارم من التعدد 
 ميثل هجوما شنه احملافظون على الذي( تقرير كينغماناللغوي يف بريطانيا، 

مبدأ التعددية اللغوية، ويسلك هذا التقرير ضمن اجلهد الرمسي الربيطاين 
، بعد أن انتقصت دة اإلجنليزية املعيارية يف النظام التعليمي الرمسيالتدعيم سي

 وقد شكلت جلنة كينغمان إلعداد  وغدت أجنبية يف املنهاج الدراسي،هيبتها



١٧٥ ) وقائع ونماذج(فطرة الدفاع عن اللغة األم بين التفعيل والتعطيل 

  ١)...منوذج لإلجنليزية يتخذ قاعدة لتكوين املدرسني
اسية والثقافية للواليات وما من شك يف أن التعدد اللغوي يهدد الوحدة السي

وبدأت .. .د اللغوي، ولذلك انتقدت القوانني اليت  كانت تسمح بالتعداملتحدة
أصوات تنادي بضرورة التوحيد اللغوي وجعل اإلجنليزية اللغة الرمسية الوحيدة 

، إذ سعى أعضاؤه إىل نظيم اللغة اإلجنليزية األمريكيةت: لألمريكيني حتت عنوان
   .٢.. .مضاعفة االمتيازات اليت يتمتع ا متكلمو اإلجنليزية
ر دصديرها وتعليمها صناعة توقد أصبحت خدمة اللغة اإلجنليزية وت

على بريطانيا وأمريكا مكاسب ثقافية وسياسية واقتصادية ، فضال عن كوا 
تعفيها من استثمار أموال طائلة يف تعليم لغات قد ال حتتاج إليها، كما 
تعفيها من الترمجة وتكاليفها ألن العامل أصبح يتكلم اإلجنليزية ويكتبها، 

  ٣! ء فصارت من أجل ذلك مصدر ثرا
  :العرب وفطرة حمبة العربية -٣  

  

                                 
   ٧٥السياسة اللغوية خلفياا ومقاصدها ، جيمس طوليفصون، ص١ 

  ١٤٨سابق  ص املرجع ال٢  
من امليزانية % ٥٠كما أن لوزارة اخلارجية األملانية قسما لترويج لغتها مبا يفوق ٣  

 مليون مارك أملاين إلعالن تصدير لغتها ٥٠٠الثقافية لوزارة اخلارجية، أي حوايل 
وذلك باستعمال هيئات وسيطة  لتحقيق هذا اهلدف مثل معهد كوته ، واهليئة 

، . ..كادميي، واملكتب املركزي للمدارس األملانية يف اخلارجاألملانية للتبادل األ
وألكثر لغات العامل مؤسسات وميزانيات وجنود  لتطويرها والدفاع عنها 

  ...ومحايتها وتسويقها
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يعترب تعلق العريب بلغته وتغنيه ا منوذجا لعشقه وحمبته الفطريني هلا، 
 مظهرا من مظاهر هذا العشق، اجلاهليالعريب روائع الشعر تعترب  حيث

وتعترب تشكيالته األسلوبية والبالغية لوحات فنية يف غاية الروعة واجلمال، 
تعليق روائع شعره على أستار الكعبة تقديرا وتبجيال، دفعت العريب إىل 

وتزخر كتب األدب والبالغة واملعاجم بالنصوص الناطقة ذا احلب واملعربة 
إذ مل يتردد ابن فارس يف وصف العربية باللغة  ...عن هذا السحر واجلمال

ال عباس حممود العقاد بن جين بوصفها باللغة الشجاعة، والشريفة، وال ا
 ويعتقد العريب إمجاال أن العربية أكمل األلسنة ١...ها باللغة الشاعرةبوصف

  ...وأوسعها، وأا لسان أهل اجلنة
ضريب من ، ومتتاز العربية مبا ليس له وجازة التعبريوكما تزينها الدقة 
، وإن ما ا من كنايات وجمازات واستعارات لريفعها اليسر يف استعمال ااز

وهي مع هذه السعة والكثرة أخصر ... ة بشرية أخرىكثرياً فوق كل لغ
، يبين ذلك أن الصورة العربية ألي إيصال املعاين، ويف النقل إليهااللغات يف 

، وقد قال اخلفاجي عن أيب داود املطران مثل أجنيب أقصر يف مجيع احلاالت
ة إىل احلسن األلفاظ  إنه إذا نقلَ- باللغتني العربية والسريانية وهو عارف-

 إىل العريب ، وإذا نقل الكالم املختار من السرياينالسرياين قبحت وخست
لعربية بأا من ، وإن الفارايب على حق حني يربر مدحه اازداد طالوةً وحسناً

املرتّه بني األلسنة من كل نقيصة، واملعلّى من كل ، وهوكالم أهل اجلنة

                                 
  .، مجعية  الدعوة اإلسالمية، طرابلس ، ليبيا٢٠اللغة الشاعرة للعقاد ص ١
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  ١. وأكثرها ألفاظاً، ولسان العرب أوسط األلسنة مذهباًخسيسة
كيف يستطيع اإلنسان أن يقاوم ( :هونكة درغ املستشرقة األملانية زيتقول

، فجريان العرب أنفسهم يف  ومنطقَها السليم وسحرها الفريد؟مجالَ هذه اللغة
، فلقد اندفع الناس الذين بقوا فتحوها سقطوا صرعى سحر تلك اللغةالبلدان اليت 

، بل إن اللغة اآلرامية لغة يتكلمون اللغة العربية بشغٍف  على دينهم يف هذا التيار
  ٢.)ن مركزها لتحتلّ مكاا لغة حممداملسيح قد ختلّت إىل األبد ع

  

  :تعزيز الفطرةعناصر  -أ
تعززت فطرة عشق العريب للغته برتول الوحي، فأصبح هذا لقد 

 ورهم بسحر احلدث مصدر فخر للعرب، رفع من شأم وشأن لغتهم،
،بيانه وعلو كعبه يف الفصاحة اليت سجد بسببها قوم  ،ِهت قوموب ،وآمن قوم

 ...وسحر قوم، وأُخرس آخرون
، الكرميهذه اللغة يف نضجها الكبري هي اليت أوحى اهللا ا القرآن 

فنقلها نقلة نوعية، من لغة قوم إىل لغة أقوام، من لغة حمدودة حبدود أصحاا 
إىل  الناس أمجعني، فكانت العربية بذلك لسانَ تلك إىل لغة دعوة جاءت 

  .الدعوة ولغةَ  تلك الرسالة اليت أكدت معجزة القرآن الكربى
 كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه،  شعار اإلسالميهإن اللغة العربية 

ولقد كان  ، الشكل العريب باملضمون اإلسالميمظهر رائع المتزاجوهي 
                                 

  .٣٠١قرآن ، أنور اجلندي ، ص الفصحى لغة ال و- ٢٤/٨٦جملة اللسان العريب ١ 
الفصحى ، و ٢٤/٨٦ جملة اللسان العريب  :، وانظرمشس العرب تسطع على الغرب ٢

  .٣٠١لغة القرآن ، أنور اجلندي ، ص 
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، وكان ت يف الشعوب اليت اعتنقته حديثاً أثرلإلسالم قوة حتويل جارفة
ألسلوب القرآن الكرمي أثر عميق يف خيال هذه الشعوب فاقتبست آالفاً من 

  .الكلمات العربية ازدانت ا لغاا األصلية فازدادت قوةً ومناًء
، وليست مرتلتها أن تطاول اللغة العربية يف شرفهاوما من لغة تستطيع 

يت تسمو ا على ما أودع اهللا يف سائر اللغات من قوة وبيان، الروحية هي وحدها ال
أما السعة فاألمر فيها واضح، ومن يتبع مجيع اللغات ال جيد فيها على ما مسعته لغة 

  ١.تضاهي اللغة العربية، ويضاف مجال الصوت إىل ثروا املدهشة يف املترادفات
إن العربية ( :هيقول املستشرق األملاين يوهان فك يف السياق نفس

الفصحى لتدين حىت يومنا هذا مبركزها العاملي هلذه احلقيقة الثابتة، وهي أا 
امل اإلسالم قد قامت يف مجيع البلدان العربية واإلسالمية رمزاً لغوياً لوحدة ع

، لقد برهن جربوت التراث العريب اخلالد على أنه أقوى من يف الثقافة واملدنية
زحزحة العربية الفصحى عن مقامها املسيطر، وإذا كل حماولة يقصد ا 

 فستحتفظ العربية ذا املقام العتيد من ،صدقت البوادر ومل ختطئ الدالئل
  ٢.)حيث هي لغة املدنية اإلسالمية

                                 
، ذو القعدة ٢٩، السنة ٣٣٤الة العربية، العدد ، جوستاف جرونيباوم١

  م٢٠٠٥يناير / هـ١٤٢٥
من أغرب املُدِهشات " : يف السياق نفسهسي رينان قال املستشرق الفرن و.املرجع السابق٢  

أن تنبت تلك اللغةُ القوميةُ وتصل إىل درجة الكمال وسط الصحاري عند أمٍة من 
الرحل ، تلك اللغة اليت فاقت أخواا بكثرِة مفرداا ودقِّة معانيها وحسِن نظاِم مبانيها 

 =ال شيخوخةٌ ، وال نكاد نعلم من شأا حياا طفولةٌ و ، ومل يعرف هلا يف كلّ أطوار
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هذه نصوص خمتارة لعلماء ومستشرقني خربوا العربية وأدركوا حبسهم 
ذلك ال عجب أن تكون ولباطالعهم الواسع أا لغة راقية، اللغوي العايل و

ل  رسالة اإلسالم، ولعل خصائص العربية اليت أهلتها لتحم الوحي ولسانَلغةَ
قت يف التعبري عن معاين الشريعة جدا، فقد وفّكثريةٌ واستيعاب معانيه الوحي 

إىل أبعد احلدود، كما وفقت يف ترمجة التراث اإلنساين يف العصر العباسي 
مث إىل احلضارة الغربية، فاجتازت بذلك ومن مية ونقلته إىل احلضارة اإلسال

  .ن بنجاح، امتحان ديين وآخر دنيويامتحانني كبريي
  

  :جتليات الفطرة-ب
 خدمة املسلمني للغة العربية: 

 وصلت درجة لقد جتلت فطرةُ حمبة اللغة العربية يف خدمتها خدمةً
إال أولوه من  من أمور لغتهم صغريا وال كبريا  املسلمون إذ مل يترك،العبادة
تراكيب ، فقد أبدعوا يف دراسة أصوااوبنيات كلمااو الشيء الكثريالعناية

آلن ذخرية ودالالا وبالغاا، وقد ألفوا أصنافا من املعاجم تعد إىل ا هامجل
وليس غائبا عن املتخصص صنيع اخلليل يف ... لغوية يف غاية األمهية

إحصاء جذور املفردات العربية،  ونزوعه الرياضي يف ،األصوات واملعجم
ومنهجه العلمي يف ترتيب احلروف ابتداء من احللق، وتأثره باملوسيقى يف 
ضبطه ألوزان الشعر العريب، كما ال يفوته نزوع الرماين مرتعا رياضيا 

  ــــــــــــــ
إالّ فتوحاا وانتصاراا اليت ال تبارى ، وال نعرف شبيهاً ذه اللغة اليت ظهرت   =

  ."للباحثني كاملةً من غري تدرج وبقيت حافظةً لكياا من كلّ شائبة 
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خالصا يف حتليله للظاهرة اللغوية، وجلوء ابن جين إىل االمتحان اآليل يف 
يه احللق باملزمار، وتطرق ابن خلدون لفكرة حتليل األصوات اللغوية بتشب

حىت كاد تاريخ العريب يتطابق وتاريخ ١.. .امللكة اللغوية ومالبساا التجريبية
سلطان اللفظ يف أمته، ومل تكن معجزة الرسول إليهم إال من جنس 

  ٢.حضارم يف خصوصيتها النوعية
 

 شعب آخر  وإذا استثنينا الصني فال يوجد( : أوجست فيشريقول -  
حيق له الفَخار بوفرِة كتِب علوِم لغِته ، وبشعوِره املبكِر حباجته إىل تنسيِق 

  ٣.)مفرداا  حبسِب أصوٍل وقواعد غري العرب
جمال املعجم حيتلّون مكان املركز،  إن العرب يف (:هايوود  ويقول-  

، وبالنسبة للشرِق ِثو احلدي، بالنسبة للعامل القدِمي أسواء يف الزمان أو املكان
 .٤)أو الغرِب

 التعليم والتصدير : 

العرب يف ما مضى على تصدير لغتهم إىل معظم ربوع لقد حرص 
أن العربية أصبحت اللغة العاملية يف مجيع  (العامل، وقد أوضح كوستافلوبون

األقطار اليت دخلها العرب، حيث حلت حمل اللهجات اليت كانت مستعملة 

                                 
  ٨٨املنظومة اللغوية وتكامل املعرفة، رشيد بلحبيب ص ١ 

  ٢١احلضارة العربية ، عبد السالم املسدي ص التفكري اللساين يف ٢  
   .مقدمة املعجم اللغوي التارخيي٣  
  .٣٠٦ أنور اجلندي ص -الفصحى لغة القرآن ٤  
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وقد عرب ماسينيون  ١)ةة واليونانية والقبطية والرببريلسريانييف تلك البالد كا
إن املنهاج العلمي قد انطلق أول ما انطلق  (:عن الفكرة نفسها حيث قال

  ٢)خالل العربية يف احلضارة الغربيةباللغة العربية ومن 
ا بأن لقد أصبح نفوذ اللغة العربية واسعا حىت أيقن جانب من أورب

األداة الوحيدة لنقل العلوم واآلداب، كما أن رجال ( اللغة العربية هي
الكنيسة اضطروا إىل تعريب جمموعام القانونية لتسهيل قراءا يف الكنائس 

وجد نفسه مضطرا إىل أن حيرر بالعربية " جون سيفل"اإلسبانية، وأن 
  ٣).معارض الكتب املقدسة ليفهمها الناس

أن العربية ظلت ) لةعرب طليط(عن صاحب كتاب " دوزي"وقد نقل 
  .م١٥٧٠عام  أداة الثقافة والفكر يف إسبانيا إىل

ومعلوم أن اجلامعة األوربية كانت عامال مهما يف ذيوع اللغة العربية 
اليت أصبحت يف العصور الوسطى لغة الفلسفة والطب وخمتلف العلوم 

 لّمتا كل العلوم، والفنون، بل أصبحت لغة دولية للحضارة، عكما 
 يف العامل بحت شرطا من شروط االنتساب إىل اجلامعات اإلسالميةأص

 .اإلسالمي املتحضر

                                 
  .١١٦، وانظر املعاجم احلديثة واملتخصصة لعبد العزيز بن عبداهللا ص ٤٧٣حضارة العرب  ص ١ 
السابق  ململكة املغربية واألمني العامعبد اهللا عضو أكادميية ا من حبث لألستاذ عبد العزيز بن٢  

 :بعنوان" العريب  اللسان" للمكتب الدائم لتنسيق التعريب يف الوطن العريب منشور يف جملة 
  .١٩٧٦  بالعدد الصادر يف السنة" اللغة العربية وحتديات العصر "

  .املرجع السابق٣



١٨٢ المحور الخامس

وقد اجته اقتباس أوربا من العربية حنو امليدان العلمي فدخلت إىل 
سبان حسب كما استمد األ...اللغات األوربية كثري من املصطلحات العربية

ومن ...  من العربيةمعظم أمساء الرياحني واألزهار) ليفي بروفنصال(ما قرر 
وباجلملة فقد .. .جبال الربانس انتقلت مصطلحات العلوم الطبيعية إىل فرنسا

استمدت إسبانيا وبواسطتها  أمريكا الالتينية من اللغة العربية الشيء الكثري 
  ١."من مقوماا اللغوية ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا

 يسهم يف إعداد ولذلك ال نستغرب بعد هذا أن جند الس الدويل
معجم زراعي، بصفته اجلهاز املشرف على إشعاع اللغة العربية يف العامل، 

من .. .تكون فيه اللغة العربية الطرف الثاين الذي ال تتحرج اللغة الفرنسية
أن تقتبس منه بعض أمساء النباتات واحليوانات وكل ما حييط باألمراض 

   .الزراعية والتربية احليوانية
ن الطبيعي أن يزود العرب الذين كانوا قادة املتوسط منذ وقد كان م

القرن الثامن امليالدي، كال من فرنسا وإيطاليا مبعظم مصطلحاما البحرية، 
على أن العربية تركت آثارها يف مصطلحات اجليش واإلدارة والصيد 

  ٢.والعلوم وغريها
  :أسباب تعطيل الفطرة-ج

  

  التراجع احلضاري الشمويل: 

ت العربية مسيطرة على أكرب رقعة من العامل اإلسالمي، وعلى  ظللقد
                                 

  .٤٧٤حضارة العرب ص  ١
  ١١٨لعبد العزيز بن عبد اهللا ص املعاجم احلديثة العامة واملتخصصة ٢  



١٨٣ ) وقائع ونماذج(فطرة الدفاع عن اللغة األم بين التفعيل والتعطيل 

وكانت لغة التأليف واحلكمة .. .أعظم جمموعة من العقول البشرية
وقد أخفقت ... والفلسفة، ولغة البحث العلمي والتواصل احلضاري

احلكومات اجلبارة من اقتالع هذا احلب من نفوس شعوا املسلمة وقطع 
 احلكومة التركية األذان باللغة العربية أكثر من ربع صلتها ا، فقد منعت
كتابة لغتها باحلروف الالتينية، ومنعت استعمال قرن، وغريت شعوب 

  .لكنها مل تستطع تغيري حمبة شعوا للعربية... العربية وغريت أمساء الشوارع
 استعمال القانون الوضعي بدل الشريعة، اجته بالوضع اللغوي وجهة إن
احمللية، إضافة إىل هجات تازت فيها اللغة األجنبية إىل جانب اللأخرى ام

انتشار فكرة القومية القطرية وعناية الشعوب العربية بعامياا وتشجيع 
التواصل ا، يضاف إيل ذلك ما نال القرآن من ترمجات حمرفة، فلم تعد 

لكرمي، وقد البلدان اإلسالمية غري العربية يف حاجة إىل العربية لفهم القرآن ا
 العربية مبثابة اللغة األجنبية، تركيا يف العودة إىل لغتها، فصارتبدأت 

ت الفارسية لوكذلك األمر يف إيران اليت طغت عليها موجة اللغة الوطنية وح
مكان العربية، ويف باكستان كان التفوق للغة اإلجنليزية وصار وضع العربية 

ة اللغات احمللية كاألردية يف تدهور مستمر، ووقع التحريض على كتاب
  ١.والبنغالية، وقد حتمل وزر هذه الدعوات الطبقة املثقفة ثقافة أجنبية عصرية

  اللغويةخمططات حماربة الفطرة : 

منذ استيقظ العامل األوريب لنهضته احلديثة وهو يرى عجباً من حوله، 
...  اهلندأمم خمتلفة األجناس واأللوان واأللسنة من قلب روسيا إىل الصني إىل

                                 
  )بتصرف  ( ٦٠٢التعريب وتنسيقه يف الوطن العريب ص ١ 



١٨٤ المحور الخامس

إىل فارس إىل تركيا إىل بالد العرب إىل مشال إفريقيا وقلبها وسواحلها إىل 
قلب أوربا نفسها، تتلو كتاباً واحداً جيمعها، يقرأه من لسانه العربية ومن 

فكان عجباً أن ... لسانه غري العربية وحتفظه مجهرة منهم عن ظهر قلب
 يف حتويل البشر إىل اجتاه واحد يكون يف األرض كتاب له هذه القوة اخلارقة

  ١.متسق على اختالف األجناس واأللوان واأللسنة
وكان القسيس زومير يرى أن اللغة العربية هي الرباط الوثيق الذي جيمع 

إنه مل : ( ماليني املسلمني على اختالف أجناسهم ولغام، وقد عرب عن هذا بقوله
ن عقيدة الدين اإلسالمي الذي اقتحم يسبق وجود عقيدة مبنية على التوحيد أعظم م

قاريت آسيا وإفريقيا الواسعتني، وبث يف مائيت مليون من البشر عقائده، وشرائعه، 
  .)وتقاليده، وأحكم عروة ارتباطهم باللغة العربية

أقوى القوى اليت قاومت االستعمار أن ، الفرنسي جاك بريكحىت عد 
لعربية الكالسيكية الفصحى  اللغة ا، بليف املغرب هي اللغة العربيةالفرنسي 

، إن الكالسيكية  حالت دون ذوبان املغرب يف فرنسا، فهي اليتبالذات
العربية هي اليت بلورت األصالة اجلزائرية ، وقد كانت هذه الكالسيكية 

  ٢.العربية عامالً قوياً يف بقاء الشعوب العربية
 إىل الفصل وراء كل دعوة... ومن هنا كان أصحاب النفوس احلاقدة

                                 
 ٥الرسالة، اخلميس  جملة : ، وانظر١٣٠أباطيل وأمسار ، الشيخ حممود شاكر، ص ١ 

إن العربية مل تصر لغة عاملية حقا إال بسبب «: ، يقول نولدكههـ١٣٨٤رمضان 
   -.»القرآن واإلسالم

  .٣٠٤ أنور اجلندي ص -صحى لغة القرآن  الف:ينظر٢  



١٨٥ ) وقائع ونماذج(فطرة الدفاع عن اللغة األم بين التفعيل والتعطيل 

بني هاتني القوتني العظيمتني، كانوا دوماً وراء الطعن يف إحدامها ألنه طعن 
ا مجيعاممزدوج ال يصيب واحدة منهما إال أصا.  

لقد أدرك األوربيون هذه احلقيقة، ومتنوا زوال القرآن، فكان بيناً أنه ال 
: لجرافب يقول وليم جيفورد ميكن أن يتوارى القرآن حىت تتوارى لغته،

مىت توارى القرآن ومدينة مكة عن بالد العرب، ميكننا حينئذ أن نرى (
اليت مل يبعده عنها إال حممد ) املسيحية(العريب يتدرج يف سبيل احلضارة 

إنه مهما اختلفت اآلراء يف نتائج أعمال املبشرين من حيث ...وكتابه
هود اليت تبذل خطتهم يف اهلدم، فإن نزع االعتقادات اإلسالمية مالزم للج

يف سبيل التربية النصرانية، والتقسيم السياسي الذي طرأ على اإلسالم 
  .١)سيمهد السبل ألعمال املدنية األوربية

وهذا التقسيم السياسي الذي يشري إليه شاتليه، ال ميكن أن يكون 
عنصراً مساعداً على هدم الفكرة اإلسالمية إال إذا قوضت الوحدة اللغوية 

فية وجزراً متباعدة، ولعل هذه هي اخللرت كيانات متناثرة، لألمة، وصا
  !احلقيقية اليت كان يتستر وراءها دعاة العاميات من األوربيني

ومن هنا كانت الدعوة إىل إثارة اللهجات احمللية، وتشجيع العاميات، 
مع ما صاحب ذلك من احتقار . .وفسح اال أمام اللغات االستعمارية

احتل املستعجمون (حيث   ألبناء اجللدة وخلفاِء االستعمار، وجتنيٍدللعربية
املواقع احلساسة يف أجهزة الدولة، وأصبحت هلم سلطة التوجيه والقرار، 
فظهر العداء للتعريب وتنوعت أساليب حماربته، وانتشرت اللغات األجنبية 

                                 
  .١٢٨أباطيل وأمسار ص ١ 



١٨٦ المحور الخامس

بصورة خميفة، ومت إبعاد املعربني عن مراكز القرار، وما يزال بعض 
عجمني من أبناء هذه األمة ال ينتمون إىل الوطن إال باجلنسية، أجسامهم املست

  ١.)يف الوطن، ووالؤهم وعقوهلم وأرواحهم خارج الوطن
  احتقار العربية واقتراح العامية بديال: 

لقد اختذت حماوالت الطعن يف العربية أشكاالً ومظاهر شىت، فهي عند 
 وهي لغة عقيمة وعاجزة عن مواكبة الركب الغربيني وأتباعهم لغة ميتة كالالتينية،

احلضاري، فقرية من الناحية االصطالحية، متحجرة التراكيب والكلمات، عقيمة 
جيب دفنها والتفكري يف استبداهلا واستبدال حروفها، ... الكتابة، مشوهة احلروف

  .ومصريها لن يكون أفضل من الالتينية
 لدى مجيع الدول األوربية اليت لقد كان االهتمام ذا الرأي ونشره قائماً

يف ) لندبرج اإلسوجي(غزت بالد العرب واملسلمني، وأقرب ذلك عهداً تقرير 
وتقرير اللورد اإلجنليزي دو فرين الذي رفعه ، م١٨٨٣جممع اللغويني يف ليدن سنة 

  . إىل وزارة اخلارجية الربيطانية يف شأن اللهجة العامية املصرية
م الطالب العريب ليستعمل العامية  اال أما إىل فسحفبدأت الدعوة

وكان ولككس يرى أن الفصحى من أسباب ختلف األمة بدل الفصحى، 
 حماضرة يف نادي - م١٨٩٣سنة  -قد ألقى ، فوعائق من عوائق التقدم

ذكر فيها أن  )مل توجد قوة االختراع لدى املصريني اآلن(: بعنوان األزبكية
 االختراع هو أم يؤلفون ويكتبون باللغة العربية أهم عائق مينع املصريني من

                                 
 تعريب التعليم العايل وتيار الفرنكوفونية باملغرب، الدكتور عباس ارحيلة: ينظر١ 

  )بتصرف ( ٢٧ص



١٨٧ ) وقائع ونماذج(فطرة الدفاع عن اللغة األم بين التفعيل والتعطيل 

الفصحى، وأم لو ألفوا وكتبوا بالعامية، ألعان ذلك على إجياد ملكة 
  .االبتكار وتنميتها

وكان يرى أن اللغة العربية لغة مصطنعة يتعلمها أصحاا باعتبارها لغة 
 إىل ثانية، ثقيلة يف كل شيء، إن وصلت إىل الرأس فهي ال تصل أبداً

قضت على الطلبة الناني ... دراستها نوع من السخرية العقلية... القلب
دراستها مضيعة للوقت، ... من املصريني والذين كان يرجى منهم نفع كبري

  ١.وموا حمقق كما ماتت الالتينية
قضيت عشر سنوات حني كنت يف خدمة : (ويقول يف موضع آخر

رسة املهندسني وأمتحن طلبتها، وكنت احلكومة املصرية، وأنا أشرف على مد
أجد بني الطلبة من يعدون حقا من األذكياء، ولكنهم كانوا يسريون يف دروسهم 

  ).ببالدة ألم كانوا يقرأون باللغة الفصحى املصطنعة بدل العامية
  

لقد جترد الغربيون هلذه احلرب السياسية اليت اختذت الدعوة إىل العامية 
 قوة جمتمعة ، أو تفتيت قوة هي يف طريقها إىل سالحا يراد به تفتيت

وكل الذين يغفلون عن هذه املعارك (: التجمع، يقول الشيخ حممود شاكر
ويعدوا معارك أدبية، أي معارك ألفاظ كالدكتور مندور وأشباهه إمنا 

  ٢.)خياطرون مبستقبل أمم قد ائتمنوا عليها
  :االنتماء إىل العربيةفطرة من أجل تفعيل -د

  

                                 
 تاريخ الدعوة : ، وينظر ملزيد من التفصيل٣٠٢، و ص ٢٨٢ أباطيل وأمسار ص ١

  .إىل العامية يف مصر، نفوسة زكريا
  .٣٠٢اطيل وأمسار ص  أب٢
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  عاملية اإلسالم وعاملية اللغة، من العرق إىل اللسان : 

ميثل تصور اإلسالم لـلمسألة اللغوية تصورا متقدما، يضاف إىل 
مساحة اإلسالم ونظرته املستقبلية وقدرته على االستقطاب واالستيعاب وفق 

  . نظرة عادلة ال متييز فيها وال عنصرية
، فإذا ، وعروبة اجلنسوبة اللسان عرومن أصول ذلك، التمييز بني

مادة  العرب" : قد مدح العرب بقوله- رضي اهللا عنه -كان عمر 
، العريب مفهوم من وسع - صلى اهللا عليه وسلم -، فإن رسول اهللا "اإلسالم

 غري عربيا كان أو ،مطلقا شمل املسلميل دفعا لتوهم العنصرية والعصبية،
 ،اللسان العربية إمنا، ووال أم ببأ أحدكم من العربية سِتلي(... لعريب فقا

، متهيدا بط بذلك اللغة باللسان ال بالعرقور، ١)فهو عريب العربية فمن حتدث
وال  ،، فال قرآن بدون العربيةة بينهمالربطها بالدين باعتبار العالقة التكاملي

 وذا املعىن اندمج يف عروبة اللسان أضعاف عرب !بقاء للعربية بدون إسالم
. وذا أيضا ختلصت اللغة العربية من أي صفة عرقية أو عنصرية.. .األنساب

فاللغة العربية ليست لغة خاصة بعرب النسب، ولكنها لغة من تكلم ا 
  ٢.فمن فعل هذا فهو العريب، أيا كان نسبه وساللته. واندمج فيها

)   فإا منتنةدعوها(وة تقتضي نبذ العرقية والعصبية إن عاملية الدع
هذه البيئة هي اليت .. . املسلمني يف بيئة لغوية متماسكة وموحدةوإدماج

 يمنهم الفارسخلقت لنا جيشا من العلماء من غري العرب عرقا، كان 
                                 

  ١/٢٦٧٤٠اجلامع الكبري ، للسيوطي ١ 
  ١١نداء من أجل العربية ص: انظر٢  
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اإلغريقي والرببري واإلفريقي والقبطي و والرومي واليوناين واهلندي
يبويه س ،جماالت كثرية احلضارة يف  يف هذهواشارك ...يوالكردي واحلبش

، البخاري ومسلم يف احلديث و،الزخمشري يف التفسريم العربية، ويف علو
طارق ،واإلصطخري يف اجلغرافيا  إسحاقوأب و،يف الفقه حنيفة النعمان وأبو

 وقطز  يف ميدان اجلهاد بن زياد وصالح الدين األيويب ونور الدين حممود
  ...والقيادات العسكرية

ومل يبدأ اإلسالمية  لوحدةومن هنا كانت قوة هذه األمة يف اإلسالم وا
الشلل يتسربان إليها إال بعد أن فقدت األمة وجهتها وحتزبت طوائف التفكك و

  ...وأعراقا، وابتعدت عن دينها ولغتها فصارت تابعة بعد أن كانت متبوعة
 إن اللغة يسقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها ( :يقول ابن حزم

قلهم عن ديارهم واختالطهم ودخول غريهم عليهم يف مساكنهم أو بن
  فإمنا يقيد لغة األمة وعلومها وأخبارها قوة دولتها ونشاط أهلها ،بغريهم

وفراغهم ، وأما من تلفت دولتهم وغلب عليهم عدوهم واشتغلوا باخلوف 
واحلاجة والذل وخدمة أعدائهم ، فمضنون منهم موت اخلواطر، ورمبا كان 

  ١)اب لغتهمذلك سببا لذه
   وعودة إىل الفطرةالتقدم يف الدينسبيل إىل العربية تعلم : 

إن إتقان ، )تعلموا العربية فإا من دينكم : (قال عمر رضي اهللا عنه  
العربية يقود إىل فهم الدين واالرتقاء يف مدارجه، واللغة من شأا أن تسهم 

اىل، يف تنمية اإلنسان املسلم وإمداده بالقدرات الضرورية لفهم مراد اهللا تع
                                 

  .٣٢ /١: اإلحكام يف أصول األحكام١ 
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وهذا ما عرب عنه اإلمام الشاطيب ، حىت يكون تدينه مؤسسا تأسيسا علميا
 إن الشريعة عربية، وإن كانت عربية، فال يفهمها حق الفهم إال من (:بقوله

، فهو مبتدئ يف ا افترضنا مبتدئا يف فهم العربية فإذ...فهم العربية حق الفهم
ريعة، فإن انتهى إىل درجة فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط يف فهم الش

  .١)الغاية يف العربية كان كذلك يف الشريعة 
يقول  كما - معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفايةوملا كانت

 معرفة األحكام الشرعية واجبة باإلمجاع، ومعرفة األحكام  وكانت-السيوطي
 إىل الكتاب واألدلة راجعة ، فال بد من معرفة أدلتها،دون معرفة أدلتها مستحيلٌ

 العلم ف توقّ،والسنة، ومها واردان بلغة العرب وحنوهم وتصريفهم، فإذن
 ومعرفة األدلة تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف، ،باألحكام على األدلة

٢...وما يتوقف على الواجب املطلق وهو مقدور للمكلف فهو واجب
  

اعلم ( :العقل قالذهب ابن تيمية أبعد من ذلك حني ربط اللغة بقد و
، ويؤثر أيضاً يف  والديِن تأثرياً قوياً بيناًأنّ اعتياد اللغة يؤثر يف العقِل واخللِق

تهم تزيد العقلَ ، ومشاه األمِة من الصحابِة والتابعنيمشاِة صدِر هذ
واخللق ٣.)والدين...  

                                 
  .٢٣٦ص  الريسوين. د" نظرية املقاصد  " :وانظر،  ٤٨٥ / ٤" املوافقات ١ 
   ٤/٢١٣ اإلتقان يف علوم القرآن ٢
ويؤكد شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ٢٠٧ ص ب اجلحيماقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحا ٣

إن اللغة من الدين ، ومعرفتها فرض واجب  فإن فهم الكتاب " :هذه احلقيقة بقوله
  " .والسنة فرض، وال يفهم إال باللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
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أن حنفظ القانون العريب، ونصلح فنحن مأمورون أمر إجياٍب ، إذن
فظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة، واالقتداء حيحىت األلسن املائلة عنه، 

  .بالعرب يف خطاا
 

 اجلهل باللغة ختلف يف الدين ومدخل للضالالت: 
  

 خطيئة إذا كان اجلهل باللغة القومية عارا ، فإن اجلهل باللغة الدينية
 :ضرتهصالة والسالم ملن أخطأ حب  ولذلك قال الرسول عليه ال،وضاللة

اللغة بوصف  كيف وصف اخلطأ يف ،  فتأملْ)أرشدوا أخاكم فقد ضل(
 مبا أويت -، ومما ال أشك فيه أن هذه الكلمة هلا يكون عادة يف العقيدة

صاحبها عليه الصالة والسالم من جوامع الكلم، ودقة التعبري املسدد 
هواء والنحل العقائد وامللل واألما نفسر به الضالالت اليت نراها يف  -بالوحي

اليت مصدرها األول اجلهل باللغة،  إن اجلاهل باللغة، كاجلاهل بالدين حيتاج 
  .كالمها إىل إرشاد وتوجيه 

الشافعي أَنّ على اخلاصة الّيت تقوم بكفاية العامة فيما اإلمام ذكر وهلذا 
متام ، اليت ا اد يف تعلّم لسان العرب ولغاا االجته،حيتاجون إليه لدينهم

، وأقاويل املفسرين من ة ما يف الكتاب والسنن واآلثارالتوصل إىل معرف
 ألفاظها،  فإنّ من جِهلَ سعة لسان العرب وكثرة...ة والتابعني،الصحاب

، ومن علمها، ووقف على جِهلَ جملَ علم الكتابوافتناا يف مذاهبها 
ت عنه الشبه الداخلةُ على من مذاهبها، وفَِهم ما تأوله أهل التفسري فيها، زال
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  ١.جِهلَ لساا من ذوي األهواء والبدع
 ال بد يف تفسري القرآن (:يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

واحلديث من أن يعرف ما يدلّ على مراد اهللا ورسوله من األلفاظ ، وكيف 
فقه مراد اِهللا ني على أن نيفهم كالمه ، فمعرفة العربية اليت خوطبنا ا مما يع

فإنّ عامة ضالل ، وكذلك معرفة داللة األلفاظ على املعاين ، ورسوِله بكالِمه
أهم البدع كان ذا السبب ، فإنهم صاروا حيملون كالم اِهللا ورسوِله على 

 ٢.)ما يدعون أنه دالٌّ عليه ، وال يكون األمر كذلك 
  ٣) إسرائيل كفروا بكلمة  فإن بينتعلموا النحو(: وكان األصمعي يقول

 

وقد وقعت فرق كثرية يف الضالالت بسبب اجلهل املطبق باللغة 
 بألفاظ واتالعب والقاديانية واألمحدية واجلمهوريني الذين لبهائيةكاالعربية، 

  ... منحطا سقيمالقرآن لم فهمهفجاءاللغة العربية جهال واعتداء، 
لدين والسقوط يف الوثنية إىل وقد عزا ماكس ميلر االحنراف يف ا 

، عندما ث للساميني أن يغرقوا يف الوثنيةقد حيد: (الظواهر اللغوية، يقول

                                 
ي بسنده، عن يف باب طلب العلم، عن الواقد) شعب اإلميان(وزاد البيهقي يف ١ 

ما تزندق بالشرق إال جهالء بكالم العرب، : "أيب الزناد عن أبيه، قال
حيل  ال" :يقول جماهد. ٢٦٠ /٢ شعب اإلميان للبيهقي، - " وعجمة قلوم

ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب اهللا إن مل يكن عاملاً بلغات 
  .٢٩٢/ ١الربهان يف علوم القرآن " العرب 

  ٧/١١٦جمموع الفتاوى٢  
  ١/٧١معجم األدباء ٣  
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خاصية  -حينئذ  -وصوف، وميكن أن ختلط السامية تتحول الصفة إىل م
 فاألمساء املختلفة لكائن واحد، .ربانية فريدة باملوضوع الذي تطبق عليه

  ١).، ومن مث إىل آهلة متعددةلكائنات متعددةتتحول إىل تسميات تستطيع أن 
 التذكري باخلصائص وبالقيم التداولية للعربية: 

من أجل دفع اإلحساس بالنقص والصغار أمام اللغات األجنبية، ال بد 
داللية،  وتركيبية وصوتيةمن خصائص اللغة العربية به فرد نتمن التذكري مبا 

 إىل جانب، رونة صرفية وحنويةوم ،وسطية واعتدال وتوازنه من تتميز بما و
 :، ومن مظاهر هذا التميزوالتركييب واألسلويب  املعجميهااغن

 ،ع، غ، ح، خ، هـ، ء: التفرد بعدد كبري من احلروف احللقية، وهي
قيام بناء الكلمة على و ،ص، ط، ض، ظ ق،: حروف اإلطباق كالـو

ذور العربية على ثالثة قيام معظم ج،و اليت تؤدي املعىن العامالصامتةاحلروف 
 أو اإلعرايب املوقع على تدل إعرابية عالمات وجود فضال عن  ،أحرف
 ٢.العالمات هذه أكثراللغات يف فقدت  ...التركيبية احلالة

 :اللغوية مستوياا معظم يف والتوازن بالوسطية العربية اللغة تتسمكما 
 صرف فونيمية العربية األلفبائية ليست:الكتابة مستوى نظام فعلى -

 فالعربية كاليابانية، مقطعية ليست أا كما والتشيكية، والفلندية كاإلسبانية
 .وتلك اللغات هذه بني وسط

                                 
وينظر فقه اللغات السامية لكارل . ، ترمجة رشيد بلحبيب٢٢األرخبيل ص ١  

  .١٨بروكلمان، ترمجة رمضان عبد التواب ص
   ينظر  رشيد بلحبيب ٢
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وعلى مستوى احلاالت اإلعرابية، متثل العربية حباالا الثالث مركزا -
وسطا بني قصور احلاالت اإلعرابية كما يف اإلجنليزية، وكثرا كما يف 

 .) حاالت٦(  ، والروسية)حاالت ٥(  الالتينية
 املكونات تركيب يف العربية تجمع النحوي، النظام مستوى وعلى-
 الفعلية باجلملة يعرف بينما أي )فافمف(و )ففامف( :النمطني بني النحوية
 .االمسية واجلملة
 موقعا العربية اللغة حتتل اجلملة، مكونات وعلى مستوى ترتيب-

 والفلندية، اليابانية يف كما فيها املبالغ املرونة بني ة،النحوي مرونتها يف وسطا
 .والفرنسية اإلجنليزية يف كما الصارمة الرتبة قيود وبني

 اللغات بني وسطا العربية تأيت الكلمات، تكوين خباصية يتعلق وفيما-
 .واليابانية كالصينية العازلة واللغات والفلندية، كالتركية اإللصاقية
 مركز العربية اللغة حتتل والفاعل، الفعل بني قةاملطاب حيث ومن-
 واللغات كاإلجنليزية، قليال إال للمطابقة تلجأ ال اليت اللغات بني الوسط
 .املطابقة يف املسرفة

 وبنيات وحروفها، أصواا يف :اللغات أغىن من العربية اللغة تعتربكما 
 من كبريا داعد جعل ما هذا ولعل .ومعجمها وأساليبها ونظمها كلماا
 اليت معامجها ووفرة مادا، اللغة، وبغزارة ذه إعجام عن يعربون اللغويني
 فضال املمكنة، والترتيب التصنيف طرق وجبميع معجما، السبعني جتاوزت

 للسياقات، ومراعاة ااز يف واتساع الداللة يف تنوع من به تزخر عما
 ...الترادف يف وكثرة
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 على قادرة جعلها ما هو وغناها وتوسطها ةالعربي اللغة تفرد إن
 اآللية للمعاجلة بقابليتها يصرحون اخلرباء ماجعل هذا ولعل الصمود،
 ترمجةت لجماال يف مهمة إجنازاٍت هذا بسبب حققت وقد ذلك، يف ومرونتها

  ١...اآليل والتصحيح والنحوي  الصريف والتوليد اآللية،

                                 
  . كتاب اللغة العربية واحلاسوب، نبيل علي:ينظر ١
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  امتةــــــــخ
تشكو من ضعف يف مكوناا وبنياا، بل تشكو إن اللغة العربية ال 

وتشكو من  من هواا على أهلها، وهوان أهلها على أنفسهم وعلى الناس،
 إن قضية اللغة العربية ...عن اإلبداع  واإلنتاجوعجزه عقم العقل العريب 

. ية الكربى لألمةجيب أن ترفع إىل مرتبة القضايا السياسية واالستراتيج
ألن  . قضية حكومات وشعوب ال قضية مهتمني ومتخصصنيوجيب أن تعترب

، بل رمبا تكون اللغة من احملددات ة من املسؤوليات املباشرة للدولةاللغ
أو على لغوي، إن تأخري أو تأجيل تقومي الوضع ال" األساسية لبنية الدولة 

  :للغوية أمر ذو كلفة تنموية باهظة، تتمثل يفاألقل حساب فاتورة اخليارات ا
   تدين مستويات القراءة املؤدي إىل اهلدر املدرسي-
  ضعف التواصل بني فئات اتمع الواحد -
  اخنفاض املستوى املعريف لعامة املواطنني-
    ضعف يف الكفاءة والتأهيل -

 ارتفاع مستويات البطالة والفقر وتدين جودة ليهاألمر الذي يترتب ع
  ١." اخلدمات

، أن اجلميع مدعوون  واحد من املهتمنيغريوحتقيقا هلذا األمر أكد 
 ودراسة الواقع اللساين ،لوضع مشروع النهوض بلغة الضاد يف العصر الرقمي

 وإثراء احملتوى الفين وكيفية ،وتفاعله مع خمتلف األشكال التعبريية اجلديدة

                                 
  .١١ ازدواجية اللسان ص:ينظر١ 
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 وتطويع واختراع واشتقاق املصطلحات اليت متدنا ،معاجلة واقع الترمجة اآللية
  ١...ختربات الدولية تباعا ويومياا امل

، ٢واملناسبة للفطرةطبيعية الالوضعية اللسانية هو  التفرد اللغوي إن
 ، إذ جبلوا على التواصلجيب أكثر من غريها لفطرة األفرادحبكم أا تست

 اجلهد فاستغنوا باللغة ، وعلى االقتصاد يفالضطرارهم إىل التجاور والتشارك
، ألن يف اكتساب أداتني من أجل اكتساب غريهاالواحدة واستنكفوا عن 

  ٣"استعماهلما لنفس الوظيفة بذال جلهد إضايف ونقضا للجبلة
كلها .. .إن إنتاج املعرفة وتنميتها واستغالهلا وتداوهلا وختزينها  

فكيف للطبيب الذي يتحدث لغة ال  ...عمليات تستلزم جتانس لغة اتمع
الثنان، أن يرفع من مستوى أدائه؟ وكيف جييدها املريض، وقد ال جييدها ا

للمهندس الذي ينتصب بينه وبني صاحب املشروع، وبينه وبني املقاول 
والبناء من جهة أخرى حاجز اللغة أن يستخلص احللول املثلى ملسائل 

واألمر نفسه يقال عن كل اإلدارات واملؤسسات  ...اهيصعب احلديث عن
  .اليت ختاطب مراجعيها بغري لغاا

 يقلل  -كما يقول اخلبري اللغوي حممد األوراغي-إن التعدد اللغوي 

                                 
  .ة اللغوية أساس التخلف الشمويل، للدكتور حممد األوراغي، مقال نشر جبريدة  العلم التبعي  ١
ال ينبغي أن يفهم هذا القول على أنه معاداة للغات األجنبية، بل هو دعم للغة الوطنية،   ٢

أما غريها من اللغات فتعلمها وإتقاا واجب ألنه بوابة نطل من خالهلا على اإلنتاج 
  .ي لغرينا ، فضال عن كون  من تعلم لغة قوم أمن مكرهمالفكري واحلضار

  ٩التعدد اللغوي ص ٣
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 ويقوي طابعها االنغالقي، فيصعب ،من تواصل العشائر املؤسسة لغويا
نتقى من عناصر اهلوية التصاهر والتثاقف، وتتجذر الشخصية العشائرية،  في

طريق يف  ويف هذا مفسدة ظاهرة، وتعثر ،الوطنية ما يتماشى والرتعة القبلية
 يرادفها تنمية لغته نسان تنمية اإل، إلن١ّ للمجتمع واإلنسانالتنمية احلقيقة

ليصري قادرا على استساغة املعرفة املعاصرة مبفهومها  ضرورة،الوطنية الفطرية 
كما حتتاج التنمية كنولوجي بلسانه ال بألسنة غريه، االقتصادي والعلمي والت

، تاج إىل سكان متحررين ومتجانسني، وحتة ومنظمةتواصل موحدأداة إىل 
  .وعلى درجة عالية من التعليم والكفاءة

ولنا يف حرص الفرنسيني واإلجنليز واألملان واليهود وباقي شعوب 
األرض، على لغام ووحدم ، الدرس واملثل، ولنا يف جهود املخلصني من 

ذابة العرب مؤسساٍت وأفراداً القدوة والنرباس، من أجل لغة واعدة وج
  .ورائجة يف سوق اللغات

  ِقـ التوفي ويلّواُهللا

                                 
  ١٢املرجع السابق ص ١
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  املراجع واملصادر
   القرآن الكرمي -  
  .م٢٠٠٥، مطبعة اخلاجني،أباطيل وأمسار للشيخ حممود شاكر -
مصطفى البايب اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي،  -

  .هـ١٣٧٠ الطبعة الثالثة سنة ،احلليب ، مصر 
أمحد حممد ، ابن حزم  حتقيق الشيخ ول األحكاماإلحكام يف أص -

   بريوت- اآلفاق اجلديدة دار ، شاكر
 دار ،، ترمجة رشيد بلحبيبجمموعة أحباث يف اللسانيات: خبيل األر-

  . املغرب- م٢٠٠٩ سنة -إنفوبرانت للطباعة والنشر
، ، جملة املنعطف الرببر بني الشريعة والعرف رشيد بلحبيب-

  . املغرب–م ١٩٩٢ سنة    ٥العدد
التبعية اللغوية أساس التخلف الشمويل، للدكتور حممد األوراغي،  -

  مقال نشر جبريدة العلم املغربية 
،انعكاساته على النسيج االجتماعي، منشورات كلية  التعدد اللغوي-

 ، مطبعة النجاح اجلديدة، ٣٦اآلداب بالربط، سلسلة حبوث ودراسات رقد 
  .م٢٠٠٢ ، ١ط

ية باملغرب، الدكتور عباس عليم العايل وتيار الفرنكوفونتعريب الت -
  )جملة الفرقان  :انظر(  رحيلةأ

مركز  -الصيادي حممد املنجي ، التعريب وتنسيقه يف الوطن العريب-
  م١٩٩٣سنة -دراسات الوحدة العربية
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الدار  ،، عبد السالم املسديفكري اللساين يف احلضارة العربية الت-
 ١٩٨٦/ ٢يبيا، تونس، ط للكتاب، لالعربية

  .اهليئة املصرية العامة للكتابيوطي، اجلامع الكبري ، للس-
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، ترمجة عادل زعيتر، اهليئة املصرية فلوبون حضارة العرب ،كوستا -

  م١٩٦٩العامة للكتاب 
  )  األرخبيل:ينظر(  خطر األلفاظ املبهمة عند ماكس ميلر-
جملة  اخللفية االستشراقية والدعوة إىل العامية، رشيد بلحبيب، -

 .دية  اململكة العربية السعو-م ١٩٩٧ سبتمرب ٢٥٠لفيصل العدد ا
، تأليف جيمس طوليفصون، سياسة اللغوية خلفياا ومقاصدها ال-

  .م٢٠٠٧- ١ مؤسسة الغين ط-ترمجة حممد خطايب 
 املستشرقة األملانية زيغريدهونكه ، مشس العرب تسطع على الغرب -
 ،ق اجلديدةدار اجليل ودار اآلفا.  كمال دسوقي- فاروق بيضون :الترمجة

  .١٩٩٣ ، ٨بريوت، ط 
ا وسياستها الرببرية يف املغرب األقصى، للشيخ املكي الناصري، فرنس-
  .م١٩٩٣الرباط 
 )جملة الفرقان: انظر(، عبد اهللا خالفة ونية يف املشهد اإلعالمي املغريب الفرنكوف-
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 .م١٩٩٣الرباط . العلي الودغرييعبد

سلسلة املعرفة  ،، بنسامل محيشونية ومأساة أدبنا الفرنسيفرنكوف ال-
  .م٢٠٠٢. ٢٣ العدد - الرباط .للجميع
دار الكتاب اللبناين للطباعة ، ، أنور اجلنديالفصحى لغة القرآن -

  م١٩٨٢، والنشر والتوزيع
 قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العريب احلديث، اد املوسى، -

  م١٩٨٧ / ١، طدار الفكر 
 ،١٩٧٤طبع بالفرنسية سنة لويس جون كالفي،  لسانيات واستعمار-

 :انظر (.، ترجم فصال منه عبد العلي الودغرييضمن منشورات بايو
  )الفرنكوفونية والسياسة اللغوية والتعليمية الفرنسية باملغرب

ة  الدعوة اإلسالمية، ، مجعيللغة الشاعرة لعباس حممود العقاد ا-
  .، ليبياطرابلس
 .م١٩٨٨تعريب : الناشر ، اللغة واحلاسوب للدكتور نبيل علي-

العرب و عصر املعلومات ـ سلسلة عامل املعرفة الكويتية ـ العدد : وانظر
 .م١٩٩٤ ـ أبريل ١٨٤

سلسلة عامل املعرفة ، ليف فلوريان كوملاسأت اللغة واالقتصاد، -
  .م٢٠٠٠ ، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب الكويت، ٢٦٣

/ ٦٥العدد " أسئلة اللغة باملغرب "  جملة الفرقان، عدد خاص بـ -
٢٠١٠ – ١٤٣١. 
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  املقدمة
 ملا تتمتع ؛كانت اللغة العربية موضع عناية كثري من العلماء والباحثني 

كل به من مزايا دينية وتارخيية وجغرافية واقتصادية عديدة جتعلها تواكب 
ؤلفات اليت كان هلا األثر يف تنقيتها فألفت فيها امل ،التطورات احلديثة

  . حفاظًا عليها من اخلطأ والدخيلوصيانتها 
، توالت االنفتاح والتقدم العلمي والتقينويف عصر العوملة عصر  

 الصيحات والنداءات اليت تنادي ا املؤمترات والندوات بالتصدي لألخطار
التعليم : رية، أمهها، واحنسارها يف جماالت كثاللغة العربية اليت تواجهها

  .اإلعالمو
 الهتمام باللغة العربية على هذا املستوى ، يعكس خطورة الوضعإن ا 

وضع اللغة العربية اليوم بات قاب قوسني ن  إ إليه لغة الضاد،تالذي وصل
   .أو أدىن من االضمحالل والتالشي

وما العاملية ؟ من بني اللغات ما مكانة لغة الضاد ! ولعلنا نتساءل 
 يف عصر اإلنترنت وثورة هامستقبل مااألخطار اليت تواجهها يف عصر العوملة ؟ و

  .؟عليها  يف احلفاظ يةواإلعالماملؤسسات التعليمية ما دور  واملعلومات؟
 لعدة اعتبارات، من ؛والبحث تستحق الوقوف والتأمل كثريةأسئلة    

   :هاأمهّ
  .ته يف بقاع األرضاللغة العربية هي اليت نقلت اإلسالم ونشر أن -
رمز السيادة فهي مة، األقيمة جوهرية كربى يف حياة  أن للعربية -
وهي احلصن ،  روابط بني الفئات االجتماعية املختلفةالقيم ت ووالتميز،
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  .وفقدان اهلوية احلصني ضد الذوبان والتالشي
مل األفكار حت فهي ،اللغة العربية هي البيئة الفكرية اليت نعيش فيها و-

  .وهي الرافد الرئيسي لتطور العلم واملعرفة، نقل املفاهيمتو
  وسأحاول يف هذا البحث إبراز قيمة هذه اللغة واألخطار اليت حتيط 
ا يف عصر العوملة  وسبل تالفيها،  ولعلي أكون قد وفقت إىل ما قصدت 

  .إليه ، واهللا من وراء القصد
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  مكانة اللغة العربية : الفصل األول
   :فهوم اللغةم      

على ) لُغوة (وأَصلها، )تكلم: (أي) لَغا يلْغو لَغواً(من ) لغة(تشتق كلمة     
أصوات يعرب ا :" بأا) ابن جين(عرفها : ، واصطالحا١ككُرٍة وقُلٍة وثُبٍة)فُعلةٌ(وزن 

عبارة املتكلم عن : "أما ابن خلدون فيعرفها بقوله . ٢ "كل قوم عن أغراضهم
،والتعريف  ٣ "وتلك العبارة فعل لساين ناشئ عن القصد بإفادة الكالم،مقصوده 
وبعد انتشار . نال شهرة واسعة بني اللغويني القدماء واحملدثني)  ابن جين(الذي قاله 

وسيلة :"وسائل جديدة من وسائل االتصال احلديثة ميكن أن يقال أيضا أن اللغة هي
  . ٤"اتصال البشر بعضهم ببعض

تلك اللغة األدبية املشتركة بني خمتلف " :ربية الفصحى هيواللغة الع
القبائل العربية واليت سجل ا الشعراء خواطرهم ومظاهر احلياة حوهلم ،كما 
استخدمها اخلطباء يف حمافلهم وأسواقهم األدبية ،مث توجها القرآن الكرمي 

                                 
 ١٥ ، ج) الطبعة األوىل –دار صادر: بريوت( ، لسان العرب، بن منظورا:انظر( - ١

  ).٢٥٠ص
ج ،  )عامل الكتب :بريوت( ، حممد علي النجار: اخلصائص حتقيق، بن جينا( - ٢

  ). ٣٣ص ، ١
مطبعة التقدم ، : مصر(،  ابن خلدون  ، مقدمة عبد الرمحن بن حممد بن خلدون(- ٣

  .).٦٢٥ ص، ١ج ، )١٣٢٩
، ١٧٠العدد : لندن( ،جملة البيان،"العوملة اللغوية "هيثم بن جواد احلداد، : انظر( - ٤

 .).٥٩، ص  ) ١٤٢٢شوال
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  . ١"فأنزله اهللا تعاىل بأعلى ما تصبو إليه هذه اللغة من مستوى 

  :همية اللغة العربيةأ
، فهي  يعد القرآن الكرمي أول من ألبس كلمة العرب ثوا القومي 

ومتثل أسس االنتماء العريب ،وإتقاا يؤدي إىل  ،تشكل اللغة األم لكل العرب
،وباتت هذه اللغة لغة مقدسة ٢متاسك األمة العربية ووحدا الثقافية املشتركة 

ا وعجما؛الرتباطها بأهم مقدسات املسلمني ومها عند مجيع املسلمني عرب
 أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاين فهي" الكتاب والسنة ،

 هلذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف ،اليت تقوم بالنفوس
 قال اهللا ٣ "الرسل بسفارة أشرف املالئكة وكان ذلك يف أشرف بقاع األرض

، ويذكر )٢: (، اآليةيوسفسورة  ))نزلْناه قُرَآنا عرِبيا لَعلَّكُم تعِقلُونَِإنا أَ(( :تعاىل
حممد اخلضر بن احلسني أن هناك ثالثة أسباب ارتقت ذه اللغة حىت بلغت 

ما جاء به القرآن الكرمي من صورة النظم : أحدها: أشدها وأخذت زخرفها
  . ميلك العقولالبديع والتصرف يف لسان العرب على وجه

ما تفجر يف أقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم من ينابيع الفصاحة : ثانيها
ما أفاضه : ،وما جاء يف حديثه من الرقة واملتانة عن الغرض بدون تكلف ،وثالثها

                                 
تبة اخلاجني مك: القاهرة( رمضان عبدالتواب، حبوث ومقاالت يف اللغة، .د( - ١

  ).١٤١، ص )١ ط١٩٨٢ -١٤٠٣،
 - ١٤١٦، ١ الفكر املعاصر طدار :بريوت( اللغة والناس، ،صيداوييوسف ال: انظر( - ٢

 ).٢٦٥ص  ،)١٩٩٦
  . ) ٦١٣ ص- ٢ ج،)١٤٢٢ مؤسسة الرسالة :بريوت(، فسري القرآن العظيمتابن كثري، ( - ٣
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اإلسالم على عقوهلم بواسطة القرآن واحلديث من العلوم السامية ومبا نتج عن 
  .١م بعضها ببعض من األفكار تعارف الشعوب والقبائل والتئا

ي يف أي مكان ويف أي زمان بني اللغة العربية والوجود اإلسالم  و
، فحني يتعرض اإلسالم ألنواع تالزم واضح يف املاضي واحلاضر واملستقبل

 ؛الغزوات والنكبات تكون اللغة العربية هي أداة التفكري والتعبري واالتصال
يت تساعده على أن يستأنف هذا ، وهي الحتفظ عليه وجوده احلضاري

 فاللغة العربية هي لغة الترتيل للنص اإلهلي ٢.الوجود بعد كل هجمة أو تعثر
األخري للبشرية الذي يعترب من الناحية الوثائقية أقدم وثيقة تارخيية وردت 
بالتواتر،وهي قادرة على االستجابة للتطور احلضاري والتعبري عنه ليس العريب 

الن الرسالة اإلسالمية اخلامتة عاملية ،وهذا ؛ط وإمنا العامليأو اإلسالمي فق
يعين قدرا على االتساع لكل تطورات العصر والتوليد واالستيعاب بل 
والتعبري عن كل احلاالت واألحوال واإلجابة عن كل سؤال معلومايت علمي 

  ٣..أو ثقايف أو جتاري أو صناعي أو سياسي أو أديب

                                 
األحد :مصر( ، جملة املنار "ربية أطوار اللغة الع"حممد اخلضر بن احلسني ،:انظر( - ١

  ).٢٠٧ ص١٣، ج)١٩٠١ سبتمرب ١٣١٩مجادى الثانية 
أمهية اللغة العربية لدارس الكتاب والسنة "، عبد اهللا بن محد اخلثران :انظر(- ٢

  )).   ٦٦ ص ١٨٢جملة البيان، العدد، :لندن(،"واملتأمل فيهما
طالب . د.أ) املقدمة( لتحديات عمر عبيد حسنة ، اللغة العربية تواجه ا:انظر( - ٣

، الطبعة األوىل ١٤٢٧ ذو القعدة ١١٦كتاب األمة ، العدد :قطر(عبدالرمحن، 
  ).١٠، ص)م٢٠٠٦ ديسمرب -نوفمرب
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 اآلن املوقع الثالث يف لغات العامل، من حيث عدد حتتل اللغة العربيةو 
الدول اليت تقرها لغة رمسية، والسادس، من حيث عدد املتكلمني ا، والثامن 
من حيث متغري الدخل القومي، يف العامل االقتصادي، وهي إحدى اللغات 

  . ١منظمة األمم املتحدة: الست الرمسية يف أكرب حمفل دويل

  : اظ على هوية األمةاللغة العربية والحف
 متتاز اللغة بأا وعاء للثقافة، والثقافة أساس احلضارة ، واحلضارة ترمجة 
للهوية؛ فاللغة من أهم األركان اليت تعتمد عليها احلضارات، ومن أهم العوامل 
اليت تساهم يف تشكيل هوية األمة، وكلما كانت اللغة أكثر اتصاالً بثقافة 

وتعترب اللغات من أعظم .٢شكيل هوية األمة ومحلهاالشعوب كانت أقدر على ت
شعائر األمم اليت ا يتميزون، وعليها جيتمعون، وا يتحدون، وعلى أساسها 
يكون رمز وجودهم؛ إذ بفقدها أو ضعفها يكون الذوبان األممي، وفقدان 
األصالة، وذهاب الشخصية، وضياع التراث، فالرابطة يف غاية القوة بني ضعف 

ما واضمحالهلا، وبني ضعف أهلها وختلفهم؛ وهلذا يعترب الباحثون يف لغة 
اللغات أن ضياع لغة أمة من األمم ما هو إال ضياع ثقافة أهلها، وبالتايل ضياع 
هويتها؛ إذ اللغة حتمل أهم املالمح املكونة للهوية الذاتية اخلاصة بكل أمة حني 

مة ما من األمم، ومما يدل على تشترك مع الدين يف تكوين الثقافة واحلضارة أل
                                 

" اللغة العربية بني اخلطر اخلارجي والتهميش الداخلي "حممد عبد احلي. د: انظر( - ١
 ).  مركز اجلزيرة للدراسات

جملة البيان، : هيثم بن جواد احلداد العوملة اللغوية جملة البيان العدد لندن:انظر (- ٢
  ).٦١ – ٦٠العدد ص 
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ذلك ما كان للغة العربية من دور فعال يف تواصل اجلماعات اليهودية املتفرقة يف 
املنفى، والربط بينها برابط اللغة، رغم يئ مجيع الظروف السياسية 
واالجتماعية والثقافية لضياعهم وذوبام يف األمم األخرى؛ ومازال اليهود 

 العربية عرب مؤمترام، وحيرصون على نشرها بينهم، فاللغة يؤكدون على لغتهم
املعىن هي اجلزء املشترك بني أفراد الشعب، وهي الوطن املعنوي هلم، وإن كانوا 

  . ١متفرقني بأجسادهم يف البالد املختلفة
وامتازت اللغة العربية عن سائر اللغات بأا لغة احلضارة والتاريخ 

رفة والعلم واإلعالم وتشكل ذاكرة األمة ووعاء والتفاهم والتواصل واملع
تفكريها وطرائق تعبريها ومالمح ثقافتها التراثية واملعاصرة واملستقبلية وتواصل 

، اء للمعرفة والثقافة بكل جوانبهانظر إليها على أا وعوجيب علينا أن ن..أجياهلا
 ا للدراسة؛ ألن األمة اليتمل لغتها أمة حتتقر وال تكون جمرد مادة مستقلة بذا

مهد هلا االستعمار يف محالته وقد . ٢نفسها وتفرض على نفسها التبعية الثقافية 
، ى بالد العامل العريب و اإلسالمياألوىل مع عصر النهضة األوروبية وسيطرته عل
مث مدت حركة  ،ت الثقافية لألمةحماوال طوال قرون عدة اهليمنة على املقدرا

ه اهليمنة بكل ما حتمله هذه احلركة من آليات التزوير ستشراق عمر هذاال
، "اهلوية اللغوية " خها، وباألخص والتزييف واالختراق و النفاذ إىل اهلوية ومس

ألي أمة من األمم بل هي نواة " اهلوية الثقافية " اليت هي أخطر عناصر تشكيل 
                                 

  ).عدنان باحارث موقع املسلم. د (- ١
 أمهية اللغة العربية لدارس الكتاب والسنة واملتأمل "ثرانعبد اهللا بن محد اخل(- ٢

   ).٦٦، ص ١٨٢جملة البيان العدد: لندن"(فيهما



٢١٣ ربية في عصر العولمة؛ األخطار وسبل المواجهة اللغة الع

ة للبلد البد من وللحفاظ على اهلوية االجتماعية والقومية والسياسي. ١اهلوية 
وضع ختطيط لغوي يف الدول العربية ، ألن البلدان املتقدمة تنظر إىل مسألة 

فوجوده ،٢التخطيط نظرا إىل مسألة األمن القومي وخاصة على املدى البعيد 
يعين استشعار القيمني على تلك الدول بأمهية وجود منط لغوي واحد يصبح 

كان تعلمنا للفصحى وتفهمنا هلا هو جزء من الكيان القومي للبلد ومن مث 
  . ٣الذي يوفر لنا هذا السلم 

  :اللغة العربية والفكر
تتميز اللغة بأا أداة للتفكري وصلة بني اإلنسان والفكر والعلم  
وصل يف إذ تتكون األفكار يف عقل اإلنسان فيعرب عنها باللغة مث يت؛واألدب

ال  ":)فنك ( ، يقول  للتفكريهي الوجه اآلخر، فتفكريه إىل مرحلة اإلبداع
جيب أن ننظر إىل اللغات إال بوصفها آثار معربة عن عقل الشعوب ولكي 
نقوم بدراسة دقيقة ينبغي أال نبدأ باللغة اليت ليست إال نتيجة من العقل الذي 

  . ٤"خيلق اللغة 
                                 

، "مقاربة ثقافية: العوملة اللغة العربية واختراق اهلوية يف عصر" جنيب بن خرية،( - ١
  ).امللتقى الفكري لإلبداع

 اللغة اليت تدرس يف هو قيام الدولة باإلشراف على نوع: التخطيط اللغوي( - ٢
 ).املدارس وتستخدم يف القضاء واجليش والتجارة

العدد : قطر(طالب عبدالرمحن، كتاب األمة . د.اللغة العربية تواجه التحديات أ (- ٣
  ).٩٦،ص) م٢٠٠٦- ١، ط١١٦

 = اللغة واملرض العقلي ، عامل املعرفة ةمجعة سيد يوسف ،سيكولوجي. د(- ٤
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 استطاعت أن رسالة وحضارةوملا كانت اللغة العربية لغة أمة ذات  
 يف سائر امليادين العلمية والطبية ، وملا اارت إىل املستوى تقوم بوظيفتها

الذي تبع تلك العصور الذهبية احنط كذلك قدر اللغة يف نفوس األعداء 
واخلصوم وأصبح القصور الفكري وضعف الشخصية االجتماعية هو مسألة 
املسائل وصارت اللغة سجينة نطاق ضيق يف استعماهلا األديب والفقهي 

وقد . ١ي ويف بعض العلوم كاحلساب البسيط والنجوم وهلم جرا والتارخي
سبانيا أأنه بعد أن استعاد النصارى سيادم على ):"برنارد لويس .(ذكر د

دخلت العلوم العربية مزدهرة مدة من الزمن ،وكان من امللوك النصارى من 
فقد كان النصارى الذين يتكلمون ؛يتكلم العربية ويؤازر علماء العرب

وفطن جورج الثاين ملك . ٢" سبانيا يتمتعون بنفوذ قوي أعربية من أهل ال
اجنلترا والسويد والنرويج عندما بعث إىل خليفة املسلمني يف األندلس هشام 

 ليتعلمن العربية يف بالطه ، الذي تالثالث بعثة من فتيات األشراف االجنليزيا
وقد أورد . ٣عةربإن اجلهل كان حييط ا من أركاا األ:قال ملكهم

األلفاظ اليت عددا من ) حضارة العرب (، يف كتابه ) غوستاف لوبون.(د
  ــــــــــــــ

   ).١٥٨، ص )١٩٩٩ -١٤١٠–:الكويت(  =
ارتسامات حول اللغة العربية وفعاليتها يف احلقل العلمي "املهدي بن عبود ، . د(- ١

  ).٣٥ -٣٤ص  )م ١٩٦٥ -١٣٨٤) ٣(العدد : الرباط( ، جملة دعوة احلق "
  ).٤ ، ص ٢برنارد لويس ، تاريخ اهتمام االنكليز بالعلوم العربية ، ط.د( - ٢
، جملة األدب اإلسالمي، "ة مسموعة ومرئيةاللغة العربي"حممد أمني توفيق، ( - ٣

 ).٦٥، ص )١٤١٧) ١٤( العدد (
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االصطالحات البحرية : العربية،مثلالغرب يف عصر ختلفه من أخذها 
فلما وصلت األمة ،١واحلربية ،واإلدارية، والطب والفلك والكيمياء وغريها 

ستوى من لغتهم العربية إىل درجة التخلف كانت الشعوب العربية أحط م
 ،لفقهية وخصوصا يف القرآن الكرمياحملفوظة يف الذخائر العلمية واألدبية وا

فقيمة اللغة هي صورة لقيمة األمة وحياا تابعة لوعي الفكر يف اتمع 
  .وموا نتيجة ملوت األمة

  :اللغة العربية واستيعابها للحضارة
حيث "لة قرون طويلة ، اللغة العربية أقدم لغة حية مستعملة طيدتع 
،  أطول حضارة علمية عرفها العامل، استمرت أكثر من ستة قرون قامت

 فهي "من ال يعرف العربية ال يعرف العلم":  كان يقول)بيكون(لدرجة أن 
 ثرية علميا، واشتقاقية ميكنها توليد املصطلحات بسهولة أكثر من اللغات

 ٢،ثل اللغتني اإلجنليزية والفرنسيةاإللصاقية اليت يتم إضافة حروف لكلماا م
آلن فيما نتداوله ظلت تتناقل عرب آالف السنني تكتسب ا افأي كلمة نتداوهل

جزء من روح من كل جيل حرارة وطاقة جديدة من االستخدام اليومي و
فمهما بلغت شيخوخة العربية فان ذلك يكسبها الكثري  ،الناس املتعاملني ا

                                 
مطبعة : بريوت(عادل زعيتر، : غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترمجة:انظر( - ١

مشس العرب تسطع على (كتاب : وانظر أيضا. ٤٤٢-٤٤١، ص )البايب احلليب
 ).زيغريد هونكة(الغرب للمستشرقة 

  ).٢٧ص ) ٥١٦العدد : الكويت(سالمي جملة الوعي اإلحممد احلمالوي ،. د( - ٢
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وتتميز . ١ يتمثل ويكتشف يف لغة أخرى نية ماملة والفمن اخلربات احليوي
اللغة العربية خبصائص متيزها عن غريها من اللغات األخرى ،ولقد عقد 
القدامى من علماء العربية فصوال مستفيضة يف مصنفام تبحث موضوع منو 
اللغة والوسائل  اليت جتعلها قادرة على مواكبة كل عصر وما جيد فيه مظاهر 

دة واحلضارة املتطورة ،فلم تقف لذلك عاجزة عن تلك احليوية احلياة اجلدي
وما -الشيخوخة أو االكتهال بل كانت  وال بدت عليها يوما عالمات 

فهي لغة واسعة تتفاعل مع حركة احلياة  ،٢ حية متطورة متميزة –زالت 
وتساير الزمان يف تطوره يف كل عصر ألا حتتوي على مادة وقوالب 

االرجتال القياس و االشتقاق والنحت و: ها حني احلاجة مثليستعملها صاحب
 نفت عن نفسها كل كلمة أجنبية مامل  ختضع ألوزاا واإلجياز وغريها ،حىت

 وهلذا بقيت على الدهر ؛ فهو أجنيب؛فما ال تزنه هذه األوزان، وقوانينها
ا املتطاول نقية، وهذا هو السر الذي جيعلنا أال نقيس العربية الفصحى مب

فإن أقصى عمر هذه اللغات يف شكلها  ،حيدث يف اللغات احلية املعاصرة
 فالعربية دائمة التطور والتغري والتفاعل ؛احلاضر ال يتعدى قرنني من الزمان

  . ٣مع اللغات ااورة

                                 
توفيق القباطي، جملة احلكمة يصدرها احتاد األدباء و الكتاب اليمنيني، العدد (- ١

  ).م١٩٨٩ سبتمرب٥٧-٥٦ص ١٦٤
، ١دار الفرقان، ط : عمان(كاصد ياسر الزيدي، فقه اللغة العربية، :انظر( - ٢

  ).٧٢، ص)٢٠٠٤
  ).١٨٠ب، مرجع سابق، ص رمضان عبدالتوا.د( - ٣
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  عصر العوملة: الفصل الثاني
  ؟ ما هي العولمة

 وهناك ،)العوملة( من االصطالحات احلديثة يف هذا العصر مصطلح 
غموض يف معىن هذا املصطلح، ولكن هناك توكيد واسع االنتشار يفيد أننا 
نعيش يف حقبة يتحدد فيها الشطر األعظم من احلياة االجتماعية بفعل 

: أي، ١  واحلدود القوميةتصريورات كونية تذوب فيها الثقافات واالقتصاديا
ه الصبغة العاملية وتوسيع تعميم الشيء وإكساب ":حتليل الكلمة باملعىن اللغويأن 

اصطباغ عامل األرض بصبغة واحدة شاملة جلميع :  أيدائرته ليشمل العامل كله
من يعيش فيه، وتوحيد أنشطتهم االقتصادية واالجتماعية والفكرية من غري 

ويرى الدكتور . ٢"اعتبار الختالف األديان والثقافات، واجلنسيات واألعراق 
هرة من الظواهر الكربى وأنه يصعب وصف هذه ظا"عبدالكرمي بكار بأا 

ميكن أن يقال يف تعريف العوملة و .٣ "الظاهرة ذات األبعاد والتجليات املتعددة
 صياغة إيديولوجية للحضارة الغربية من فكر وثقافة واقتصاد وسياسة ":أا

للسيطرة على العامل أمجع باستخدام الوسائل اإلعالمية ، والشركات الرأمسالية 
                                 

االقتصاد العاملي وإمكانات .. بول هريست وجراهام طوميسون، ما العوملة: انظر(- ١
مجادى اآلخرة –عامل املعرفة: الكويت( فاحل عبداجلبار، . التحكم، ترمجة د

 .٩ص ) م ٢٠٠١ سبتمرب ١٤٢٢
  ).م، موقع املسل"توطئة حول العوملة  " ،د ناصر بن سليمان العمر.  أ(- ٢
 التعامل معها، – حتدياا –وسائلها–عبدالكرمي بكار، العوملة طبيعتها . د( - ٣

  )).١١(ص )   م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ ٢دار األعالم للنشر والتوزيع ط : عمان(
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وهذه الوحدة اليوم . ١"الكربى لتطبيق هذه احلضارة وتعميمها على العامل
مؤسسة من قبل  األمريكان واللويب الصهيوين وقادة دولة الصهاينة وهي قائمة 

وقت مضى على وحدة اهلدف الذي هو حماربة اإلسالم وآسيا أكثر من أي 
  .٢نية اللذين مها أهم عقبتني يف وجه هيمنة عاملية أمريكية صهيو

  :عولمة اللغة
فقد حاول ،  هجمة شرسة إىلتعرضت اللغة العربية عرب العصور

بشىت الوسائل والطرق ألا الوسيلة اليت  عليها  القضاء وأذنابهاالستعمار
 ، هدم اإلسالم عن طريق هدم اللغة العربيةون يريدواحتمل لواء اإلسالم فكان

اضح أن العوملة ختترق بات من الوومع ظهور ما يسمى بعصر العوملة 
فهذا ، اهلويات املختلفة ليس عن طريق يل الذراع أو إشعال حلروب

 وإمنا تعمد إىل املفاهيم العقدية والسياسية والثقافية ،مل يعد حضاريااألسلوب 
 مث تبذر حملها مفاهيم اقتصادية مادية استهالكية ، واللغة العربية ،فتهمشها

افتنا فأضحت هذه اللغة اليت سودنا يف بيان هي األداة اليت تقوم عليها ثق
مآثرها ألوف الصفحات كالذبيح بني فكي كماشة اللغة االجنليزية بوصفها 
لغة العلم واحلضارة والعوملة واللهجات العامية بوصفها رمزا لالخنالع من 

؛فاهلدف األبرز للعوملة  هو القضاء على اللغة ٣.".االنتماء األرحب لألمة
                                 

 ).موقع صيد الفوائد "مفهوم العوملة ونشأا " مبارك عامر بقنه(- ١
 البدائل، تعريب –اجلذور–الواقع : رجاء جارودي، العوملة املزعومة:انظر( - ٢

  ).٢١٤، ص )م ١٩٩٨دار الشوكاين : صنعاء(حممد السبيطلي .د
 ).٦٩عبدالكرمي بكار ، مرجع سابق ،ص. د( - ٣
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إدخال ما ليس منها من تراكيب وكلمات فتذوب يف لغة أجنبية العربية أو 
إن حتويل لغة إىل وسيط مناسب ):" فلومان كوملاس( أخرى ،يقول 

 إما تبين لغة غربية ،أو تطويع لغة :لالتصال تتخذ شكال من األشكال اآلتية
حملية لنموذج اللغة املشتركة عن طريق إدخال كلمات وتراكيب وأمناط من 

الغربية ،أوتطويع املفاهيم الغربية بوضعها يف تعبريات حملية وبشكل اللغات 
  .١خاص الترمجات

ة الثانية يف فاملتأمل يف هذا العصر جيد أن اللغة اإلجنليزية أصبحت اللغ 
 ،حىت أصبحت لغة اإلنترنت؛وقد -سيما العربيةال -أكثر بالد العامل 

فيها من املادة املعروضة %) ٨٨( أظهرت دراسة قام ا أحد الباحثني أن  
على %)  ١(بالفرنسية و%) ٢(باألملانية و) %٩(باللغة االجنليزية وحدها و

 ويف دراسة عن لغات العامل تشرف اليونسكو على إعدادها ،٢!باقي اللغات
، ستختفي خالل )٦٧٠٣(لغة من أصل )٥٥٠٠( سنوات، أن )٩(منذ 
قاؤها، لن تكون إال من ضمن وتشري الدالئل إىل أن اللغات املتوقع ب. ٣قرن

، وخاصة منها اللغات العاملية، ويف مقدمتها اللغة لغات األمم القوية
العربية، األسبانية، : اإلجنليزية، تليها الفرنسية، مث اللغات األربع الباقية

                                 
عبدالسالم رضوان، : أمحد عوض، مراجعة:فلوريان كوملاس، اللغة واالقتصاد، ترمجة( - ١

 ).٧٣ص) م١٤٢١/٢٠٠٠ نوفمرب-شعبان: الكويت(سلسة عامل املعرفة 
  ).٢٦عبدالكرمي بكار،مرجع سابق،ص. د( - ٢
، مركز " اللغة العربية بني اخلطر اخلارجي والتهميش الداخلي" ،حممد عبد احلي(- ٣

  ).اجلزيرة للدراسات
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% ٩٦حوايل لغة، أي )٦٥٠٠(الصينية، الروسية مبنازل متقاربة، أما حوايل
 باستمرار وتتقهقر أمام غزو اللغات القوية، من لغات العامل، فهي تتآكل

وخاصة منها اللغة اإلجنليزية، فمن احملتمل ، أن تبتلع لوحدها هذا الكم 
أن هناك ثالث لغات ستقتسم العامل  )جون دانييل(اهلائل من اللغات،ويرجح 

 ، هي اإلجنليزية والعربية والصينية، وأن احلركة اللغوية )٢٢٠٠(حدود يف
ا تساقط قالع احلدود اللغوية اليوم أمام مد الثورة اإلعالمية اليت يدفعه

ومما يؤيد ذلك شعور كثري من األمم .١واملعلوماتية، جتعلنا نعيش جمزرة لغوية
إىل )جاك شرياك (رئيسها السابق  ذا اخلطر الداهم ،مثل فرنسا فقد دعا

  ٢.مقاومة هيمنة الثقافة األمريكية
 خطرا فعليا يهدد وجود الكثري من كل املؤشرات تشهد أن هناكف

 اللغة العربية، ظلت عرب تارخيها تستند يف قدرا على علما أن، لغات العامل
البقاء، إىل العامل الديين والقومي، وهاتان الدعامتان اآلن، مستهدفتان من 

  .قبل نظام العوملة

                                 
  ).املرجع نفسه :انظر(- ١
 ١٧٠العدد : لندن(، جملة البيان "العوملة اللغوية "هيثم بن جواد احلداد :انظر( - ٢

  )٦٢، ص )١٤٢٢شوال 
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األخطار التي تواجهها اللغة العربية يف عصر : الفصل الثالث
  ةالعومل

لعلها مل تواجه مثيال هذا العصر أخطارا كثرية اللغة العربية يف  تواجه 
حيث تعرضت إىل هجمة شرسة من قبل جهات كثرية تستهدف ؛من قبلا هل

االستعمار اجلديد للعامل،سعياً حنو أمية لغوية عامة يف  هوية األمة، يف إطار
ار وهذه األخط. ١يلتعزل اتمع عن تراثه اإلسالمي األص العامل اإلسالمي

 خإذا تدبرت تاري: "يظهر تأثريها بعد فترات طويلة، يقول جرجي زيدان
كل ظاهرة من ظواهر األمة كاآلداب أو اللغة أو الشرائع أو غريها باعتبار 
ما مر ا من األحوال أثناء منوها وارتقائها وتفرعها رأيتها تسري يف منوها 

ويتخلل ذلك  ،بعد انقضاء الزمن الطويلرء إال سريا خفيا ال يشعر به امل
ن تغيريا ظاهرا  فتغري الشؤو؛السري البطيء وثبات قوية تأيت دفعة واحدة

وتتمازج الطباع فتتنوع العادات واألخالق واألديان واللغة  ،فتتحاك األفكار
 ٢.".تابعة لكل ذلك

القنوات :وهناك عوامل كثرية ساعدت على ظهور هذه األخطار أمهها
،  اليوم مكونا أساسيا من مكونات قوى التحول اللغوية اليت باتتضائيةالف
 ، و ارتفاع نسبة األمية يف الوطن العريب  العمالة الوافدةشبكة اإلنترنت ،وو

                                 
جملة البيان العدد "( إصالح التعليم وأزمة اللغة العربية "فريد األنصاري . د( - ١

  .).٥٣ -٥٢ص ) ٢٠٦
دار احلداثة : مصر(دمي عصام نور الدين، جرجي زيدان، تاريخ اللغة العربية، تق( - ٢

 )٣٥١ص ) ١٩٨٠الطبعة األوىل



٢٢٢                                                                          المحور الخامس

ظاهرة تقليد الغربيني يف لغتهم ذا احلديث عن األمية احلاسوبية، ووال يعين ه
 وهناك نوعان من .يموملبسهم ومأكلهم ونتج عنه ازدواج يف الفكر والق

 :األخطار اليت تواجهها اللغة العربية يف هذا العصر
  :األخطار الداخلية-

وهي من أشد اهلجمات  ،ار اليت تسبب فيها أبناء العربيةوهي األخط
رف الناس عن حو ، الدعوة إىل اللغة العامية:اليت تواجهها اللغة وتتمثل يف

ر س وقواعد العربية ،وانتشاوالتخلي عن بعض أس ،األدب العريب الفصيح
  .إقصاء الفصحى عن وسائل اإلعالماألخطاء الكتابية واإلمالئية، و

  : األخطار اخلارجية-
، ميكن التغلب عليها يت سامهت يف ظهورها عوامل خارجيةوهي ال

نتشار وا ،انتشار التعليم األجنيب: تمثل يفوت ،حملافظة على اللغة واالعتزاز ابا
إقصاء اللغة العربية عن التواصل مع الشعوب واألمم و، يةاأللفاظ األجنب

  .وسنتكلم بالتفصيل عن هذه األخطار وسبل تالفيها كما سيأيت. املختلفة
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   :أوالً األخطار الداخلية
  :الدعوة إىل العامية:  اخلطر األول

تعرف اللغة العامية بأا اللغة اليومية اليت يتحدث ا الناس يف حيام  
، وهي ظاهرة شائعة يف معظم تادة للتعبري عن شؤوم املختلفةة املعاليومي

والعامية ليست صفة من صفات العربية كاللهجة ولكنها ." ١اللغات العاملية 
لغة ثانية تعيش على حساب الفصحى وتزامحها احتلت مكاا على ألسن 

غالطات وإن من أكرب امل ،قالمالكثريين ويراد هلا أن حتتل مكاا على األ
وأخطرها أن يدافع عن اللهجات وهي صفات بصدد الدفاع عن العامية 
وإقناع الناس ا ودعوم إليها وهي لغات واللهجة عندنا ال تعين اللغة وال 
تشكل خطرا على اللغة وإمنا هي صفة أوصفات صوتية تتصف ا لغة منطقة 

 فصيح األصل ، أما العامية فهي خليط من األلفاظ، بعضها٢"من املناطق
 ،ه أو لعبت به ألسن العوام فحرفتهعريب النسب ولكنه تغريت خمارج حروف

 ومازال يف العربية راسبا من رواسب لغات امتزج ،وبعضها غريب دخيل
  .أهلها بالعرب فترة من فترات التاريخ

وهو  رافع الطَّهطَاوي رفاعةب بدأت "دعوة قدمية الدعوة إىل العامية و 

                                 
، ١دار العلم للماليني، ط: بريوت(جبور عبدالنور، املعجم األديب، : انظر( - ١

 ).١٦٨ص) ١٩٧٩
ص ) ١٩٧٩مؤسسة الرسالة، : بريوت(مازن املبارك، حنو وعي لغوي .د: انظر (- ٢

٤١-٤٠.(   
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وهي من أشد  ،١"ىل استعمال العامية وتدوين قواعد هلاأول من دعا إ
حيث أدت إىل قطع أوجه االتصال بني  ،آلناخطار اليت تعصف بلغتنا إىل األ
 للمسلمني فطُبق  الغربكاد، فقد سلمني وتدمري أهم مقومات وحداامل

، فروجوا للغوي والتارخيي، وحاولوا اآلن تطبيق التقسيم االتقسيم السياسي
وهي كما يقول  .٢لدعوة لينعزل كل جزٍء يف حميطهم بلغتهم العاميةه اهلذ
وهو حماولة عزل  ؛ال ختلوا من الغرض السياسي الدينء) "كاصد الزيدي(

،وهذه الشك دعوة هدامة غرضها تفتيت ..األقطار العربية بعضها عن بعض
 ـ إن األمة العربية " حممد رفعت زجنري.ويرى د. ٣"وحدة األمة العربية 

إىل العامية ـ مرشحة لتمزق ثقايف قد يكون أشد إيالماً من  بسبب الدعوة
 مجيع اللهجات يف والدليل على ذلك صعوبة حصر٤"السياسية متزق وحدا

، فإذا كان عدد الدول العربية اثنتني وعشرين دولة، فإن لدينا الدولة الواحدة
تميز كل منها عن اثنتني وعشرين هلجة عامة، تتفرع عنها هلجات بلدية ت

 فأي عبء على دارس العربية أكرب من..األخرى ببعض اخلواص الصوتية
هذا، وهو أن يلم بلهجات األمة العربية من احمليط إىل اخلليج والعاميات اليت 

فكيف . مث إن العاميات خمتلفة من بلد إىل آخر ومن زمن إىل آخر فيها؟

                                 
 ذو ١٤٧جملة البيان، العدد  ) اهلَجمةُ على اللُّغِة العربيِة (احلقيلإبراهيم بن سعد  (- ١

  ).٤٩ - ٤٧ص ١٤٢٠القعدة 
  ).عبد الصبور شاهني، مرجع سابق. د( - ٢
  ).٣٨٥كاصد ياسر الزيدي، مرجع سابق، ص(- ٣
 ). شبكة أهل التأويل للقرآن واحلديث واللغة حممد رفعت زجنري(- ٤
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ليست العودة إىل الفصحى هي وما مقياس االختيار؟ أ خنتار منها ما نريد؟
 واللهجات الشائعة يف األقطار العربية؟ األفضل من التشتت وراء العاميات

وال حيلة لنا يف ذلك على  ،ع العريب هي يف غري صاحل العاميةفحركة اتم
الرغم من أن العامية هي اليوم أقرب إىل حياة الناس العاملني وألصق 

  . ١"بوجودهم االجتماعي من الفصحى
نشر ومؤسسات ثقافية   جامعات ودوروجدت! لألسف الشديد ويا 

من خالل تبين الشعر العامي وأكادميية تتبىن مشاريع دمج الفصحى بالعامية، 
يسمى بالفكر  وانتشار ما ،عقد دراسات وندوات ومؤمترات حولهو

والتهاون يف  ،ت العاميةنشر الكتاباأو التراثي من خالل ، الفلكلوري
عض الربامج  العامية يف اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء؛ يف باستخدام

إقحام و ،رامج األطفال من مسلسالت وأناشيد، وباحلوارية، واإلعالنات
 واستخدام بعض اخلطباء والوعاظ ،العامي مع الفصيح يف معجم واحد

وأخطر من ذلك استخدام اللغة  ،علمني العامية يف دروسهم وخطبهماملو
تسهل التفاهم بني يف علوم العربية والنحو باألخص، فاللغة العربية العامية 

العروبة، وكافة اجلاليات واألقليات العربية واإلسالمية حول العامل،  أقطار
يتعلمها ماليني املسلمني يف البالد اليت تنطق بغري العربية،  وهي اللغة اليت

  . بإقحام العاميات معها فكيف نفسد صفاءها

                                 
: مكتبة النهضة، بريوت:بغداد(غة واألدب والفكر،حممد مبارك، مواقف يف الل( - ١

  ).١٧٦ – ١٧٤ص ) ١٩٧٤دار الفارايب 
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  :  هذا اخلطرسبل تاليف
 التوعية اإلعالمية خبطر العامية على التمسك باإلسالم وفهمه وعلى -

  .١وحدة العامل العريب
 التقريب بني الفصحى والعامية وعدم التحرج من استعمال األلفاظ -

الفصيحة اليت جتري على ألسنة العوام والتسامح يف التخفف من احلركات 
كلمات يف لغة احلديث اليومي ما مل يتسبب اإلعرابية بالتسكني على أواخر ال

ذلك يف تغيري داليل أو تشويه صويت وهو ما يلقى قبوال وتأييدا من كافة 
والذي نراه ويراه كل عريب خملص لقومه : " كاصد  الزيدي:يقول.٢املثقفني 

وتارخيه وللعلم واألدب أنه جيب االعتصام باللغة العربية املعربة يف التدوين 
والنشر وأن يتخذوا من اللغة الوسطى أداة للتفاهم بني أهل املعرفة واإلذاعة 

  . ٣"من أبناء العروبة 
 لغة التعليم من بداية التعليم بسطة امل أن تكون اللغة العربية الفصحى-

يف كل ممارستهم التربوية  ا إلزام املعلمني،والنظامي أي مرحلة احلضانة 

                                 
وميكن أن يدلل على ذلك بأن العامية أصبحت يف بعض البالد، إذا ما قورنت ( -١

بعامية أخرى، كلغة غري عربية؛ فلو أنك مجعت رجالً من أقحاح قلب اجلزيرة 
د الشام، كلبنان، وثالثاً من اجلزائر العربية، كالقصيم، ورجالً من أقحاح بال

  ). الحتاجوا إىل مترجم يساعدهم يف التخاطب فيما بينهم
بأن نأخذ من العامية والفصحى ليتم ) الفصعمية(وال يعين ذلك أن ندعو إىل ( - ٢

 ).خليط من الفصحى والعامية :، أي)فصعمية(االقتراب بينهما، وتنشأ عن ذلك لغة 
  )٣٩٣ي، مرجع سابق ، ص كاصد ياسر الزيد( - ٣
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أستغرب " : عبد اهللا الدنان. د:يقولدرسة يف املوالتعليمية املتعلقة بالطالب 
أن تكون الكتب يف املدارس بالفصحى، وأن تكون املناقشات بني املدرس 

   .١"!والطالب بالعامية
كان مدرسا للغة العربية أو لغريها مطالب بأن يلتزم أواملدرس سواء 

 الفصحى يف درسه ألن التزامه إياها هو مبرتلة تطبيق يستفيد منه الطالب
فال جند عذرا ملن يستخدم العامية من املدرسني .وحبب إليهم أيضا هذه اللغة

يف لغة تدريسهم وإذا كان السبب عجزهم عن الفصحى فهناك أكثر من 
  .٢طريقة للعالج مثل التعليم الذايت 

وضع كتب ميسرة تقي الطالب من الوقوع يف شرك األلفاظ العامية -
ول بوضع اللفظ اخلاطئ وتصويبه مع بصورة ميسرة من خالل نظام اجلدا
  .شاهد له من القرآن الكرمي أو الشعر

 إشاعة الفصحى يف الفنون املسرحية والتمثيلية يف اإلذاعة والتلفاز -
وتوجيه األغاين توجيها أدبيا رفيعا وإخضاعها خلدمة  ،واخلطابة املدرسية

ذي تتذوقه قومية مثمرة جيعلها تعتمد على املختار من فصيح الكالم ال
) الفصحى والعامية(لقضاء على الثنائية اللسانية النفوس ويسمو باألخالق ل

، فالشاعر  بالعربيةلالرتقاءألا معطل حيول دون وض برامج دف 
                                 

 ).موقع طريق الدعوة) يذكر جتربته الرائدة يف تعليم الفصحى ( عبد اهللا الدنان .انظر د( - ١
ويثري العجب يف ميدان التدريس أن نرى املدرس يعد الدروس يف دفتره باللغة  ( - ٢

الفصحى ويكتب عنوان الدرس على السبورة بلغة فصحى فإذا ما أخذ يشرح 
  !)ستخدم العامية مث إذا رجع إىل الكتاب قرأ بالفصحىالدرس ا
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املوهوب غري املتقن للعربية  إذا ما قدر ملوهبته الشعرية الظهور سيقول شعرا 
يف جمال الشعر الفصيح ستطمر عاميا أو فصيحا ساذجا ألن موهبته الشعرية 

فاللغة أداة اإلبداع شعرا ونثرا  ،شاعرا فحال خيدم العربية وأهلها،وسنخسر 
   .فال نتوقع من األديب أن يبدع إال إذا أتقن لغته

  : حرف الناس عن أدم العريب الفصيح: اخلطر الثاين
وق  إىل إفساد الذجلئوا ، عن فرض العاميةأعداء العربيةملا عجز  

 اعتاد عليه يف االستمتاع مبا كتب به الذي السليم لكي يعدم العريب ذوقه 
، وحاضره مي وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وتراثه األصيلالكر ربه كتاب
 فانفتح الباب على كل عريب قارئ لآلداب مبذاهب ال يعرف منها ،الزاخر

 وطُوعت ،لعربيِةإال امسها سلخت من بالد الغرب وزج ا يف ساحة ا
 وحتارب الدين دم ذه املذاهب اليت وسائل اإلعالم املختلفة لكي متتلئ

 ،ة احلداثة ودعوا إىل حتطيم الشعروخرج علينا دعا،العربيةَ وتِفسد األخالق
شجعت اآلداب و ،سم وأحاجي ال يفهمها حىت كاتبهاصار الشعر طالحىت 

  .فصيحرف الناس عن أدم الحلالشعبية 
اجتاه أو مرتع ينتهي إىل قطيعة شاملة "واحلداثة كمصلح عند دعاا 

مع التراث، تنطوي على حتقري هذا التراث والتهوين من شأنه وقطع صلة 
األمة مباضيها لتبدأ من الصفر وقد سلب منها كل مقومات هويتها، وتصبح 

 التمرد احلداثةهذه ومن مظاهر . ١"مستعدة ألن تصاغ كما يريد اآلخرون
                                 

جملة :لندن" ( سقطة احلداثة واخلصوصية الغربيةندوة"إبراهيـم اخلويل . د( - ١
 .٤٧ ص))٢٠٠٣مجادى اآلخرة لعام١٩٠ البيان، العدد
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واألخالق احلميدة وتأليه اجلسد واللذة اجلنسية والغموض يف  على اإلسالم
 فظهرت أعمال قصصية وروائية  اجم الدين موضوعاته األدب والتفاهة يف

واألعراف والتقاليد السائدة يف اتمع العريب واإلسالمي بدعوى احلرية 
ء األسواين، ورواية للكاتب املصري عال) شيكاغو( روايات :والعصرنة مثل

).. املتعة احملرمة (، للكاتب السوري حيدر حيدر، و)وليمة ألعشاب البحر(
فاحلداثة تضع األسس اليت ختلع الناس من "واحلداثة هي املالذ اآلمن للعوملة 

الثوابت أما العوملة فتعمل على إجياد الظروف اليت جتعل فكر احلداثة وما بعد 
  .  ١"احلداثة منطقيا ومقبوالً

                                 
  ).٥٢عبدالكرمي بكار ،مرجع سابق ، ص. د( - ١
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  :سبل تاليف هذا اخلطر
بداع  الذي من شأنه اإلالتطور و تشجيع األدب الذي يدعو إىل -

وتذوق لذاا اليت ، األشياءمصاعبها والتعمق يف فهم  وتذليل، تيسري احلياة 
فاألديب العريب ال ميكن أن يكون أديبا "، كانت خافية عن العني والقلب
بأصالة وعمق كل جوانب وموجود اتمع عربيا حقًا إال إذا مترس وعاش 

. .العريب ،ولن يتأتى له ذلك إال من خالل وعرب التصاقه بتراث األجداد
ووقوفه حسا ذكيا وفكرا ناقدا متفحصا على مأتى وحقيقة كل أو معظم 

 .١." .مفردات العربية احلية وتراكيبها املتداولة
 تريب يف النشء كافة ؛وعة أن تكون النصوص األدبية املدرسية متن- 

  .اجلوانب يف النفس اإلنسانية ،وااللتزام بالقيم التربوية لألمة
 غرس حب الفصحى وحب األدب العريب يف الناشئة ،ومساعدم -

على تذوقه وتشجيع املوهوبني يف جمال الشعر والقصة واملقال ،واخلطابة 
    .باللغة العربية الفصحى

  :عض أسس وقواعد العربيةالتخلي عن ب: اخلطر الثالث
 اللغة ، حبجة أنهدفها هدم أسس وقواعد الفصحى ةدعو  وهي 

وأا لغة صحراء وسيف وناقة وال تصلح إال  ،العربية الفصحى لغة معقدة
وأا لغة  ، وال تصلح للعلوم احلديثة،غزل باحلبيبة والوقوف على الديارللت

لك مة قدمية تبناها وت متخلفة متحجرة، ومل تعد تواكب روح العصر،
أقوام من املستشرقني ومن تأثر م يف الوطن العريب ،حيث اموا اللغة 

                                 
   ).٦٦، ص  مرجع سابق،حممد مبارك( - ١



٢٣١ ربية في عصر العولمة؛ األخطار وسبل المواجهة اللغة الع

العربية بالصعوبة والتعقيد وأخذوا يشككون أهلها يف مقدرة لغتهم على 
إىل إلغاء ودعوا  ،١جماراة العصر واالتساع للتعبري عن مستحدثات احلضارة

جة  حب؛إىل إلغاء مجع التكسري واملثىن و وأنه من باب الترف اللفظي،اإلعراب
إىل إصالح قواعد الكتابة ودعوا أيضا  ،عدم وجودمها يف اللغات األخرى

  .اإلمالئية بدعوى التيسري ومواكبة العصر
وبسبب هذه التهم عزلت اللغة العربية يف هذا العصر عن العلوم 

 الشعائر والتقنية احلديثة حىت أصبحت مقصورة يف بعض الدول على ممارسة
ينظر إليها على  وأصبحت يف بعض األوساط حمل ازدراء وسخرية الدينية ،و

، ويرد ٢وكثري منها قائم على املوازنات باللغات األوربية  ،أا لغة التخلف
هي حالة  ال تنفرد به العربية وحدها، وإمنا -مثالً –بأن اإلعراب :عليها

الفتحة والكسرة إمنا هي فاحلركات الضمة و ،موجودة يف عدد من اللغات
أحرف رئيسية وجدت لتسهيل عملية النطق ببقية احلروف الصامتة مهموسة 
أم متفجرة من األجبدية ولتسهيل تركيب اجلمل أو النطق بالكلمات جمتمعة 

  ولو رجعنا ٣..ومل يكن ليوجدها فرد أو أفراد معينون وإمنا هي طبيعة لغتنا
العربية وسط بني اللغات األخرى وهي إىل اللغات األخرى جند أن اللغة 

 تقسم أمساءها - مثالً–فاللغة األملانية  ،سهل من تلك اليت يتشدق ا القومأ
إىل مذكر ومؤنث وجنس ثالث ال تعرفه العربية وهو احملايد ،وتضع لكل 

                                 
 ).١٦٤رمضان عبدالتواب، مرجع سابق ، ص .د: انظر( - ١
  ).١٢٠ -١١٩طالب عبدالرمحن، مرجع سابق، ص ( - ٢
 ).١٧٣حممد مبارك، مرجع سابق، ص ( - ٣
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واحد من هذه األجناس الثالثة أربع حاالت إعرابية هي حاالت الفاعلية 
والقابلية واألخرية ال تعرفها العربية وهي إعراب املفعول واملفعولية واإلضافة 

ومن يشكو من كثرة مجوع التكسري سيحمد للعربية االطراد النسيب .الثاين
هلذه القواعد إذا درس اللغة األملانية ورأى كثرة صيغ اجلموع فيها إىل درجة 

بارة أن كل كتاب يف تعليم قواعد األملانية تبدأ صفحاته األوىل ذه الع
 ألنه ليست هناك قاعدة ؛احفظ مع كل اسم أداة تعريفية وصيغة مجعه(

واللغة االجنليزية اليت أصبحت حجة أولئك الذين يدعون إىل إلغاء .١لذلك
وقد يضيق ا حىت أبناؤها  ،طوي على قواعد صعبة يف االستعمالالقواعد تن

ك اللغة  وال ميكن أن توجد تل،فليس مثة لغة يف األرض دون قواعد! 
 إذ هي يف هذه احلال تنتفي أن تكون لغة ؛املتحررة من أميا ضابط أو قاعدة

فكيف يستطيع هؤالء أن . وتكف عن أداء مهامها يف تسهيل وإجياد التفاهم
؟ فمن ال يقرأ بالعربية الفصحى، ال ؤوا أو يكتبوا من غري قواعد وأسسيقر

. ٢ حروفَها من العربية الفُصحى ألا تستعري؛املكتوبة ميكنه أن يقرأ بالدارجة
واجلامعي الذي خيشى سطوة اإلعراب فيكف عن الكتابة بالفصحى يتعني 
عليه أن يتعلم قواعد اللغة ،وهو لن يستطيع أن يكتب إذا مل يقف على 

  . ٣مقومات اللغة وقواعدها وإمكاناا التعبريية 
                                 

  ).١٦٧  -١٦٦رمضان عبدالتواب، مرجع سابق ، ص.د:انظر( - ١
، صحيفة القدس العريب، "هل العربية، عندنا، لُغةٌ رمسية؟" ، صالح بوسريف(- ٢

١٩/٣/٢٠١٠.(  
  ).١٧٣حممد مبارك ، مرجع سابق، ص ( - ٣



٢٣٣ ربية في عصر العولمة؛ األخطار وسبل المواجهة اللغة الع

فقد أن تلك التهم صادرة عن عامل نفسي  )مسيح أبو مغلي(ويرى 
ظن كثري من أولئك املنهزمني أن اللغة العربية صعبة معقدة كثرية القواعد 

 ،١وهذا العامل النفسي له دور كبري يف تفشي الضعف يف اللغة العربية
فليست صعوبة الفصحى سببا يف الدعوة إىل هجراا أو إطراحها فال ينهض 

باجلهد والعرق حجة على صحة تلك الدعوى فاحلضارة اإلنسانية مل تنب إال 
   ٢..ومل تنب مبنطق الكساىل واملتهاونني

  : سبل تاليف هذا اخلطر
 تعتمد على بطرق مجيلة وشيقة عرض قواعد اللغة للصفوف األوىل -

، نفسه مجال هذه الفصحىبيكتشف الطفل ل ،سماعال التحليل واحملاورة و
  .٣فكلما أمسعنا الطفل اللغة الفصحى اعتاد عليها وتداوهلا

                                 
مسيح أبو مغلي، التدريس باللغة العربية الفصيحة جلميع املواد يف املدارس  :انظر( - ١

 ).٩ -٨،ص) ١٩٩٧-١٤١٨دار الفكر، : عمان(
 ).٨١طالب عبدالرمحن، مرجع سابق، ص( - ٢
 العربية وما يتعلق عدد حصص اللغةحول  وهناك دراسة قام ا أحد الباحثني( - ٣

ا يف بعض الدول العربية ، من الصف األول املتوسط وحىت الثالث الثانوي ، 
ذاا؛ فوجد أن عددها يف  وعدد حصص اللغة اإلجنليزية  يف بريطانيا يف الفترة

حصة؛ بينما ال يزيد عددها عن )١٢٥٠(و) ١٠٥٠(الدول العربية يتراوح بني 
ا يعادل ثالث ساعات أسبوعياً ، على مدى ست حصة يف بريطانيا؛ مب)  ٥٨٠(

سنوات يقضيها الطفل العريب يف تعلم قواعد لغته والتعرف على مبادئها؛ بينما 
تتاح للطفل اإلجنليزي يقضيها يف حتليل النصوص ،واستخالص األفكار األساسية 

 =، ) ١٦٩جملة البيان العدد (معن عبدالقادر ، . د:انظر" وأساليب التعبري وغريها
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ليص قواعد النحو من احلشو واالستطراد من خالل االبتعاد عن احلشو  خت-
واملماحكات اللفظية وعدم اخللط بني الواقع اللغوي واملنطق ، الذي ال طائل وراءه

العقلي، والوقوف على األصول اللغوية والنحوية وترك التفاصيل الدقيقة واخلالفات 
حيث ميكن أن تستخلص القواعد "بني أقطاب املدارس النحوية للمتخصصني فقط ،

  فاللغة العربية قد مرت ١"األساسية لنحو اللغة العربية يف صفحات قليلة مصفاة 
مبراحل وأثرت فيها عوامل داخلية وخارجية وأدى ذلك إىل تطور ألفاظها 

مما دعا إىل مبدأ تنقية اللغة مما أصاا من حلن العوام واخلواص على  ودالالا؛
تاج إىل مراجعة مستمرة تستهدف اكتشاف التحوالت اليت تطرأ على تح ف٢.السواء

براجمها وأنظمتها املختلفة دف رصد استجاباا، واختاذ التدابري اللسانية الكفيلة 
اللغات تواجه أن بعض بعض الدراسات حيث تشري "مبواجهة املخاطر اليت جتاها 

تيجة الثورة االتصالية ذات الطبيعة مصريا غامضا يف اية القرن احلادي و العشرين ن
الرقمية ، ونتيجة تقدم الصورة وحلوهلا حمل اللغة ، إضافة إىل زوال احلواجز أمام 

   .٣"قنوات االتصال حيث ألغيت حدود املكان واختزلت أبعاد الزمان 
 االهتمام مبا يسمى النحو التطبيقي من خالل قراءة النصوص األدبية -

  ــــــــــــــ
  .) ٥٩-٥٨ص  =

  ).١٦٧رمضان عبدالتواب، مرجع سابق ، ص.د( - ١
حممد بدوي املختون، تصحيح الفصيح وشرحه البن درستويه، . د:انظر(- ٢

  ).  ٧، ص)١٩٩٨مطابع األهرام  : القاهرة(
 مقاربة ثقافية: العوملة اللغة العربية واختراق اهلوية يف عصرجنيب بن خرية ( - ٣

  ).عامللتقى الفكري لإلبدا
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يكتسب الطالب املهارات اإلعرابية املتنوعة من الرفيعة وحفظها حيث 
خالل الضبط اإلعرايب وإعراب الشواهد الشعرية التطبيقية وربط الدرس 
اللغوي بالدرس النحوي يف مجيع املراحل التعليمية ، ولعل صعوبة النحو 

  .تعود إىل طريقة عرض النحويني لقواعدها وابتعادهم عن وصف الواقع
 اإلمالئية والنحوية  اليت توضح األخطاءاالهتمام بامللصقات- 

  ويف كل،تعلق على جدران الفصول املدرسية ويف املمرات، وبأسلوب ميسر
  .مكان جيتمع فيه التالميذ يف املدرسة

وقد  يف تعليم قواعد اللغة العربية ، من املنجزات املعاصرة االستفادة -
يف ميدان التعليم قام كثري من الباحثني خبطوات جادة يف ذلك وتطبيقها 

   .حيث أسفرت عن نتائج جيدة
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  :انتشار األخطاء الكتابية واإلمالئية: اخلطر الرابع
وهذا  ،ظاهرة الضعف يف الكتابة واإلمالءتزداد يف اجليل األخري   

 على الرباعم الصغرية - كما كان يف اجليل القدمي –الضعف ليس مقصورا 
 بل وصل األمر حىت إىل أعلى ؛وىلمن أبنائنا يف مراحلهم التعليمية األ

املستويات العلمية وحتول اخلط إىل قدر من العجمة واأللغاز ،ورمبا وقف 
ولعل سبب ذلك  املعلم أمام خط الطالب برهة من الزمن ليستبني كلمة ما،

واخلط العريب الذي نكتب به لغتنا  ،يعود إىل الضعف يف الصفوف األوىل
 شك أنه خط مربأ من العيوب والدليل على اجلميلة منذ مئات السنني ال

 وإن كانت هناك بعض .ذلك عدم وجود هذه الظاهرة يف األجيال القدمية
خلط العريب ليس بدعا بني اخلطوط يف مشاكله إذا قورن االصعوبات فإن 

بلغات أخرى كالصينية اليت يصل حروف أحد كلماا إىل أربعني حرفًا 
 كلماا إىل عشرة أحرف وال ينطق والفرنسية يصل عدد حروف إحدى

يتميز و، واإلمالء ليس صعبا وال معقدا ١..منها إال حرفان أو ثالثة
 فالذي ؛ فكل حرف مميز عن األحرف،باالختزال وعدم التشابه بني حروفه

   .يكتب بالعربية يف سطر يكتب باالجنليزية يف سطرين أو ثالثة
  : سبل تاليف هذا اخلطر

 بعض الرخص يف كتابة اهلمزة االستفادة منو ،مالءتسهيل قواعد اإل-
الكلمة إذا كان ما قبلها  قرار جممع اللغة العربية أن اهلمزة يف وسطمثل 

                                 
سيد أمحد أبو حطب، حبوث ندوة ظاهرة الضعف اللغوي يف املرحلة اجلامعية، ط .د( - ١

 ).١٧٨ص ١جامعة اإلمام حممد بن سعود،ج :الرياض (١٩٩٧-١٤١٨



٢٣٧ ربية في عصر العولمة؛ األخطار وسبل المواجهة اللغة الع

   ١.ساكناً وكان هذا الساكن حرف مد، رمست مفردة
عريض لكل  خبطة الكلمات اليت يكثر فيها اخلطأ وتصحيحها كتاب-

ول املدرسية ويف املمرات ويف جمموعة من اللوافت تعلق على جدران الفص
 بقاعدة سهلة أو جمموعة وتنتهيمكان جيتمع فيه التالميذ يف املدرسة،  كل

 . عليها سهلة من القواعد ميكن تطبيقها
  :إقصاء الفصحى عن وسائل اإلعالم: اخلطر اخلامس

سالحاً أشد قوة وفتكاً   لقد أصبحت وسائل اإلعالم يف العصر احلديث 
وكالة ) ١٣٠(، وأدرك الغرب أمهيتها؛ فهناك حوايل كريمن السالح العس

فرع توكيل يف ) ٢٠٠(وكالة أمريكية هلا قرابة ) ٣٠(إعالم دولية يف العامل منها 
العامل العريب وميزانية هذه الوكاالت وحدها تعادل امليزانية املخصصة يف البالد 

لعاملي، أما من اإلعالم ا % ٩٠العربية، واإلعالم الغريب ميثل أكثر من 
تقريبا منها أمريكية علما % ٧٠املسلسالت والربامج الدرامية يف القنوات العربية 

فقط من املسلسالت والربامج غري % ٢أن القنوات األمريكية ال تعرض أكثر من 
األمريكية، ويف جمال االنترنت أصبحت ثورة املعلومات تكرس ثقافة الغرب 

% ٩املعروضة فيها باللغة اإلجنليزية وحدها ومن املادة % ٨٨ولغته فتقريبا 
  .٢؟!بالفرنسية فأين نصيب اللغة العربية % ٢باألملانية و

                                 
  ).١٥٠دليل اإلمالء وقواعد الكتابة العربية، ص، فتحي اخلويل:انظر( - ١
البيان، العدد : الرياض(د ماهر عباس جالل، االستعمار النفسي يف ثوبه اجلدي.د( - ٢

   ). ١٢٧ -١٢١،ص  )١٤٢٢ربيع األول ١٦٣
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املقروءة (وصلت إليه اللغة العربية يف وسائل اإلعالم املختلفة  ماإن 
أصبح اخلطاب اإلعالمي العريب ف ومؤسف، شيء خمٍز)واملسموعة واملرئية 

 النشء واملشاهد العريب على يترىبخيدمها، ويضر باللغة العربية أكثر مما 
وسنذكر بالتفصيل أهم هذه الوسائل  ، العربية السليمةتهالتخلي عن أصال

  :وأثرها على اللغة ذلك كما يأيت
  :تالصحف واالّ: أوال

ل ما يصدر عنها من مقاالت  كانت الصحافة قدميا تتحرى الدقة يف ك
مدرسة قائمة بذاا تنتسب إليها أقالم وأصبحت الصحيفة أو الة  ،وأخبار
ويف عصر العوملة بلغت األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية  .وأجيال
ن الكثرة حبيث مل تعد وأصبحت م ،بية ال حد هلا يف الصحف واالتواألسلو

وتأيت !وباتت اللغة العربية يف هذه الوسائل كأل مباحا للكثريين  ،تشد النظر 
ى يف أن تكون عناوين بعض املقاالت يف الصحف واالت الطامة الكرب

  . لثقافة الغرب ولغتهاًتكريس والنشرات باللغة األجنبية يف هذا 
    :الوسائل املسموعة واملرئية: ثانيا

وهي اليت تعتمد على حاسيت السمع والبصر مثل التلفاز واحلاسوب  
هذه الوسائل باتت و ،ترنتلصويت  وأمهها التلفاز واإلنواملذياع والتسجيل ا

اليوم مكونا أساسيا من مكونات قوى التحول اللغوية اليت متلك القدرة على 
    .فرض استجابات وتوجهات يف عقول املشاهدين وسلوكهم ومواقفهم

وقد أثبتت األحباث والدراسات أن بعض التالميذ يف البالد العربية 
) ١٥,٠٠٠(ضى أمام التلفاز عندما يتخرج من الثانوية العامة يكون قد أم
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ساعة على ) ١٠,٨٠٠(من ساعة، بينما مل يقض يف حجرات الدراسة أكثر 
مع أن هذه اإلحصائيات كانت يف وقت ال يشاهد التلميذ .١)أقصى تقدير

فيه إال قناة أو قناتني، فكيف وقد أتيحت هلم مشاهدة عدة قنوات، دون 
 فتحت األبواب حسيب أو رقيب؟ وكيف بعد دخول اإلنترنت، وقد

لوسائل العوملة الثقافية األخرى على مصراعيها؟ فصرف كثري من الناس عن 
القراءة النافعة اجلادة بسبب اجللوس أمام التلفاز ساعات طويلة ، وفسد 
الذوق والشعور وضياع مكانة اللغة العربية وهوية األمة بسبب هبوط لغة 

شاهد االحنراف وتشد الناس األغاين وسقوط أسلوا،والقصص اليت متتلئ مب
إليها عن طريق ما تتضمنه من خالعة وجمون ،فتتخلى عن لغتها بدعوى 
الواقعية والترفيه وتعتمد دغدغة العواطف من خالل األدب الرخيص املبتذل 

عها حمل الفصحى العبارة الساقط الصورة وحلت العاميات على تعددها وتنو
، ورصدت اجلوائز الضخمة ألشكال يف برامج األطفال، والربامج احلوارية
واملربر هو أن العامية بسيطة ومفهومة األدب العامي، حتت مسميات خمتلفة 

كثر مما ، حىت أصبح األطفال حيفظون من مفردات العامية ألدى اجلميع
، وشاعت ظاهرة التسكني بدال من التشكيل حيفظون من مفردات الفصحى

اعات التجارية ،واخلرب عند هؤالء يف نشرات األخبار وذلك مع ظهور اإلذ
املذيعني واملذيعات ال يعدو أن يكون جمموعة من الكلمات الساكنة األواخر 
متاما كما هو احلال يف اللغات األوربية وحسب هؤالء أن يف هذا ختفيف 

                                 
.  موقع املسلم من دراسة قام ا دآثار أخرى للعوملة الثقافية   ناصر العمر.  د(- ١

  ).محود البدر
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والواقع أن العكس متاما هو الذي حيدث فالتشكيل للكلمات .على املستمع
  .١دلوالا الصحيحة وخمارجها هو الذي يكسبها م

ومن اآلثار اخلطرية هلذه الوسائل ظهور أعمال مسرحية يتعمد املمثلون 
فيها إضحاك اجلماهري عن طريق حتريف العربية أو السخرية من معلميها، 

  .وأن يوضع املتحدث باللغة الفصحى موضع التندر
   :اإلعالنات:ثالثًا

ة،وقد اختذت أصبحت اإلعالنات يف وسائل اإلعالم سوق رائج  
  : ومن آثارها يف اللغة ،نات يف العصر احلديث أكثر من شكلاإلعال

اللغة األجنبية ويف هذا ب إن كثريا منها باللغة العامية اهلابطة وبعضها -
  . ترويج للعامية واللغات األجنبية

 إن املفردات والتراكيب اللغوية اليت تنقل إىل اجلمهور من خالل -
راكيب ركيكة مملوءة باألخطاء اللغوية والنحوية ويف هذه اإلعالنات هي ت

  .هذا ترويج هلذه األخطاء
الترويج لعادات نطقية غري صحيحة  إفساد الذوق األديب واللغوي و-

يف لغة اإلعالنات حيث تشد املشاهدين واملستمعني احلركات والتراكيب 
   اهلابطة وال يهم الشركات واملؤسسات املعلنة إال الربح السريع

  : سبل تاليف هذا اخلطر
 موقعنا اإلعالمي املستند إىل لغتنا -حنن العرب-أن يكون لنا  -

                                 
، جملة األدب االسالمي "اللغة العربية مسموعة ومرئية " حممد أمني توفيق ،. د( - ١

 )٦٦ ص١٩٩٧ فرباير مارس إبريل ١٤١٧ذو احلجة  شوال ذو القعدة ١٤ العدد
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 القومية وتراثنا احلضاري، سواًء أكان ذلك باملطبوعات أم بالفضائيات أم
  .١توحيد اجلهود يف كل جماالت اإلعالمب

ألعمال األدبية والصحافة االعربية الفصحى لغة اللغة  أن تكون-
 ومن حبيث تغدو لغة مفهومة لدى كل املواطنني العرب،  واملسرحواألخبار

املفارقات العجيبة أن جند اهتماما باللغة العربية يف اإلذاعات املوجهة باللغة 
 . العربية من العامل اخلارجي

 فال خيتار ، الدقة يف اختيار املذيعني والصحفيني واملراجعني واحملررين-
 يف اإللقاء والنحو واإلبداع اإلنشائي كتابة مقال إال من جيتاز عدة امتحانات

  . ٢أو خاطرة والتأكد من صالحيته علما وخلقا ودينا ومظهرا
 ذيب اإلعالنات واستغالهلا كوسيلة إجيابية هادفة لتصحيح وتعميق -

املفاهيم اللغوية الصحيحة بالعربية الفصحى حىت ينشأ الطفل وقد تكونت يف 
  . ةذهنه ثروة لغوية صحيح

 أن يراعى يف اإلعالنات املسجلة واملصورة االلتزام بالقيم الدينية -
  .واألخالقية وهيمنة الطابع العريب والوطين وجتنب ما خيدش احلياء

لتوسيع تشجيع اإلنتاج التعليمي والترفيهي املوجه لألطفال  -

                                 
عدم  ال يعين أن نقوم بشن حرب على اللهجات الدارجة ولكن يعين وهذا( - ١

االتكاء الشديد على احملليات الضيقة وجتاهل الفصحى اليت هي لغة مئات املاليني 
  ).من العرب

ية منهم خترج من ولو أمعنا النظر يف بعض املذيعني والصحفيني لوجدنا الغالب( - ٢
  ).كليات ال تتناسب مع العمل اإلعالمي
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، وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة عن طريق مداركهم يف اللغة العربية
  .عرض تلك املواد بطريقة جذابة وشائقة باللغة العربية امليسرةو

اللغة العربية ومناقشة أصول توجيه برامج إذاعية وتلفزيونية لتعليم  -
  . القضايا الثقافية والتراثية

 إن ختصص كليات اإلعالم ساعات كثرية لتعليم اللغة العربية كما -
  .هو مطبق يف كليات اللغة العربية

لكتاب واألدباء إىل كتابة مواد باللغة العربية الفصحى لربامج  دعوة ا-
ومتثيليات وأخبار ومنوعات يف القنوات الفضائية الناطقة بالعربية حيث تشتد 
احلاجة اآلن مع انتشار هذه القنوات إىل غري أن النسبة الغالبة من لغة الكتابة 

  .١فصحىيف التمثيليات واحلوار واملنوعات هي العامية وليست ال
حممد .  إنشاء نظام للمراقبة اللغوية يف وسائل اإلعالم  وقد ذكر د-

أمني توفيق أن حمطة تلفزيون الشرق األوسط سباقة يف ذلك فابتدعت نظام 
اإلشراف اللغوي الذي يتم مبقتضاه بني مذيع أو مذيعة اخلرب وبني املشرف 

 يوصي تباعا وفضال عن ذلك..اللغوي حبيث يتم إدخال التشكيل حبركاته
  .٢بالنطق الصحيح مما يعرض أو يستجد من كلمات وبنيات لفظية

 تعزيز مشروع الرصيد اللغوي العريب املوحد الذي أجنزته اجلامعة -
 بتحديد حصيلة لغوية مشتركة من األلفاظ الفصيحة بني ١٩٨٥العربية عام 

                                 
  .).٦٥حممد أمني توفيق، مرجع سابق،  ص . د( - ١
 ).٦٦املرجع نفسه، ص(( - ٢
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  ١تالميذ املرحلة االبتدائية ليفيد منها تعلما وتأليفًا 
عقوبات على الشركات واملؤسسات واحملالت اليت تستعمل  سن -

غري العربية يف إعالناا كما فعلت احلكومة الفرنسية اليت اختذت قرارا يف 
م يقضي بالعقوبة سجنا أو تغرميا ماليا يصل إىل ما يعادل ألفي )١٩٩٤(مايو

ق دوالر حبق كل من تثبت عليه جرمية استخدام غري الفرنسية يف الوثائ
واملستندات واإلعالنات املسموعة واملرئية وكافة مكاتبات الشركات العاملة 
على األرض الفرنسية وخاصة احملالت التجارية واألفالم الدعائية اليت تبث 
عرب اإلذاعة والتلفاز ، وقد جاء هذا القرار ملواجهة هجمة اللغة االجنليزية اليت 

  .٢فرنسيةأوصلتها األقمار الصناعية إىل البيوت ال
  :األخطار الخارجية :ثانيا

  : انتشار التعليم باللغات األجنبية: اخلطر األول
كرب األخطار اخلارجية على اللغة العربية أ من التعليم األجنيبيعد   

ل على ذلك ، ويدليم األجنبية يف البلدان العربيةبسبب انتشار مؤسسات التع
والتخطيط يف معهد مدير قسم السياسة ) روبرت ساتلوف(ما كشفه 

نوعا من  )١٨٥( عن وجود واشنطن لسياسات الشرق األدىن النقاب
مدرسة  )٥٠ (من بينها، دولة )١٣٢(املدارس األمريكية منتشرة يف 

يف البلدان العربية واإلسالمية، وأا ختضع مباشرة إلشراف وزارة ) بفروعها(
                                 

أبو السعود الفخراين ، من آثار العامية يف العربية وأبنائها  ، ندوة ظاهرة .د( - ١
حممد بن سعود جامعة اإلمام :الرياض(الضعف اللغوي يف املرحلة اجلامعية ،

  ).٣٠٨ص١،ج )١٩٩٧-١٤١٨اإلسالمية 
  )).٥٥٠٢نقال عن صحيفة اخلليج اإلمارتية العدد ١٢٧ص) ١٦٦جملة البيان العدد ((- ٢
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دارس مكتب امل(اخلارجية األمريكية من خالل مكتب خاص يسمى 
 هااجلامعات األجنبية في وصل عدد ففي مصر مثالً ١) !األمريكية عرب البحار

 جامعات بدءا من اجلامعة األمريكية وانتهاء بالربيطانية والفرنسية )٥(إىل
  ٢.واألملانية وحىت الكندية

غة العربية إىل البلدان هجرة األدم: استفحال هذا اخلطر منهاومن آثار 
بعض الدراسات عن وجود عالقة قوية، وجاذبية ، وقد كشفت األجنبية
بني هجرة األدمغة العربية إىل أوروبا وأمريكا وبني استخدامهم اللغة : خاصة

أمحد عكاشة، رئيس . ويرى د ٣األجنبية اليت تتحدث ا هذه البلدان الغربية
النفسي، أن األطفال العرب الذين يتلقّون تعليمهم يف  اجلمعية الدولية للطب

أجنبية مييلون إىل الشعور بالنقص واحتقار األهل  رس أجنبية أو مبناهجمدا
بلدام، وأن هذا النوع من االغتراب هو أهم  والشعور باالغتراب الثقايف يف

وظهرت فئات وشرائح . ٤.الغرب أسباب هجرة األدمغة من بلداننا إىل
املالية ومؤسسات تعمل كوكيل للثقافة الغربية، وذلك بتقدمي املساعدات 

ملشاريع أحباثها وعقد الندوات واللقاءات والدورات حتت غطاء تطوير التعليم 
وهناك مراكز  للهيمنة على املناهج واخلطط التربوية والتعليمية يف هذه البلدان،

                                 
 ، )غزو آن له أن ينتهي... املدارس األجنبية يف بالدنا (،  ليلى بيومي. د: انظر( - ١

  ).موقع املسلم 
 ).نت.إسالم أون الين  ندوة اللغة العربية وحتديات العوملة(- ٢
  ).عدنان باحارث، مرجع سابق.د( - ٣
  ).، الس العريب للطفولة والتنمية"العوملة لغة الطفل العريب يف عصر" مؤمتر ( - ٤
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ومؤسسات تنصريية حتت غطاء األعمال اخلريية ،ويتمثل دورها يف التأثري 
 وفرض مناهجها وأفكارها وختريج الفكري والتربوي واللغوي على األطفال،

  .أجيال ليس هلا صلة مباضيها وتراثها وثقافتها العريب واإلسالمي
لدى الديين واللغوي ضعف قضية الوالء  :ومن آثار هذا اخلطر على اللغة

تدرس بلغة وتوظف مناهج هذه املدارس  األجنبية، حيث خرجيي املدارس واجلامعات
تطوره وثقافته ومشكالته االجتماعية واالقتصادية بلدها األصلي، وتعرض تارخيه و

والثقافية؛ ومن مث تتجذر قضية اهلوية املغايرة يف شعور الطالب دون أن يستطيع فهم 
وتصبح اللغة األجنبية لديه لغة العلم ، طبيعة مشكالت جمتمعه هو وال ينشغل بقضاياه

ا إىل الطالب يتشرب تلك اللغة حني تنتقل بتعبرياا ومضامينهو .واحلضارة والتحدث
مدير قسم السياسة ) روبرت ساتلوف(، ويف ذلك يقول ١املضامني دون وعي منه

املدارس األمريكية يف البالد : " واشنطن لسياسات الشرق األدىنوالتخطيط يف معهد
العربية واإلسالمية ليست جمرد صروح تعليمية رفيعة املستوى، بل هي سالحنا السري 

فتعليم  "٢" ا األيديولوجية ألمركة اتمعات العربية واإلسالمية يف معركة أمريك
اللغات األجنبية يف حضانات أطفال املسلمني العرب خبيثة اهلدف فال حيدث يف 

ومن الشواهد . ٣"حضانات الدول الغربية مثل ذلك وهي عملية إلرهاق لعقل صغري 

                                 
  ).١٠ – ٩ص )   شهر ربيع األول١٧٤جملة البيان العدد (مهيمن عبداجلبار ، ( - ١
،  )غزو آن له أن ينتهي... الدنااملدارس األجنبية يف ب   (ليلى بيومي. د: انظر( - ٢

  ).موقع املسلم 
 )٦(، جملة منار اإلسالم ، العدد ) التعليم وضياع اهلوية (خالد حممد خالوي ، ( - ٣

  ).٩٦م ، ص ١٩٩٢ديسمرب
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" العوملة ل العريب يف عصرلغة الطف" اليت تدل على ذلك الضعف ما جاء يف مؤمتر  
أن ابنتها : "حيث قالت إحدى املشاركات) ة والتنميةالس العريب للطفول(الذي أقامه 

، ترفض عربية والفرنسية يف روضة األطفالال اليت تبلغ اخلامسة من العمر وتتعلّم
 أنا أكره العربية، لنقرأ: "بالفرنسية مراجعة دروس اللغة العربية معها وتقول هلا

 وحمافظ ١٩٧٣اللواء منري شاش أحد أكرب قادة حرب أكتوبر وقد قال . ١."الفرنسية
مشال سيناء األسبق حمذرا من اهتزاز االنتماء لدى األجيال اجلديدة بسبب التوسع يف 

فوجئت بأن أحفادي يتحدثون معي بلغة خليط من : "انتشار املدارس األجنبية مبصر
ون يف مدارس أملانية، واألخطر عندما تقام مباريات بني العربية واألملانية ألم يتعلم

  ٢".مصر وفريق أملاين يشجع األطفال الفرق األملانية
 لدى ٣ظهور الثنائية اللغوية: ومن آثار هذا اخلطر على اللغة أيضا

األطفال الذين يتلقّون تعليمهم يف مدارس أجنبية ،وقد أثبتت الدراسات أن 
لألطفال دون سن الثانية عشرة يؤدي إىل حدوث تعليم اللغات األجنبية "

احلروف العربية واحلروف التشويش اللغوي لديهم فتختلف عليهم 
وتؤكد هذه  ،على هوية الطفل وانتمائه احلضاريويف هذا خطر  ،٤"األجنبية

الدراسات على ضرورة أن يتعلم الطفل يف بدايات حياته باللغة العربية حىت 

                                 
 ).الس العريب للطفولة والتنمية( - ١
  .)إسالم أون الين  ندوة اللغة العربية وحتديات العوملة:انظر(- ٢
واج اللغوي هو وجود مستويني لغويني يف بيئة لغوية واحدة أما الثنائية االزد((- ٣

  )).فتدل على التقابل بني اللغات املختلفة 
 ).٢٨، ص  ) ٥١٦جملة الوعي اإلسالمي العدد (حممد احلمالوي ، : انظر( - ٤
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 لكيال يعاين االزدواج ؛ما نبدأ يف تعليمه اللغات األجنبيةإذا أتقنها اتقانا تا
وقد أثبتت مجيع الدراسات واألحباث النفسية واالجتماعية  ،١اللغوي

لكي ؛ والتربوية أنه ال جيوز تدريس مطلق علم من العلوم بغري اللسان القومي
 ٢.ال تضاف عقبة فهم اللغة غري القومية على عقبة فهم املادة الفكرية

، ل لغته القوميةفاإلنسان ال يستوعب العلم وال يستطيع أن يبدع إال من خال
والدليل على ذلك أن أشهر العلماء واملفكرين  واألدباء قدميا وحديثًا كانوا 
يكتبون ويفكرون بلغة واحدة رغم احتمال معرفة الكثري منهم بلغات أخرى 

) أرسطو(و) اطسقر(؟ وبغري لغته الصينية ) كونفشيوس(فهل عرف "
ابن رشد وابن تيمية وابن خلدون بغري بغري اللغة اليونانية ؟ و) فالطونأ(و

بغري ) ماكس فيرب( و)كاخط(هل عرف :اللغة العربية ؟ويف العصور احلديثة
) وليام جيمس(و )باكون(بغري الفرنسية؟ و) روسو(و) يكارتد(األملانية ؟ و

  ٣.."بغري االجنليزية؟) جورج اوريل (و
  :  تاليف هذا اخلطرسبل

 احلد من التوسع يف التعليم األجنيب ،ومما يؤسف له أن بعض البالد -
العربية نشرت التعليم األجنيب يف مراحل التعليم املختلفة بدءاً من التعليم 

  .  االبتدائي على الرغم من املخاطر الكثرية منه

                                 
  ).  ، مرجع سابق   ليلى بيومي(- ١
 ).٢٤٤ص١عبدالرمحن القعود ، مرجع سابق ،ج .د( - ٢
جملة : لندن" (واملرض الثقايف..االزدواجية اللغوية"مخيس بن عاشور ، : انظر(- ٣

  )).١١٧ -١١٦،ص١٥٨البيان، العدد
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حيث  دابنا آداب األمم املتقدمة وعلومها لالستفادة منها يف آ ترمجة-
أثبتت التجارب العملية أن الترمجة إىل العربية هلا آثار إجيابية واسعة النطاق؛ 
حيث يزداد التحصيل العلمي ملن يتعلم بلغته األم، ناهيك عما تؤدي إليه 

 .هذه الترمجة من حتفيز اجلهود ألعمال عربية مماثلة لتلك اليت تترجم
، نميةلتلطط الشاملة وربطها باخلاعتبار التعريب قضية قومية  -

، ت واملؤسسات االقتصادية واملاليةإعطاء األولوية لتعريب التعليم واإلداراو
جامعة السوربون عندما ، فمثالً ة من التجارب السابقة يف التعريبواالستفاد

م أسست ١٨٧٠م، ويف ١٢٥٨أُسست درست الطب باللغة العربية عام 
 ١٢وبقيت تدرس الطب باللغة العربية ملدة اجلامعة األمريكية يف بريوت 

مدرسة (إصالحاته يف مصر، وأسس الكلِّيات ) حممد علي(عندما بدأ و. سنة
 عاما بالعربية حىت ٥٠بقيت تدرس العلوم كلها ) اهلندسة والطب والعلوم

 ١! كتاب بالعربية يف الطب وحده٢٥٠٠م، وقد ألَّف املصريون ١٨٨٢
عية وغريها من العلوم البحتة باللغة العربية يعطي نتائج فتعليم العلوم الطبي

وفوائد أكثر، ألن املتعلم ال يواجه إال قضية واحدة هي قضية فهم  أحسن
خري مثال؛فالذين نالوا الشهادات العليا فيها قد  ويف جتربة سوريا.املادة فقط

 ٢.ةمناسبات شىت، وميادين علمية خمتلف برهنوا على تفوقهم على غريهم يف
اليت مل تستعمل لغة أجنبية وسيلة للتعليم وبدالً ) اليابان (ومن األمثلة األخرى

 ، حىت صارت الياباننتجه الغرب يترجم إىل لغة البالدمن ذلك فإن كل ما ي
                                 

  ).   ، مرجع سابق عبد اهللا الدنان.انظر د( - ١
 ).٥٦ ص٢٠٦العدد:، جملة البيان"إصالح التعليم وأزمة اللغة العربية"فريد األنصاري، . د( - ٢
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، وهذا النموذج ال ميكن أن حيتذي به إال من أرقى الدول يف التقدم العلمي
فة وقادرة على التعبري عنها وهذا إذا كانت هناك لغة مالئمة الستيعاب املعر

ال يترك آثاره على اللغة بوصفها رصيدا  كل ااالت، والتحديث له آثاره يف
ثقافيا فحسب؛ بل إضافة هلذا بوصفها واقعا اجتماعيا ذا منافع اقتصادية 

   ١.وسياسية أيضا
 كفاءة التعليم إىلحممد احلمالوي عدة دراسات تشري . وقد ذكر د

سرعة القراءة بالعربية تزيد عن سرعة قراءة نفس املادة ف ، العربيةباللغة
نص عريب يزيد  إىل أن مدى استيعاب أيضا ، وتشري%٤٣باإلجنليزية بنسبة 

، وهذا يعين أن التحسن %١٥عن استيعاب نفس النص باإلجنليزية بنسبة 
لة التحصيل العلمي يف حالة الدراسة بالعربية يزيد عن التحسن يف حا يف

، و أن الدعوة الستخدام لغة أخرى تكون %٦٦باإلجنليزية بنسبة  الدراسة
فقط % ١٠أيضا إىل أن  اروأش ". وقت وجهد املتعلم العريب دعوة إلهدار

اإلجابة  عن أنفسهم بشكل جيد يف أوراق من الطالب استطاعوا التعبري
 ننا درمل يفهموا املعلومات، وهذا يعين أ% ٢٥باللغة اإلجنليزية، وأن 
حول تقرير األمم املتحدة أيضا  ذلك يدل على و٢) كفاءة العملية التعليمية
 دولة يف صدارة العامل تقنياً يتراوح )١٩(ن هناك أ ":التعليم والبحث العلمي

مليون يسري فيها التعليم والبحث )٢٩١(مليون و) ٨ ،٣(عدد سكاا بني 
 !" بية واحدة ضمن هذه اموعةالقومية، وال توجد دولة عر العلمي بلغاا

                                 
  ).٦٩-٦٨اهام طوميسون، مرجع سابق، ص بول هريست وجر( - ١
  ).٢٨ص ) ٥١٦العدد : الكويت(حممد احلمالوي، جملة الوعي االسالمي. د ( - ٢
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جامعة عاملياً إىل أن تلك اجلامعات )٥٠٠(أفضل  وتشري دراسة حديثة حول
مليونا تدرس ) ٢٧٢(و)٣,٨( دولة يتراوح عدد سكاا بني)٣٥(توجد يف 

واحدة بني  مجيعها وجتري حبوثها بلغاا القومية، وال توجد جامعة عربية
  ! هذه اجلامعات

أن فنلندة اليت ، الختراع، حيث أشارت تلك الدراساتابراءات و يف  
 الرباءات لكل مليون مواطن فيها مليون عدد)٥،٢( يبلغ عدد سكاا

مليون  براءة لكل )٢٧١(مليون لديها  )٩ ،٨(السويد  و، براءة )١٨٧(هو
مليونا،  )٢٩١( فإن أمريكا ؛أما على مستوى الدول الكربى، ..مواطن

اليابان وبراءة لكل مليون مواطن، )٢٨٩(ها إىل تصل نسبة الرباءات في
أما إسرائيل . مواطن براءة لكل مليون )٩٧٤(مليون، فيها )١٢٧،٥(
ويف املقابل ، مليون مواطن براءة لكل )٧٤(مليون فعدد الرباءات  )٦،٣(

لكل  الرباءات فيها براءة واحدةد يتعدى عد مليون ال )٧٠،٥(جند أن مصر 
فإذا .".تلّبراءات لكل مليون حم )٣(مليون، )١٧،٤( مليون مواطن، وسوريا

الستخدام اللغة القومية أفرزت خرجيني يف كل هذه الدول  كانت الدعوة
خمتلف التخصصات، فلماذا حياول البعض  على هذا املستوى الرائع ويف

  . ١"!  ؟ إيهامنا بأن التعليم باللغات األجنبية أفضل
  :جنبيةانتشار األلفاظ األ: اخلطر الثاين

شرت بني اخلاصة وفدت علينا يف العصر احلديث ألفاظ كثرية دخيلة انت  
وباتت تلك املفردات تطارد الكلمات الفصحى يف كل  ،والعامة من الناس

                                 
 ).٢٨حممد احلمالوي، مرجع سابق ص ( - ١
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يف املأكل وامللبس واأللعاب واألدوات واألسواق والشوارع وامليادين : ميدان
لى ألسنة كثري من الناس حىت العامة، ومن أمثلة هذه األلفاظ الدخيلة مما يدور ع

، ايس كرمي، بنطلون، سلطة، شوكوالتة،كيك( :يظن أا ألفاظ عربية أصيلة
سوبرماركت، صالون، بوفية،  ستوديو، أ.، بطانية، موكيت، موبيلياتشوور

بالستيك، سكرتري، . كورنيش، مول، سييت، كارنون، كاونتر، كتالوج، كربون
 ميدالية، اجلول، الكورنر باكيت، بيجر، كنترول، ميكانيك، فيلم، فولكور،

تلكس، فاكس، فلتر، فيديو، ميكروفون، تلفون، التليفزيون، بودرة، ديكور، 
  ).شامبو،كلينكس، مكيياج، أكزما، فريوس، كبسولة، كولستول، هستريا

االستهانة ء اللغة العربية وازدرا:   ومن آثار هذا اخلطر على العربية
 من خالل  تشويه نطق عقر دارهاوطنها وخنقها يف ا،والعدوان عليها يف 

احلروف والكلمات والتراكيب العربية إذا اختلطت مع كلمات أعجمية 
وإن شئت أن ترى هذا اخلطر مصورا جمسما :"يقول الشيخ أمحد شاكر

فاستمع إىل قراءة شبابنا يف هذا العصر ؛مهددا بتدمري النطق العريب الفصيح
ا فيه أعالم أجنبية ،تسمع العجب حروفًا عربية ،إذا ما قرؤوا كالمغري ا عربي

عالما أجنبية مث أ ، وحلنا مستفيضا، وقواعد مهلهلة،مستقيمة وال فصيحة
 فنحن إذن ١." .ومتيل األشداق ،وتؤكل فيها احلروف ،تعوج ا األلسنة

  .أمام خطر حقيقي من حماصرة هذه األلفاظ للغة العربية

                                 
: منصور اجلواليقي ،املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم، حتقيق( - ١

  )١٩ ص  )١٤٢٣مطبعة دار الكتب : القاهرة(أمحد شاكر 
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  : اخلطرسبل تاليف هذا
نها ، حىت يتلقياد اخلطاب بالعربية اعتمن أهم السبل لتاليف هذا اخلطر

فاألمم القوية  ؛، فيظهر شعار اإلسالم وأهلهالصغار يف املكاتب ويف الدور
تسعى لفرض ثقافتها على األمم الضعيفة املغلوبة ، وإمنا يعرب ذلك كله على 

، وملا كان مة الغالبة عليها عادة بلسان األ ولغات األمصار تكون.جسد اللغة
املسلمون غالبني على غريهم من األمم صارت اللغة العربية هي لغة 

  . ١البالد اليت هي يف أصلها أعجميةالتخاطب يف كثري من 
رمضان عبدالتواب مسألة تعريب األلفاظ األعجمية بيانا  .وقد بين د

ما أدخله بعض ما استخدمه املولدون يف خمتلف العصور و":وافيا فقال
احملدثني يف العصر احلاضر أو يرى إدخاله يف اللغة العربية من كلمات أجنبية 

الفنية فقد رأى جممع اللغة خترعات أو باملصطلحات العلمية وتتعلق بامل
العربية عدم جواز استعماله ألن يف اللغة العربية غنية عنه وألن يف بطون 

جورة احلسنة النغم واجلرس الكثرية معجماا مئات األلوف من الكلمات امله
 ،"االشتقاق مما يصلح أن يوضع للمسميات احلديثة بدون حدوث اشتراك

وجوز امع أن تستعمل بعض األلفاظ األعجمية عند الضرورة على طريقة 
ألن اللغة ال تفسد بالدخيل بل حياا يف هضم هذا ؛ العرب يف تعريبهم

لكالم األجنيب تعد مزية وخصيصة هلا هي الدخيل فمقدرة لغة ما على متثل ا
 ويضيف .صاغته على أوزاا وصبته يف قوالبها ونفخت فيه من روحها

                                 
 ١٥-١٤ ص ١٥٢ جملة البيان العدد أحكام الرطانة  عبد الرمحن آل عثمان(- ١

 )١٤٢١شهر ربيع اآلخر لعام
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أن مشكلة تعريب ألفاظ العلم ومستحدثات احلضارة هي مشكلتنا : "أيضا
احلقيقية يف العصر احلديث وجمامعنا العلمية مل تستطع حىت اآلن معاجلة هذه 

ا تنتظر حىت يشيع اللفظ األجنيب على كل لسان املشكلة معاجلة حامسة فإ
وتستخدمه العامة واخلاصة وتنشره وسائل اإلعالم املختلفة مث تسعى بعد 
فوات األوان إىل حماربته والبحث عن بديل له عند العرب القدماء ،وبذلك 
يولد هذا اللفظ ميتا الشتهار اللفظ األعجمي وشيوعه على األلسنة وكم من 

تها اامع اللغوية ملستحدثات احلضارة غري أا مل تتجاوز أبواب ألفاظ وضع
اامع ،ولو أننا مسينا مستحدثات احلضارة بأمساء عربية عند أول ظهورها 
وعملت وسائل اإلعالم على ذيوعه وانتشاره الرتبط يف أذهان الناس مبسماه 

هب واالشتقاق مذهب من مذا. ١قضينا على هذه املشكلة من أساسهاو
العربية جيدد شباا على مر الزمن والعربية الفصحى حتمل يف طبيعة تكوينها 

فال حجر على أي مستخدم للفصحى يصوغ مجال "عنصر التجدد واحلياة 
عربية تشبه يف نظامها مجل العرب يف موقع مفرداا وأبنية كلماا وداللة 

  .٢.".ألفاظها وإن مل تكن اجلمل بعينها مما قاله العرب
هذه  على لغتنا من زحف خوفال أ : " مها خري بك ناصر.   وترى د

، كوا لغةً حية، حمصنة بقوانني تشكلها الداخلي واليت تساعدها على األلفاظ
استيعاب ما تنتجه العوملة، وما تقدمه من مصطلحات، ميكن تطويعها ومنحها 

اف بذلك ألفاظٌ بعضاً من خصائص اللغة الذاتية، وإكساا هوية عربية، فتض
                                 

   ).١٨٧  -١٨٦رمضان عبدالتواب، مرجع سابق ،ص.د: انظر( - ١
  ).١٨١املرجع نفسه ،ص( - ٢
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جديدة إىل العائلة اللغوية العربية، وتنمو املفردات، وتتطور الداللة اللفظية، 
 ، واللغة العربية فينحسر اخلوف من املصطلحات اجلديدة بالتداول واالستخدام

أثبتت عرب تارخيها بأا قادرة على استيعاب العلوم بألفاٍظ عربية بأسلوب علمي 
 ١".ا جاء قابالً للقياس دخل يف حقل التداول املعجمي العريبقائم على القياس فم

ومما يؤيد هذا الرأي أن املفردات اليت تقتبسها لغة ما عن غريها من اللغات يتصل 
معظمها بأمور قد اختص ا أهل هذه اللغات أو برزوا فيها وامتازوا بإنتاجها أو 

فردات الفارسية أو اليونانية كثرة استخدامها فمعظم ما انتقل إىل العربية من امل
يتصل بنواح مادية أو فكرية امتازوا ا الفرس واليونان وأخذها عنهم العرب 
وهكذا نرى أنه من العبث إنكار وقوع املعرب يف العربية الفصحى والقرآن 

ما قيس على كالم أن "،وقد ذكر ذلك ابن جين يف اخلصائص ٢،٣..الكرمي
جناس األعجمية قد أجرته األا أعرب من وم..العرب فهو من كالم العرب

  .٤"العرب جمرى أصول كالمها
إقصاء اللغة العربية عن التواصل مع الشعوب واألمم : اخلطر الثالث

  :املختلفة
دون  لغة الدولة اإلسالمية املمتدة العربية يف صدر اإلسالماللغة كانت  

سكان   من ربع أكثروأصبح ،لصني شرقاً إىل حدود فرنسا غرباًانقطاع من ا

                                 
 ).، مرجع سابق مها خري بك ناصر.  د(- ١
  ).١٨٥رمضان عبدالتواب،مرجع سابق ،ص.د( - ٢
   ).   ٣١٢كاصد ياسر الزيدي ، مرجع سابق، ص ( - ٣
  ).٣٥٧ص١ابن جين، مرجع سابق ، ج( - ٤
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،ومرت على العامل يدينون باإلسالم الذي جاء كتابه بلسان عريب مبني
، وقد  الشعوب اإلسالمية قرون ال تعرف هلا لساناً تتخاطب به غري العربية

شهد التاريخ إبان الفتح اإلسالمي ألقطار آسيا ، جهوداً بذهلا الفاحتون الذين 
ا راية القرآن، وعلموا تلك الشعوب محلوا اإلسالم إىل تلكم األقطار، ونشرو

خصائص اللسان العريب، حىت استبدلته بلغاا األصلية، وبرزت مجاعات 
العلماء من أبناء تلكم األقطار البعيدة، وقد نبغوا يف فنون العربية، وصاروا 
من أئمتها، الذين يفتون يف مشكالا، كسيبويه، وابن سينا، والفارايب، 

وغريهم، آالف من العلماء العباقرة، تنطق آثارهم بعظمة والبريوين، والرازي 
١م من حب للعربية، ووالء للقرآنما استكن يف قلو.   

ويف العصر احلديث تراجعت اللغة العربية عن دورها العاملي، وصارت يف 
 العلوم الدينية  مقصورة على–حىت اليت تقرها لغة رمسية–بعض الدول اإلسالمية 

ت يف بعض الدول اإلسالمية ،وأحييت اللغات القومية يف البلدان ، وحوربواألدبية 
وألغي تدريس . اإلسالمية كاألردية، واألفغانية، والتركستانية واإلندونيسية، وغريها

، وقد دل عنها اللهجات العامية العربيةواستب الفصحى يف بعض اجلامعات الغربية
الرمسية يف املنظمة  ن بني اللغات العامليةاجتهت منظمة األمم املتحدة إىل إلغاء العربية م

العربية؛ وذلك لعدم  اإلجنليزية، اإلسبانية، الفرنسية، الروسية، الصينية،: وهي
مترمجني عرب أكفاء  اللغة العربية، وعدم وجود" العربية"استعمال ممثلي الدول 

علّقة بدفع نفقات بالتزاماا املت جييدون اللغة العربية وعدم إيفاء معظم الدول العربية
  .٢استعمال العربية يف املنظمة

                                 
   .).عبد الصبور شاهني ، مرجع سابق. د:انظر(- ١
  ).مؤمتر الطفل العريب ،مرجع سابق:انظر(- ٢
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  :سبل تاليف هذا اخلطر
 طرح مشروع أن تكون العربية هي اللغة األوىل يف الدول العربية -

على املؤسسات الكربى، كمنظمة املؤمتر اإلسالمي، واجلامعة العربية، 
  .١واملنظمة اإلسالمية يف أحناء العامل اإلسالمي

املوجودة يف بعض   والزوايا واخلالويالدوراملكاتب و تشجيع -
، حيث يم القرآن الكرمي واللغة العربيةالدول اإلسالمية اليت دف إىل تعل

والعمل على  ،ع الذي حافظ على عروبة هذه الدولكانت السياج املني
  .٢-مثلما فعلت حكومة السودان–تطويرها ودعمها لتواكب العصر 

لعربية ودعمها بكل وسيلة ممكنة حىت  انشرأن تتضافر اجلهود على  -
تكون هي لغة التخاطب بني العرب وغريهم كما كان عليه األمر يف األزمنة 

   .اليت كانت فيها القوة والغلبة للمسلمني

                                 
وهذه الفكرة مل تطرح قط، مع أا هي طوق "عبد الصبور شاهني .يقول د( - ١

 "تراتيجيةـسعي إىل خلق وحدة إسالمية، حتمل اهلموم اإلسالنجاة يف أي 
 )..عبد الصبور شاهني ، مرجع سابق.د(

 )قضايا الدعوة اإلسالمية يف السودان(الندوة العاملية املتخصصة حول ناقشت ( - ٢
 ، واليت أكدت على تفعيل اجلهودم٢٠٠٨اليت عقدت باخلرطوم مطلع العام 

هود الدعوية يف سبيل تقوية االستقرار اتمعي، واجلماهريية لدعم اجل الشعبية
اجلهود السعي لتحويل اخلالوي املنتشرة بربوع البالد إىل  ومن ضمن تلك

 اخلالوي مكرت العروبة  ( )مبقتضيات العلم احلديث خالوي منوذجية تأخذ
  )  ).٥١٧العددالوعي اإلسالمي (، "   واإلسالم يف السودان
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  توصيات ومقترحات للنهوض باللغة العربية في عصر العولمة
  :التربوي والتعليمييف اال : أوالً

 لتعليم اللغة العربية يف املدرسة ةكامل متةعلميإستراتيجية وضع  -
إدخال التقنيات احلديثة  و، يبدأ مبرحلة ما قبل هذه املدرسةاالبتدائية العربية

  املعاجم العصرية وتزويدها باللوحات للمبتدئني وتوفريم اللغة العربيةيتعليف 
  . والرسوم التوضيحية

ىل يف اللغة األو  برامج خاصة إلعادة تأهيل معلمي الصفوف إعداد-
وإعادة النظر يف معاهد إعداد معلمي العربية العربية ويف مهارات التدريس، 

، معنويايف مجيع مراحل التعليم العام واالهتمام مبعلمي األطفال مادياً و
   .وتقليل نصام األسبوعي من احلصص ليؤدوا رسالتهم على أكمل وجه

س ، وختصيص حصة يف  االهتمام بإنشاء مكتبات لألطفال يف املدار-
اليوم الدراسي للقراءة احلرة يف املكتبة، ملا يف ذلك من فوائد يف إكساب 

  .إكسام سليقة الفصاحة والبيان  ملكة اللغة و يفاألطفال
فليست اللغة - إقامة أسبوع سنوي باسم أسبوع اللغة الفصحى -

هرجانات العربية أقل شأنا من أسبوع املرور أو الشجرة بأن تقام فيه م
 ،عربيةوندوات يف املدارس واجلامعات ووسائل اإلعالم تبني فيه أمهية اللغة ال

  .، ودور األمة حنوهاوخصائصها اليت امتازت ا
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  :يف اال اإلعالمي: ثانيا
 الدورية يف األقطار العربية لبحث تكثيف املؤمترات والندوات العلمية-

وضع أسس سائل اإلعالم ،وأجدى الوسائل يف رفع مستوى اللغة يف و
متكن أجهزة اإلعالم من حتقيق ، موضوعية لسياسة لغوية عربية موحدة

  . يف البلدان العربيةالتقارب بني مستويات التعبري اللغوي
وارتباطها بوجودهم  التوعية اإلعالمية بأمهية ومكانة اللغة العربية -

 العصر ووضع برامج  بطريقة ميسرة تالئم األعداء هلا وكيام، و مبحاربة
 ته وتأكيد هوي،احلضارية  تهشخصيمن مبا يعزز املعاصر العقل العريب ختاطب 

االعتزاز بالفصحى أن يغرس يف النشء ،ووعدم االجنراف مع تيار العوملة ،
  . الغرية على ثوابته وأصالته وحبه جلذورهو

ربية يف  مينع استخدام غري اللغة العقانونسن ب مطالبة الدول العربية -
اإلعالنات جبميع أشكاهلا، وإعادة النظر يف كل اإلعالنات اليت تقدمها 

فرض الرقابة اللغوية على املنتجات الثقافية املصورة و العربية، القنوات
  .واملذاعة واملطبوعة للطفل العريب

العربية اللغة  عمالرافق واملؤسسات باستاملجهزة وكافة األلزام  إ-
مراقبة الالفتات واإلعالنات رية وواحملالت التجا لشوارعا، يف أمساء الفصحى

  . يف األسواق والتلفاز وأال يسمح باستعمال الكلمات األجنبية فيها
يتابعون نشرات  ذوي األهلية،من  تشكيل هيئة للرقابة اللغوية - 

أغالط  األخبار والربامج واألعمال املترمجة، من أجل تصويب ما يرد فيها من
   . املسؤولني إليهاولفت أنظار
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فضائية تعليمية ختصص للنحو والصرف واإلمالء وما  إنشاء قنوات -
يستعمله الناس يف حيام وربطها بالتراث ملختلف األعمار بوسائل عصرية 

  .من قبل متخصصني يف اللغة العربية وعلم النفس والتربية
ية  إنشاء مواقع على شبكة اإلنترنت تنسق مع جمامع اللغة العرب-

إلفادة املواطن العريب بكل ما هو جديد يف جمال اللغة ملواجهة حتديات العوملة 
   .ية للغات األخرىمواقع تعليم،واالستفادة من 

 اعتماد العربية املبسطة يف كتابة حوار التمثيليات واملواد احلوارية -
واد الربامج اإلذاعية يف مجيع موتعميم استعماهلا اليت تكتب بالعامية ،

وبث برامج ومتثيليات تدريبية لآلباء واألمهات لتشجيعهم على  ،التلفازيةو
  .استعماهلا داخل األسرة
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  اخلامتة
بعد هذه العرض لألخطار اليت تعصف بلغتنا اجلميلة يف عصر العوملة   

،جند أن اللغة العربية قادرة على مواكبة عصر العوملة ، واالستجابة للتطور 
وذلك ملا تتمتع به ؛ عنه وما جيد فيه من مظاهر جديدةاحلضاري فيه والتعبري

  .من خصائص ووسائل منو تساعدها على ذلك مثل القياس واالشتقاق
ووجدنا أن للعوملة دوراً واضحا يف االحنسار الذي باتت تعرفه اللغة 
العربية، يف خمتلف ااالت وباألخص التعليم الذي أثر بدوره يف تراجع اللغة 

  . جماالت أخرى أمهها وسائل اإلعالم مسموعة ومقروءة ومرئيةالعربية يف
إن تلك األخطار اليت حتيط باللغة العربية يف عصر العوملة ال ميكن  

التغلب عليها إال من خالل رفع مستوى اللغة يف خمتلف جماالت املعرفة 
والبحث العلمي من حالة الضعف والتردي إىل النمو واحلياة وتبسيط 

طرٍق لالنتشار، واالمتداد، من خالل  أدوات استعماهلا، وفتحقواعدها ،و
  .تطوير وسائلها، وصيغ تعبرياا املختلفة

إن النهوض باللغة العربية يف عصر العوملة ال يتحقق إال من خالل وضع 
ساهم فيها تعلى مستوى الوطن العريب متكاملة وموحدة  لغوية إستراتيجية 

النفس واالجتماع علم وواإلعالم والتربية للغة ايف اامع العربية، وعلماء 
 وغريهم تقوم على أساس املنهج الفطري وتكوين امللكة اللغوية لفهم ،واحلاسوب

  . مراحل التعليم املختلفة أساسيات اللغة العربية الفصحى يف
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إن قضية اللغة العربية هي قضية أمة وتتلخص يف كلمة : وأخريا نقول
االعتزاز  :البد من وجودها يف كافة أبناء األمة من خاللف) اإلرادة(واحدة هي 

لتكون يف  ومواكبتها للتقنية احلديثة؛ ،ة العربية الفصحى، واحلفاظ عليهاباللغ
  .مصاف اللغات العاملية
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  املصادر واملراجع
  : الكتب: أوالً

  . القرآن الكرمي-١
عامل ، حممد علي النجار: اخلصائص حتقيق.عثمان، بن جين ا-٢

  .بريوت، لكتبا
، مطبعة  ابن خلدون مقدمة.عبد الرمحن بن حممد ،بن خلدون ا-٣

  . هـ١٣٢٩ القاهرة، ،التقدم
 مؤسسة ،تفسري القرآن العظيم .إمساعيل بن عمر ،بن كثري ا-٤
   هـ     ١٤٢٢.، بريوتالرسالة

،  بريوت–دار صادر ، لسان العرب، حممد بن مكرم ،بن منظورا -٥
  .الطبعة األوىل

ميع املواد يف مسيح، التدريس باللغة العربية الفصيحة جل ،أبو مغلي -٦
  ١٩٩٧ ١عمان ط ،املدارس دار الفكر

 التعامل – حتدياا –وسائلها–طبيعتها : العوملة .عبدالكرمي ، بكار-٧
  عمان–م للنشر والتوزيع الطبعة الثانية، األردندار األعال معها،

  ).  م ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢(
ظاهرة الضعف اللغوي يف املرحلة اجلامعية، ط حبوث ندوة  -٨
  .، الرياضة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جامع١٩٩٧-١٤١٨
،  البدائل– اجلذور–الواقع : ، العوملة املزعومة رجاء،جارودي -٩
  ١٩٩٨دار الشوكاين صنعاء  ،حممد السبيطلي. تعريب د
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 حروف املعرب من الكالم األعجمي على .، منصور اجلواليقي-١٠
طبعة دار الكتب والوثائق القومية، م .، حتقيق أمحد حممد شاكرملعجما

  ).١٤٢٣/٢٠٠٢، القاهرة
 ،، تقدمي عصام نور الدينتاريخ اللغة العربية.  زيدان، جرجي-١١

  ).١٩٨٠(دار احلداثة الطبعة األوىل، 
 فقه اللغة العربية، دار الفرقان للنشر .كاصد ياسر ، الزيدي-١٢
  ). م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥(األردن، الطبعة األوىل / عمان ، والتوزيع

التحديات اليت تواجه اللغة العربية .  عبد الصبور، شاهني-١٣
  ."ايسيسكو"،منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

بريوت ١ اللغة والناس، دار الفكر املعاصر ط،الصيداوي، يوسف -١٤
)١٩٩٦ -١٤١٦(   

،  مكتبة اخلاجني حبوث ومقاالت يف اللغة ،رمضانب،  عبدالتوا-١٥
   ١٩٨٢ -١٤٠٣ ،١دار الرفاعي بالرياض ط– القاهرة –

 كتاب األمة ،اللغة العربية تواجه التحديات .طالب ، عبدالرمحن-١٦
، ١١٦ اإلسالمية، العدد نسلسلة دورية تصدر عن وزارة األوقاف والشؤو

  )م ٢٠٠٦ ديسمرب -، نوفمرب١٤٢٧ذو القعدة ( قطر،
-عبدالنور جبور، املعجم األديب، دار العلم للماليني، بريوت  -١٧

  ١٩٧٩، ١ط
أمحد عوض، مراجعة . اللغة واالقتصاد، ترمجة د.  كوملاس، فلوريان-١٨

  ). م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١. (عبدالسالم رضوان، سلسة عامل املعرفة، الكويت
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بعة ، مط عادل زعيتر:، ترمجة حضارة العرب، لوبون، غوستاف-١٩
  .  بريوت–عيسى البايب احلليب وشركاه 

، ست اهتمام االنكليز بالعلوم العربية، تاريخ  برنارد،لويس -٢٠
  .٢ط مقاالت نشرت ألول مرة يف املستمع العريب،

 مكتبة النهضة، .مواقف يف اللغة واألدب والفكر .حممد ، مبارك-٢١
  ).١٩٧٤(بريوت  ، دار الفارايب،بغداد

  ١٩٧٩ ، مؤسسة الرسالة بريوت،، حنو وعي لغوياملبارك مازن -٢٢
 .تصحيح الفصيح وشرحه البن درستويه .حممد بدوي املختون -٢٣

  ).١٩٩٨ – ١٤١٩( ،ابع األهرام ، القاهرةمط
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٢٦٩ التحديات التي تواجه اللغة العربية في غرب إفريقيا في العصر الراهن 

١ -  مةالمقد  
ن مكانة اللّغات العاملية تتمتع اللّغة العربية مبكانة مرموقة، ال تقلّ ع  

األخرى، وذلك ملا متتاز ا من األمهية التارخيية واحلضارية والثّقافية والعلمية 
 فهي إحدى وسائل التفاهم يف احملافل ١.واالقتصادية والسياسية والدبلوماسية

لعاملية الرئيسة واملؤمترات وامللتقيات والندوات الدولية، جنباً إىل جنب مع اللّغات ا
وهي قبل ذلك، كانت الوعاء الّذي حافظ على ما جادت به احلضارات . األخرى

القدمية من املنطق، والطّبيعة، والكيمياء، والطّب، والصيدلة، والزراعة، واحلساب، 
واجلرب، واهلندسة، والفلك، والتنجيم، واجلغرافيا، والرياضيات، وغريها من العلوم 

إىل العربية من الفارسية، واليونانية، والالّتينية، مث ترمجت هذه العلوم من الّيت نقلت 
  ٢.العربية إىل اللّغات األوروبية

 الدول يف مجيع يةمس الراللّغة هي العربية يضاف إىل ما سبق أنّ  
 يف مجيع التعليم ووسيلة ،فاهم بني شعواخاطب والت، وهي لغة التالعربية

وهي أيضا لغة اإلذاعة، . يةاا اجلامعي ومعاهدها ومعظم كلّمدارسها
والصحافة، والت٣.أليف يف هذه األقطارلفزة، والقضاء، والت     

 الوحيدة يف ية اإلسالميةين الداللّغة هي العربية ويضاف إىل ذلك أنّ  
العامل اإلسالمياللّغةها ، ويعين ذلك أناحلة ألداء ال الوحيدة الصلوات ص

ةعائر اإلسالماملفروضة وإقامة الشاملسلمني  أنّومن املعروف طبعاً.  الواجبةي 
 العربية، اللّغة مبا فيها دول غرب إفريقيا غيورون على العربيةخارج البالد 

م وعلى الرا على حساغم من وحريصون على حرمتها، فهم يتعلّمو
 تالكعوبات واملشاع الصحكومام، ويكابدون يف سبيل ذلك شىت أنو
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 وجدارته ومناسبته الدويلّ هذا املؤمتر ية، ومن هنا تأيت موضوعالتحدياتو
الّذيته وصلته بالواقع وأمهيوفيما يلي . ض له وتعيشه دول غرب إفريقيا تتعر

  .  قطر من أقطار غرب إفريقياكلّ نبذٌ ذات رباٍط ب

  نُبذ عن دول غرب أفريقيا  - ٢
حراء  من القارة وجنويب الصغرب إفريقيا يف اإلقليم الغريبدول قع ت

 ،ة من كامريون شرقاً شاسعة األطراف ممتدية مساحة أرضالكربى، وحيتلّ
  :ة هي مستقلّن من سبع عشرة دولةًويتكو. تانيا غرباًي إىل موريةومنته

  وعاصمتها يائندي Cameroon الكامريونيةمجهور  - ١
Yaounde .ةتعمرة برتغالوكانت مسة وأملانية وبريطانيويزيد تعدادها . ي

غتان  فهما اللّيةمس الرالدولةا لغة أم. اس من الن عشر مليوناًيةعلى مثان
 الّيتد القبائل دة تعدائدة فهي متعد السية احمللاللّغاتأما . ية والفرنسيةاإلجنليز
، وفاليت Albantu بانتو انتشاراً اللّغاتيت قبيلة، وأكثر هذه ئ عن ماال تقلّ

Fulfude، ّكان وعشرين يف املائة من ل املسلمون واحداً وميث٤.الس  
 وكانت ،وعاصمتها أبوجا: ية نيجرييا الفدراليةمجهور  - ٢  

حسب تعدادها على مائة ومخسني مليون نسمة يزيد . يةمستعمرة بريطان
ا وأم. يةجنليزاإلاللّغة  فهي ،يةمسرل االدولةا لغة أم. م٢٠٠٨إحصاء عام 

، وفلفودى Yoruba، ويوربا Igbo، وإجيو Hausa فهي هوسا ية احمللاللّغات
Fufudeكانل املسلمون سبعني يف املائة تقريبا من وميثّ. ، وغريها٥.الس  

، Cotonou وعاصمتها كوتونو  Benin بننييةمجهور  - ٣ 
حصاء ية ماليني بناء على إ مثانيزيد تعدادها على. يةوكانت مستعمرة فرنس
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 ية احمللاللّغاتومن . ية الفرنساللّغة فهي يةمس الرالدولةأما لغة . ٢٠٠٨عام 
ائدة سومبا السSomba، وباربا Bariba وفون ،Fon ،  

  ٦.وميثّل املسلمون عشرين يف املائة من السكان. ، وغريهاYorubaويوربا   
وكانت . Lomeها لومى ، وعاصمتTogo توغو يةمجهور  - ٤ 

 حسب إحصاء عام  وتعدادها ستة ماليني نسمة تقريباّيةمستعمرة فرنس
٢٠٠٨ .اللّغةا أمةمس الرية الفرنساللّغةولة فهي  للدة احمللاللّغات، ومن يي 

الس ِوىائدة ِإيEwe ِرىوكَب ،Kabre ومينا ،Mina ابوداغُم ،Dagomba ،
  ٧.السكان تسعة عشر يف املائة من ل املسلمونوميثّ. وغريها

، كانت Accra  أكرا، وعاصمتهاGhana غانا يةمجهور  - ٥
ل  وميثّاً،على ثالثة وعشرين مليون ويزيد سكاا. يةمستعمرة بريطان

  .املسلمون ا عشرين يف املائة
ولةا لغة  أمالدةمس الرة اإلجنليزاللّغة فهي يي .  
ة احمللاللّغاتا أميائدة فهي  السTwi  ،Fante  ،Dagbaneوغريها ، .
، Ivory Coast  )ساحل العاج (ديفوارية كوت مجهور - ٦  

 حسب  عشر مليوناًية ويزيد تعدادها على مثانAbidjanوعاصمتها أبيجان 
 وميثل املسلمون ية، الفرنساللّغة هي يةمس الرالدولةولغة . ٢٠٠٨إحصاء عام 

  ٩.السكانن سبعة وثالثني يف املائة م
 وعاصمتها منروفيا وكانت تشتمل على ثالثة  ليبرييايةمجهور - ٧

أما . ية اإلجنليزاللّغة فهي يةمس الرالدولةا لغة أم. ماليني وثالمثائة ألف نسمة
. العربية اللّغةوغريها دون  ، Mande،Kru – Bassaفهي    األخرىاللّغات
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فهي س،ا نسبة املسلمني يف البالدأم ١٠.ة عشر يف املائةت 

 وتعدادها أكثر من ، وعاصمتها فريتاون سراليونيةمجهور  - ٨
اللّغة و،ة مالينيستةمس الرية اإلجنليزاللّغةولة هي  للدي .األخرى اللّغاتا أم 
فهي،ائدة يف البالدالس Temne   ،Mende،Krio .أمفهي ،ائدةا األديان الس 

  ١١.السكان ستة وأربعني ىف املائة من ل املسلمون حيث ميثّ؛اإلسالم
، Republic of Guinea Bissau  غينيا بيساويةمجهور  - ٩

 يةمس، وتعدادها مليون ونصف نسمة، ولغتها الرBissauوعاصمتها بيساو 
، Creule األخرى للبالد فهي اللّغاتا أمPortuguese . ية الربتغالاللّغةهي 

  ١٢.يةفريق األاللّغات وية الفرنساللّغةو
وا من  Conakryوعاصمتها كوناكري :  غينيايةمجهور -١٠

 اللّغةائدة فهي  الساللّغاتا أم.  ما هو أكثر من عشرة ماليني نسمةالسكان
 Fulani ،Mandinka ،Susu ية احمللاللّغاتو. يةمس الراللّغة هي الّيت يةالفرنس
 كما ٪٢٨ يةاملعتقدات احمللل أصحاب  وميثّ٪٦٧ل املسلمون وميثّ. وغريها

٤ون ميثل املسيحي٪.  
 يزيد عدد سكاا Banjulعاصمتها بنجول :  غامبيايةمجهور  -١١

 ومل جند يف ما عثرنا عليه ، من املسلمنيالسكان يةعلى مليون ونصف، وأغلب
ما يذكر لنا بالتةسبة احلقيقحديد النلعدد مسلميهاي  .ولة،ا لغة أمفهي الد 

  ١٤.يةجنليز اإلاللّغة
، يزيد عدد سكاا Dakarعاصمتها داكار : نغال السيّةمجهور  ١٢
 ومثانني يف املائة، ولغة تبلغ نسبة املسلمني فيها سبعاً.  عشر مليوناًعلى اثين
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  .ية إذ كانت مستعمرة فرنسية؛ هي الفرنسيةمس الرالدولة
، Nouakchottكتشوط وعاصمتها نوا: تانيا اإلسالميةيمجهورية مور -١٣

 وثقافتها ثقافة ٪٩٩ويزيد عدد سكاا على ثالثة ماليني ونسبة املسلمني فيها 
أما اللّغات احمللية فهي فلفودي، . إسالمية، واللّغة الرمسية للدولة هي العربية

  ١٦.وسونيكى، وولوف، والفرنسية

 ، كانتNjamenaعاصمتها اجنمينا ،  Chad تشاديةمجهور -١٤
 يةمس الرالدولةا لغة أم. يزيد تعدادها على عشرة ماليني. يةمستعمرة فرنس

ل ميثّ. ية التشاداللّغات فهي هوسا وية، احمللاللّغاتا أم. العربية ويةفهي الفرنس
١٧.سمةاملسلمون تسعة ومخسني يف املائة من الن  

 .، وعاصمتها نيامنيNiger Republic: يجر النيةمجهور  -١٥
 الدولةا لغة أم. يزيد تعدادها على ثالثة عشر مليوناً. يةكانت مستعمرة فرنس

ةمسالرة الفرنساللّغة فهي ياللّغات، وأما يةائدة األخرى فتشمل  السالعربي 
ل وميثّ . وفلفودى، وكانوري وغريهاDjerma وBoudoumaواهلوسا و

    ١٨.السكاناملسلمون تسعني يف املائة من 
 عاصمتها Burkina Fasoمجهورية بوركينافاسو   - ١٦

Ouagadogou ة يزيد تعدادها على مخسة ماليني نسمةكانت مستعمرة فرنسي 
ومل حنصل على أي خرب عن نسبة . أما اللّغة الرمسية فهي الفرنسية. قبل االستقالل

  .١٩املسلمني، ونسبة أصحاب األديان األخرى يف البالد

عاصمتها باماكو، وكانت مستعمرة . Mali مايل يةمجهور  -١٧ 
 هي يةمس الرالدولة، ولغة  عشر مليوناًزيد تعدادها على اثين ييةفرنس
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واهلوسا  Fulfude و Bambara األخرى فمنها ية احمللاللّغاتا أم. يةالفرنس
   .٢٠ ومثانني يف املائةل املسلمون واحداًميثّ. وغريها

  بذمالحظات على تلك النّ  - ٣
الّيت البذور بذ أنّويبدو جليا من هذه الننبتت وتفر يات عت منها حتد

 ،ما تكمن تارة يف ماضي دول هذه املنطقة إن، يف غرب إفريقياالعربية اللّغة
 ية وبريطانية مستعمرات فرنسالدولفكون هذه . ويف تارخيها العريق

 من العوامل أساسي االستعمار الغاشم عامل دة بأنّ دالئل مؤكّيةوبرتغال
وسنخوض يف تفاصيل هذه احلقيقة لدى . التحدياتاملسؤولة عن هذه 

  . ن قريبماحلديث عنها 
دولة من كلّ  ملموس يف منو  بدور حيويالعربية اللّغةهذا، وقد قامت 

 أو يف حاضرها ،رها سواء كان ذلك يف ماضيها العريق ويف تطوالدولهذه 
 قامت يف غرب إفريقيا قبل االستعمار الّيترباطوريات فاملمالك واإلم. ايد

 ية؛قافة اإلسالم والثّالعربية اللّغة كانت قوامها  والربتغايلّ والفرنسيالربيطاينّ
 كوسيلة العربية اللّغة هذه اإلمرباطوريات واملمالك اعتمدت على نّأإذ 
. ا يف مشال أفريقيا ااورة هلبية العرالدولعامل مع خاطب والت للتيةرمس

 ية، واجلماهريالعربية مصر ية ما يعرف اآلن جبمهورالدولوتشمل هذه 
ية واململكة  اجلزائرية واجلمهور، العظمىية اإلسالمية االشتراكيةعب الشيةالليب

يةة واجلمهوراملغربيةونس التي.  
قها يف  رفرفت ألويتها وراجت أسواالّيتومن املمالك واإلمرباطوريات 

 ية وإمرباطور، مايليةإمرباطورية غانا وفريقيا قبل االستعمار إمرباطورأغرب 
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.  وإمارات صوكوتو وإلورن وغريها،٢١ برنو– كامن يةإمرباطور، وصنغاي
 بصماا على هذه املمالك ية والثقافة اإلسالمالعربية اللّغةوقد تركت 

واإلمرباطوريات من حيث منوها الديينوح والريوالس واالياسي قتصادي 
  .رطومو والت وغري ذلك من نواحي الن، واالجتماعي واألديبغويواللّ

عثرنا عليها بأنّالّيتوايات وتفيد الر ةارخي املصادر التهلذه ي 
 فكانت ،ا القسم األولأم. اإلمرباطوريات كانت تنقسم إىل قسمني رئيسيني

تعتمد على املؤرني خني احمللين كانوا يروون سرية هذه الّذيصني املتخص
 وأصل ، تشمل سري اآلباء واألجداد واألنسابية شفهيةاإلمرباطوريات روا

 يةارخياين من املصادر التا القسم الثّوأم.  يف ما قبل اإلسالمخاصةاملمالك 
ة اللّغةنة بهلذه اإلمرباطوريات فكانت مدوالعربيخني العرب من قبل املؤر، 

 . وابن بطوطة وابن خلدون، والبكري أمثال املسعودي؛علماء اجلغرافياو
الّذيخون املسلمون األفارقة ومنهم املؤرنوا تاريخ هذه اإلمرباطوريات ن دو

. وحممود كعىت" تاريخ السودان"ف كتاب  ألّالّذي عديمحن السالر مثل عبد
 مبا يف العامل اإلسالمياب املسلمني تدوين تاريخ  هؤالء الكُتيةوكانت غا

٢٢.ودانذلك بالد الس  
وال غرابة وال عجب يف أن تلعب اللّغة العربية هذا الدور اإلجيايب يف تاريخ 
ممالك غرب إفريقيا وإمرباطورياا، وقد سبق أن قام بالدور نفسه عرب العصور 

  .وهذا موضوع اجلزء التايل من هذا البحث. الغابرة، والقرون املاضية

   عبر العصورالعربية اللّغةدور   - ٤
١,٤-  يف العصر اجلاهلي   
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عنا تاريخ األدب إذا تتبالعريبة اللّغةر  وتطواللّغة وجدنا هلذه العربي 
فكانت يف العصر . يةعصر من عصورها األدبكلّ  واضحة يف يةبصمات إجياب

اجلاهليأداة الش عر والنثر الفنوإذا . غاز واألحاجيلألص وا واألمثال والقصي
 يف تسجيل العربية اللّغة يةعر هو ديوان العرب أدركنا مدى أمه الشعرفنا أنّ

تارخيهم وجمدهم وأيامهم وحروم ومسرام وأحزام وتقاليدهم وعادام 
 ، دقيقةقات عن أحاسيسر ا أصحاب املعلّ عبالّيت اللّغةفهذه هي . وديانام
ب، واشتهر امرؤ القيسمعاٍن و، رفيعةومشاعرق صيتهم وغرعميقة،  فشر ، 
، ، وزهري بن أيب سلمى، وعنترة بن شداد العبسيعبد البكريالبن ة وطـرف

ولبـيد ابن ربيعة، وعمرو بن كلثوم،  واألعشى بن قيس بياينّابغة الذّوالن ،
كما اشتهر شعراء . بن األبرصوعبـيد  ،  واحلارث بن حلزة،البكري

ط نفرى، واملهلهل، وتأبقات، أمثال الش غري أصحاب املعلّيةون يف اجلاهلآخر
مة، وحامت الطّشرا، ودريد بن الصواشتهر ٢٣.، وعلقمة الفحل وغريهمائي 

  .غريهم يف اخلطابة والكتابة وسجع الكهان
  يف صدر اإلسالم  -٢,٤

ل من آي وهي ذات اللّغة الّيت جنحت يف صدر اإلسالم يف ضبط ما كان يترتّ
 يديل به من شرح هلذا -صلى اهللا عليه وسلم–الذّكر احلكيم، وما كان الرسول 

الذّكر، فأمست اللّغة العربية الوعاء الّذي احتوى القرآن الكرمي، واحتوى كذلك 
التفسري واحلديث والتشريع والتاريخ والسري واملغازي، فاشتهر اخللفاء الراشدون 

 اهللا بن مسعود، وعبد اهللا بن عباس، وأيب بن كعب، وحسان والصحابة أمثال عبد
، وغريهم ٢٤ موسى األشعري، وعبد اهللا بن الزبريبن ثابت، وزيد بن ثابت، وأيب
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ونستنتج من ذلك أنه لوال . ٢٥من أعالم اللّغة واألدب والتفسري واحلديث والتأويل
لوالها ما اشتهر عبد اهللا بن اللّغة العربية ما كان قرآنٌ وال تفسري وال حديث، و

  .مسعود، وال عبد اهللا بن عباس
٣,٤-  يف العصر األموي  

  وتتكرة حني كانت ر احلقيقة نفسها يف العصر األمويأداة العربي 
للحفاظ على التراث العلميوالد يينواللّ واألخالقي غوييف اململكة  واألديب 

بن ا وعمر غليب،جرير واألخطل الت، فاشتهر حني ذلك الفرزدق ويةاإلسالم
 ،عشى مهذانأ و، والعديل بن الفرخ العجلي، وعبد اهللا بن قيس،أيب ربيعة

  ٢٦. وغريهم، والوليد بن يزيد،ومجيل بثينة

٤,٤-يف العصر العباسي   
وإذا تتبعنا األحداث يف العصر العباسي وجدنا امتزاج العرب مع العجم على   

 وكانت النتيجة املباشرة هلذا االختالط تأثّر اللّغة العربية يف حنو مل يسبق له مثيل،
ألفاظها وأساليبها ومعانيها وشعرها ونثرها وكتابتها وتأليفها، فنبغ داود بن علي يف 
اخلطابة، وابن مقلة يف اخلطّ، وابن املقفع وأبو بكر اخلوارزمي، وبديع الزمان اهلمذاينّ 

ل األدبية، واجلاحظ واحلريري يف األدب، واخلليل بن أمحد، يف البالغة وكتابة الرسائ
كما تفوق اإلمام البخاري يف . وسيبويه والكسائي يف النحو وغريه من علوم اللّغة

رواية احلديث، واإلمام أبو حنيفة، واإلمام مالك، واإلمام الشافعي واإلمام أمحد بن 
٢٧.حنبل يف الفقه اإلسالمي   

  أمار بن بردعا الشق فيه بشومسلم بن ، وأبو نواس،ر فقد تفو 
 ، وابن املعتز،ومي وابن الر، والبحتري، وأبو متامية، وأبو العتاه،الوليد
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يواملتنب،وابن هانئ األندلسي ،وغريهم من عمالقة ، وأبو العالء املعري 
الشعر يف العصر العباسي .  

ةع هذا ومل يقتصر توسيف العالعربي صر العباسيعر  على جانب الش
والنثر الفنيى فقط، وإن؛ ذلكما تعدة،هات الكتب اليونان فشمل ترمجة أمي 

 ، واملنطق،ياسة والس، والفلك،ب يف الطّيةومان والرية، واهلندية،والفارس
 ، واهلندسة، واجلرب،يدلة والص، والكيمياء،ياضة والر،بيعة والطّ،والفلسفة
    ٢٨. وغري ذلك من العلوم،نجيم والت،فياواجلغرا

٥,٤-  ةركيف عصر املماليك التي  
  ةركويف عصر املماليك التية اللّغةتار أصاب ، وفتنة التمجود العربي 

ارجة واملفردات هجات الد واللّيةوركود واحنطاط نتيجة انتشار العام
العربية  استعادت  الفصحى، ومع ذلكالعربية اللّغة واختالطها بيةالعجم

دون وجالل ـهني أمثال ابن خلكان وابن خل العلماء املتنبجمدها على أيدي
الدين الس٢٩. وغريهميوطي  

٦,٤-  هضة احلديثةيف عصر الن  
  م إىل يومنا ١٧٩٨ -هـ ١٢٢٠هضة احلديثة من سنة ويف عصر الن

رهيب يف األدب هذا، حصل انقالب لغوي اللّغة والعريب نتيجة ةالعربي 
 وعلى العربية الدول من بعض ية إىل خمتلف البالد األوروبيةالبعثات العلم

ر يف سائر العلوم بحوقد انكبت هذه البعثات على الت. رأسها دولة مصر
 العربية، وأسفر عن هذه احلركة إثراء العربية اللّغةوالفنون مع ترمجتها إىل 

  .  العديدةيةمباملصطلحات احلديثة واملفردات العل
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  عليم،غوي يف هذا العصر سعة ا ساعد على االنقالب اللّوممالت 
 وإنشاء ،حافة وحركة الص، وإنشاء املكتبات،باعةوانتشار آالت الطّ

  ٣٢. واالستشراقية وانتشار املسرحية،غو واامع اللّيةاجلمعيات األدب

  يف غرب أفريقيا  -٧,٤
ا ورثْن أَالّذيالعلماء من يقيا جهابذة       هذا وقد ظهر يف غرب أفر

عوة واإلرشاد وعن طريق ، وذلك عن طريق الد فائقاًاً لغوي إثراًءالعربية
ةغو وعن طريق إنشاء املدارس واملعاهد اللّ،أليفالكتابة والتة يالعربي 

  . يةاإلسالم
ا دون ت عرب العصور مرفرفة ألويته ظلّالعربية اللّغة ومجلة القول إنّ  

ياتفما هذه . تهاأن تعجز عن أداء دورها ومهمحدالّيت التد  دها يف غرب
  . وهذا ما سنحاول اإلجابة عليه فيما يليالراهنإفريقيا يف العصر 

 التّحديات الّتي تواجه اللّغة العربية في غرب إفريقيا في العصر - ٥
   :الراهن

     ياتا أمحدة ةاللّغ تواجه الّيت التفهي ، يف غرب إفريقياالعربي 
الّيتدة وخمتلفة، وأجلها متعداهن العصر  ختصهيالر :  

هذه العوملة الّيت اكتسحت مشارق األرض ومغارا فافتنت ا  -١
ونعىن بالعوملة السيطرة الغربية الرهيبة . املسلمون دون محاية لغتهم العربية

 عن طريق اهليمنة على التقنية وعلى واحملكمة على االقتصاد الدوىلّ وثقافته
صال العامليشبكات االت   .  
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هذه احلضارة الغازية الّيت عمت بلواها كبار األمة وصغارها وأنستهم  -٢
 .واجبهم جتاه اللّغة العربية

طغيان اللّغة اإلجنليزية الّيت تزاحم اللّغة العربية يف غرب إفريقيا، بل يف  -٣
 . وكرها البلدان العربية

 .سلطان اللّغة الفرنسية الّيت تباري اللّغة العربية وتضايقها يف أحناء العامل -٤
إغراء الشباب املسلمني بأسباب الترف الّيت تلهيهم عن االهتمام  -٥

 .بدينهم وبلغة هذا الدين احلنيف
هذا الفقر املدقع الّذي ميثّل عقبة تصد معظم أبناء املسلمني عن التعلّم  -٦

التعليم العريب خصوصاً؛ إذ تدلّ اإلحصائيات الواردة على أنّ عموما، وعن 
عدد األشخاص املسجلني يف  املؤسسات التعليمية أقلّ بكثري من عدد األفراد 
العاجزين عن التسجيل، ولربما كانت نسبة املسلمني من العاجزين متثّل 

 .نصيب األسد يف اموع الكلّي هلذا العدد
لفتاكة الّيت جتعل من املسلمني ضحاياها فتعرقلهم عن هذه األمراض ا -٧

 .التعلم عموماً، وعن التعليم العريب خصوصاً
٨-  ة وثقافتها ضدا اللّغات األوروبي عهيب الّذي تتمتشجيع الرهذا الت

 . اللّغة العربية
٩-  ها االستعمار اجلديد ضداخنة الّيت يشنهذه احلروب الباردة والس

 .العربيةالثّقافة 
هذه املؤامرة الدولية والدعاية العاملية الصاخبة ضد املدارس العربية،  -١٠

 . من سبتمرب١١خاصة بعد أحداث 
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 .عدم االهتمام بتعليم البنات يف غرب إفريقيا ويف معظم األقطار اإلسالمية -١١
التفرقة التعليمية القائمة ضد معظم خرجيي املدارس العربية؛ حيث  -١٢
ةيعاما خرجيو املدارس اإلجنليزي علون معاملة خمالفة للمعاملة الّيت يتمت. 
منع املدارس العربية من احلصول على املساعدات املادية من خارج  -١٣

 . الدولة بدعوى أن هذه املدارس مراكز إلعداد اإلرهابيني
ل متسك معظم املدارس العربية باملناهج التعليمية القدمية، مما جيع -١٤

 .خرجييها حباجة دائمة إىل سد الثّغور الناشئة من هذه املناهج
اعتبار اللّغة العربية لغة دينية حمضة، على الرغم مما متتاز به من  -١٥

االمتيازات التارخيية والعلمية والعقلية واالقتصادية والثّقافية واحلضارية 
 .ذلك من االمتيازاتواالجتماعية والسياسية والدبلوماسية، وغري 

هذا الغزو اإلعالمي الدويلّ الرهيب ضد اللّغة العربية يف املرئيات  -١٦
 .واملسموعات واملطبوعات واملنشورات

استعمال احلرف الالّتيين لكتابة اللّغة العربية، وهو نوع من الغزو  -١٧
 .الثّقايفّ ضد العربية

١٨-  عليم العريبة يف غرب إفريقياإمهال احلكومات لواجبها جتاه التواملدارس العربي. 
هذا التدهور امللحوظ يف مستوى الطّلبة بوجه عام، ويف مستوى طلبة  -١٩

اللّغة العربية بوجه خاص، فإنّ نتائج امتحانات الثّانوية العامة املنشورة يف 
اآلونة األخرية تدلّ على أنّ نسبة الطّلبة الناجحني فيها أقلّ من اثنني يف 

 .لك مأساة ال تبشر خبري ملستقبل التعليم يف هذه الديارتاملائة، و
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هذه القلّة يف عدد املدرسني املؤهلني لتدريس اللّغة العربية واستعمال  -٢٠
 .أحدث طرق التدريس يف مجيع املراحل الدراسية

هذه القلّة يف عدد املراجع واملصادر والكتب العربية يف املدارس  -٢١
 . واجلامعات واملكتبات

بعد املسافة بني معظم دول غرب إفريقيا واألقطار العربية وما يلي  -٢٢
 . ذلك من قلّة التخاطب اليومي بني شعوب هذه الدول واألقطار

هذه املرتبة الوضيعة الّيت حتتلّها اللّغة العربية بني املواد الدراسية األخرى  -٢٣
إفريقيا؛ حيث تعد اللّغة يف منهج املدارس الثّانوية احلكومية عرب دول غرب 

 .العربية من املواد اإلضافية، بدالً من أن تكون مادة أساسية
هذا العجز الواضح يف استعمال اآلالت اإللكترونية وأجهزة  -٢٤

 . كمبيوتر، ويف اقتنائها يف معظم املدارس العربية
 هذه القلة يف فرص العمل والتوظّف خلرجيي املدارس العربية؛ إذ إنّ -٢٥

 .معظمهم يعانون من البطالة بال رجاء
 .هذا الربط األليم بني املدارس العربية وعادات التسول والشعوذة والسحر -٢٦
 .هذه احلماسة الوطنية يف صاحل اللّغات الوطنية وضد اللّغات األخرى -٢٧
هذه القلّة يف عدد الطّالب الراغبني يف تعلّم اللّغة العربية، وهذه القلّة  -٢٨

 :وتتجلّى هذه احلقيقة يف اجلداول اآلتية. املؤهلني لدراستهايف عدد 
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اجلدول الرلقم األو 
 يف جامعة ية اإلجنليزاللّغة وقسم العربية اللّغة املقبولني يف قسم الطّالبعدد 

  *ية  نيجرييةحكوم

  
  الرقم املسلسل

  
راسيالعام الد  

قسم اللّغة 
  العربية

  
٪  

قسم اللّغة 
  جنليزيةاإل

  
٪  

 موع الكلّيا
لطالب العربية 

  واإلجنليزية
٩٥  ٪٦٣,١٦  ٦٠  ٪٣٦,٨٤  ٣٥  ٢٠٠٠ / ١٩٩٩  ١  

١١١  ٪٧٢,٩٦  ٨١  ٪٢٧,٠٣  ٣٠  ٢٠٠١ / ٢٠٠٠  ٢  

١٣٤  ٪٧١,٦٤  ٩٦  ٪٢٨,٣٦  ٣٨  ٢٠٠٢ / ٢٠٠١  ٣  

١٢٠  ٪٦٦,٦٧  ٨٠  ٪٣٣,٣٣  ٤٠  ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢  ٤  

١٦٠  ٪٦٨,٧٥  ١١٠  ٪٣١,٢٥  ٥٠  ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣  ٥  

١٨٢  ٪٦٣,١٩  ١١٥  ٪٣٦,٨١  ٦٧  ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤  ٦  

٢١٢  ٪٧٧,٣٦  ١٦٤  ٪٢٢,٦٤  ٤٨  ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥  ٧  

١١٨  ٪٦١,٨٦  ٧٣  ٪٣٨,١٤  ٤٥  ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦  ٨  

١٧٨  ٪٧٨,٦٥  ١٤٠  ٪٢١,٣٥  ٣٨  ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧  ٩  

١٤٥  ٪٦٢,٠٧  ٩٠  ٪٣٧,٩٣  ٥٥  ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨  ١٠  

    ١٤٥٥  ٪٦٩,٣٥  ١٠٠٩  ٪٣٠,٦٥  ٤٤٦  

تعليمية املستعملة يف هذا البحث احتراماً  مل حتدد أمساء املؤسسات ال*
  .حلق كتمان اهلوية وضمان السرية



٢٨٤ المحور الخامس

 اجلدول الرقم الثاين
 ية يف كلية اإلجنليزاللّغة وقسم العربية اللّغة املقبولني يف قسم الطّالبعدد 

  *ية  نيجريية حكوميةتربو
  

الرقم 
  املسلسل

  
راسيالعام الد  

قسم 
اللّغة 
  العربية

  
٪  

قسم اللّغة 
  اإلجنليزية

  
٪  

 موع الكلّيا
لطالب العربية 

  واإلجنليزية
١٩٩٩  ١ / 

٢٠٠٠  

٧٢  ٪٩٣,٠٦  ٦٧  ٪٦,٩٤  ٥  

٢٠٠٠  ٢ / 

٢٠٠١  

٦٦  ٪٨٤,٨٥  ٥٦  ٪١٥,١٥  ١٠  

٢٠٠١  ٣ / 

٢٠٠٢  

١٠٨  ٪٧٩,٦٣  ٨٦  ٪٢٠,٣٧  ٢٢  

٢٠٠٢  ٤ / 

٢٠٠٣  

٧٣  ٪٦٩,٤٥  ٥٨  ٪٢٠,٥٥  ١٥  

٢٠٠٣  ٥ / 

٢٠٠٤  

٧٧  ٪٩٢,٢١  ٧١  ٪٧,٧٩  ٦  

٢٠٠٤  ٦ / 

٢٠٠٥  

١٢٥  ٪٧٦,٨٠  ٩٦  ٪٢٣,٢٠  ٢٩  

٢٠٠٥  ٧ / 

٢٠٠٦  

١٩٩  ٪٨٤,٤٢  ١٦٨  ٪١٥,٥٨  ٣١  

٢٠٠٦  ٨ / 

٢٠٠٧  

٨٩  ٪٧٦,٤٠  ٦٨  ٪٢٣,٦٠  ٢١  



٢٨٥ التحديات التي تواجه اللغة العربية في غرب إفريقيا في العصر الراهن 

  
الرقم 
  املسلسل

  
راسيالعام الد  

قسم 
اللّغة 
  العربية

  
٪  

قسم اللّغة 
  اإلجنليزية

  
٪  

 موع الكلّيا
لطالب العربية 

  واإلجنليزية
٢٠٠٧  ٩ / 

٢٠٠٨  

٨٨  ٪٨٦,٣٤  ٧٦  ٪١٣,٦٤  ١٢  

٢٠٠٨  ١٠ / 

٢٠٠٩  

٧٠  ٪٨١,٤٣  ٥٧  ٪١٨,٥٧  ١٣  

    ٩٦٧  ٪٨٣,٠٤  ٨٠٣  ٪١٦,٩٦  ١٦٤  
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 اجلدول الرقم الثالث
 ية يف كلية اإلجنليزاللّغة وقسم العربية اللّغة املقبولني يف قسم البالطّعدد 

  *ية  نيجريية حكوميةتربو
الرقم 
  املسلسل

العام 
راسيالد  

قسم اللّغة 
  العربية

  
٪  

قسم اللّغة 
  اإلجنليزية

  
٪  

 موع الكلّيا
لطالب العربية 

  واإلجنليزية
١٩٩٩  ١ / 

٢٠٠٠  

١٤٦  ٪٨٢,١٩  ١٢٠  ٪٧١,٨١  ٢٦  

٢٠٠٠  ٢ / 

٢٠٠١  

١٠٢  ٪٧٨,٤٣  ٨٠  ٪٢١,٥٧  ٢٢  

٢٠٠١  ٣ / 

٢٠٠٢  

١٥٥  ٪٤٣,٢٢  ٦٧  ٪٥٦,٧٧  ٨٨  

٢٠٠٢  ٤ / 

٢٠٠٣  

٢١٤  ٪٤٢,٠٥  ٩٠  ٪٥٧,٩٤  ١٢٤  

٢٠٠٣  ٥ / 

٢٠٠٤  

٢٧٠  ٪٤٤,٤٤  ١٢٠  ٪٥٥,٥٦  ١٥٠  

٢٠٠٤  ٦ / 

٢٠٠٥  

٢٦٧  ٪٧٤,٩١  ٢٠٠  ٪٢٥,٠٩  ٦٧  

٢٠٠٥  ٧ / 

٢٠٠٦  

٢٩٣  ٪٧٨,٨٤  ٢٣١  ٪٢١,١٦  ٦٢  

٢٠٠٦  ٨ / 

٢٠٠٧  

٢٧٢  ٪٨٨,٦٠  ٢٤١  ٪١١,٣٩  ٣١  



٢٨٧ التحديات التي تواجه اللغة العربية في غرب إفريقيا في العصر الراهن 
٢٠٠٧  ٩ / 

٢٠٠٨  

٢٨٣  ٪٨٨,٣٤  ٢٥٠  ٪١١,٦٦  ٣٣  

٢٠٠٨  ١٠ / 

٢٠٠٩  

٣٠٥  ٪٧٣,٧٧  ٢٢٥  ٪٢٦,٢٣  ٨٠  

    ٢٣٠٧  ٪٧٠,٣٩  ١٦٢٤  ٪٢٩,٦٠  ٦٨٣  

مل حتدد أمساء املؤسسات التعليمية املستعملة يف هذا البحث احتراما *
  .حلق كتمان اهلوية وضمان السرية

  لحقائق الواردة في الجداول السابقة مناقشة ا-٦
ة  من قلّد ما أشرنا إليه آنفاًابقة تؤكّ احلقائق الواردة يف اجلداول السإنّ
 التعليمية املؤسسات يف خاصة العريب التعليماغبني يف  الرالطّالبأعداد 
 نسب عدد ى أنّل يتجلّقم األوطالع على اجلدول الر فباالية،احلكوم
حة يف اجلدول نوات العشر املوض خالل السالعريبعليم املقيدين للت الطّالب

 وهذا بعكس ما يالحظ يف عدد .٪٣٨,١٤ و ٪٢١,٣٥تتراوح بني 
هم ية لعددسبة املئو حيث تتراوح الن؛عليم اإلجنليزي املقيدين للتالطّالب

خالل السو ٪٦١,٨٦حة يف نفس اجلدول بني نوات العشر املوض 
٧٨,٦٥٪ .الطّالب جمموع عدد قيق لذات اجلدول نرى أنّوبالفحص الد 

دين للتعليم املقيالعريبخالل الس ٥٠٠حة كان أقلّ من نوات العشر املوض، 
 كان أكثر من عليم اإلجنليزي املقيدين للتالطّالب جمموع عدد  أنّيف حٍني

سبة جلامعٍة ن هذه احلقائق صادقة بالكر أنّومن اجلدير بالذّ. ألف طالب
ن ليست يريخن األ احلقائق الواردة يف اجلدولي أنّ إالّنٍة معييٍة نيجرييٍةحكوم
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بأحسنمم كان جمموع عدد اين اجلدول الثّل، ففيا ورد يف اجلدول األو 
سبة  وكانت الن،١٦٤نوات العشر  خالل السالعريبعليم  املقيدين للتالطّالب

 وهذا أيضا خبالف ما عهدناه يف جمموع عدد ٪١٦,٩٦ هلذا العدد يةوئامل
 يف نفس الفترة وكانت ٨٠٣ كان ذي الّعليم اإلجنليزي املقيدين للتالطّالب

ةوئسبة املالن٨٣,٠٤ هلذا العدد  ي٪.ة كلّ وهذه احلقائق صادقة يف حقي 
  .ية نيجريية حكوميةتربو

ا ألفناه يف  بشاعة عم تقلّالث ال احلقائق الواردة يف اجلدول الثّعلى أنّ
اجلدولين األوالطّالبن، ففيه يتبلور أنّ جمموع عدد ليدين للتعليم  املقيالعريب 
ى  كما يتجلّ٪٢٩,٦٠ هلذا العدد يةوئسبة امل طالب، وكانت الن٦٨٣كان 

 يف تلك عليم اإلجنليزي املقيدين للتالطّالب جمموع عدد يف ذات اجلدول أنّ
   .٪٧٠,٣٩ هلذا العدد يةوئسبة املوكانت الن.  طالب١٦٢٤كان الفترة 

ويتلخعليم ها أنّحليالت كلّص من هذه التالت يواجه مزامحة العريب 
 ما جيرى يف على أنّ. يةيجرييار الن يف الدية اإلجنليزاللّغةخطرية من قبل 

نيجرييا إنإفريقياقطار غربحة ملا هو جار يف معظم أما هو صورة موض ، 
 ومن غريها من احلروب الباردة ،ها، وذلك مأساة ناجتة من العوملة كلّهابل في
ة اللّغة تواجهها الّيتاخنة والسالعربيةراسات اإلسالم والديف أحناء العامل ي 

 يدعو إىل القيام ذي، األمر الّ ويف غرب إفريقيا بوجه خاص،بوجه عام
 وفيما يلي.  عن ثقافتها وأداود والذّاللّغةهذه  ية حلماية فوريةمببادرة إنقاذ

  .ددزمة يف هذا الص الالّالتوصيات



٢٨٩ التحديات التي تواجه اللغة العربية في غرب إفريقيا في العصر الراهن 

   التّوصيات  - ٧
  وعلى ضوء احلقائق املذكورة آنفاً،ابقةبناء على املالحظات الس  

  :نوصي باآليت
ظر  وإعادة النالعربية، للمدارس يةراسجيب توحيد املناهج الد  - أوالً

ويستلزم .  عرب غرب إفريقيا بأسرهادولة على حدة، مثّكلّ  يف حمتوياا يف
ذلك تكوين جلان ذات أهداف مشتركة لتحقيق غايات هذه املدارس 

ن هذه املناهج  حىت تتضم؛دولةكلّ  ليةربوياسة التوجيب مراعاة الس. ومآرا
ة،مسمتطلبات احلكومة الرة باإلضافة إىل املتطلبات اخلياصراسات  بالد

 العربيةراسات  جيب على طالب الدالراهنوبناء على تيار العصر . العربية
، وذلك العربية اللّغة باإلضافة إىل إجادة ية والفرنسية اإلجنليزاللّغةإجادة 
ب على غلّ، وللتيةالة مع خرجيي املدارس احلكومنوا من املشاركة الفعليتمكّ

ا معظم خرجيالّيتقص عقدة الن ةي املدارس  تصابالعاجزين عن العربي 
ة اإلجنليزاللّغةعبري بالتة أو الفرنسيزوم عند اللّي.  

رة  حتديد الكتب املقريةنة مسؤولجان املكووتقع على عاتق اللّ
ومؤهسنيالت املدر،واملد ةراسة الدعليممرحلة من مراحل كلّ  ليالت 

االبتدائيوالثّ واإلعداي مرحلة مبا يف كلّ  يف الطّالببول  وشروط ق،انوي
جان أيضا وتقع على عاتق هذه اللّ. مرحلةكلّ دة لذلك األعمار احملد

ظر يف مستقبل خرجيي هذه املدارس وفرص توظيفهم أو  إمعان النيةمسؤول
ةراسات اجلامعمواصلتهم للدي .  

ب على غلّريق للتد الطّ من شأنه أن ميهيةوص تطبيق هذه التواعتقادنا أنّ
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 أو العربية، املقبولون يف املدارس الطّالبف.  األخرىالتحدياتبعض 
اغبون فيهاالر،لون هلا سيزدادون ازديادا مطّ أو املؤهردا مبجرظر د إعادة الن
امل يف مناهج هذه املدارسالش،ومبجر ائع خلرجييهاد ضمان املستقبل الر .

 ولسلطان ية، اإلجنليزاللّغةا لطغيان د من شأنه أن يضع حيةوحتقيق هذه الغا
  . ية الفرنساللّغة

 وعن ،ة جادية عن رغبة حقيقبية باملدارس العرالطّالبوإذا التحق 
صادقحافز داخلي ،م من العقد الن ة،فس زالت مافلم يبالوا باملرتبة ي 

 يةانوهادة الثّ للشرة املقر بني قائمة املوادالعربية اللّغةها  حتتلّالّيتالوضيعة 
خذها احلكومة  تتالّيت يةلب، ومل حيفلوا كذلك باملواقف السيةباملدارس احلكوم

 لدى يةفسوإذا زالت العقد الن. العربية اللّغةواتمع وبعض األفراد إزاء 
فع من  والر، لتحسني فهمهم واستيعام مبيناً كان ذلك فتحاًالطّالب

وبمستواهم العلمي ،ةفرقة ذلك تزول التعليميالتهم القائمة ضد .  
حكومة من حكومات غرب إفريقيا كلّ  تقع على عاتق   - ثانياً

 ية وتأييدها باإلمدادات املادالعربيةهوض بواجبها جتاه املدارس  النيةمسؤول
  حقالتعليميةشاطات  إذ من واجبها تقدير مجيع النية؛ والبشريةواملعنو
عت وإذا متت.  واالرتقاءيةنمعوب يف الت ا حتقيق آمال األمم والشألنّ ؛قدرها

 ية ما ا من الفاقة تزول بني عش فإنّ مستمر بدعم حكوميالعربيةاملدارس 
 ومن دفع رواتبهم ،سني املؤهلنين من توظيف املدر فتتمكّ،وضحاها

ملراجع واملصادر  األخرى، ومن بناء الفصول واسترياد ايةوحقوقهم املال
ةراسوالكتب الدة،غوزمة، وإقامة املختربات اللّ الالّيواقتناء آالت كمبيوتر ي 



٢٩١ التحديات التي تواجه اللغة العربية في غرب إفريقيا في العصر الراهن 

  . باألعداد املناسبة عرب دول غرب إفريقياالعربيةواملطابع 
باب يات العوملة واحلضارة وإغراء الشب على حتدغلّوللت  - ثالثًا

تمع مناملسلمني جيب حتذير أفراد األميات آفات هذه ة واحدية، مع توعالت 
 يةلب بالغة تِقيهم من ردود الفعل السية إسالمية ثقافيةهؤالء األفراد توع

وال مانع يف .  وتنبههم إىل مواطن اخلطر الكامنة فيهاالتحديات،املنوطة ذه 
يةوعأن تكون هذه التمربجمة يف الد ة،رة على طالب املدارس روس املقرالعربي 

ويف برامج اإلذاعة والتةحف اليوملفزة واجلرائد والصالت، وضمن يوا 
عوة واإلرشاد ويف خطب اجلمعة  تلقى يف جلسات الدالّيتاحملاضرات 

 من تكوين وال بد.  األخرىيةواألعياد وعند احلفالت واملناسبات اإلسالم
  . جلنة ملتابعة حتقيق هذه األهداف

اخبة والغزو  الصية العامليةعا والدالدوليةرة وملواجهة املؤام  -رابعا
اإلعالمي واحلروب الباردة والسة اللّغة اخنة ضدمها  ونظام تعلّالعربي

وتعليمها ميكن تبنةوعي أسلوب التيابقة،  املربجمة املذكورة يف الفقرة الس
حبيث تقوم فئة من املسؤولني بصدهجمات املتآمرين، بالت نبيه عن حذير والت

وينفع األسلوب نفسه يف نفي .  املشار إليها آنفاًيةطريق الوسائل اإلعالم
ة اخليةعاالدة اللّغة بكون اصة لغة دينالعربيحمضة، وأنّي ما هي  مدارسها إن

  .يةمدارس إرهاب
 مهاهلن إ ألنّ؛ر من مغبة إمهاهلننوصي بتعليم البنات وحنذّ -خامسا

قال تعاىلتمعإمهال لنصف ا  : M  M   L  K  J  I  H     G  F  E

U  T  S  R    Q  PO  N L ]  ،١٣سورة احلجرات[  
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ونوصي مدرسي اللّغة العربية بتشجيع الطّالب على استعمال هذه  -سادسا
اللّغة للتخاطب والتعامل فيما بينهم داخـل املدرسة وخارجها قدر اإلمكان؛ ألنّ 

 تكتسب عن طريق النظريات فحسب، وإنما باملمارسة املهارات اللّغوية ال
كما نوصي املدرسني أنفسهم باستعمال العربية فيما بينهم، وفيما بينهم . الدائمة

ة اللّغة العربية بإنغاال يف يونضيف إىل ذلك ضرورة تنفيذ برنامج قر. وبني تالميذهم
ا نوصي الطّالب يف الدول نيجرييا لطالب العربية يف اجلامعات النيجريية، كم

األخرى يف إفريقيا الغربية بزيارة الدول العربية واإلقامة بني أهاليها لفترة حمدودة 
ومن شأن هذه التوصية أن تساعد يف حلّ مشكلة مواقع . أثناء دراستهم اجلامعية

  .دول غرب إفريقيا البعيدة عن الدول العربية
  .فيجب تركه العربية اللّغةتيين لكتابة لالّا استعمال احلرف اأم -سابعا
تخدام يرجى استغالل إجيابيات العوملة لصد سلبياا وحتدياا باس  -ثامنا

ت وسائر الوسائل اإللكترونية ليس فقط يف تعليم اللّغة أجهزة اإلنترنيت واإلنتران
 والدبلوماسية العربية وتعلّمها، بل ويف تعزيز العالقات الثّنائية االقتصادية

والسياسية والتربوية والثّقافية بني الدول اإلسالمية، ويف تأهيل العربية ملكانة لغة 
  ٣٥.احللف اللّغوي اإلسالمي على املستوى الدويلّ

 تقوم باإلشراف على تطبيق الّيتنوصي بتشكيل جلنة املتابعة   -تاسعا
 حىت ال متسي هذه اجلهود الدويلّملؤمتر  ينتهي إليها هذا االّيت التوصياتمجيع 

  . ها هباء منثورا، والعياذ باهللاكلّ
عبري عن جزيل شكرنا وعظيم تقديرنا  بالتالتوصياتوختتتم قائمة 

ةول للدالّيت العربيتساعد دول غرب إفريقيا والعامل اإلسالمي ع  وتشج
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 العربية اململكة ولالد وعلى رأس هذه العربية، اللّغةاملسلمني حنو تعليم 
 ية،ودان السية واجلمهوريةيب واجلماهري اللّالعربية، مصر ية ومجهورية،السعود

ل عرفاننا جبمائل وحنن إذ نسج. العربية الدول وغريها من ،ودولة الكويت
 الدول املذكورة وإىل غريها من الدولة إىل ه دعوة عام، نوجالدولهذه 
 يف غرب العربية للمدارس عم املادي من الدتواضع مزيداًلّ ك طالبني بيةالباق

 اللّغةسني املؤهلني لتدريس دين حاجة هذه املدارس إىل املدر ومؤكّ،إفريقيا
، وبأجهزة ية وإىل تزويدها باآلالت اإللكترون،اطقني ا لغري النالعربية

ةهات الكتب واملصادر واملراجع كمبيوتر، وبأمإىل متويل مشاريع ، والعربي
 املتآمرين يف غرب  بأنّ هلذه املدارس علماًيةغوبناء املكتبات واملختربات اللّ
ال ينفكّإفريقيا ويف العامل اإلسالمي باملرصادآمر وهم دائماًون عن الت .  

   الخاتمة-٨
قافة  والثّالعربية اللّغة تعرقل منو الّيتامة الكربى  العوملة هي الطّإنّ
 اهم يف غرب إفريقيا ويف غريها من أحناء العامل، وهي اخلطر الدةياإلسالم

عصر فحسب، بل  وأدا وثقافتها ليس يف هذا الاللّغةد كيان هذه  يهدالّذي
مال قات والر العديدة القادمة، وذلك ملا يرتبط ا من املعلّرويف العص

  .واألمواج واآلثار واالنعكاسات املذكورة آنفا
 ومحاة ثقافتها أن العربية اللّغةن معاشر األساتذة وحراس وخليق بنا حن

جاد بالّيت اهلجمات ين لصدوال ،ض هلا لغتنا احلبيبة وثقافتنا العريقة تتعر 
سبيل إىل ذلك إال باالتحاد والتعاون والتواجلود وإخالص يةضحفاين والت 

ية، وأن خصاحل الش واملصيةائفالعمل والقضاء على سائر االنقسامات الطّ
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فعلى حكومات غرب إفريقيا أن : ولني بواجبهميقوم مجيع املعنيني واملسؤ
 بعد االعتراف ا، ية مبساندة مدارسها احمللالعربية اللّغةتقوم بواجبها حنو 

عليمهات بواجبهم وأن يقوم اآلباء واألمالتم، وأن تقوم يجتاه بنيهم وبنا 
 ، ويف مجيع العوامل يف العامل اإلسالميالعربية اللّغةها جتاه  بواجبالعربية الدول
  . بحث الا هي نصب عني هذالّيت ية الغربا يف إفريقيخاصة

قدير والعرفان باجلمائل إىل كر والتم بأمسى معاين الش أتقدوأخرياً
 شرفتين بدعويت حلضور هذا املؤمتر، فقد كانت دعوة الّيت يةاجلامعة اإلسالم

عام وأنتم خبري، كلّ و. خريكلّ ي فجزاكم اهللا عن. باركة ملهمةً يل وحمركةم
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

١- Federal Ministry of Education(١٩٨٥) National Curriculum for Junior 
Secondary Schools, volume ٤, Other languages, pp١١١. 

جواهر األدب ىف أدبيات وإنشاء لغة ) بدون تاريخ( أمحد اهلامشي -٢
  : العرب

.  مؤسسة املعارف:بريوت. نشأة العلوم الكونية املنقولة وترمجتها
  .١٨٥-١٨٤ ص /٢ج
. املوجه الفني ملدرسي اللّغة العربية) ١٩٧٣( عبد العليم إبراهيم -٣

  .٤٨ص. دار املعارف مبصر: القاهرة
 

٤- “Cameroons”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
٥- “Nigeria”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
٦- “Benin”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
٧- “Togo”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
٨- Ghana. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
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٩- “Cote deVoire”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
١٠- “Liberia”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
١١- “Sierra Leone”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
١٢- “Guinea” Bissau. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
١٣- “Guinea”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
١٤- “Gambia”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
١٥- “Senegal”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
١٦- “Muritania”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
١٧- “Chad”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
١٨- “Niger”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
١٩- “Burkina Faso”, Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
٢٠- “Mali”. Encarta, ٢٠٠٩, (DVD), Redmond, WA. 
٢١- Awe, Bolanle (١٩٨١). Empires of the Western Sudan: Ghana, Mali 
and Songhai: in J.F. Ade Ajayi and Ian Espie: A Thousand Years of West 
African History. Ibadan: University Press, p٥٥. 

  املرجع السابق   -٢٢
٢٣- ة،: جواهر األدب )بدون تاريخ( أمحد اهلامشيشعراء اجلاهلي 

    .٩٩-٢٨،ص٢ج
مكتبة النهضة : القاهرة. فجر اإلسالم) ١٩٣٢( أمحد أمني -٢٤

  ٢٠٢ص . املصرية
املأدبة األدبية لطالب العربية ىف ) ٢٠٠٠( زكريا إدريس حسني -٢٥

      .٥٥ نيجرييا، دار النور، ص –إفريقيا الغربية، أوتشي
٢٦- ولة ) بدون تاريخ( أمحد اهلامشيجواهر األدب، عصر الد

      ٢٠٢ -١٥٥، ص ٢العباسية، ج 
  ١٨٥-١٨٤، ص ٢ املرجع نفسه، نشأة العلوم الكونية، ج-٢٧
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  ٢١١-٢٠٣ ، ص٢ املرجع نفسه، عصر املماليك التركية، ج-٢٨
  ٢١١-٢٠٣ ، ص٢ املرجع نفسه، عصر املماليك التركية، ج-٢٩
  ٢٥١-٢١١، ص٢ املرجع نفسه، عصر النهضة احلديثة، ج-٣٠
املأدبة األدبية لطالب العربية ىف إفريقيا ). ٢٠٠٠( زكريا حسني -٣١

    ١٦٥-١٥٧ص .الغربية
  ١٤٧ -١٤٣ املرجع نفسه، ص -٣٢
      ١٧٧ املرجع نفسه، ص-٣٣
  ١٧٩ املرجع نفسه، ص -٣٤
تبعات حضارية : غويةالعوملة اللّ). ٢٠٠٨( أمحد شيخ عبد السالم -٣٥
  ١٤٦-١٣٩اجلامعة اإلسالمية، ص : كواالملبور، ماليزيا. للغة العربية
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  املراجع
  

  .القرآن الكرمي -
مكتبة النهضة إبراهيم : القاهرة. فجر اإلسالم). ١٩٣٢(أمحد أمني  -

مشكالت تدريس اللّغة العربية ىف اجلامعات النيجريية ). "٢٠٠٩(لريى أمني 
مقالة مقدمة يف امللتقى األول للجامعات اإلفريقية املعنية بتدريس " وصيةاخلص

اللّغة العربية والعلوم اإلسالمية يف الدول الناطقة بغري العربية، املقام باجلامعة 
  .م٢٤/١٢/٢٠٠٩-٢٢األمسرية للعلوم اإلسالمية ىف الفترة 

ات وإنشاء لغة جواهر األدب يف أدبي). بدون تاريخ(أمحد اهلامشي 
  .مكتبة املعارف: العرب، بريوت

تبعات حضارية : العوملة اللغوية). ٢٠٠٨(أمحد شيخ عبد السالم  -
  .اجلامعة اإلسالمية: كواالملبور، ماليزيا. للغة العربية

-  ة). ١٩٦٤(آدم عبد اهللا األلوريالقاهرة. اإلسالم وتقاليد اجلاهلي :
  .مطبعة املدين

عوامل تنمية اللّغة ). م١٩٨٠هـ ١٤٠٠( شاهني توفيق حممد -
  . مكتبة وهبة: القاهرة. العربية

: القاهرة. فصول ىف فقه العربية). ١٩٧٣(رمضان عبد التواب  -
  .مكتبة اخلاجني

املأدبة األدبية لطالب العربية يف إفريقيا ). ٢٠٠٠(زكريا حسني  -
  .دار النور: أوتشى، نيجرييا. الغربية

مشاكل التعليم العريب ىف ). "٢٠٠٩( الدين آدم أديبايو سراج -
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مقالة مقدمة ىف امللتقى األول ".  نيجرييا-كلّيات القانون جبامعة والية كوغى
للجامعات اإلفريقية املعنية بتدريس اللّغة العربية والعلوم اإلسالمية يف الدول 

ة، املقام باجلامعة األمسرية ىف الفترة الناطقة بغري العربي٢٢ة للعلوم اإلسالمي-
 .م٢٤/١٢/٢٠٠٩

  .دار املعارف: القاهرة. املدارس النحوية). ١٩٧٩(شوقى ضيف  -
حركة اللّغة العربية ) م١٩٩٣هـ ١٤١٤(شيخو أمحد غالدنث  -

               .                                                        املكتبة األفريقية. وآداا ىف نيجرييا
رؤية عربية ىف حتديات العام ). ٢٠٠٩(عبد الباقي شعيب أغاكا  -

 الفيدرالية -كلمة مقدمة ىف مؤمتر تنال التاسع بكلية التربية. العاشر بعد ألفني
       .م٢٠٠٩أبوحا، 
مشاكل اللّغة العربية لدى ). ١٩٨٣(عبد احلميد شعيب أغاكا  -

  Tiumph Publishing Company :الطالب النيجريي، كانو
. اإلسالم ىف غرب إفريقيا). ١٩٩٣(عثمان عبد السالم الثّقايفّ  -
  .مطبعة مدرسة سراج العلوم اإلسالمية: إلورن

مشاكل ). م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣(حممد املصباح إبراهيم الزيتوىنّ  -
  .شركة دار النور للطباعة: الجوس. التعليم العريب ىف بالد يوربا

مشكالت التعليم العريب ىف ). "٢٠٠٩(هود حممود مجبا مش -
مقالة مقدمة ىف " جامعة والية كوغى منوجاً: اجلامعات النيجريية وحلوهلا

امللتقى األول للجامعات اإلفريقية املعنية بتدريس اللّغة العربية والعلوم 
ألمسرية للعلوم اإلسالمية يف الدول الناطقة بغري العربية، املقام باجلامعة ا
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  .م٢٤/١٢/٢٠٠٩-٢٢اإلسالمية ىف الفترة 
. من إلورن إىل متبكتو). م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠(مشهود حممود مجبا  -

  . املركز النيجريي للبحوث العربية: إيوو
العربية دراسات ىف اللّغة ). م١٩٨٠هـ ١٤٠٠(يوهان فك  -

  .مكتبة اخلاجنى مبصر: القاهرة. واللهجات واألساليب
Hitti, P.K. (١٩٧٠). Islam: A way of life. South Bend, Indiana: 
Regnery \ Gateway,  
inc. Schacht, J. and Bosworth, C.E (Eds) (١٩٧٩). Oxford 
University Press. 
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اللغة العربية والتنمية املستدامة 
  )جدلية العالقة وسبل النهوض(

    إعداد   

  عبد القادر بوشيبة/ األستاذ 

  



   
 



٣٠٣  )وضجدلية العالقة وسبل النه( اللغة العربية والتنمية المستدامة 

  :توطئـة 
مع مرور الزمن تزداد التحديات أمام اللغة العربية الفصحى يف إثبات   
ن يالحقاا، ويف خالل القرنني هل اللذيا ومقاومة التهميش والتجاوجوده

 لقضيتها حىت عادت غ عنها، ويتفرحاملاضيني هيأ اهللا للعربية من يناف
  .الركود واملراوحةمن للواجهة بعد قرون 

 ألا تواجه ؛ والصراع يزداد ضراوة،أما اليوم فإنّ التحدي عظيم  
الت االقتصادية والثقافية عصر العوملة بكل ما حتمله من وسائل اهليمنة يف اا

  .واإلعالمية والتكنولوجية
إنّ العربية يف ظل هذا الوضع الراهن تواجه حتديات اكتساح اللغة   

األجنبية ملناطق نفوذها وحتدي اتساع العامية يف منابر كانت للعربية، مما 
تنادي ىل ميشها ونعتها بالتخلف والركود، وتعالت صيحات إأدى 

االت التنمية وإحالل اللغة األجنبية حملها، إالّ أننا حنن العرب إبعادها عن جمب
ه، ألنه يتعلق باللغة أنال ينبغي أن نسلم ونقبل ذا الوضع وال أن ون من ش

العربية اليت هي عنوان هويتنا، وثابت شخصيتنا، ومستودع حضارتنا 
  .ومعارفنا وتراثنا، وهي فوق كل ذلك لغة ديننا وحاملة قرآننا

ي إىل التمكني للعربية وتبويئها املكانة الالئقة ا دذلك فإن كل جهد يؤل  
  .يف وطننا العريب غدا جهدا ال يستغىن عنه، وال ميكن التقليل من شأنه

إنه ال سبيل إالّ أن تكون العربية هي لغة التعليم والعلوم واكتساب   
لتكنولوجيا  واإلعالم ولغة الصناعة  واةاملعارف ولغة االقتصاد واإلدار

  .وتقنيات املعلومات واالتصال، وتلك هي جماالت التنمية املستدامة والشاملة
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  فإىل أي مدى تساهم اللغة العربية يف حتقيق التنمية الشاملة يف الوطن العريب؟ 
مث من حيث هي كذلك كيف ينعكس ذلك على منو اللغة وتطويرها 

 وعصرنتها؟
اجلدلية والتالزمية بني التنمية إنّ هذا البحث يبحث يف هذه العالقة 

  :واللغة، وسنتعرض لذلك من خالل عناصر ثالث
  .التعريف بالعربية وحتديد خصائصها والتنويه بعبقريتها وأمهيتها ووصف واقعها

 .دور اللغة العربية يف حتقيق التنمية املستدامة يف الوطن العريب

 .مية اللغة العربية وتطويرهادور التنمية الشاملة احململة باللغة العربية يف تن -١

  خصائصها والتنويه بعبقريتهاتحديدالتعريف بالعربية و: أوال
  : ووصف واقعهاوأهميتها

  :التعريف بالعربية وتحديد خصائصها) ١
 يف كل املنابر، ننافح عنهاإنّ اللغة العربية اليت نتحدث عنها، واليت   

 وهي املتمثلة يف واليت نقصدها يف هذا البحث، هي العربية الفصحى،
نصوص التراث العريب يف العصر اجلاهلي السابق على اإلسالم، وقد شهد 

ناهم، وكذلك بعد اإلسالم، والعربية اأعالم الشعراء اجلاهليني ومن د
، وهي كذلك اللغة املشتركة )١(الفصحى هي اليت نزل ا القرآن الكرمي
  .)٢(النموذجية واليت اصطنعت يف األمور اجلدية

                                 
 .٢٧ط، األجنلو املصرية، القاهرة، ص .، إبراهيم أنيس، د"ةيف اللهجات العربي"- )١(
 .١١٦، ص ١٩٩٨، دار الفكر، دمشق، ٢،فايز الداية،  ط"علم الداللة العريب"- )٢(
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 خبصائص جتعلها لعربية ذا الوصف السابق هي تلك اليت تتميزوا
، وتتميز كذلك عن هلجات القبائل العربية األخرى أو تتميز عن العامية

رامي األطراف، فهي العربية اليت تتميز تهلجات لبلدان من الوطن العريب امل
 يفنأخذ ال خاصة خباصييت اإلعراب واالشتقاق، وكل هذا ال يعين أننا 

سنة التطور اليت تصيب كل لغات العامل والعربية من بينها، وما احلسبان 
العامية واللهجات العربية إال مظهر أو نتيجة لتطور الفصحى، أما التطور 
الذي أصاب الفصحى يف األلفاظ ومعانيها، فهو أمر مقبول، وهو مناط 
 سريورة العربية وحيويتها وجتددها، فهي تتطور حسب املستجدات
واملتطلبات مع مرور الزمن، ولكن اخلصائص اهلامة يف العربية الفصحى واليت 
ذكرت آنفا فينبغي أال تسقط عن العربية الفصحى اليوم يف العربية الفصحى 

  .املعاصرة ألي داع من الدواعي أو حاجة من احلاجيات
واإلعراب هو أول خاصية حتتل مرتبة الشرف ونعين به تلك العالمات 

، وهو الفارق يف )١(يف أواخر اللفظ بسبب تغري العوامل الداخلة عليهاليت 
  .)٢(املعاين املتكافئة يف اللفظ

أما االشتقاق فهو توليد األلفاظ من بعض والرجوع ا ألصل 
 ، وهو)٤(، وعلى هذه اخلاصية يقوم أكرب قسم من منت اللغة العربية)٣(واحد

                                 
 .٦٩، ص ١٩٩٨ط، اجلزائر، .، صاحل بلعيد، دار هومة، د"فقه اللغة العربية"-)١(
 .١/٣٢١، ١٩٨٦، بريوت، ٣، السيوطي، املكتبة العصرية، ط"املزهر"-)٢(
 .١٧٤، ص ١٩٦٠، صبحي صاحل، مطبعة جامعة دمشق، "دراسات يف فقه اللغة"-)٣(
 ،١، أمحد بن نعمان، ط"مستقبل اللغة العربية بني حماربة األعداء وإرادة السماء"- )٤(

 .٢٦٠، ص١٩٩٨اجلزائر، 
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ويطبعها مبرونة أقدرا على استيعاب ، )١(ميد اللغة بأسباب احلياة والنمو
  .)٢(التطورات احلضارية عرب التاريخ اإلنساين

  :أهمية اللغة العربية لدينا كعرب ومسلمين) ٢
، والعربية )٣(إنّ اللغة هي األساس الصلد الذي تقوم عليه قصة األمة  

هي وعاء ثقافتنا وعنوان هويتنا كأمة عربية إسالمية، واحملافظة عليها تعد 
  .)٤(حمافظة على الذات والوجود

إا اللغة العربية اليت اختارها اهللا تعاىل لتكون وعاء لكتابه اخلالد وهو   
  .)٥(القرآن الكرمي، والشك يف أا بذلك تتربع على عرش األلسنة واللغات

وتلك مفخرة لنا حنن العرب غبطنا عليها أهل الفكر والثقافات،   
  .)٦(شرقيني وغربيني

                                 
 ، شحادة اخلوري، جملة اللسان العريب،"التنمية اللغوية ودور االشتقاق فيها"-)١(

 ١١، ص١٩٨٧، ٢٩مكتب تنسيق التعريب، الرباط، عدد
 ،٣٤، حامد صادق القنييب، جملة اللسان العريب، عدد "االشتقاق وتنمية األلفاظ"-)٢(

 .٧٩، ص ١٩٩٠مكتب تنسيق التعريب، الرباط، 
 عبد النور خراقي، ، سلسلة عامل. تأليف جون جوزيف، ترمجة د" اللغة واهلوية")٣(

 .٠٨، ص ٢٠٠٧املعرفة، أوت 
 ، عبد العزيز التوجيري ، حبث ألقي يف"مستقبل اللغة العربية يف عامل متغري" -)٤(

 ٢٠٠٨ أبريل ٢٨ ملؤمتر جممع اللغة العربية، القاهرة يف ٧٤الدورة 
 . وما بعدها٢٤١ت، ص .، عبد الواحد وايف، دار ضة مصر، د"فقه اللغة" -)٥(
 .٢٤٥نفسه، ص  -)٦(
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غة العربية الفصيحة هي رمز لكياننا القومي وعنوان شخصيتنا والل  
ما على بناء واألحفاد العربية، ومستودع لتراث أمتنا، وبطريقها يتعرف األ

يزدادون اعتزازا حبضارة فخلفه هلم اآلباء واألجداد يف خمتلف ميادين املعرفة، 
إلنسانية، أمتهم وتقديرا ألسالفهم، وما أسهموا به يف مسرية احلضارة ا

  .فتكون معرفة املاضي عامال حافزا هلم إىل األمام
ت بني العرب يف ماضي الفصيحة هي لغتنا األم اليت وحدولغتنا العربية   

  .)١(احلقب بطريق القرآن الكرمي، وما تزال هي الرابطة املوحدة واملوحدة
تنا وهي اآلن وسيلتنا للتعبري عن مشاعرنا وعواطفنا وأفكارنا ووسيل  

لقضاء حوائجنا وحتقيق متطلباتنا يف التواصل مع أفراد جمتمعنا ووسيلتنا 
للتحكم يف بيئتنا ألا أداة التفكري ومثرته، وهي رمز لكياننا وثقافتنا والقلعة 

  .)٢(احلصينة للذود عن هويتنا وذاتيتنا الثقافية ووحدتنا القومية
يف حتقيق ذاتنا واحملافظة وإذا كانت لغتنا العربية ذا القدر واألمهية   

على هويتنا وشخصيتنا فإننا إذا مل نوهلا األمهية اليت تليق ا، فإننا بال شك 
نقضي على وجودنا يف خارطة اهلويات والقوميات، ويف هذا يقول األستاذ 

وإذا كانت اللغة العربية ذه املرتلة كانت أمتها : "...الرافعي رمحه اهللا
 احريصة عليها ناهضةا إذا كان من...ا متسعة فيها، مكربة بشأفأم 

شعبها التراخي واإلمهال وترك اللغة للطبيعة السوقية، وإصغار أمرها، 
                                 

  ، مكتب تنسيق التعريب٦٣/٦٤، حممد بالسي، عدد "عربيةحنو النهوض بال" -)١(
 .٣٢٦، ص ٢٠٠٩بالرباط، ديسمرب 

 .٣٢٧نفسه، ص  -)٢(
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وبتهوين خطرها، وإيثار غريها باحلب واإلكبار، فهذا شعب خادم ال 
خمدوم، تابع ال متبوع، ضعيف عن تكاليف السيادة، ال يطيق أن حيمل 

  .)١ (..."بعض حقهعظمة مرياثه، جمتزئ ب

  :عبقرية اللغة العربية) ٣
إنّ من درس العربية وتعمق يف أسرارها وخصائصها، واطلع على آداا   

وبياا، الشك أنه سيقر ويسلم بعبقرية هذه اللغة العظيمة، ولن ندرج هنا أراء أهل 
اللغة من العرب، فهم بال شك مدركون هلذا األمر، ولكننا سنسوق آراء بعض 

ستشرقني الذين احتكوا بالعربية وأقروا بعبقريتها وكفاءا، وقد سلبت عقوهلم امل
وباستطاعة العرب أن : "وألبام، حيث يقول املستشرق الفرنسي لويس ماسينيون

يفاخروا غريهم من األمم مبا يف أيديهم من جوامع الكلم اليت حتمل مسو الفكر 
  .)٢("وأمارات الفتوة واملروءة ما ال مثيل له

إنّ اللغة العربية لغة وعي وشهادة وينبغي إنقاذها : ويقول مرة أخرى  
سليمة بأي مثن للتأثري يف اللغة الدولية املستقبلية، وإن يف اللفظ العريب جرسا 

  .)٣("موسيقيا ال أجده يف لغيت الفرنسية حسب تعبريه
 قلّ منا حنن الغربيني من يقدر: "ويقول املستشرق األمريكي كويل  

اللغة العربية حق قدرها من حيث أمهيتها وغناها، فهي بفضل تاريخ األقوام 
                                 

 .٣/٣٢ت، .ط، دار املعارف، د.،  مصطفى صادق الرافعي، د"وحي القلم" -)١(
 .٢٤٥، علي عبد الواحد وايف، ص "فقه اللغة" -)٢(
د السيد، جملة جممع اللغة العربية، ، حممو"التمكني للغة العربية آفاق وحلول" -)٣(

 ."٣٠٩، ص ١٤٢٩، ربيع األول، سنة ٨٣، جملد ٢بدمشق، ج
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اليت نطقت ا، وبداعي انتشارها يف أقاليم كثرية واحتكاكها مبدنيات خمتلفة 
قد منت إىل أن أصبحت لغة مدنية بأسرها بعد أن كانت لغة قبلية، لقد كان 

  .)١(" زاهرللعربية ماضي جميد، ويف تقديري سيكون هلا مستقبل
ويتحدث املستشرق األمريكي وليم ورل عن مرونة العربية وحيويتها   

إنّ اللغة العربية من اللني واملرونة ما ميكناا من التكيف وفق مقتضيات : "فيقول
العصر، وهي مل تتقهقر فيما مضى أمام أي لغة أخرى من اللغات اليت احتكت ا، 

  .)٢(" يف املاضيل كما حافظت عليهاا يف املستقبوهي ستحافظ على كي
ليست لغة العرب أغىن لغات العامل : "أماّ العامل األملاين فرينباغ فيقول  

فحسب، بل الذين نبغوا يف التأليف ا ال ميكن حصرهم، وإن اختالفهم عنا 
يف الزمان والسجايا واألخالق أقام بيننا حنن الغرباء عن العربية وبني ما ألفوه 

  .)٣(" نتبني ما وراءه إالّ بصعوبةحجابا ال
هذا غيض من فيض شهادات وإقرار لبعض املستشرقني أدركوا حبق   

عبقرية العربية ومجاهلا وحيويتها وديناميتها، وليس غريبا عن العربية أن تكون 
ذا الوصف، ألا لغة محلت كتاب اهللا تعاىل، وهذا ما يؤهلها ألن تبقى 

  . الصعابخالدة وقادرة على ختطي كل

  :واقع اللغة العربية اليوم) ٤
بالرغم من كل ما قلناه يف الصفحات السابقة عن العربية الفصحى   

                                 
 .٣٠٨نفسه، ص  -)١(
 .٣٠٩نفسه، ص  -)٢(
 .٣٠٩نفسه، ص  -)٣(
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يتها لدينا حنن العرب مهيف تعريفها وحتديد خصائصها والتنويه بعبقريتها وبأ
واملسلمني، فإنّ من يرى حال اللغة العربية اليوم بني أهلها ويف أوطاا، فإنه 

 بأا تعامل كأا لغة أجنبية يف أوطاا وبني أهلها، وذلك نظراًجيزم بالقطع 
 به شذ، وهذا الوضع املوصوف ي)١(ملا تالقيه من ميش وتقصري يف حقها

  .)٢(العرب اليوم عن العديد من اتمعات واألمم يف العامل املعاصر
 الوطن العريب يف وإن أوجز توصيف ميكن أن خنصه للعربية وحاهلا يف  

  :يفيتمثال  ينري كبني حتديا تعاين منأ
  .زحف العامية واحتالهلا مساحات يف حياة العرب -١
مزامحة اللغات األجنبية للفصحى يف ميادين التعليم ويف جماالت حيوية يف  -٢

اإلدارات وقطاع االقتصاد وبعض املناحي االجتماعية، ويف مواقف اجلد من 
لعربية يف أوطاا بسبب اهلجمة الكالم، وتزداد اللغات األجنبية مصارعة ل

الشرسة للعوملة بوسائلها التقنية اليت يتمثل أمهها يف وسائل اإلعالم واالتصال 
  .نترنتوالرقمنة واإل

وكل هذا أدى إىل احنسار خطري للعربية الفصحى عن احلياة اليومية 
 وتصورات وإطالق ؤىللمواطن العريب، وأدى هذا الوضع إىل تبين ر

نا وهناك اقتنع ا أصحاب القرار واملثقفون تدعو إىل ميش نداءات ه
 لغة ليستالعربية عن مواطن التنمية ألا يف نظرهم تعاين الركود والتخلف و

  .العصر والعلم واملعلوماتية
                                 

ط، دار غريب، .، كمال بشر، د"اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم"ينظر  -)١(
 .٢٧، ص ١٩٩٩القاهرة، 

 .١٧، أمحد بن نعمان، ص "يةمستقبل اللغة العرب" -)٢(
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وكل تلك التحديات أدت إىل واقع مؤرق ومؤمل بالنسبة للمشتغلني 
  .)١(ستدعى دق ناقوس اخلطربقضايا اللغة العربية تنظريا وتطبيقا مما ا

وإذا كنا بالنسبة للتحديني األولني املتعلقني بالعامية وباللغة األجنبية حنمل فيه 
املسؤولية من قبل االستعمار بوسائله وأساليبه وخططه إلدراكه أنّ العربية الفصحى 
هي وجدان وهوية العرب، فضرب الفصحى هو ضرب هلذه اهلوية، فإننا حنمل 

وم كل املسؤولية يف حتديات العربية مع العوملة، وذلك ألننا بتقصرينا أنفسنا الي
عمدا أو اونا يف التمكني للعربية يف خمتلف شؤون احلياة ننفذ بأيدينا ما عجز 

  .االستعمار عن تنفيذه باألمس يف فرض لغته وإبعاد لغتنا
وعلى كل حال فإنّ التوصيف السابق ال ينفي جهود خرية أبناء هذه 

توا من قوة وعلم وبكل إخالص من أجل التمكني ومة يف العمل بكل ما أاأل
  .للعربية وإخراجها من واقعها املؤسف

دور اللغة العربية في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن : ثانيا
  :العربي

  :تعريف التنمية المستدامة) ١
 ، وقدتتعدد تعريفات التنمية بشكل يصعب حصره يف تعريف حمدد  

 البعض بأا جمموعة التبادالت اليت حتدث يف جمتمع يسعى لتحقيق منو هارفع
يعتمد على اإلمكانيات الذاتية يف فترة قصرية من الزمن، ومبعىن آخر فإنّ 

                                 
 ،كلمة افتتاحية حملمود السيد،  جملة"ندوة مرصد اللغة العربية وآفاق التعريب" -)١(

، الرباط، ص ٢٠١٠، ديسمرب ٦٦اللسان العريب، مكتب تنسيق التعريب، عدد 
 . وما بعدها١٢
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التنمية هي التغير النوعي املخطط يف مجيع القطاعات وهي املعيار الذي تقاس 
ون االعتماد على املعرفة به درجات التقدم، وال ميكن حتقيق هذه التنمية د

  .)١(العلمية والبحث العلمي يف الدراسة والتخطيط والتنفيذ
ولكن عموما فإنّ التعريف الذي مييل إليه أغلب الباحثني هو ذلك   

التعريف الذي يضع يف احلساب كل مناحي احلياة وال حيصرها يف عامل واحد، 
مل مجيع جوانب البناء ولذا فإنّ التنمية لن تكون حقيقية ومستدامة حىت تش

النسقي هلا، فال حيصر يف كوا إسعاد الفرد واتمع عن طريق الزيادة يف الدخل 
القومي والرفع من مستوى معيشة السكان مع تقليل التفاوت يف الدخول، 
والقضاء على مظاهر اإلسراف والتبذير، وإمنا هي يف جوهرها باإلضافة إىل ما 

أساس مرجعية االستخالف تنمية ذاتية تغيريية تستهدف تقدم تنمية اإلنسان على 
  .)٢( واملاديالقضاء على الوهن املعنوي

وذا فإنّ مفهوم التنمية يطرأ عليه من حني آلخر تغيري حسب 
  .ااالت اليت تغطيها التنمية وهذا تبعا ونتيجة لتطور حياة اإلنسان وتقدمها

التغيري اإلجيايب يف  "علىإذا عملت التنمية شاملة أو موسعة، تكون و
حياة املواطنني بصورة عامة ال من اجلوانب االقتصادية واالجتماعية فحسب، 
ولكن أيضا من اجلوانب التربوية والثقافية، وما يتصل ما من بناء الشخصية 

  .)٣("الفردية واتمعية املتحررة من قيود التخلف والتبعية للمستعمر القدمي
                                 

،  نضال حممد الريس، جملة "وجة نظر حول دور البحث العلمي يف التنمية" -)١(
 .٩١، ص ١٩٩٢، يونيو ٣التعريب، عدد 

، عبد الرمحن العضراوي،  جملة كلية اآلداب، "اللغة والتنمية الثقافية أية عالقة؟" -)٢(
 .٢٣٦، ص ٢٠٠١، سنة٠٤بين مالل، املغرب، العدد 

 = اللغة العربية والتنمية الشاملة يف املغرب العريب بني املبدأ والتطبيق، تونس" -)٣(
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لتقنيات  نعيش فيه املتميز بانفجار مدوي ويف هذا العصر الذي
االتصال وتكنولوجيا املعلومات يف العامل كله تشهد احلياة تغريا متسارعا حنو 
حتقيق جمتمع املعرفة اليت تساهم يف تشكيله سرعة تنقل املعلومات واملعارف 
عرب شبكة االنترنت ووسائل  اإلعالم واالتصال، وهذا اتمع يلعب دورا 

 حتقيق التنمية، وذلك من خالل تعزيز أنشطة البحث والتطوير حامسا يف
لتعزيز التكنولوجيا، وحتسني أداء املؤسسات اخلاصة وتعزيز بناء القدرات يف 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وتساعد هذه التقنيات على التغيريات 

ليم االجتماعية واالقتصادية، وتساهم يف الربط بني الباحثني ورجال التع
  .)١(واملرشدين وجمموعات املنتجني ببعضها البعض ومبصادر املعلومات العاملية

  :واقـع التنمية في الوطن العربـي) ٢
إنّ رصد واقع التنمية يف الوطن العريب ال حيتاج إىل جهد كبري، بل   

هو واقع ماثل أمامنا يعيشه كل فرد عريب، وإنّ املطلع على تقارير التنمية 
لعربية اليت تصدر سنويا ويعدها خرباء يف خمتلف ااالت ومن اإلنسانية ا

عدة جهات، فإنه سيقف على هذا الواقع باألرقام واإلحصائيات اليت تعكس 
مدى الفجوة الكبرية اليت يعاين منها الوطن العريب يف التنمية، فرغم أنّ بعض 

 تزخر ا العربية متلك دخال معتربا نتيجة للثروات الكبرية اليت األقطار
األرض العربية كالبترول والثروات املعدنية إالّ أا تعاين من ختلف كبري يف 

  ــــــــــــــ
طيف عبيد،  جملة اللسان العريب، مكتب تنسيق التعريب بالرباط، عبد الل" منوذجا  =

 .٢٨٣، ص ٢٠١٠، ديسمرب ٦٦العدد 
 .http:/ar.wikipedia.org: موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة على الشابكة -)١(
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  .)١(جماالت التنمية احملددة يف معايري التنمية
إذ تشري اإلحصائيات إىل أن نسبة األمية يف الوطن العريب تتعدى   

 من سكان %٥٠ ومستوى اخلدمات الطبية متدنية، وأنّ أكثر من %٤٠
 من حاجات الوطن %٥٠لعريب يعاين من سوء التغذية وأنّ أكثر من الوطن ا

العريب الغذائية مستوردة من اخلارج، ومتوسط دخل الفرد منخفض ال يفي 
بأكثر حاجاته الضرورية، كما يعاين معظم سكان البلدان العربية من سوء 

ا فأكثر السكن واكتظاظه، ويشار إىل اليد العاملة العربية عموما بتدين مهارا
  . منها هي عمالة غري مؤهلة%٤٠من 

يف مقابل هذا كله نرى دوال صغرية كسنغافورة وهونغ كونغ اليت ال   
متلك ثروات تذكر وبدأت من ال شيء باستثناء ميناء حبري، قد وصلت إىل 
معدالت قياسية يف التنمية، وهذا باعتمادها على القوة الذاتية املتمثلة يف 

  .)٢(اعلمائها ومهن سبيه
إنّ هذا الواقع التنموي العريب املوصوف سلفا حادث بالرغم من وجود   

سياسات تنموية تقوم ا احلكومات العربية منذ قيامها ومنذ حصوهلا على 
  . االستقالل، وهي برامج جبارة بال شك سعت إىل حتقيق التنمية يف الوطن العريب

ملعريف وما يتعلق أما فيما يتعلّق باجلانب التعليمي والعلمي وا  
بالتكنولوجيا، وهو األمر احملوري يف مسألة التنمية، فإنّ السياسة اليت اتبعتها 

                                 
 .٢٠١٠ إىل سنة ١٩٩٠ينظر تقارير التنمية اإلنسانية العربية منذ نشأا سنة  -)١(
،سعيد كناي،  جملة اللغة العربية " ودوره يف التنمية يف الوطن العريبتعريب العلوم" -)٢(

 .٦٣-٦٢، ص ٢٠٠٠، ٠٣يصدرها الس األعلى للغة العربية، اجلزائر، العدد 
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معظم األقطار العربية للحصول على التنمية مل تعط النتائج املرجوة منها، فمثال 
بناء املعامل اجلاهزة على طريقة املفتاح يف اليد أو شراء التجهيزات العصرية مل 

حقيقي للتكنولوجيا، وحىت إرسال البعثات العلمية أدى إىل زيادة يؤد إىل نقل 
هجرة األدمغة إىل البلدان املتقدمة بدل زيادة الكفاءات العلمية يف الوطن العريب، 

 من االستثمارات %٨٠وأما االعتماد على اخلربات األجنبية يف أكثر من 
  .)١(اإلمجالية فلم يساعد يف احلصول على التقنيات العاملية

ويعرف العامل العريب اليوم تبعية رهيبة يف تكنولوجيا اإلعالم   
واالتصال واملعلومات والتبعية هنا قد ال تكون مقتصرة على جانب التحويل 
لكنها مرتبطة بالتصميم واإلنشاء واملراقبة والصيانة وما سواها، وهذه التبعية 

تكنولوجيات واملستوى مصدرها األساس هو كثافة املعرفة املتضمنة يف هذه ال
شديد التعقد الذي يطبع براجمها ونظم التحكم فيها، ويأيت مصدرها كذلك 
بسبب ضعف البىن التحتية املستقبلة وهشاشتها، وتدني القدرة لديها على موطنة 

  .)٢(هذه التكنولوجيا ودجمها يف النسيج االقتصادي واالجتماعي لبلداا
قيق تنمية شاملة يف الوطن العريب هي إنّ اجلهود املبذولة يف سبيل حت  

جهود كبرية وال ريب يف ذلك، ولكنها مل يكتب هلا النجاح، كما جنحت 
بلدان كانت باألمس القريب تعاين التخلف والتبعية، ولكن سياستها التنموية 

ت منوذجا داملنتهجة بإخالص قد مكّنها من حتقيق نتائج قياسية يف التنمية، فغ
                                 

 .٦٣نفسه، ص ) ١(
، دار الطليعة للطباعة والنشر، ١، حيىي اليحياوي، ط"العرب وشبكات املعرفة")٢(

 .١٩، ص ٢٠٠٧بريوت، 
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  .كثرية يف هذا اال كبعض الدول األسيويةحيتذى واألمثلة 
إنّ التحدي اخلطري الذي يواجه العرب اليوم أكثر من ذي قبل هو   

الفجوة الكبرية يف امتالك التكنولوجيا وتوطينها خاصة منها تكنولوجيا 
واملعلومات اليت أصبح املعول عليها يف حتقيق جمتمع املعرفة الذي االتصال 

  .)١(قيق تنمية شاملة ومستدمية يف خمتلف جماالت احلياةيؤدي بتحقيقه إىل حت

  :موقع اللغة العربية والتعريب في برامج التنمية العربية) ٣
لقد كانت املسألة اللغوية حاضرة يف أدبيات احلركات التحررية يف   

الوطن العريب حىت حصلت على االستقالل الوطين، وقد وعى هؤالء 
شكيل اهلوية العربية يف مقابل سياسة التغريب اليت السياسيون أمهية اللغة يف ت

انتهجها املستعمر لفرض هيمنة على الشعوب العربية املستعمرة، فقد أدرك 
   .)٢(أمهية اللغة يف الصراع الدائر بينه وبني الشعوب املستعمرة

واستمر االعتداد بأمهية اللغة العربية ودورها يف بناء الشخصية العربية   
 استقالهلم من مستعمريهم تنمية العربية بعد حصول العرب علىيف برامج ال

خاصة تلك البلدان اليت خضعت لالستعمار الفرنسي، وإنه بإلقاء النظرة 
 ، أو يف مواثيقها الوطنيةاخلاطفة على خطابات زعماء الدول وساستها

نستطيع أن نلمس مدى الوعي العميق بأمهية اللغة العربية يف النهوض القومي 
 ، فعلى سبيل املثال جاء يف امليثاق العقود التالية لالستقاللعريب، وهذا يف ال

                                 
 . وما بعدها١٢٤، ص ٢٠٠٣، سنة "التنمية اإلنسانية العربيةتقرير " -)١(
 تأليف فلوريان كوملاس، ترمجة أمحد عوض،  مراجعة عبد" اللغة واالقتصاد" -)٢(

 .٦٢، ص ٢٠٠٠السالم رضوان، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، نوفمرب
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أنّ اخليار بني اللغة العربية الوطنية ولغة أجنبية أمر غري : "الوطين اجلزائري
وارد البتة، وال رجعة يف ذلك، وال ميكن أن جيري النقاش حول التعريب 

   .)١(" واملناهج واملراحلبعد اآلن إالّ فيما يتعلّق باحملتوى والوسائل
ولقد كان العمل يف تلك السنوات يف برامج احلكومة على التمكني   

للغة العربية وإحالهلا املكانة الالئقة ا وجعلها وسيلة للنهوض العلمي 
والثقايف واالجتماعي واالقتصادي واحلضاري ككل، وقد أنشأت ألجل 

وير طات لغوية لتهيآت ومراكز شغلها الشاغل وضع خطط وسياسذلك 
 لغة هي، وهذا لتكون العربية تها وتعريبهاالعربية ولتعتين باملصطلحات وترمج

التعليم يف كل مراحله ويف خمتلف فروع التكوين والتعليم، وكذلك تعريب 
  .)٢(املصاحل اإلدارية والوزارات وغريها

ولكن الوضع مل يبق على ما كان عليه يف إعطاء وإيالء العربية   
ية واملكانة اليت تليق ا، حيث شهدت سياسات التعريب انتكاسة كبرية األمه

يف أواخر الثمانينات، وعاد من جديد التساؤل عن مدى صالحية اللغة 
  .العربية للتعليم اجلامعي وخاصة يف املواد العلمية

ولذلك فإن اإلصالحات اليت مست املنظومة التربوية والتعليم اجلامعي يف   
خرية قد عملت على االنتقاص من العربية وإعادة اللغة األجنبية إىل ما السنوات األ

كانت عليه يف األيام األوىل لالستقالل، وتراجع التعريب اجلامعي ومل يبلغ اهلدف 
                                 

 .٩٤، ص ١٩٧٦ينظر امليثاق الوطين اجلزائري،  -)١(
، أمحد بن نعمان، ص "عربية بني حماربة األعداء وإرادة السماءمستقبل اللغة ال" -)٢(

 . وما بعدها٢٤
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املسطر له من قبل، وهكذا عاشت البلدان العربية خاصة املغاربية منها ازدواجية لغوية 
ونت يف هذه األقطار ظاهرة النخبة، وأعطي انعكست آثارها على حال التنمية، وتك

التمكني ألصحاب الثقافة باللغة األجنبية منها، مما عرقل أي اجتاه ووض للمشروع 
يب وعملت على نشر آراء وتصورات من شأا أن تشكّك يف مدى صالحية ـالتعري

  .تنميةالعربية لتكون لغة العلوم والتقنية، ومن مثّ أن تكون لغة حاملة ملظاهر ال
كل هذه املعوقات اليت عرفتها أغلب الدول العربية أمام التمكني للغة العربية   

رغم اجلهود اليت بذلت وامليزانيات اليت رصدت يف سياسات التعريب والترمجة، قد 
أدت إىل مزيد من التبعية العربية للغرب يف اجلوانب االقتصادية، وأدى إىل تقهقر 

ياسية، وهذا الوضع هو الذي أدى يف األخري إىل حدوث التعليم وجودته إىل نسب ق
فجوة معرفية بني بلداننا العربية وبلدان العامل املتطور وأمهها تلك الفجوة الرقمية 

  .)١(املرعبة يف نظم املعلوماتية واالتصال والتقانة
لقد أثّر هذا الوضع على وضع العربية الفصحى وأدى إىل إحالل اللغة   

  .مواضع ال تليق إالّ باللغة العربية ومزامحة العامية هلا يف منابر عديدةاألجنبية يف 
  :وأدى هذا الوقع إىل واقع آخر ومالزم له يتمثّل يف  
اإلمعان يف االعتقاد بأنّ التنمية ال ميكن أن حتدث بالعربية، بل  -

  .باللغات  األجنبية اليت هلا مقومات العصرنة والعلمية
العربية مهما يؤدي إىل ركود العربية وتوقفها عن اإلمعان يف ميش  -

 .النماء والتطور ومواكبة العصر
                                 

 ،"اللغة العربية والتنمية الشاملة يف املغرب بني البلدان والتطبيق تونس منوذجا  ")١(
 . وما بعدها٢٩٠عبد اللطيف عبيد،  ص 
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  :عالقة اللغة األم بالتنمية) ٤
استقطب أمر عالقة اللغة األم بإحداث التنمية يف بالدها اهتمام   

العلماء والباحثني يف العقود األخرية، وإن استغرب كثريون أمر هذه العالقة 
تنمية ال يؤدي إليها إالّ العناصر املادية املتمثلة يف رؤوس العتقادهم أنّ ال

األموال ووجود الشركات واملصانع واملواد الطاقوية واملعدنية، فهل توجد 
 .وكيف تتمظهر هذه العالقة؟  عالقة ما بني اللغة والتنمية؟فعالً

إننا جند اإلجابة على هذه التساؤالت يف آراء علماء شغلت باهلم الظاهرة 
اللغوية ومسألة التنمية، وعندما نطلع على هذه اآلراء والبحوث والتقارير يف 
مؤلفام، ويف تقارير التنمية، ودراسة احلاالت لنماذج معينة لدول حققت التنمية 

  :املنشودة، فإننا جندها تدلل على وجود هذه العالقة من خالل أمرين حامسني ومها
م هي احملرك األساسي لكل إبداع وهو كون اللغة األ  : األمر األول-

وابتكار، وأن ال ضة قامت على وجه األرض وكانت بعيدة عن اللغة األم، 
  .أو أا قامت بلغة أجنبية عن هذه األمة

وهو أنه يف مفهوم التنمية املعاصرة اليت ترتبط بتكوين    : األمر الثاين-
شكيل هذا اتمع الذي جمتمع املعرفة فإنّ اللغة األم تلعب دورا حامسا يف ت

  :يؤدي حتما على تنمية مستدامة وشاملة، وفيما يلي تفصيل هلذين األمرين

  :من حيث كون اللغة األم هي المحرك األساسي لكل إبداع وابتكار) أ
حد أ ألمر التنمية يف بدايات القرن العشرين مل يكن يف بداية التنظري  

بيقية يعتقد أن التنمية الفاعلة ممكنة من من املعنيني بالتنمية عناية نظرية وتط
دون تراكم رأس املال والتصنيع وقوة العمل والعالقات املؤسسية الطابع بني 



٣٢٠ المحور الخامس

   .)١(رأس املال والعمال وسوق حرة نوعا ما
ولكن بعد النظر العميق يف اخللفيات الواقعة وراء حدوث التنمية فإنه   

كن أن تكون أو تتواصل مستقلة أصبح واضحا أنّ التنمية االقتصادية ال مي
   .)٢(عن التغريات االجتماعية السياسية والثقافية

هذا الكالم هو ما أقره العامل الكبري فلوريان كوملاس، وهو حياول أن 
يربط العالقة بني اللغة واالقتصاد، وقد استشهد يف حكمه هذا بأقوال بعض 

على الرغم  .)٣(إنّ غاندي: فالسفة ومفكري العصر احلديث، حيث يقول
من أنه عزا أمهية عظيمة ملسألة اللغة القومية ألا رمز سياسي قبل كل شيء، 
فقد أشار مرارا إىل اجلوانب االقتصادية هلذه القضية، فقد أعلن منذ وقت 

األمة قد عانت معاناة شديدة بسبب إجراءات : " أنّم١٩٢٠مبكر يف العام 
كل كامل تقريبا باللغة اإلجنليزية، سري العمل يف الكونغرس اليت تدار  بش

علينا أن نفكر يف : "وقبل االستقالل بسنوات قليلة كان غاندي أكثر حتديدا
الوقت واجلهد الذين بذهلما شبابنا يف تعلم اللغة االجنليزية كما لو كانت لغة 
أم لنا، وأن حنسب بعملية حسابية بسيطة عدد السنوات ومقدار اجلهد 

   .)٤("عان على األمةالثمني الذين يضي
 إنّ هذا الكالم يوضح املرارة اليت شعر ا غاندي حيال الوضع  

                                 
 .٦٠نفسه، ص ) ١(
 .٦٢نفسه، ص ) ٢(
 .ل حركة استقالل اهلندسياسي بارز وزعيم روحي للهند خال) ٣(
 .٦٣، ص "اللغة واالقتصاد ")٤(
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اللغوي الذي ساد اهلند بسبب خضوعها لالستعمار اإلجنليزي، حيث حلت 
  .اللغة اإلجنليزية حمل اللغة اهلندية يف عملية التعليم

يغبط اليابانيني على وضعهم إزاء " غاندي"ويف موضوع آخر، جند   
غتهم، فهو يعد اليابان النموذج الذي جيب أن حيتذى ألنه كما هو معروف ل

فإنّ اليابان عكس اهلند مل تكن تستعمل فيه لغة أجنبية وسيلة للتعليم، وبدال 
من ذلك فإنّ كل ما ينتجه الغرب يترجم إىل لغة البالد، وذا اجلهد اقتصد 

الء الذين يرغبون يف هؤ: "اليابانيون يف جهدهم، وهو يضيف يف مكان آخر
تعلم لغات أجنبية إمنا يقومون ذا من أجل إغناء الثقافة اليابانية بالفكر 
واملعرفة اليت ال ميكن أن ينتجها إالّ الغرب وحده، وهم حريصون على أن 

واملعرفة ...يترمجوا إىل اليابانية كل ما هو جدير بأن يؤخذ من الغرب
   .)١("وميةاملتحصل عليها تصبح عندئذ ملكية ق

إنّ هذا موقف أحد الزعماء الروحيني واملصلحني االجتماعيني يف   
اهلند، وهو يرى أنه ال يوجد أصلح من االعتماد على اللغة األم يف النهوض 

  .بالتنمية، وال يوجد أسوأ عليها من اعتماد اللغة األجنبية يف ذلك
لغة العربية الفصحى، فاللغة األم أو اللغة الوطنية أو القومية وهي عندنا ال  

هي أهم عوامل النهوض باجلانب العلمي واملعريف الذي من شأنه أن يؤدي إىل 
إحراز النهوض  املنشود وما التنمية إالّ وجها هلذا النهوض، ويوضح عثمان سعدي 

إنّ أسباب تدني مستوى التعليم والبحث العلمي كثرية ومنها قلة : "ذلك بقوله
ملالية وضعف التخطيط، لكن ال ميكن أن نغفل أنّ للغة التعليم أثرا املوارد البشرية وا

كبريا على مستوى التحصيل العلمي للطالب ومدى استيعام للدروس اليت 
                                 

 . سفري جزائري سابق، ورئيس اجلمعية الوطنية للدفاع عن اللغة العربية باجلزائر)١(
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يتلقوا، وهو ما يفسر كون دول العامل تفرض اللغة الوطنية كلغة أساسية يف 
نية جلعلها متداولة على التعليم ذلك أنّ توظيف التكنولوجيا ال يكون إال باللغة الوط

   .)١(مستوى الناس العاديني
: بل ويزيده وضوحا بقوله .)٢(ويؤكّد هذا الكالم عبد اهللا النفيسي  

إنّ جتاوز مرحلة التخلف اليت تعيشها األمة العربية حاليا ال ميكن أن حيدث "
إالّ إذا متكنت من ولوج مرحلة اإلبداع والكف عن مالحقة النموذج الغريب 

يده ومتثيله ومعاناة كل ما يفرزه ذلك التقليد والتمثيل، واستعمال وتقل
اللغات األجنبية ال يقودنا إىل مرحلة اإلبداع، وبالتايل ال ميكن أن حيررنا من 
ختلفنا االقتصادي واالجتماعي، وإنّ استعمال اللغات األجنبية ال يساعد على 

قائنا حيث حنن يف حالة خدمة مصاحلنا، وإنما يساعد الدول األجنبية على ب
من التبعية العلمية والفكرية للعامل الغريب، وهو وضع ال ميكن أن خيدم هدف 

  .)٣("التخلف أو التغلب عليه تدرجييا
وال ميكن أن نغفل يف هذا السياق كالم اللساين البارز يف العامل   

من إنّ من له قدر : " حيث قال، يف هذا الشأن)٤(العريب عبد السالم املسدي
                                 

،عثمان سعدي، يومية املساء اجلزائرية، " تعريب العلوم والتكنولوجيا وتوطينها)١(
 .١٥/١٠/١٩٩٩العدد الصادر يوم 

 . األمة الكوييت مستشار سياسي، جملس)٢(
، عبد اهللا النفيسي، ضمن كتاب اللغة العربية "البعد السياسي لقضية اللغة العربية") ٣(

، مركز ٤٦أسئلة التطور الذايت واملستقبل، سلسلة كتب املستقبل العريب، عدد 
 .٦٣، بريوت، ص ٢٠٠٥دراسات الوحدة العربية، أكتوبر 

 = ة يف تونس وطرابلس ودمشق وبغداد، وزيرلساين تونسي، عضو جممع اللغة العربي) ٤(
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فية دون عراحلصانة يعرف أنه من املعتذر عن أي جمتمع أن يؤسس منظومة م
أن ميتلك منظومة لغوية تكون شاملة مشتركة متجذرة، محالة لألبعاد املتنوعة 
فكرا وروحا وإبداعا، فاللغة هي احلامل الضروري احملايث لكل إجناز 

ليه أن يعرف أنّ تنموي، والذي له ذلك القدر األدىن من الروية والرجحان ع
اللغة مبا هي موضوع للتعليم وللبحث واإلنتاج ركن أساسي يف كل 

مث مىت يسلم أصحاب األمر أنّ السيادة السياسية ...مشروع اقتصادي
مستحيلة بدون سيادة ثقافية لغوية وأنّ امتالك لغة اآلخر وليس له اعتبار 

إىل مرجعية لغوية قومية تقديري يف السياسة واالقتصاد والثقافة إال إذا استند 
تعني األنا على أن يقف ندا لآلخر؟، ولكننا يف كل ما هو باد على السطح 
الدويل أمة بال مشروع لغوي، حنن جمتمع يريد أن يبين منظومة تنموية وهو 

   .)١("يغمض العني عن مأزقه اللغوي املكني
رى يف يف معرض رده على الفريق الذي ي )٢(وهذا إبراهيم السامرائي

اللغة األجنبية الدافع إلحداث التنمية متهما العربية بالقصور والتخلف حيث 
لقد جهل هذا الفريق ذو احلماسة إىل اللغة األجنبية أنّ إيصال العلم : "يقول

 بالعربية تفرضه عملية التنمية الواسعة ذات الربامج املعدة للنهوض بالفرد
  ــــــــــــــ

 .وسفري سابق  =
،عبد السالم املسدي،  دار الكتاب اجلديدة املتحدة، "العرب واالنتحار اللغوي") ١(

 .٢٢-٢١، بريوت، ص ٢٠١١يناير 
 لغوي عراقي، عضو يف امع اللغوي بالقاهرة واألردن ويف امع اهلندي، ويف )٢(

 .اجلمعية اللغوية الفرنسية
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ا بالعلم ذا صحة وكمال يف اجلسم وكيانه وشخصيته وبنائه بناء سليما مزود
والعقل، ومجلة ذلك يئته لالنطالق يف مناحي احلياة اإلنسانية املعاصرة يف 
الزراعة والصناعة وسائر متطلبات العصر، وهذه األشتات اليت البد منها 
تؤلّف البنية األساسية يف عملية التنمية اليت تفرض على القائمني ا أن يعملوا 

اهلوية الوطنية والقومية لبلدهم إذا كان هذا هو النظر السديد على تكوين 
ي هذه الذي اتفق عليه ذوو العقول الراجحة، فهل ترانا نقبل أن تؤد

  .)١ ("احلضارة املعاصرة ومتطلباا الكثرية بلغة أجنبية؟
لقد أدى تعليم العلوم باللغات األجنبية يف جامعات الدول العربية، بل 

اهلا يف كثري من جماالت احلياة الفكرية واالقتصادية واالجتماعية وإىل استعم
إىل حدوث ازدواجية لغوية مقيتة أدت إىل تشكيل خنبتني مثقفتني بلغتني 
خمتلفتني، فئة مثقفة باللغة العربية، وهي بال شك فئة أصيلة، وأخرى مثقفة 

يم وأنتجت جمتمعا باللغة األجنبية مما أدى إىل خلخلة كبرية يف عملية التعل
غري متوازن بل مضطربا فكريا وثقافيا، وهذا بطبيعة احلال قد أثّر على 
العملية التنموية بشكل دائم وعطلها إىل أجل ال يعلم مداه إالّ اهللا، ويف هذا 

 إنّ ما حيدث يف الوقت الراهن يف البلدان: "...)٢(يقول أمحد بن نعمان
ع بني البلدان األصيلة ومظاهر احلضارة العربية من ازدواجية لغوية ومن صرا

                                 
 ،دار الفكر املعاصر، بريوت، ١، إبراهيم السامرائي، ط"يف شعاب العربية") ١(

 .٣٢٨، ص ١٩٩٠
 مفكر جزائري، عضو يف الس األعلى للغة العربية باجلزائر، ومدير عام )٢(

 .للدراسات والبحوث باملعهد الوطين للدراسات اإلستراتيجية الشاملة باجلزائر
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املادية املستوردة جيعل شخصية هذه البلدان خملخلة، كما جيعل ثقافتها غري 
مكتملة العناصر وغري متجانسة بني العقل والعاطفة، وهو أكرب حائل دون 
حتقيق التقدم احلضاري الذي يرقى إىل مستوى احلضارات اليت حققتها 

 عصرنا احلاضر على أساس االنسجام الكامل بني اللغة اتمعات املتقدمة يف
   .)١("والثقافة واحلضارة

فاستعمال اللغة األم أو اللغة الوطنية يف جمال املعرفة والعلم والتكوين 
اجلامعي والتقين سيؤدي حتما إىل اإلبداع ذه اللغة واالبتكار، ويؤدي 

ذا األساس فإنه يتوجب كذلك إىل  امتالك التكنولوجيا وتوطينها، وعلى ه
بن نعمان التخطيط املستقبلي لتجاوز مرحلة اعلى الدول العربية كما يقول 

االسترياد اجلاهز إىل مرحلة اخللق واإلبداع الذايت لتلك اآلالت واألجهزة 
العلمية وإضافة اختراعات جديدة حتسب للحضارة العربية اإلسالمية، وهو 

يف مناخ ثقافتهم األصلية ذات التاريخ املديد، أمر ال يتم للعرب إالّ بلغتهم و
وذلك ألنّ الرقي الثقايف واحلضاري ألي جمتمع من اتمعات يف العامل ال 

  .)٢("يتحقق مبعزل عن الرقي اللغوي الذي ينمو ويتطور فيه وبه فكر األفراد
 مل يقتصر أمر التدليل على وجود عالقة وطيدة بني اللغة األم والتنمية

لة على العلماء والباحثني السابقني وغريهم، بل إنّ املؤسسات واهليآت الشام
ذات الطابع االقتصادي واإلمنائي يف تقاريرها تؤكّد على وجود هذه العالقة 
بل وتنوه بأمهيتها، والتقارير التنموية هي تقارير ميدانية تعتمد على 

                                 
 .١٠٨ أمحد بن نعمان، ص ،"مستقبل اللغة العربية") ١(
 .١٠٩، أمحد بن نعمان،  ص "مستقبل اللغة العربية")٢(
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  .اإلحصائيات واألرقام ودراسة احلاالت
 جنده يف م٢٠٠٣رير التنمية اإلنسانية العربية لعام فعندما ننظر يف تق

بداية حديثة يؤكّد على أمهية اللغة األم وضرورا يف الرقي والنهوض حيث 
لعلّ اللغة هي أبرز مسات اتمع اإلنساين، وما من حضارة إنسانية : "يقول

 إالّ وصاحبتها ضة لغوية، وما من صراع بشري إالّ ويبطن يف جوفه صراعا
   .)١ (..."لغويا، واللغة هي األداة اليت تصنع من اتمع واقعا

وال تشذّ العربية عن هذا الوصف خاصة وأا لغة محلت دينا عظيما 
هو اإلسالم مما جعلها لغة عاملية، وهيئت بذلك الحتضان علوم األمم 
السابقة هلا يف احلضارة من إغريق وهنود وفرس، هذه العلوم اليت انتقلت 

  .دورها إىل األوروبيني يف عصر النهضةب
ويف تقرير أعدته جلنة من خرباء اليونسكو كلفت بدراسة مسألة 
احلفاظ على اللغات الوطنية للشعوب النامية وتطورها والتدابري اليت ميكن 
اختاذها للتعجيل باستعماهلا يف التعليم استجابة لرغبات هذه الشعوب وعلى 

 البلدان األخرى أكدت جلنة اليونسكو هذه أنه أساس التجارب املعروفة يف
ال يوجد أي عائق يف نظام لغة ما حيول بينها وبني جعلها لغة حضارية 
حديثة، وترى هذه اللجنة أنه إذا كانت اللغة األم كفيلة بأن تكون لغة 

   .)٢(للتعليم اجلامعي والتقين فإنه جيب استعماهلا هلذا الغرض
                                 

 .١٣٢، ص "٢٠٠٣تقرير التنمية العربية اإلنسانية لعام  ")١(
 ،"دور اللغة يف تنمية الطاقات البشرية وجتربة اللغات األجنبية يف البلدان اإلفريقية") ٢(

 =، ١٠يق التعريب بالرباط، الد إدريس كتاين، جملة اللسان العريب، مكتب تنس
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كومة املغربية من البنك الدويل للبناء والتنمية  طلبت احلم١٩٦٣ويف سنة 
بدراسة عن احلالة االقتصادية واالجتماعية باملغرب، فجاء موقفه متفقا مع موقف 

نه يف التقرير الذي أعدته بعثة البنك، وبعد أن قضت يف إاليونسكو السابق، حيث 
ظر املغرب شهرا يف الدراسة والبحث نصحت احلكومة املغربية ومن وجهة ن

اقتصادية حبثة بأن تضع حدا للتعليم باللغة الفرنسية يف املدارس االبتدائية توفريا 
 ماليري من الفرنك اليت تنفق ٠٧ من وقت التالميذ واملعلمني، وتوفريا لنحو %٣٠ـل

بدون طائل يف هذا اال، وختفيض هذا املبلغ الضخم يف طبع الكتب وتكوين 
 أخرى يف التقرير تتعلق بتخطيط سياسة وطنية مالئمة املعلمني، باإلضافة إىل نصائح

  .)١(حلاجة املغرب ومصاحله
وزيادة على هذه التقارير، يفيدنا يف هذا البحث كذلك أن ندرج 
منوذجا لدراسة أكادميية علمية أجنزت ألجل هذا املوضوع، حيث تناول 

 النموذج صاحبها منوذجا وجتربة يف التنمية يشار إليها بالبنان، يتمثّل يف
التعليم والتنمية الشاملة دراسة يف "الكوري، وكان هذا البحث موسوما بـ

، فبعد أن ذكر  أنّ الكوريني يتحدثون ويكتبون لغة "النموذج الكوري
، )٢(واحدة هي اللغة الكورية واليت هي الركيزة األساسية هلوية األمة الكورية

  ــــــــــــــ
 .٣٩-٣٨، ص ١٩٧٣، يناير ١اجلزء  =

، "دور اللغة يف تنمية الطاقات البشرية وجتربة اللغات األجنبية يف البلدان اإلفريقية") ١(
 .٣٩إدريس كتاين، مقال سابق، ص 

، عبد الناصر حممد رشاد، "التعليم والتنمية الشاملة دراسة يف النموذج الكوري") ٢(
 .١٢٩، ص ٢٠٠٢ر الفكر العريب، القاهرة، دا
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تمعات النامية إن أراد على كل جمتمع من ا: خلص يف آخر حبثه إىل أنّ
لنفسه التقدم وحتقيق الرخاء أن يدمج ما بني قيمه الثقافية والسلوكية املعربة 
عن طابعه القومي وعقيدته اليت يعتنقها من ناحية وممارساته السلوكية 
واحلياتية من ناحية أخرى، ومن مثّ من خالل تفعيل تلك العقيدة ميكن إحراز 

قدم، وعلى ذلك فالتنمية احلقيقية هي بنت بيئتها قدر كبري من التنمية والت
ووليدة الظروف اتمعية، وبالتايل فإنّ استرياد مناذج تنموية من اخلارج 

   .)١("يفقد هذه العملية مصداقيتها
والشك فإنّ اللغة القومية هي أهم عامل مشكل ومكون للقيم الثقافية 

هذه الدراسة قد حقّق جناحا يف والسلوكية ألي جمتمع، فاتمع الكوري حسب 
التنمية يعترف ا اجلميع، وقد كانت لغته هي لغة التعليم يف كل املراحل واملواد 
الدراسية، وقد انفتح على العامل اخلارجي بتعليم أبنائه لغات أجنبية كذلك، وهو مل 

  .يستورد النموذج الغريب مثّ حاول تطبيقه كما تفعل كثري من الدول
ذا هو حال اتمع الكوري، فما الذي مينع العرب من النهوض فإذا كان ه

مستفيدين من هذه التجربة، خاصة وأننا نعرف بقيمنا وحضارتنا اليت تعطينا الثقة يف 
  .نفوسنا دائما، وهي اليت تدفعنا إىل أن نأمل ونطمح ألن نسترجعها يف يوم ما

ن منوذجا يف اعتماده وال يقتصر األمر على النموذج الكوري، بل يعد اليابا
 على قيمه وخاصة لغته يف حتقيق ضته وتنميته، وقد أشرنا إىل ذلك من قبل،
ويذكر لنا أمحد بن نعمان قصة طريفة لألستاذ أمحد اء الدين تؤكّد ما ذهبنا إليه، 
حيث أنه تعرف على امللحق الصحفي الشاب بسفارة اليابان بالقاهرة، وعرف عنه 

                                 
 .٢٤٦نفسه، ص ) ١(
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لتعلم اللغة العربية بشكل دقيق، وعندما سأله عن سبب ذلك،  مواظبته الشديدة 
أخربه بأنه مكلف مبهمة أخرى حمددة زيادة على العمل الدبلوماسي وهي دراسة 
اللغة العربية دراسة دقيقة وعميقة، متكّنه من أداء غاية معينة بعد سنوات وهي ترمجة 

   .)١(كتاب مقدمة ابن خلدون إىل اللغة اليابانية
ستفاد من هذه القصة أنّ اليابان وهو يسعى إىل حتقيق ضة حضارية بعد وي

احلرب العاملية اليت خرج منها مدمرا، حيث أعاد بناء نفسه من الصفر ليحقق بعد 
سنوات قياسية ضة صناعية وقاعدة تكنولوجية بديعة، وقد أدرك أنّ النهضة 

ي، فكان يهتم بترمجة كل املعارف الصناعية ال تتم بعيدا عن اجلانب الثقايف واللغو
اإلنسانية إىل لغته القومية، وها هو يسعى إىل ترمجة كتاب ابن خلدون، وحنن نعرف 

  .أمهية هذا الكتاب وقيمته يف فلسفة علم االجتماع اليوم
إذا : "إنّ هذه املعاين كلها خلصها لنا أمحد بريم يف قولة شهرية وهي

إىل تلك اللغة، أما إذا علمته بلغة علمت شخصا بلغته فقد نقلت العلم 
  .)٢("أخرى فلم تزد على أنك نقلت ذلك الشخص إليها

يف اية هذا العنصر الذي خصصناه لذكر العديد من اآلراء لعلماء 
وخرباء ومضامني لتقارير تنموية عاملية وإقليمية، وخالصات ألحباث علمية 

ة العربية الفصحى، ي هنا اللغ اللغة القومية، وهأكادميية كلها تؤكّد على أن
نظرا ألا لغة اهلوية واللغة املشتركة للعرب، فهي اللغة املفترض فيها أن 

                                 
 .١٠٩، أمحد بن نعمان، ص "مستقبل اللغة العربية ")١(
، "اللغة العربية والتنمية الشاملة بني املبدأ والتطبيق تونس منوذجا " - )٢(

 .٢٩١ اللطيف عبيد،  مقال سابق، ص عبد
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، وهي الدافع املهم وراء حتقيق التنمية املستدامة حتقق اإلبداع واالبتكار
ىل عتبة التقدم وال إال ميكنها أبدا أن تنقلنا للبلدان العربية وإن اللغة األجنبية 

أن حتقق التنمية املنشودة، وهي لن تقوم إالّ بتكريس التبعية الثقافية ميكنها 
والعلمية والتبعية لدول هذه اللغات وتؤدي إىل تكريس ظاهرة نقل 

 .التكنولوجيا وليس توطينها

من حيث كون اللغة الوطنية هي العامل الحاسم في تشكيل ) ب
  :مجتمع المعرفة المؤدي إلى حدوث تنمية شاملة

ه الفكر التنموي واالقتصادي اجلديد اليوم إىل االهتمام بفكرة يتج  
جمتمع املعرفة الذي يؤدي إىل حدوث تنمية شاملة، وإنّ جمتمع املعرفة يف 
حتققه حيتاج إىل عدة وسائل منها إغناء احملتوى الرقمي لكل املعارف 
والعلوم، ويف كل هذا البد أن تكون  املعرفة منتشرة بشكل واسع يف 

 وتلعب اللغة األم الدور احلاسم يف كلّ ذلك، فما هو تعريف جمتمع ،تمعا
  .املعرفة؟ وكيف تكون اللغة عامال يف إنشاء جمتمع املعرفة؟

  : مفهوم مجتمع المعرفة-١
يقصد مبجتمع املعرفة أو جمتمع املعلومات التحول من جمتمع صناعي   

قوة املسيطرة، اتمع الذي تكون فيه املعلومات أكثر اتساعا وتنوعا، وهي ال
يشتغل معظم أفراده بإنتاج املعلومات أو مجعها أو اختزاا بكميات ضخمة 
وتنوع بشكل ضخم، وتصبح هلا قوة التأثري على اقتصاد اتمع الذي يقوم 
أساسا على املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة يف مجيع جماالت النشاط 

ات يرتكز أساسا على إنتاج املعلومة واحلصول اتمعي كما أن جمتمع املعلوم
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  .عليها، واستغالهلا يف خدمة أهداف التنمية والتطوير
وبالنسبة للدول النامية فالدخول يف جمتمع املعلومات يتطلب ضرورة   

نقل وتوطني التقنيات املعلوماتية وبالتايل توفري بىن أساسية من أجل 
علومات، ويتطلب كذلك ختطّي االستثمار لتنمية صناعة االتصاالت وامل

، وإغناء احملتوى الرقمي )١(احلاجز اللغوي يف تقنيات املعلومات واالتصاالت
والذي هو نتاج معاجلة البيانات، وعلى املعارف وهي اخلربات والتجارب 
البشرية عرب التاريخ واحلضارات واألجيال، ووسائطه يف ذلك شبكة 

تلف الثقافات التابعة هلا، وكلّما تقدم املعلومات املتمثلة يف اإلنترنت وخم
اتمع يف استعمال الثقافة يعد ذلك مؤشرا على دخوله جمتمع املوضة، ومثة 
قياسات ومؤشرات حمددة يتطلبها تقدمي جمتمع املعرفة يف بلدها، ومن هذه 
املؤشرات مثال عدد الباحثني واملهندسني املعلوماتيني، وعدد املنتجات البحثية 

عليمية ونسبة مستخدمي الشابكة ودرجة انتشار الشابكة يف خمتلف والت
مناطق  البلد وقياسات أمية احلاسوب ومؤشرات استخدام الرموز واللغة 

  .)٢(القومية، ومؤشرات الترمجة املعلوماتية

                                 
 http:/ar.wikipedia.org: ينظر موقع ويكيبديا املوسوعة احلرة) ١(
، اجلامعة ١، علي حممد رحومة، ط"جمتمع املعرفة وبلدان املغرب العريب" -)٢(

 .٤٤، ص ٢٠٠٧املغاربية، طرابلس، 
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 دور اللغة العربية في تشكيل مجتمع المعرفة في الوطن العربي -٢
  :حقيق التنميةوعوائد ذلك على اقتصاد المعرفة وت

أنّ دور اللغة يشهد تعاظما يف جمتمع املعرفة،  )١(يرى نبيل علي  
ويرجع ذلك إىل عوامل عديدة منها، حمورية الثقافة يف جمتمع املعرفة، وهي 
احملور األساسي للتنمية اتمعية الشاملة، حيث تزداد عالقة اللغة توثيقا مع 

  .)٢(لسفة وعلوما وفنونامجيع فروع املعرفة على اختالف أنواعها ف
وتؤدي اللغة دورا أساسيا يف اقتصاد املعرفة، ومن املنتظر أن يتعاظم هذا   

 ا التعليمية والثقافية، ومن هنا يعدالدور مع اتساع جماالت املعلوماتية يف تطبيقا
التخلف اللغوي تنظريا وتعلما واستخداما ومعاجلة آلية بواسطة احلاسوب من 

يسية للفجوة الرقمية، وهذا يفسر ما تبديه شعوب العامل حاليا من األسباب الرئ
اهتمام شديد بلغاا القومية فيما يتعلق بالشابكة، وتكمن الفرصة الرئيسية لتطوير 
احملتوى الرقمي العريب يف وحدة اللغة بني البالد العربية ويف التواصل الثقايف 

  تتيح فرصا إلجياد سوق واسعة تضمواالجتماعي بني أقطارها، إذ إنّ وحدة اللغة
 مليون نسمة من جماالت اإلعالم  والترفيه واألعمال ٣٥٠يف احلاضر ما يزيد عن 

والتجارة، والتفاعل الثقايف واالجتماعي خيلق حافزا للمقارنة  واملنافسة بني البلدان 

                                 
مفكر مصري بارز وخبري يف املعلوماتية، يعمل حاليا مدير ملؤسسة النظم  -)١(

 .املتقدمة متعددة اللغات
 نبيل علي،  املؤمتر الوطين األول ،"ريباإلنترنت ونقل املعرفة يف الوطن الع" -)٢(

، وينظر كذلك تقرير ٢٠٠٩لصناعة احملتوى الرقمي العريب، دمشق، جوان 
 .١٣٣، ص ٢٠٠٣التنمية اإلنسانية العربية لسنة 
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  .)١(العربية يف كل ااالت
ث عن احملتوى الرقمي فاحلديث عن جمتمع املعرفة ال يعزل عن احلدي  

وكالمها ال ميكن أن يكون إالّ باللغة العربية يف الوطن العريب ألنّ من 
خصائص جمتمع املعرفة أن تكون املعرفة منتشرة بشكل موسع وليس 
مقصورة على فئة معينة ولذلك مل يطلق تسمية خنبة املعرفة، بل يفترض فيه 

تمع يف صياغة هذا اتمع، ووسيلته يف ذلك حتما أن يساهم كل أفراد ا
  .هو تقنيات االتصال احلديثة الرقمية وأمهها هو الشابكة

فبتزايد التحول حنو جمتمع املعرفة والتحول حنو الرقمنة على الشابكة   
برزت إىل السطح أمهية استخدام اللغات الوطنية للحد من االعتماد الكامل 

ال ميكنها أن تشكّل ) اإلجنليزية(على اللغة اإلجنليزية باخلصوص، وهذه اللغة 
   .)٢(جمتمع املعرفة بأي حال من األحوال يف الوطن العرب

ويوصف احملتوى الرقمي العريب بأنه ضئيل جدا أمام احملتويات الرقمية   
باللغات األخرى، ومن الشواهد على هذا الضعف أنّ حمتوى املوسوعة 

 مياثل تقريبا ربع العربية احلرة من حيث احلجم ال من حيث املضمون
 مستوى مقابلتها السويدية، علما أنّ متكلمي السويدية ال يزيد عن تسعة

 مليون، وحىت عام ٣٠٠ماليني يف حني أنّ متكلمي العربية يزيدون على 

                                 
، أبو السعود إبراهيم،  املؤمتر الوطين األول لصناعة "احملتوى الرقمي العريب ")١(

 .٢٠٠٩ن احملتوى الرقمي العريب، دمشق، جوا
، حممود السيد،  جملة اللسان "واقع اللغة العربية يف الوطن العريب وآفاق التطوير") ٢(

 .٦٠، ص ٢٠١٠، ديسمرب ٦٦العريب، مكتب تنسيق التعريب بالرباط، عدد 
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  مقاال٧٧٠٠٠ كان عدد املقاالت املنشورة على املوسوعة العربية احلرة ٢٠٠٨
   .)١(مقال ٢٩٠٠٠٠تقريبا، ويف اللغة السويدية حنو 

ومع اجتاه العامل إىل اقتصاد مبين على املعرفة وتبني مدى الدور الذي تلعبه   
اللغة الوطنية من أجل إرسائه وتبلوره، ظهرت يف اآلونة األخرية نظريات اقتصادية 
تصف وتوضح وتفسر هذا التوجه، وأهم هذه النظريات نظرية النمو اجلديدة، اليت 

لمية والتكنولوجية يف النمو املستدام، وبالتايل يف توليد فرص تبين أمهية املعرفة الع
  .العمل وزيادة دخل الفرد ويف التنويع االقتصادي

وذا فإنّ متكني اللغة العربية بتعريب العلوم والتكنولوجيا دف   
استعمال القوى العاملة العربية هذه اللغة أصبحت الضرورة ملحة وجوهرية 

النمو احلقيق لالقتصاد العريب، ويف حتوله من اقتصاد لتلعب دورا فاعال يف 
ريعي متواكل علميا وتكنولوجيا إىل اقتصاد ينمو منوا مستداما مع إحراز 

  .)٢(قيمة مضافة عالية
ويقدم لنا اخلبري العاملي يف شؤون االقتصاد والتكنولوجيا حممد 

 لماء اقتصاد كبارشرحا مهما لبعض النظريات العاملية املعاصرة لع )٣(املرايايت

                                 
،نور الدين شيخ عيد، املؤمتر الوطين األول "احملتوى الرقمي العريب صورة حلقيقة") ١(

 .٢٠٠٩لعريب، دمشق، جوان لصناعة احملتوى الرقمي ا
، حممد املرايايت، ضمن "أثر اللغة العلمية والتكنولوجية يف النمو االقتصادي العريب) ٢(

كتاب أسئلة اللغة موعة من املؤلفني، منشورات معهد الدراسات واألحباث 
 .٠٩، ص ٢٠٠٢للتعريب بالرباط، يوليو 

 .جنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيامستشار العلم والتكنولوجيا لدى األسكوا الل )٣(
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  .املعرفةإنتاج اقتصاد بفيها اللغة يربطون 
، عامل االقتصاد املعروف واحلائز على جائزة نوبل، "سولو" فقد أدخل 

بول "عامل التقدم التقاين على النظرية الكالسيكية للنمو االقتصادي، أما 
من جامعة ستانفورد واملرشح جلائزة نوبل إلنتاجه نظرية مسيت " رومر

   .)١("بنظرية النمو اجلديدة""
  :وتتلخص هذه النظرية فيما يلي

اللغة هي وعاء املعرفة العلمية والتكنولوجية، فمعدل النمو االقتصادي أنّ  -١
يتناسب مع معدل النمو التكنولوجي ومع املستوى التكنولوجي، ويدخل يف 

بشري، املستوى التكنولوجي املستوى املعريف للقوى العاملة أو رأس املال ال
  .وهذا كله ال ميكن أن حيدث بعيدا عن تعميق التعليم باللغة الوطنية

وتؤثّر اللغة العلمية والتكنولوجية احلاصلة بلغة األم يف التكامل االقتصاد  -٢
واالجتماعي لألمة حسب رأي العديد من االقتصاديني انطالقا من وظائفها 

  .االقتصادية املختلفة
كنولوجية هو خيار اقتصادي فردي وحكومي إنّ تعلم اللغة العلمية والت -٣

  .جيب أال يترك لقانون السوق حسب رأي بعض االقتصاديني
إنّ إتقان لغة العلم والتكنولوجيا من قبل أفراد اتمع وبالتايل كسب 
رأس مال بشري له عائد اقتصادي، هذا العائد يزداد كلّما أتقن الفرد 

اإلتقان يتأثر جبودة اللغة من قبل استعمال لغة العلم والتكنولوجيا، وهذا 
  .األساتذة وجودة املناهج والطرق املستعملة يف التعليم

                                 
 .١٢، حممد املرايايت، ص "أثر اللغة العلمية والتكنولوجية يف النمو االقتصادي العريب") ١(
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 فيعين عند أصحابه أن "منوذج العائدات املتأتية من التشبيك" أما -
تعلم اللغة العلمية والتكنولوجية من قبل الفرد يشكّل زيادة يف عدد األفراد 

دية للجميع، ويشبه هذا النموذج حالة وا وبالتايل فائدة اقتصافالذين يعر
اهلاتف أو الفاكس واإلنترنت، فكلّما زاد عدد املشتركني عليها وفيها كلّما 

  .استفاد اجلميع وكلّما كان عائدها أكرب للجميع
 وإنّ ترمجة وتعلم العلوم والتكنولوجيا للغة األم وبلغة األم يعمم -

لعلم والتكنولوجيا يف اتمع الفائدة على اتمع ككل، وعدم نشر لغة ا
  .)١(يؤدي إىل خسارة اتمع ككل

 وإنّ تعلم وتعليم العلوم بلغة أجنبية وعدم نقلها إىل القوى العاملة له -
  .مردود وعائد اقتصادي إجيايب على الفرد املتعلم ولكنه يضر اتمع ككل

  :  ما يليويؤدي تعليم العلوم والتكنولوجيا بغري اللغة العربية إىل  
إضعاف الطلب على الترمجة العلمية والتكنولوجية، وهذا هو  -

  .اجلاري يف العامل العريب اليوم
حصر املعرفة العلمية والتكنولوجية لدى خنبة األمة وعدم ترمجتها إىل 
اتمع وقواه العاملة العريضة، وبالتايل عدم تكلم القوى العاملة لغة العلم 

ه أحد الباحثني يف اقتصاد اللغة هذه احلالة بأنّ األمة والتكنولوجيا، وقد شب
 .)٢(تصبح رؤوسا بال أجساد، وأجساد بال رؤوس

وأخريا فإنّ استفادة العامل العريب من الفرص اليت سيتيحها اقتصاد 
                                 

 .٢٩، حممد املرايايت، ص "أثر اللغة العلمية والتكنولوجية يف النمو االقتصادي العريب" -)١(
 .٣٤-٣٣نفسه، ص  -)٢(



٣٣٧  )وضجدلية العالقة وسبل النه( اللغة العربية والتنمية المستدامة 

املعرفة، وأخذ حصته منه، وجتنب خماطر عدم مواءمته مع التحديات اليت 
ب من العامل العريب التمكني للغة العربية، سيأيت ا هذا االقتصاد، فهذا يتطل

  :وهذا يكون مبا يلي
  .تعليم العلوم بالعربية وهذا يساعد يف توطني املعرفة -١
 .االهتمام بالترمجة إىل العربية وهذا يساعد يف نقل املعرفة -٢

االهتمام بنشر الثقافة احلاسوبية للمسامهة يف نشر وتشبيك املعرفة  -٣
 .واالستثمار فيها كذلك

م اللغة األجنبية خاصة اللغة اإلجنليزية لكوا توفّر القدر األكرب تعل -٤
 .)١(من املعرفة حاليا

هذه هي أهم النظريات احلديثة يف اقتصاد املعرفة اليت تعطي للمعرفة 
بعدا اقتصاديا، وال ينكر دور اللغة الوطنية يف اكتساب املعرفة وتوليدها 

  .ونشرها واستثمارها

 المستدامة المحملة باللغة العربية في تنمية هذه دور التنمية: ثالثا
  :اللغة وتطويرها

لقد كنا يف املبحث السابق  نكثر احلديث عن أثر اللغة العربية يف   
إحداث التنمية الشاملة املستدامة، ورأينا بكلّ األدلة املساقة، أنّ التنمية 

ية، وأنّ االعتقاد املستدامة لن حتدث بعيدة عن اللغة الوطنية يف البلدان العرب

                                 
، حممد املرايايت، األسكوا، "نولوجيا املعلومات والتعريباقتصاد املعرفة وتك" -)١(

 .٤/٥ب د ف على الشابكة، ص بريوت، حبث بصبغة 
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بأنّ اللغة األجنبية اليت تقوم ذا  الدور يف وطننا العريب ما هو إالّ حديث 
مزعوم، وهو يف احلقيقة لن يؤدي إىل حدوث التنمية املنشودة، بل يف 

  .احلقيقة لن يكرس إال التبعية والتخلف
ية ويف هذا املبحث نريد أن نقلب هذه التالزمية لنرى اآلن دور التنم  

  .اليت تكون بلغة األم يف تنمية هذه اللغة وتطويرها

  : مفهوم التنمية اللغوية-)١
إنّ التنمية اللغوية هي عملية واعية هادفة إىل إحداث تغريات منشودة   

  .)١(وليست جمرد رصد لتغريات لغوية
ولقد شغل اللغويون املعاصرون بقضية التنمية اللغوية يف إطار   

بحث القضايا اللغوية يف الدول النامية، ومثة قضايا مهمة االهتمام املتزايد ب
تدخل يف شأن هذا املصطلح واملوضوع وهي تعدد اللغات داخل الدولة، 
سياسات لغة التعليم، اللغات بوصفها رموزا لذاتية اجلماعة، ومنها كذلك 

  .)٢(قضية املصطلحات والكتابة، والرصيد اللغوي وغريها
ية ضرورة دائمة، فاحلياة متغرية ومن مثّ يتطلب وتعد التنمية اللغو  

التعبري عنها توسيعا متجددا ملفرداا، ويتطلّب أيضا تقنني هذا اجلديد 
   .)٣(وتدوينه على حنو حيظى بالقبول بني أبناء اللغة

                                 
، حممود فهمي حجازي، "اللغة العربية يف العصر احلديث قضايا ومشكالت" -)١(

 .١١٤، ص ١٩٩٨ط، دار قباء، .د
 .١١٥ي حجازي، ص ، حممود فهم"اللغة العربية يف العصر احلديث قضايا ومشكالت" -)٢(
 .١١٥نفسه، ص ) ٣(
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وتتضمن فكرة التنمية أيضا عملية التحديث واملقصود ا جعل اللغة   
للغات الراقية بوصفها أداة لالتصال، وذلك من املعنية على قدم املساواة مع ا

خالل اكتساب السمات التقنية والثقافية اليت يعتقد أا توجد يف اللغات 
املشار إليها، واليت قد أصبحت حديثة، وعملية التحديث هي عملية اللحاق 
باجلماعة العاملية من اللغات اليت يزيد النقل بينها واملعترف ا بوصفها 

   .)١(اسبة لألشكال احلديثة من احلوارأدوات من

  : نصيب اللغة العربية من التنمية والتطوير-)٢
منذ أن فتح العرب أعينهم على احلضارة احلديثة باحتكاكهم بالعامل   

الغريب يف بدايات عصر النهضة، وسؤال تنمية العربية وتطويرها ال ينفك عن 
ر واللحاق بركب العامل التوقف من طرف املشتغلني بأمر النهضة والتطوي

املعاصر، واجلهود يف سبيل ذلك كبرية وال تنكر، وال ميكننا يف هذه الورقة 
أن نلم بكل تلك اجلهود على تنوعها من جهود فردية ومجاعية رمسية 

  :وغريها، ولكن ال بأس أن نشري إىل بعضها يف اختصار واقتضاب شديدين
ل النشاط املعجمي جهود العلماء والزعماء واملصلحني من خال -١

املعروف، وإعادة إحياء التراث والعلوم اللغوية، وكذلك حماوالت وضع 
  .)٢(املصطلحات واأللفاظ اجلديدة للمنتجات واملخترعات احلديثة

                                 
 .١١٧ نفسه، ص )١(
 ، نازيل معوض أمحد، مركز دراسات"التعريب والقومية العربية يف املغرب العريب" )٢(

 . وما بعدها٢٣، ص ١٩٨٦، بريوت، ١الوحدة العربية، ط
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جمامع اللغة العربية فقد كان هلا دور كبري يف جمال تطوير وتنمية اللغة العربية،  -٢
ف تعليمية وتربوية، ووضع وتسيري قواعد النحو واإلمالء من أجل أهدا

 .)١(املصطلحات، والنظر كذلك يف األصول الالزمة لتقنني مجيع هذه املصطلحات
 والترمجة، مبا أقدمت عليه من نشاط معترب يف وضع التعريبمراكز  -٣

املصطلحات العلمية والتقنية القادمة إلينا من الغرب، ونذكر على سبيل املثال 
 التابع للمنظمة العربية للثقافة والتربية مكتب تنسيق التعريب يف الرباط

 .)٢(والعلوم والذي يقوم بتنسيق اجلهود بني مجيع اامع العربية
التأليف يف الكتب واالت املتخصصة والعامة يف كل ااالت الثقافية  -٤

 .والعلمية والتربوية والدينية وحىت الترفيهية والرياضية وغريها
عقد املؤمترات لتطوير التعليم وأمهية استعمال التعليم العام واجلامعي، و -٥

 .)٤ (.)٣(اللغة العربية فيه
 بكل أشكاله املقروء واملسموع واملرئي، فقد كان له الدور اإلعالم -٦

 .)٤(العظيم يف تكوين آالف الكلمات اجلديدة وألفاظ احلياة العصرية
                                 

 ، صبحي صاحل، ضمن كتاب التعريب"تقومي جتربة التعريب يف املشرق العريب "- )١(
 يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربية، مكتب دراسات الوحدة ودوره

 ، ص١٩٨٦، بريوت، ٢العربية، ط
 ، عبد العزيز بن عبد اهللا، عرض وحتليل"مؤسسات التعريب يف الوطن العريب "-)٢(

وتقومي نقدي، ضمن كتاب التعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة 
 .١١٣، ص ١٩٨٦، بريوت، ٢ العربية، طالعربية، مكتب دراسات الوحدة

  .٣٠، حممود فهمي حجازي، مرجع السابق، ص "مدخل إىل علم اللغة ")٣(
  ج

 = ، حممد مجيل شلس، ضمن كتاب اللغة العربية"اللغة ووسائل اإلعالم اجلماهريية" )٤(
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  .)١(دور اإلنترنت واستخدام احلاسوب واحملتوى الرقمي على الشابكة -٧
وإنه رغم هذه اإلمكانيات واجلهود املبذولة يف سبيل التمكني للغة 
العربية بعد تنميتها وتطويرها، فإنّ العربية هي دائما يف مواجهة حتديات 
املواكبة، مواكبة عصر العوملة لتكون لغة العلوم والتقنية ولغة التعليم كله 

  .ملعلوماتية احلديثةولغة اإلعالم واحملتوى الرقمي واحلاسوب والتقنيات ا
ومن الطبيعي أن يبقى هذا التحدي ماثال، لسبب واضح هو يف نظري 

  .ونظر الكثريين ألنّ العربية مهشت وأبعدت عن كل تفعيل وتقومي ومتكني
فمن جهة  نسعى إىل التمكني هلا بكل الوسائل سواء على املستوى 

م ،ش وتبعد عن الرمسي أو على املستوى العملي، ولكن من جهة أخرى
مواطن التنمية واالستعمال، ألا يف اعتقادهم ليست مؤهلة لتحقيق املعرفة 
العلمية وليست قادرة على غزو مناطق املعلوماتية كالشابكة ووسائل 

  .االتصال األخرى
إننا ذا ظلمنا العربية مرتني، مرة ألننا نعتناها بالتخلف والقصور، 

خرى ألننا ذا االعتقاد سنبعدها عن وهي يف حقيقتها غري ذلك، ومرة أ
  . وركودااالستعمال والتفعيل، فرتيد ميشا

  ــــــــــــــ
 .٩٢، ص ١٩٨٦، بريوت ٢والوعي القومي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط  =

 ،١٩٩٤، نبيل علي،  عامل املعرفة، الكويت، أبريل "ر املعلوماتالعرب وعص ")١(
، نبيل علي،  عامل املعرفة، "الثقافة العربية وعصر املعلومات"، وينظر ١٨٤ص 

، نبيل علي، "اللغة العربية واحلاسوب"، وينظر ٢٦٥، ص ٢٠٠١الكويت، يناير 
 .١٩٨٨دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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إنّ إبعاد اللغة عن مواضع التنمية يعين التضييق من دائرة استعماهلا، 
ومبرور الزمن وتطاوله تذوي وتضعف ويصيبها الركود مثّ ربما يؤدي مبا إىل 

ات القدمية واليت سادت يف يوم املوت، وقد وقع هذا األمر مع العديد من اللغ
  .من األيام مثل اللغات السامية، واللغات الرومانية والالتينية واليونانية

فتحميل مظاهر التنمية ووسائلها باللغة العربية يؤدي حتما إىل تفعيل 
وتنمية اللغة وتطويرها ألا ستكون بذلك لغة االستعمال ولغة التفكري ولغة 

صحيح كذلك، فإبعاد اللغة عن جماالت التنمية جيعل احلياة ككل، والعكس 
وية، وهذا يؤدي إىل ركودها وختلفها وحيول دون حيويتها رتمنها لغة م

  .وتنميتها ولن تكون بذلك لغة العصر ومتطلباته
إنّ عدم الزج بالعربية يف أتون التجربة التنموية هو الذي يعطل جهود التعريب 

كز واملؤسسات هياكل بال عمل، ويعطل كذلك من الكبرية وجيعل من هذه املرا
  .سريورة السياسات اللغوية املنتهجة يف سبيل تنمية وتطوير العربية

أماّ إذا أخضعنا لغتنا للتجربة التنموية وكنا صادقني وخملصني يف ذلك، وكنا 
 مقتنعني بأا لغة املاضي واحلاضر واملستقبل، وأا دافع مهم إلجناح التقنية ولكل
وض، ووفرنا هلا كل سبل التمكني فإا بال شك ستكون لغة التنمية والنهوض 
املنشودين، وإننا بال ريب سنحقق ذاتنا وننتج ونبدع ونساهم كغرينا يف إنتاج 

  .، وستنتعش اللغة العربية بذلك وتنمو وتتطور)١(املعارف والعلوم العاملية
                                 

، كلمة افتتاحية حملمود السيد، جملة "اللغة العربية وآفاق التعريبندوة مرصد  "-)١(
، ص ٢٠٠١، ديسمرب ٦٦اللسان العريب ملكتب التنسيق التعريب، بالرباط، عدد 

 . وما بعدها١٣
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مية يف الوطن العريب، والتنمية فاللغة العربية هي عامل مهم يف إحداث التن
  .كذلك تساهم بل هلا الدور احلاسم يف جعل اللغة حية متفاعلة ومتطورة

فالعالقة هي عالقة جدلية وتالزمية، ومها يف تفاعل متبادل ومستمر، وهذا ما 
يؤكّده كل املشتغلني يف حقل التعريب والترمجة وتطوير العربية، وكل املهتمني 

  .)١(لرقمي العريب وتوطني التكنولوجيا والثقافة الرقميةمبسألة احملتوى ا
إننا لو نظرنا إىل تاريخ حضارتنا وتأملنا مليا يف عملية النهوض احلضاري 
للعرب واملسلمني خاصة فيما يتعلق بتعريب العلوم وحركة الترمجة يف نقل املعارف 

 الفلسفة والتنظري، فطاملا إىل اللغة العربية، لرأينا بأنّ العملية مل حتتج إىل كثري من
شعر العرب بذوام وتفتقت مواهبهم، وشعروا حباجام إىل نقل العلوم من 
اللغات األخرى إىل العربية، فلم يتساءلوا عن طرق التعريب ومناهجه وسياساته، 
ومل يقولوا بأنّ العربية هي غري قادرة على نقل هذه املعارف والعلوم، ومل يقولوا 

 هي لغة شعر وأدب ولغة أهل البادية، بل إم قاموا بعملية الترمجة بأنّ العربية
والتعريب بعفوية شديدة مقتنعني بأنّ للعربية عبقريتها وال تقل شأنا عن باقي 
اللغات، وبعد وقت ليس بالطّويل ترمجوا كل ما وقع بأيديهم من كتب مفيدة 

  .)٢(وبدون صعوبات تذكر
اللغة العربية هلا عبقريتها اليت جتعل وهذا كله حدث يف اعتقادي ألنّ 

 منها لغة وافية وكافية لكل ترمجة وتأليف ونقل للمعارف خلصائصها
                                 

 .١٣ نفسه، ص )١(
، دار النفائس، بريوت، ١، مازن املبارك، ط"اللغة العربية يف التعليم العايل") ٢(

 .١٠/١١، ص ١٩٩٨
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  .)١(املعروفة فيها، وألنّ اإلرادة قد توفرت عند صاحب القرار السياسي
فتولدت بذلك ألفاظ جديدة بكل طرق التعريب إما بالنقل والترمجة، 

وفة كاالشتقاق، وهكذا حفلت العربية بالعديد وهذا يكون بوسائل العربية املعر
من ألفاظ احلضارة يف العصرين األموي والعباسي، وقد أدى هذا كله إىل تشكل 

  ..لغة جديدة هي العربية اجلديدة اليت كان يطلق عليها لغة املولدين
وبعد هذا كله نستنتج أنّ التنمية عندما حتمل بلغة ما فإنه سيؤدي 

 وجعلها لغة طيعة حية ومواكبة اهذه اللغة وتنميتها وتطويرهحتما إىل تفعيل 
للعصر، والعكس صحيح، فإنّ اللغة ال تستطيع أن تنمو وتتطور وتواكب 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  جماالتة عنمغيباجلديد وهي 
مية ا يف أتون التن زجبالوغريها، فاللغة حتىي وتنمو وتتطور باالستعمال و

  .الشاملة

                                 
، عبد الصبور شاهني، دار االعتصام، مصر، "اللغة العربية لغة العلوم والتقنية "-)١(

 . وما بعدها٦٤ ص
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  :خامتة
يف هذا العرض الذي يبحث يف العالقة بني اللغة العربية والتنمية 
املستدامة يف الوطن العريب، وقد سقنا فيه آراء العلماء واملختصني واملتتبعني 
للمسألة، وتقارير ملنظمات دولية تم بالتنمية، وبعض البحوث األكادميية 

ة يف التنمية، أمجعت كلها باألدلة اليت قدمت لنا مناذج ناجحة ورائد
والرباهني على جدلية وتالزمية العالقة بني اللغة والتنمية املستدامة فكل منها 
يؤدي إىل اآلخر، وال ميكن أن حيدث أحد منها بعيدا عن اآلخر، فإنه 

  :يستحسن بنا أن نلخص أهم ما جاء يف البحث يف النقاط التالية
شتركة لبلد أو جمتمع ما، والعربية من بينها، إن اللغة األم أو اللغة امل* 

خاصة تلك اليت هلا إرث وحضارة وذخرية تشكلت هلا عرب الزمن، تساهم 
  :يف إحداث التنمية يف بلدها من حيث أا

 لغة اهلوية وإثبات الذات، ولغة املاضي واحلاضر واملستقبل، فإا -١
مىت امتلكت األمة اإلرادة تكون حمفزا ودافعا لإلبداع واالبتكار والنهوض، 

  .والعزمية يف ذلك
 إن اللغة األم لكوا لغة اتمع العريض، ولغة كل أفراده، وهي -٢

ليست لغة خنبة معينة، فإا عامل مهم لنشر املعرفة بشكل موسع ، مما 
يساهم يف تشكيل جمتمع املعرفة يف هذا العصر الذي يبشر له بإحداث التنمية 

  .ميةالشاملة واملستد
 إن جمتمع املعرفة احلادث بلغة األم سيؤدي إىل ازدهار كبري -٣

القتصاد املعرفة الذي يستقطب اهتمام  الكثريين لكونه االقتصاد البديل  



٣٤٦ المحور الخامس

للعامل الصناعي يف املستقبل القريب، وتلعب اللغة دورا حامسا يف جناحه 
ائدات وازدهاره، وهذا حسب نظريتا النمو اجلديدة، ونظرية منوذج الع

  .املتأتية من التشبيك
ويشترط لتكون اللغة عامال مهما إلحداث التنمية يف الوطن العريب ما 

  :يلي
 ضرورة أن يقتنع أصحاب واإلرادة السياسية يف الوطن العريب – ١

  . بدور اللغة العربية يف إحالل التنمية
لغة ن للغة العربية بكل الوسائل والسبل لتصبح لغة التعامل و أن ميكَ-٢

التعليم يف كل مراحله ولغة العلوم بكل فروعها يف اجلامعة والتكوين التقين، 
  .ولغة اإلعالم واملعلوماتية، ولغة اإلدارة واالقتصاد وكل جماالت احلياة

  . بذل املزيد من اجلهد لتنمية وتطوير اللغة العربية-٣
 العربية إن حتميل التنمية باللغة العربية سيؤدي حتما إىل تنمية اللغة*

وتطويرها ألا ستكون لغة حيوية وديناميكية ولغة عصرية، والعكس 
صحيح كذلك فإبعاد اللغة العربية عن مواطن التنمية وإحالل اللغة األجنبية 
حملها سيؤدي حتما إىل ميش اللغة العربية  ومن مثة ركودها وختلفا عن 

  .مواكبة العصر
ة األجنبية، وإن جتارب البلدان إن التنمية ال ميكنها أن حتدث باللغ*

العربية يف ذلك قد أثبتت فشلها يف جلب التنمية، بل إن استعمال اللغة 
لتبعية يف البحث العلمي لاألجنبية يف التعليم اجلامعي والتقين مل يؤد إال 

  .تمكن من توطني التكنولوجياتواالقتصاد والتكنولوجيا حيث مل 
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لعوملة اليت تبشر يمنة اللغة ونستخلص كذلك يف هذا البحث أن ا*
االجنليزية واتساع نطاقها على حساب اللغات القومية للبلدان النامية، هي 

  .اليت تدعو إىل االعتناء باللغات القومية وجعلها لغة التعليم والتنمية
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  :مراجع البحث
   :الكتب) ١

  اقتصاد املعرفة وتكنولوجيا املعلومات والتعريب، حممد املرايايت،-١
  .األسكوا، بريوت، كتاب بصيغة ب د ف على الشابكة

 التعريب والقومية العربية يف املغرب العريب، نازل معوض أمحد، -٢
  .١٩٨٦، بريوت، ١مركز دراسات الوحدة العربية، ط

  .٢٠٠٣لسنة تقرير التنمية اإلنسانية العربية -٣
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٣٤٩  )وضجدلية العالقة وسبل النه( اللغة العربية والتنمية المستدامة 

، دار الفكر املعاصر، ١ يف شعاب العربية، إبراهيم السامرائي، ط-١٣
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٣٥٧   اللغة العربية واستراتيجية رسم السياسات اللغوية

  سم اهللا الرمحن الرحيمب
، إن املتأمل يف حالة البالد العربية يالحظ أننا مهددون يف أمننا اللغوي

 الفعلية اليت نعتربها الرافد احلقيقي للمحافظة على نظرا لضيق املمارسات
إذا كانت عملة التجارة هي الدينار والدرهم ف. رواج السلعة اللغوية

والدوالر واليورو بلغة أهل االقتصاد، فإن عملتنا اللغوية هي الكلمة العربية 
ونظرا لضيق سوقنا اللغوي يف حياتنا اخلاصة والعامة، بل . الفصيحة األصلية

 أصبحت الكلمة العربية الصحيحة ،ويف جل امليادين احليوية احلساسة
ريبة يف ديارها بعيدة عن متناول أبنائها، وال ينبئ هذا األمر إال الفصيحة غ

على الوضع الصعب الذي تتجرعه اللغة العربية يوما بعد يوم، وما مل نفكر 
يف اآلليات الضرورية اللغوية وغري اللغوية لتقوميها والترويج هلا وفتح جماالت 

صل هذا يف القريب تعليمها وتطبيقها يف أسواق اجتماعية أوسع، إذا مل حي
وهلذا فإن التفكري يف مستقبل . العاجل، سيزداد أمرها سوءا بني أهلها وذويها

اللغة العربية قضية بالغة األمهية يف فكرنا العريب اللغوي املعاصر، ملا للقضية 
على ثقافتها وفكرها، وعلى ومن صلة وثيقة بسيادة األمة العربية اإلسالمية 

ايل على حاضرها ومستقبلها، وليست جمرد قضية كياا احلضاري، وبالت
 أحد أهم املسألة اللغويةلذلك، يشكّل التفكري يف . لغوية وأدبية وثقافية

وقد كانت عناييت ذه . االنشغاالت اليت تستقطب اهتمام كثري من الباحثني
القضية، منذ أن شعرت وقرأت عن اهلجمة الشرسة اليت يشنها أعداء اللغة 

ى هذا اللسان العريب املبني، وما كتايب الذي أيت به رسالة العربية عل
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  . إال جزء من ذلك االهتمام١الدكتوراه

  :        بين يدي الموضوع:  أوال
: إن املوضوع الذي بني أيدينا ينبين على مصطلحني هامني، مها

وإن كان " اإلستراتيجية"ومصطلح . "السياسة اللغوية"و" اإلستراتيجية"
ها  بأنفإا عرفت علميا  ٢ إىل املفهوم املستخدم يف احلروب،األصليعود يف 

كافة العوامل   يف احلسبانيأخذ الذيمنهج العمل الشامل املتكامل 
 أما .واإلجياب واملؤثرات واملتغريات البيئية املؤثرة على املؤسسة بالسلب

 حتديد  قرارات بشأناختاذهو العملية اليت تتضمن فاإلستراتيجي  التخطيط
وليست اللغات أقل شأنا من احلروب العسكرية،  ٣.وأهدافها رسالة املؤسسة

 يف العامل معسكرات متصارعة، حتتل بعضها بعضا، مفاللغات تشكل اليو
لذلك فهي يف . وتؤثر يف بعضها البعض، وقد تقتل بعضها بعضا أحيانا

  .  حاجة إىل إستراتيجية حمكمة
فمسألة إستراتيجية، موضوعها ،  اللغويما السياسة اللغوية والتخطيطأ

                                 
، عبد ايد عيساين، دار )رسالة دكتوراه(النحو العريب بني األصالة والتجديد،) ١ (

    ٢٠٠٨، ١ابن حزم، بريوت لبنان، ط
أخذ املوضوع . لتقى التربوي، موقع املصباح الشرقياإلستراتيجية،  مفهوم: ينظر) ٢(

  ٢٠١١ -٠٤ -١٢: بتاريخ
 ضاحي بن صاحل الدرعي: ألستاذل  حماضرة،التخطيط اإلستراتيجي: ينظر) ٣(

 -١٢:  أخذ املوضوع بتاريخامللتقى التربوي،، "ماجستري يف إدارة األعمال"
٢٠١١ -٠٤ 
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وذلك ، السعي والتفكري يف حل املشكالت اللغوية على مستوى الدولة واملواطنني
بالتفكري يف تقدمي خطط علمية حمكمة وواضحة وحمددة األهداف للتصدي 

وفق ، واقتراح احللول العلمية والعملية لذلك، للمشكالت ذات الطابع اللغوي
وذلك من خالل كل الدراسات اللغوية ذات الصلة ، دبرنامج زمين حمد

اللهجات العامية وعالقتها بالفصحى  واملستوى اللغوي الذي : باملوضوع، مثل
أو الذي ينبغي على وسائل اإلعالم ، ينبغي على احلكام والوزراء والقادة استعماله

لس على مستوى وعادة ما يقوم ذا جم... واملسموعة واملكتوبة االلتزام بهاملرئية 
 وتعرف السياسة اللغوية بأنها نشاط تضطلع به الدولة وتنتج عنه خطّة  ١.الوطن

وينص عن السياسة اللغوية للدولة يف دستورها أو . تصادق عليها جمالسها التشريعية
وأحياناً ال توجد . قوانينها أو أنظمتها أو جمالسها املتخصصة أو هيئات استشارية

نية متعلّقة بالسياسة اللغوية، فتستشف تلك السياسة من املمارسات نصوص قانو
   ٢.االتحدياِت املُحدقِة   منميةغة القو اللّ محايةويكون اهلدف دائما هو. الفعلية

عمل نظري سابق على " السياسة اللغوية "أن    والفرق بني املصطلحني، 
 اللغوية، يهتم بالبحث يف ، أما هذا األخري فهو تطبيق للسياسة"التخطيط"

                                 
البالد التخطيط التربوي يف "صحيفة ، حلمي خليل، التخطيط اللغوي: ينظر) ١(

معا "موقع الكتروين حتت شعار :   كما ينظر٢٠٠٤ بريوت، ١٠، عدد"العربية
: وهو ،مفهوم التخطيط ما هو؟: ، املقالمد احملمدي املاضيحمل" نصنع احلياة

 : املوقع.  جامعة القاهرة،كلية التجارة بأستاذ إدارة األعمال
almohamady@almohamady.com 

 ٢٠١١ فيفري ٢٨لتربية والثقافة والعلوم، االلكسو، تونس املنظمة العربية ل: ينظر) ٢(
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وبصفة جمملة فإن التخطيط هو جمموعة التدابري األهداف ذات البعد اللغوي، 
املعتمدة واملوجهة بالقرارات واإلجراءات العلمية الكفيلة بتحقيق األهداف 

  لذلك فهو تشريع مستقبلي مبا ينبغي أن يكون املسطرة الستشراف املستقبل،
وما ينبغي أن يكون عليه اإلعالم ، التربية والتعليمعليه املنهاج اللغوي يف 

واملؤسسات الرمسية للدولة، أو لكل ما يرمز لألمة، مع مراعاة التغريات الطارئة 
، والتجديد واملراجعات املستمرة متاشيا مع مستجدات احلياة وتطلعات املستقبل

 ،ستقبلعملية تنبؤ باملو وعمال على مواكبة األفضل الذي يرشد إليه البحث
يف ضوء الظروف احمليطة  والتنبؤ باجتاهاته باستعمال معطيات احلاضر واملاضي

 من استغالل للموارد البشرية والطبيعية والفنية املتاحة إىل ة،واإلمكانات املتاح
أقصى حد ممكن، وحتقيق أهدافه من خالل اختيار بني البدائل املختلفة دفعا 

ونظرا للحاجة إليه فإن مجيع األمم الراشدة    ١.للنقائص وإلحداث التغيري املنشود
تتبىن التخطيط وتأخذ به باعتباره عملية أساسية ال غىن عنها لتحقيق أهداف 

تلك هي الصورة اليت ينبغي أن يكون عليها الوجه العملي . التنمية البشرية
ما :  يف العديد من دول العامل، من ذلك ولنا يف تاريخ الشعوب عربة.للتخطيط

 أصدرت نظاما حلماية اللغة الفرنسية من املفردات  عندمافرنسافعلته 
 حروف اللغة التركية من حني غري ، وما فعله أتاتوركواملصطلحات الدخيلة

روسيا، و يف اليابان، ما حد ث ، أواحلروف العربية إىل احلروف الالتينية
مية حمل اللغات  إحالل اللغات القو عندما عملت على،فيتناموالصني، وكوريا، و

                                 
مفهوم التخطيط  com.mms.arab.www: موقع امللتقى التربوي: ينظر) ١(

  . البكري" حممد حلمي"خالد  ،التربوي
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عمل علم والدول عن مرتلة لغاا لتصبح لغة كل وتدافع . األجنبية يف التعليم
وأبرز مثال على هذا التطبيق . دولية أو إقليمية يف املنظمات الدوليةوطنية أو 

استماتة فرنسا لتكون الفرنسية لغة لالحتاد األورويب أو لغة رمسية ضمن لغات 
ور ومناذج متثل السياسة اللغوية والتخطيط هلا  كل هذه ص١.أخرى لالحتاد

   . لتصبح ذات أبعاد يف اتمع
 املتأمل للواقع اللغوي يف البالد العربية ال :أسباب التخبط اللغوي: ثانيا

يشك حلظة أنّ أمره غري حمكم، وأن سياسته غري واضحة املعامل، إن مل يكن األمر 
 أسباب -الشك–وهلذا األمر . انظريا فإنّ هذه الصورة تتراءى لك واقعي

  :وينحصر األمر يف رأيي يف سببني. وظروف، سنعرضها بشيء من اإليضاح
إن احلديث عن اهلزمية النفسية ألبناء البالد العربية :  اهلزمية النفسية -٠١

مسألة خطرية، بل ليس هناك خطر أكرب على اإلنسان يف حياته وعلى اتمع يف 
ق مقاصده كاهلزمية النفسية اليت قد ميىن ا يف حال من إدارة قضاياه ويف حتقي

األحوال، ألن اهلزمية النفسية إحساس بالضعف واستصغار وهوان أمام اآلخرين، 
 بعقدة التصاغر جتاه اللغات وذلك حني يشعر الفرد أنه أقلّ شأنا منهم، وحيس

ه يف مجيع ميادين  أفراد اتمع ختور قوااوهي حالة نفسية إذا أصيب . األجنبية
العربية اليوم هي أزمة يف نفوس أهلها ال اللغة األزمة اليت تعاين منها و. احلياة األخرى
ألن اللغة وسيلة تقوى بقوة اتمع، وتضعف بضعفه، لذلك يذكّر ، يف اللغة ذاا

القرآن الكرمي املسلمني بضرورة طرد اهلواجس السيئة اليت تنخر النفوس 
                                 

 ،اهللا الشمري عبد ،السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي يف العامل العريب: ينظر) ١(
  ٢٠٠٩نوفمرب  _٢٤: ، بتاريخ٥٨٨٨لكترونية، عدد  األصحيفة االقتصادية
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 وسبب هذه ١." تِهنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ ِإن كُنتم مؤِمِننيوالَ"وحتبطها،
اهلزمية النفسية أو العائق النفسي هو ضعف اإلميان بأمهية اللغة العربية ومكانتها يف بناء 
الشخصية العربية اإلسالمية، وتصوير اللغة العربية كلغة ال وظيفة هلا يف احلياة، وال 

ب هلا يف تكوين شخصية الفرد وتنمية تفكريه وترقيته يف عمله الوظيفي، كما نصي
. هو الشأن مع اللغات األجنبية األخرى اليت قد حيظى أصحاا باملراتب الراقية نسبيا

مصدر و  مقوم من مقومات شخصيتناالعربيةاللغة أن ب  وإمياننان إدراكناولذلك، إ
كانة بامل ظى العربية حت اللغةجيعل،  والقومي واالجتماعيمن مصادر الدخل الفردي

 الكربى اليت تعد من الصعوبات فإذا واجهنا التحديات أوال، رموقة يف النفوسامل
الطبيعية واالجتماعية اليت تولدها أحداث الزمن باستراتيجيه مستقبلية حكيمة 

  حمكمة يف خطة لغوية، بين األهداف والوسائل،واضحوبتخطيط لغوي رصني و
قائمة ثانيا  ال اللغويةمةزأل للاحل  رسم طريقنكون قد جنحنا يفحينها  ،قابلة للتطبيق

ب رواحل  تتعدد أشكاهلا، ومن ذلكالقادمةواحلروب   اليومن احلروبإ. وأخريا
ليست مهددة باالنقراض أو املوت بالنظر إىل  العربيةاللغوية، وبالرغم من أن اللغة 

دمتعع كل هذه ملكن  و اللغة أو اندثارها، عليه أساساً يف تقديرمعيار العدد الذي ي
،  العربية مرتبط مبستقبل العرب واملسلمني اللغةفإن مستقبلاملعطيات اليت نذكرها، 

ألن الوضع الذي تعيشه اللغة العربية اليوم هو من فضل القرآن الكرمي الذي حافظ 
ك، الندثرت هذه اللغة منذ قرون، عليها منذ نزوله إىل اليوم، ولو مل يكن األمر كذل

كما اندثرت لغات أخرى يف العامل، لذلك فإن األمر يتطلب جهدا بشريا، جيعل 
عبد "لذلك يذكّر الباحث التونسي  . منها تؤدي رسالتها العاملية على أكمل وجه

                                 
  .  سورة آل عمران١٣٩اآلية ) ١(
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 بضرورة أن يقدم العرب من املعطيات واجلهود ما يساعد على أن" السالم املسدي
القومية  اللغة، فهي اللغات العاملية اليت سيكتب هلا البقاء العربية واحدة من  اللغةتكون
 ،مليون مسلم غري عريب ٨٥٠اعتبارية ألكثر من مرجعيةو ، مليونا٢٧٠ًيل حلوا

الصوتية  مبنظومته عمر حوايل سبعة عشر قرناً حمتفظاالذي طبيعي الللسان وا
 عرفة، وشاهد حي علىاملتراث، وناقل الاللسان العريب حامل و ،والصرفية والنحوية

 والطبية اجلذور اليت استلهم منها الغرب ضته احلديثة يف كل العلوم النظرية
هذه هي لغتنا كما يراها الغربيون يف املستقبل، فاألوىل بنا أن نعمل  ١والفلسفية،

ون جاهدينا لنحقق ما ميكن حتقيقه وأن ندع اليأس جانبا وأن ننظر للمستقبل بعي
صدام " كتابصاحب  ٢املفكر الفيلسوف صموئيل هنتنغتون إن. متفائلة

عنصر   اللغةيبني بأن ل منههامشاأشار يف مؤلفه إىل مسألة اللغة، وخص " احلضارات
 كان الرجل يتحدث عن الصراع احلضاري على ا، وملّ الصراعمهم من عناصر

قد تبني هلنتنغتون أن مثة  ويعين الصراع اللغوي على حنو أخص،  فإنه كان،التعميم
اإلجنليزية "اخنفاضا ملموسا على مستوى العامل يف عدد الناطقني باللغات احلية 

                                 
. ١٩٩٩، )٦( العوملة والعوملة املضادة عبد السالم املسدي، كتاب سطور: ينظر) ١(

 جملة موقع العربية بني اللغات البشرية، رشيد عبد الرمحان العبيدي،: ركما ينظ
  .١٥١، ص٢٠٠١ اجلزائراألعلى،الس 

 يف نيويورك، خريج جامعة ١٩٢٧صموئيل هنتنغتون أستاذ جامعي، ولد سنة ) ٢(
وقد تويف . ييل، نال الدكتوراه من جامعة هارفارد وعمره ثالث وعشرون سنة

» صراع احلضارات« السنوات األخرية، صاحب كتاب الباحث هنتنغتون يف
  .  ، وأثار نقاشاً كثرياً داخل وخارج أمريكا١٩٩٦الذي صدر سنة 
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، وأن هذا االخنفاض تقابله زيادة ملموسة يف "والفرنسية واألملانية والروسية واليابانية
عدد من اللغات األخرى ومنها اللغة العربية، والنتيجة عنده أن نسبة الناطقني 

استخدام "  ويفسر الباحث ظاهرة ١.اإلجنليزية قد هبطت على مستوى العاملب
اإلجنليزية يف اتمعات غري الغربية بشكل متزايد يف أوساط النخب ألسباب ضيقة 
خاصة، تتصل برغبتها يف متييز نفسها ولتسهيل اتصاهلا بالغرب أو احلصول على 

لكنه ينبه يف املقابل على أنّ . البشريعمل يف خضم املنافسة العاملية على رأس املال 
تزايد الضغوط االجتماعية والسياسية وتزايد املؤسسات الدميقراطية ونسبة مشاركة 
الناس العاديني يف هذه املؤسسات، يؤدي غالبا إىل ايار اللغات الغربية وسيادة 

                                 
صدام احلضارات، صمويل هنتنغتون، ترمجة طلعت الشايب، كتاب : انظر) ١(

 مستقبل اللغة العربية يف ظل :وصموئيل هنتنغتون، مقال. ١٩٩٩، ٢سطور، ط
، موقع )باحث وأكادميي من األردن ( عبد اخلالق غسان،صراع احلضارات

  .  صدام احلضارات: الكتروين حول
_   Smauel P. Hantington: The Clash of Civilisations: in Foreign 

Affairs,    Vol. ٧٢, No.٣ summer, ١٩٩٣. 
  :وقد وسع املؤلف مقالته وأخرجها يف كتاب محل عنوان

 - Smauel P. Hantington: The Clash of Civilisations an the 

Remarking of World order. Simon & Schuster. New York ١٩٩٦.  
إعادة .. صدام احلضارات: صاموئيل هنتنغتون: وقد ترجم إىل العربية بعنوان

صنع النظام العاملي، ترمجة طلعت الشايب، تقدمي صالح قنصوه، دار سطو، 
 . م١٩٩٨القاهرة 
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   .١اللغات القومية

   : السياسات اللغويةط إهمال رسم وتخطي-٠٢
 إمهال" اللغة العربية يف عقر دارها برز التحديات اليت تواجهمن أهم وأ

ويقودنا هذا احلديث إىل قراءة الواقع ".  السياسات اللغويةطرسم وختطي
وهو واقع ال يوحي حبال عن حتكم دقيق يف املسألة اللغوية، سواء من . بتأن

تلف حيث نتائج املتعلمني للغات عامة أو من حيث التعامالت اللغوية يف خم
 بالد العربية عامة أن الواقع اللغوي يف الالكل يعرفو. جماالت احلياة اليومية

وال أحد ينكر ما هلذه العوامل من أثر ، االزدواجية اللغوية وأيتسم بالتعددية 
يف االكتساب والتحصيل اللغويني، وتأخر يف مسايرة ظهور املصطلح العلمي 

جممال هذا التأخر مرجعه .  احلضاريةوالتعبري عن املفاهيم العلمية واملعاين
وعدم توفري الوسائل والربامج الضرورية ،  إىل ضعف العزميةبالدرجة األوىلو

االستعمار وسياسته اليت مهشت اللغة العربية تركة   ذلكإىليضاف  ،لذلك
  .  بإدخاله اللغة األجنبية يف اإلدارة والتعليم

  وضع اللغة في البالد العربية:  ثالثا
ب البالد العربية تعاين نقصا كبريا يف جمال رسم  السياسة اللغوية وغياب أغل

التخطيط اللغوي ولكن على تفاوت، وبالرغم من أن كل الدول العربية  نصت 
دساتريها على أا دول عربية إسالمية ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم، ومصدر 

ولكن عندما نتساءل عن . ربيةتشريعها كتاب اهللا تعاىل، وأن لغتها هي اللغة الع
                                 

  .غسان عبد اخلالق، مستقبل اللغة العربية يف ظل صراع احلضارات : السابق- )١(
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السياسة اللغوية اليت تتبعها األقطار العربية جند أن بعض عناصرها واضحة مسطرة يف 
أن اللغة العربية هي اللغة الرمسية يف "دساتريها، كأن تنص مجيع دساتريها تقريباً على 

غوي ولكن أغلب هذه الدول مل يتبع هذا النص بإجراءات عملية وختطيط ل" .البالد
ومبا أن األمر أصبح مفضوحا، وظل .  حمكم جيسد املادة املذكورة واقعا ملموسا

 الضعف هو سيد الوضع اللغوي العريب الراهن، ومبناسبة ما يعرف باحتفال املنظمة
، لغة العربية الذي يصادف يوم مارسبيوم ال) االلكسو(العربية للتربية والثقافة والعلوم 

دعت املنظمة كافة الدول العربية إىل إجياد احللول " ربيةيوم اللغة الع"وفق شعار 
  وأصدرت املنظمة يف نشرا ١الكفيلة بدعم مكانة اللغة العربية وتقوية حضورها

دعت فيه كل العرب دوال ومنظمات وأفرادا إىل مواصلة  بيانا" أصداء االلكسو"
وية حضورها ومتكينها دعم مكانة اللغة العربية وتق البحث عن احللول الكفيلة مبزيد

وذلك باحلرص على  .يف خمتلف ااالت من أداء وظيفتها على النحو األمثل
التمسك باللغة العربية وصيانتها من الضعف واالندثار ألا تكاد تكون آخر قلعة من 

شخصيته وذوبانه يف إحدى  قالع اهلوية حيتمي ا املواطن العريب من خطر فقدان
 ىل املخاطر اليت دد اللغة العربية الفصيحة واملتمثلة خاصة يفمشريا إ. الثقافات

 مواصلة االعتماد على اللغتني الفرنسية واالنكليزية يف تدريس العلوم الصحيحة
 والتقنية يف أكثر اجلامعات العربية إىل جانب مزامحة استعمال اللهجات العامية يف

 أثريا سلبيا يف لغة الطلبة وحىتمعظم الربامج اإلذاعية والتلفزية وهو ما يوثر ت
  ويف هذه املداخلة سأعرج على .٢املدرسني مما ينعكس على املستوى التعليمي العام

                                 
 ) وات  (٢٠١١ فيفري ٢٨، تونس )االلكسو(العربية للتربية والثقافة والعلوم  املنظمة) ١(

 =، املنظمة العربية ٢٠١١ فيفري ٢٨: بتاريخ" أخبار يف تونس"لكترونية، صحيفة أ) ٢(
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عدد من البلدان العربية من خمتلف األرجاء مشرقا ومغربا ومن قلب اجلزيرة العربية، 
  .إلعطاء صورة واقعية عن الوضع اللغوي القائم

 صدرت بعض البنود ما ميكن إدراجه  ففي اململكة العربية السعودية
ضمن سياسة لغوية على شكل بنود خمتصرة ولكنها واضحة، وهذا أمر 

 مبكانة اللغة العربية ، تدل على وعي املسؤولني ومشجعةوخطوة مفيدةمهم، 
، وينقصها ما إال أن تلك القرارات غري ملزمة، يف ديار العرب واملسلمني

 هي اللبنة اليت تتطلب جهدا آخر جيعل منها واقعية ملموسة، وتلك
اململكة العربية السعودية " أن مما ورد يف هذا الشأن و.الستكمال املشروع

 ودستورها كتاب اهللا ، دينها اإلسالم،دولة عربية إسالمية ذات سيادة تامة
".  ولغتها هي اللغة العربية،- صلى اهللا عليه وسلم -تعاىل وسنة رسوله 

 ،اللغة العربية هي لغة التعليم يف اجلامعات"أن أكيد على سبيل التكما صدر 
، "وجيوز عند االقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من جملس اجلامعة املختص

بشىت الوسائل اليت تغذي اللغة ينبغي أن تكون تنمية القدرة اللغوية "وأن 
 ،" فيها أسلوبا وفكرةالعربية، وتساعد على تذوقها وإدراك نواحي اجلمال

تزويد الطالب بلغة أخرى من اللغات احلية على األقل، " أكد على ضرورةو
جبانب لغتهم األصلية، للتزود من العلوم واملعارف والفنون واالبتكارات 
النافعة، والعمل على نقل علومنا ومعارفنا إىل اتمعات األخرى وإسهاما يف 

فنون املعرفة النافعة ترمجة العلوم و"، وضرورة "نشر اإلسالم وخدمة اإلنسانية
إىل لغة القرآن وتنمية ثروة  اللغة العربية من املصطلحات، مبا يسد حاجة 

  ــــــــــــــ
 ) االلكسو(للتربية والثقافة والعلوم   =
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 وبالتايل ١.نيالتعريب وجيعل املعرفة يف متناول أكرب عدد ممكن من املواطن
تكون اململكة قد وضعت بصورة جلية سياسة لغوية واضحة، وهو العمل 

 ولكن غياب التخطيط. قانونياالنظري الذي ال بد منه حلسم املوقف 
وغياب مؤسسات ،  للجميعنظام حمدد وشامل وملزمكخطوة عملية، ل

أدى ، تلك السياسة النظرية ملتابعة جتسيد وة اللغويمتخصصة لتنفيذ القرارات
  .  ترك األمر مهمال دون رعاية وإىل تعثر املشروع،

مت به الرغم من االقتراح الذي تقدعلى : ويف اجلمهورية املصرية
لنشر سابقا لوضع خمطط تلزم به األقطار العربية، ويف مقدمتها دول االتحاد 

 يف املؤسسات التعليمية والثقافية العربية الفصيحة امليسرة وتعميم استعماهلا
، ولكن غياب التخطيط  واالقتصار على ات االتصال اجلماهرييومؤسس

قيمة "مر شيئا، وال النوايا احلسنة، والقرار السياسي وحده ال يث
 يف ااالت اليت أُعدت هلا، ويف الوقت نفسه للمصطلحات إذا مل تستخدم

ينبغي أن تكون التوعية اللغوية مكونة للمناخ املناسب لتلقي هذه 
 متاماً اللغة  يف مصرلذلك تتجاهل السياسة التعليمية. )٢(..."املصطلحات

ا توسع والبالد على اتساعها تشهد ،العربية، وتسقطها من قائمة األولويات
                                 

رسم  السياسة اللغوية  يف اململكة وغياب التخطيط اللغوي لتنفيذها، عبد اهللا : انظر) ١(
 ديسمرب ٠١: ، الصادرة بتاريخ٥٨٩٥الشمري، صحيفة االقتصادية االلكترونية، عدد 

  . ، اململكة العربية السعودية٢٠٠٩
طبعة األسس اللغوية لعلم املصطلح حجازي حممود فهمي، مكتبة غريب، : ينظر) ٢(

  .١٩٨، ١٩٧ص .  القاهرة١٩٩٣
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 ال يقوم بتدريس اللغة دارس واجلامعات األجنبية، وأغلبها امليف تأسيس
يف مصر . ليمية، مبا فيها اللغة العربيةالعربية، ألن كل دولة تفرض براجمها التع

لغاا تعترب وفرنسية وأملانية كلها  مدارس أمريكية وإجنليزية وكندية هناك
 ال تعرف البالد نفسها أمام أجيالد غة هي األساس، وحينها جتلالاألصلية 

  . االنتماءها، وبعدها يضيعلغتها وال تعرف شيئاً عن تارخيها أو جذور
اليت تتميز عربيا باهتمامها باملسألة  اجلمهورية العربية السوريةويف 

اللغوية من نظرة قومية، وتعدها من أبرز قضايا األمة أمهية، حيث يشهد 
قعها التعليمي يف خمتلف مراحله، وأنشطتها الثقافية على اختالفها  االهتمام وا

السياسة اللغوية يف سوريا، دف اجليد بأمهية اللغة العربية يف حياة األمة، ف
إىل إعالء شأن اللغة العربية بوصفها عنواناً للهوية واالنتماء، واحلفاظ عليها 

وترمي السياسة اللغوية التعليمية إىل . قاءباعتبارها أداة ضرورية للتقدم واالرت
تعليم مواد املعرفة كافة باللغة القومية، وهي اللغة العربية الفصيحة، وتأمني 
مستلزمات هذا التعليم، إنْ ألبنائها، وإنْ للناطقني بغريها من اللغات 

كما ترمي سياستها .األخرى، وسواء داخل الوطن العريب أو يف خارجه
ديد موقع اللغات األجنبية يف نسق النظام التعليمي، وحتديد اللغوية إىل حت

موقع املدارس اخلاصة واجلامعات اخلاصة واملدارس األجنبية وفروع 
ويف خارج نطاق العملية . اجلامعات األجنبية يف داخل الوطن العريب

التعليمية، ترمي السياسة اللغوية إىل حتديد املوقف من اللهجات التجارية 
ات اخلدمية والسياحية واملراسالت بني البنوك والغرف الصناعية واملؤسس

والتجارية، وجعل اللغة مطلباً أساسياً لاللتحاق بالوظائف احلكومية 



٣٧٠ المحور الخامس

واخلاصة، واعتمادها لغة رمسية يف املؤمترات والندوات اليت تعقد يف الوطن 
بية ذا العريب، واستعماهلا يف احملافل الدولية، والتزام ممثلي الدول العر

 وخري شاهد على .االستعمال يف مجعية األمم املتحدة واملنظمات التابعة هلا
هذه السياسة تدريس خمتلف أصناف العلوم يف جامعات القطر السوري 

، كما أنّ لنا مثاالً يف لغات أقل انتشارا ١.والكليات العسكرية باللغة العربية
 مدارسها وجامعاا وتستخدمها من العربية    تدرس ا العلوم املختلفة يف

يف كل جوانب حياا، كما هو يف بولندا وار والدمنارك ورومانيا والسويد 
   ٢...والنرويج وبلغاريا

يف السنوات األخرية عددا من وقد قدم امع اللغوي السوري كعادته 
يف  "ندوة حول اللغة العربية وأفاق التعريب: "من ذلكاألعمال يف هذا اال 

د من احللول يف سبيل ي العدتطرحوقد  ٣.جممع اللغة العربية بدمشق
 أنّ هناك قصوراً يف جمال استخدام بينتحيث  ،االرتقاء بواقع اللغة العربية

على واقع اللغة العربية وآفاق عليم اللغة العربية، وركز ات احلديثة يف تيالتقن
 أهم الصعوبات تدوحد ،ات احلديثةيتطويرها من خالل التعامل مع التقن

                                 
اللغة العربية وعلوم العصر، مسعود بوبو، مقال يف جملة الفكر العريب، العدد : ينظر) ١(

 .٦٤ ص١٩٩٠ سنة ٦٠

األسس اللغوية لعلم املصطلح، حجازي حممود فهمي، مكتبة غريب، : ينظر) ٢(
  .١٩٢-١٨٩ القاهرة، ص١٩٩٣

 ٢٧: ، بتاريخ نائب رئيس جممع اللغة العربية"دالسيحممود "ندوة قدمها الدكتور ) ٣(
  ٢٠١٠كانون أول 
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غياب السياسة " ت ذكرومن التحديات اليت. اليت تعترضها وطرق جتاوزها
، ووجود الفجوة بني دساتري الدول العربية، " اللغوياللغوية، والتخطيط

لعربية، وسيطرة اللهجات وعدم توفري احلوافز املادية واملهنية ملعلمي اللغة ا
 وهي القضايا جنبية واأللعاب اإللكترونية،والدور السليب للعمالة األ احمللية،

اليت تساعد يف  من احللولو .نفسها اليت تعاين منها أغلب أقطار البالد العربية
 احترام ما تنص عليه دساتري الدول العربية من حيث باللغة العربيةالنهوض 

د على رمسية، والتخطيط اللغوي اجلياعتماد اللغة العربية الفصيحة كلغة 
النشر باللغة توى القومي واإلقليمي واخلاص، ودعم حركات التأليف واملس

     ١.ديثة للمنهج وجتريبه قبل تعميمهتبين النظرة احلوالعربية، 
طرح مشروع كبري للنهوض باللغة ب سوريةالقيادة ال  وقد بادرت 

لعام ) ٤(القرار اجلمهوري رقم بناء على ول العربية،العربية على مستوى الد
التمكني للغة "جلنة إليه رئيس الدولة لتأسيس ما دعا  مبناسبة  ٢٠٠٧
، يف  على األقل نظريا باهتمام عريب كبري هذه املبادرة حظيتوقد". العربية

االستراتيجيات إىل   وتشري وثيقة املشروع على صعيد.٢٠٠٨ قمة دمشق
لومات املع واستخدام تقانة، حتديث مناهج تعليم اللغة العربية التركيز على
وتعريب العلوم ، ، واعتماد مبدأ التعلم مدى احلياة باللغة العربيةواالتصاالت

 مع االهتمام باللغات األجنبية واالهتمام بالبحوث ،وتوطينها والتقانات
                                 

 ٠٩:  دمشق، وذلك يف-بيان جممع اللغة العربية السوري، جملة جممع اللغة العربية )١(
 حول السوريةعلى اآلراء املختلفة اليت تداولتها الصحف  ردا ٢٠١٠جوان 

 موضوع اللغة احملكية وعالقتها باللغة الفصحى
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وضع السياسات واخلطط واإلجراءات الالزمة أكدت على ضرورة و. اللغوية
ت املعنية يف الدول  الوزاراوذلك من خالل. لتنفيذ هذه االستراتيجيات

، وهذا الذي ينقص واملتابعة رهن  اإلرادة يظل النجاح مؤكدة أن . العربية
 الذي "حممود السيد"يشري الدكتور و .ما تنص عليه دساتري الدول العربية

تعليم اللغة العربية يف سورية،  لتربية عن تقييمه ملستوىا شغل منصب وزير
  ولكن،قى أفضل من بقية الدول العربيةب اللغة العربية يف سورية تأنإىل 

سورية رغم حرصها على سريورة اللغة العربية الفصيحة وانتشارها على 
يف مجيع شؤون احلياة ومرافق اتمع، فإن الصريورة اليت  األلسنة واألقالم

 بوضع خطة "جلنة التمكني"قامت   وقد.املنشودة تنشدها مل تتحقق بالصورة
وضع تسميات عربية : من ذلكنفيذ بنود هذه اخلطة، وعمل وطنية ومتابعة ت

 ، واإلعالنات مقابل األمساء األجنبية على واجهات احملال التجارية واخلدمية
واحملافظات لتدريبهم  إجراء دورات تدريبية للعاملني يف بعض الوزاراتو

ا يم على املدارس واملعاهد التابعة هللتعا وإصدار. على استعمال اللغة السليمة
السليمة واإلكثار من األناشيد واألغاين  تلزم املعلمني بالتحدث باللغة العربية

الصفوف يف املدرسة الواحدة،  املؤداة باللغة الفصيحة، وإجراء مسابقات بني
احملافظات، وختصيص جوائز  ومن مث بني املدارس يف املنطقة الواحدة، وبني

باللغة العربية   وااللتزام،ةألفضل مدرسة يتحدث طالا بلغة عربية فصيح
  وإلزامالفصحى يف حماضرام واحلكم على رسائل املاجستري والدكتوراه

السليمة، واالبتعاد عن العامية أثناء  خطباء املساجد بالتحدث باللغة العربية
وإن كانت بسيطة إال أا  اتوهي قضايا وإجراء. إلقاء خطبهم ودروسهم
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ات يف هذا ومن شواهد النشاط ١.ملشكلةإىل حد ما يف معاجلة اتسهم 
ندوة املشروع النهضوي العريب يف الالذقية تتناول جوانب ، امليدان

اليت : اللغة العربية ومهومها" ندوة عن  ٢ومشكالت النهضة العربية الراهنة
   ٣.أقيمت يف ثقايف كفرسوسة على أمهية اللغة العربية وظروفنا

 فعندما" نس واجلزائر واملغربتو"أعين  دول املغرب العريبأما و
الفرنسي أعلنت تلك الدول  على استقالهلا من االستعمارحتررت وحصلت 

ومع . "الرمسية فيها اإلسالم هو دين الدولة وأن اللغة العربية هي اللغة"أن 
ذلك، وبعد مرور عدة سنوات على االستقالل، جند أن اللغة الفرنسية 

ت احلكومية لتلك الدول الثالث، وجند نطاق واسع يف اإلدارا تستعمل على
اللغة العملية يف الواقع، ليس ألداء املهام احلكومية  أن اللغة الفرنسية هي

احلد الذي تبني فيه أنه يف كثري من اإلدارات  واستقباهلا فحسب ولكن إىل
 طلبات أو ملء استمارات مكتوبة باللغة العربية، وأن  الرمسية ترفض قبول

                                 
 ، موقع منتديات املفتاحللنهوض باللغة العربية على املستوى القومي مشروع )١(

  -١٤-٠٨ :بتاريخ

 جلنة متكني اللغة العربية بالتعاون مع احتاد ،اللغة مرتكزاً"املشروع النهضوي العريب )٢(
، يف ٢٠١٠ آذار ٢٩ :بتاريخ، الالذقية  الندوة اليت أقامتها مبدينة ،الكتاب العرب

 .إطار احتفالية متكني اللغة العربية وعيد الشعر

 قدمها ٢٠١٠ندوة خمطوطة عقدا منطقة سانا بدمشق خالل شهر جانفي  )٣(
الدكتور عبد النيب اصطيف، الدكتور حممد موعد، الدكتور : السادة األساتذة

  .حممد خري شيخ موسى
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البيانات الثنائية اللغة باللغة  اتب احلكومية تصر على ملء مناذجكثريا من املك
ت اللغة زال وما. الفرنسية أوالً، واعتبارها اللغة العربية ثانيا إن وجدت

  تصل بعد إىل مرحلة السيادة التامة يف كافةالعربية إىل هذا الوقت ملّا
يتسم   أن الواقع اللغوي يف دول املغرب العريبونالحظ. املعامالت

وال أحد ينكر ما ،  يف كثري من املناطقباالزدواجية اللغوية وأحيانا بالتعددية
هلذه العوامل من أثر يف االكتساب والتحصيل اللغويني، وتأخر العربية خاصة 
يف مسايرة ظهور املصطلح العلمي والتعبري عن املفاهيم العلمية واملعاين 

وعدم ، ىل إلينا بضعف العزميةهذا التأخر مرجعه بالدرجة األو. احلضارية
وإىل تركة االستعمار وسياسته اليت ، توفري الوسائل والربامج الضرورية لذلك

مهشت اللغة العربية بإدخاله اللغة األجنبية يف اإلدارة والتعليم، ولكي ننهض 
بالعربية ونعيد هلا مكانتها الالئقة ا وجب التخطيط لوضع سياسة لغوية 

والتخطيط لوضع اللغة القومية لغة ،  كوضع املصطلحاتتتكفل ذا الدور
  .دريس بدال من لغة أجنبيةالت

 "الذوادي الدكتور حممود"العامل االجتماعي الشقيقة أشار ففي تونس 
 اليت أدت إىل عجز اتمع التونسي األسباب وهو أن ١يف موقعه االلكتروين

ستمر املفعلي والغياب ال إىل يعود اللغة العربية  عن تطبيع عالقته الكاملة مع
 قياداتال  عنوذات كفاءة عالية لتخطيط ورسم خريطة طريق جدية

إىل تطبيع سليم وشامل يف كل القطاعات    وصوال،ذا اتمعهل السياسية
                                 

   الذوادي  حممودتروين،املوقع االلك) ١(
m.thawad@yahoo.ca www.romuz.com ٢٠١٠جوان٠٦بتاريخ  
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وضع  شبه وقد .١ أال وهي اللغة العربية،اللغة الوطنية هلذا اتمع للعالقة مع
عدم وجود اجلامع بينهما و ية،فلسطينالة قضيالوضع بايل اللغة العربية احل

 للوصول إىل حالة ،حقيقية وفعلية هلذا اتمع بعد االستقالل خريطة طريق
من   منذ أكثر،اللغة العربية حقوقها املسلوبة سليمة تسترجع من خالهلا

تصبح للغة العربية املكانة الطبيعية  هو أنو ،االستقالل مخسة عقود من
  . قول واستعماالت التونسيني ويف مؤسسات جمتمعهم قلوب وع يفاألوىل

  ملعامل السياسة اللغويةاملنطلقات األساسيةنظريا تعد  ويف اجلزائر  
  العامةاملبادئ العامة اليت ترتكز عليها معامل السياسة التربويةمن  ةستخلصم

يخ  من خالل مسرية التار املنطلقات التارخيية والتشريعيةيف البالد، متمثلة يف
الذي نص على أن من  ١٩٥٤ أول نوفمرب كبيان أساسية،منطلقات ك

حتقيق وحدة مشال إفريقيا يف داخل إطارها الطبيعي العريب "أهدافه 
وثيقة مؤمتر  و.وال عروبة حتما إال باحترام اللغة العربية وعلومها" واإلسالمي
لقات املنطو) نسبة إىل منطقة الصومام بالشرق اجلزائري(.١٩٥٦الصومام 
ن اخليار بني أ " الذي ينص على امليثاق الوطيناألساسية املتمثلة يفالتشريعية 

اللغة العربية ولغة أجنبية أمر غري وارد البتة وال رجعة يف ذلك، وال ميكن أن 
جيري النقاش حول التعريب بعد اآلن، إال فيما يتعلق باحملتوى واملناهج 

اللغة العربية "الذي ينص على أن  ١٩٩٦الدستور املعدل سنة  و.٢"واملراحل

                                 
 .والتاريخ نفسه.  املصدر السابق )١(

 .١٤، ص ١٩٨٦ امليثاق الوطين اجلزائري ) ٢(
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برنامج  و١"ومتازيغت هي كذلك لغة وطنية... هي اللغة الوطنية والرمسية
.  الذي نص على العروبة واألمازيغية يف اآلن نفسه١٩٦٢  جوانطرابلس

 . املنشئ للمجلس األعلى للتربية٩٦/١٠١ املرسوم الرئاسي رقم   إضافة إىل
بكل جيهات العامة للمنظومة التربوية  تستلهم التوهذه األسسمن كل 

كما تبىن السياسة التربوية يف اجلزائر على مجلة . حمتوياا اللغوية وغري اللغوية
وبناء على ، العاملي والعصريوالدميقراطي  والبعد الوطينب من األبعاد املعروفة

وبذلك  ٢ذلك فإن الشخصية اجلزائرية هي شخصية أمازيغية عرا اإلسالم،
اإلسالم، : مقومات الشخصية اجلزائرية يف املقومات التاليةو ح معاملتتض

باعتبار أن األمازيغية هي أحد العناصر الثالثة للهوية  و.٣العروبة، األمازيغية
دف ترقية ١٩٩٥ احملافظة السامية لألمازيغية يف جوان تسالوطنية، أس 

 ،ا يف املنظومة التربويةاللغة األمازيغية مع اختالف هلجاا وإدخاهلا تدرجيي
تكفل وزارة ت ذلك بأنو. وإن مل حتظ بالعناية الكاملة يف اال التطبيقي

 عدة والياتيف الرابعة ة سنال يف  وإدراجهاالتربية الوطنية باللغة األمازيغية
ولكن مما يبني انعدام التخطيط اجليد، وضعف اإلرادة السياسية . عرب الوطن

في ف. يئولني أنفسهم، وما ينبئ عنه الواقع املعيشعلى لسان املس ما يرد
                                 

 .١٩٩٦ من دستور ٣املادة ) ١(

 الة اجلزائرية للتربية، وزارة ، التربية والشخصية الوطنية، رابح تركي:ينظر) ٢(
  . ٣٥، ص ١٩٩٤التربية الوطنية، العدد األول، السنة األوىل، نوفمرب 

، ٢٨/١١/١٩٩٦ استفتاءاجلريدة الرمسية، نص مشروع تعديل الدستور، : نظري) ٣(
 .١٩٩٦ /١٦/١٠، تاريخ الصدور ٣٥، السنة ٦١العدد 



٣٧٧   اللغة العربية واستراتيجية رسم السياسات اللغوية

 كلمة السيد رئيس اجلمهورية يف حفل تنصيب الس األعلى للغة العربية
إذا كانت اللغة العربية " :الذي وجد ليسهر على تطوير اللغة العربية ما نصه

فإن ترقيتها ...قد استعادت مكانتها االجتماعية واإلدارية واملؤسساتية
ب طرح اها يبقى يطبعه تباطؤ حاد وأحيانا مثري لالنشغال، يف غيوتطوير

 من خالل .١..."منهجي ومدروس وسليم ملسألة تطويرها وتعميم استعماهلا
هذا البيان الصادر عن أعلى هرم الدولة تشعر بالقلق الذي يساور مشاعر 

د رئيس الدولة، الذي ينبغي أن يشكى إليه، إزاء وضع اللغة العربية يف بل
وهذا ما ينبئ عن ضعف يف التخطيط . عريب نال استقالله منذ مخسني سنة

ثقايف يبدأ بإعادة اللغة العربية إىل مكاا التحرير ال  ألن.اللغوي السليم
 تتجه إىل جيب أن التربية وبرامج. الطبيعي يف حياة األمة ومؤسساا املختلفة

ثقافة العصرية وتسهيل  متكني اجلزائريني من الكل فئات الشعب عمال على
واألخطر من هذا عندما يتساءل . ٢االتصال بني كافة شرائح اتمع وفئاته

باعتباره اهليئة " الس األعلى للغة العربية"رئيس أعلى سلطة يف هذا امليدان 
الرمسية اليت خيول هلا القانون العمل على معاجلة القضية اللغوية، يف مداخلة 

عن وضع اللغة العربية " دكتور حممد العريب ولد خليفةال"مبنتدى ااهد، 
بأنه بعد نصف قرن من ميالد اجلزائر اجلديدة، هل ميكن القول بأن : قائال

                                 
الس األعلى  لس األعلى للغة العربية جملة فصلية يصدرها ا"اللغة العربية)  "١ (

  ١٥، ١٣، ١٢، ص١٩٩٩للغة العربية، العدد األول، مارس 

النصوص األساسية اخلاصة بقطاع التربية، وزارة التربية، مديرية الدراسات ) ٢(
 . ٢٠، ص١٩٩٢القانونية و التقنني واملنازعات، فيفري 
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لدينا سياسة لغوية تظهر يف جماالت االتصال والثقافة والتكوين وغريها؟ هل 
ميكن التعرف على وظائف اللغة الرمسية والوطنية واحملكية أو املنطوقة 

 ٨٥للغات األجنبية وخاصة الفرنسية؟ إنَّ املدرسة اجلزائرية تستقبل حوايل وا
 سنة يدرسون العربية وبالعربية، ولكن ١٢من املتمدرسني لتسعة أو % 

نسبة منهم ال تتقن العربية شفهية أو مكتوبة، أين اخللل؟ أليست العربية اليت 
امعة وموحدة وضامنة تقبلها اجلزائريون طواعية يف كل مناطق اجلزائر لغة ج

لتجانس اتمع وارتباطه خبصوصيته التارخيية وعمقه احلضاري العريب 
اإلسالمي؟ كيف نبين عالقة إثراء وتكامل بني األمازيغية والعربية بال عقد 
وال مزايدات؟ إذ ما معا تتحقق الوحدة الوطنية واالنتماء الستمرارية 

هل جنحت وسائط اإلعالم يف تعميم لغة تارخيية ال تقبل التجزئة واإلقصاء؟ و
 وال ١وسطى حديثة، أرقى من العامية اهلجينة، وقريبة من الفصحى املقوعدة؟

وتظل متفرجة كغريها . يعين ذلك إال أن هيئته لوحدها ال متلك سلطة القرار
أو ما ذكره .  من املؤسسات الغيورة على وضع اللغة العربية يف بالد العروبة

أكد على أن " حممد الدكتور علي بن"ق للتربية الوطنية الوزير الساب
 درسيأن ، مستغربا من ظاهرة ليس يف العربية اإلصالحات خمتلة والعيب

 أننا ال وال يتقنها ال يدل إال علىسنة  ١١  الفرنسية عربالتلميذ اجلزائري
العربية كلغة وطنية، وال جدال   بأنه ال منافس للغةمؤكدا. تدريسها حنسن

أجنبية على حساب لغة أخرى،   دور اللغات األجنبية، وال احتكار للغةيف
ولكن األمر على .ضده لو كان هناك تيار يريد احتكار اإلجنليزية لكنتو

                                 
    ٢٠١٠ ديسمرب ٢٣مت التحديث ىف  وقد ٢٠١١_ ٠٤_ ١٠: موقع الس  بتاريخ) ١(
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جاء يف املشروع   لذلك وفيما يتعلق باللغات األجنبية، ١.حاله دون تغيري
التربوية املبادئ العامة للسياسة (التمهيدي للمجلس األعلى للتربية حول 

اللغات األجنبية نافذة على العامل ووسيلة لالتصال والتفاهم مع " أن )اجلديدة
 األخذ بعني االعتبار املصاحل  ينبغي لذلك. وأداة لتطوير املعارف،الشعوب

السياسية واالجتماعية والثقافية والعلمية االقتصادية للبالد يف وضع سياسة 
بينها وبني عدم التصادم ألساسي مع مراعاة تعليم اللغات األجنبية يف التعليم ا

ضرورة تعدد اللغات األجنبية وتفعيل لذلك نص املشروع على . اللغة العربية
 وقد ٢.ضمان التواصل مع احلضارات والثقافات األخرى وذلك لمناهجها

األمني العام حلزب جبهة التحرير الوطين -"مهري عبد احلميد" : األستاذبين
يف سياق حديثه عن  -الوحيد احلاكم منذ االستقالل آنذاكالسابق، واحلزب 

تزال  ر إىل أن منظومة التعليم يف اجلزائر، مااشأاللغوية يف اجلزائر،  السياسة
 تعاين الغموض فيما يتعلق مبوقع اللغات األجنبية يف اجلزائر، حيث تعرف

 ريا، ويفاللغة اإلجنليزية حصارا مقابل الفرنسية، اليت اعتربت إرثا استعما
 سياق متصل يقر املتحدث بأن اجلزائر مل حتدد سياسية واستراتيجية وطنية يف

 ومثل هذا ال يزول إال بزوال جيل بأكمله، علما أن ٣جمال تعليم اللغات
                                 

        ٢٠١٠ -١٢ -١٦  ليوم اخلميس اجلزائرية،الشروق اليوميجريدة ) ١(

املبادئ العامة للسياسة التربوية اجلديدة وإصالح التعليم األساسي، مشروع ) ٢(
  ٣٤، ص ١٩٩٧ ديسمرب ،متهيدي، الس األعلى للتربية

 فيها عدد من الشخصيات واملسئولني السابقني ندوة اليت أعدت باجلزائر وشارك) ٣(
   ٢٠٠٢ يونيو ١٩ :يف اجلزائر بتارخ
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حاولت اجلزائر انتهاج سياسة التعريب وتطبيقها يف املدارس بعد االستقالل 
ة إىل إمهال الواقع واعترضت سبيلها مشاكل وصعوبات، إضاف، مباشرة

إضافة إىل . اللغوي الذي تعرفه اجلزائر، ومل يصل هذا املشروع إىل النجاح
هذا يقتضي التخطيط إعداد مناهج تعليمية للحصول على معلومات حول 

والعناية باملتعلم والتفطن حلاجاته ، حاجات املتعلمني من معارفه ومهارام
  . مستمرة لألحسن يف الربامج واملناهج  وغريها مما يتطلب متابعة ١،احلقيقية
من القضايا نفسها املوجودة يف بقية البالد  املغاربة يعاين  األقصىباملغربو

الثنائية، واملغرب مل يرسم سياسة لغوية و االزدواجية مسألة  ذلكمنالعربية، و
اجلهات تعدد تناقض، و التعدد، بدعوى أنه تعدد تنوع وليس ملواجهة هذا واضحة

طغيان بالرغم من ، مل توِل العناية الالزمة للقضية اللغويةاملغرب الرمسية املسئولة يف 
غاربة دقوا جرس اإلنذار وانتقدوا سياسة الدولة املن ولسانيالرباء واخل. األجنبية
 واملتساهلة إزاء اللغة العربية، بالرغم من أنّ دستور البالد ينص على أنّ املهلهلة
 كما نالحظ أن عددا من الدوائر احلكومية والثقافية ٢لة الرمسيةُلغة الدو العربية

واألحزاب السياسية تم بالقضية اللغوية وتراها قضية مركزية وقضية م اجلميع، 
 االحتادوتنظم عدد من املراكز ندوات وملتقيات يف هذا اال كما فعل 

                                 
  ،عبد الرمحان احلاج صاحل، أثر اللسانيات يف النهوض مبدرسي اللغة العربية:  مقال: ينظر) ١(

 اللسانياتمدخل إىل علم  :مقالو .٤٤ص.٧٤ -٧٣ سنة  ٠٤ع  جملة اللسانيات
١٩٧١ سنة األول، اجلزء ،لد األولاحلديث جملة اللسانيات ا   

اإلعالم :  السياسة اللغوية يف البلدان العربية،السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي: ينظر) ٢(
   ٢٠١٠، ١٥السبت مايو "  امللتقى التربوي"، موقع علي القامسي ،منوذجاً
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التهافت  اللغة العربية بني" يف ملتقاه حول قضايا اللغة العربية بعنوان االشتراكي
بية  العر قضية اللغةا أنعتربم" الفرنكوفونية على لغو العامية ومقاصد هلو خطاب

إذ ال متس فقط حقول املعرفة والتاريخ   وجهاً متميزاً من بني قضايا اتمع،تعد
بقضايا تطور األمم وإنتاجها املعريف  واحلضارة، وجماالت التربية والتعليم، بل ترتبط

 على املستوى ة اللغةتعزيز مكان واهلدف هويف عالقته بعجلة االقتصاد والتنمية، 
  وما مل.١واألحباث العلمية؛ ها للتطورات التكنولوجيةمواكبتضرورة الدويل  و

ت كثرية تتخبط يف إشكاالتعاجل هذه القضايا بعلمية وواقعية ستظل األجيال 
إىل أخرى، مما  ، وتغيري الربامج واملناهج من فترة مثال االزدواجيات اللغويةكمسألة

 لوبة الحتالل ضعيفاً ال يرقى إىل مستوى الطموحات املط األجيالعل تكوينجي
 بالرباط أياما املغرب العريب لألنباء وكالة ويف املوضوع نفسه نظمت .مراكز القرار

 "اقفواقع وآ:  املغرب يف؟السياسة اللغوية" :دراسية حول اللغة العربية بعنوان
شاركت يف اللقاء كفاءات كثرية ومتنوعة اتفقت مجيعها على ضرورة اإلصالح 

أوضح السيد شاكر أشهبار، رئيس ليس بالقصري، فقد اللغوي الذي يتطلب زمنا 
 قضايا اللغات يفكري ف والتجديد، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتاألصالة حزب

 النقاش الوطين حول حتديد احملاور يفباملغرب، وكذا املسامهة  والوضع اللغوي
ستاذ األ أشار عبد الغين أبو العزم، كما .اللغوية باملغرب الرئيسية للسياسات

 جمتمع يتميز يفعلى التخطيط اللغوي، ال سيما   جيب أن يستند بأن األمر امعياجل
 ومجيع هذه الندوات ٢. كما هو حال دول املغرب العريب كلهابالتنوع اللغوي

                                 
  ٢٠١٠  جوان-٢٣:  املغريب، بتاريخاالحتاد االشتراكيندوة خمطوطة أقامها ) ١(
 =السياسة اللغوية يف املغرب واقع وآفاق، وكالة املغرب العريب لألنباء، الرباط، ) ٢(
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وامللتقيات تؤكد دور النخبة املغربية والتفكري اجليد الذي توليه للمسألة اللغوية 
  . حتقيق هذا املطلبوحرصها املستميت على. بالبالد

ذلك هو وضع البالد العربية أو أغلبها، ألنه من خصائص الدول 
املتقدمة احترام التشريعات وتطبيقها، يف حني أنَّ الدول املتخلِّفة قد متتلك 

ولكنها ال حتترمها وال كحال بعض الدول العربية، أحيانا قوانني جيدة، 
ربية يف أقطارنا غري حمترمة ال يف التعليم وهلذا فإنَّ دستورية اللغة الع. تطبقها

سات دأبت املؤس  وقد١.وال يف اإلعالم وال يف اإلدارة وال يف احلياة العامة
اللغوية املختصة، كاامع واالس اللغوية، على دعوة احلكومات العربية إىل 

ت  ولكن احلكومابية الفصيحة املشتركة يف اإلعالم،استخدام اللغة العر
  على الرغم من أنها هي اليت أنشأت تلك املؤسسات،العربية ال تستجيب هلا

حممد العريب " الدعوات ما ورد على لسان الدكتور ومن أمثلة تلك. املختصة
رفع  العربية باجلزائر، الذي دعا إىل  رئيس الس األعلى للغة"ولد خليفة

 وأداة إدماج ،بارها لغة موحدةاألداء اإلعالمي والثقايف باللغة العربية باعت
اجتماعي للمواطنني، داخل اجلزائر وخارجه، وقناة صاحلة للتوصيل املباشر 
لعشرات املاليني عرب العامل العريب واإلسالمي واجلاليات املتواجدة يف 

  . ولكن ال حياة ملن تنادي...٢املهجر
  ــــــــــــــ

   ٢٠١٠ جوان ٠٨بتاريخ   =
 ٢٠١١ فيفري ٢٨املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، االلكسو، تونس ) ١(

 وقد مت التحديث ٢٠١١_ ٠٤_ ١٠: موقع الس األعلى للغة العربية، بتاريخ) ٢(
    ٢٠١٠ ديسمرب ٢٣ ىف 
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  ضرورة رسم السياسة اللغوية لألمة العربية :رابعا
. قدمها د، والعلوم مقدمة للمنظمة العربية للتربية والثقافة يف دراسة

اللغة العربية حباجة إىل ختطيط وسياسة لغوية " بعنوان ١حممد زكي خضر
بين الباحث املكانة " واضحة للمصطلحات لتواكب جمتمع املعلومات منهجية

ة، معتربا أم اليت حتتلها اللغة، ذاكرا أا ترقى إىل مكان الصدارة يف ثقافة أي
هو القرار الذي يتخذه جمتمع ما لتحقيق أهداف "أن التخطيط اللغوي 

تتعلق باللغة اليت يستخدمها ذلك اتمع سواء تعلق األمر حبماية  وأغراض
الواردة أو إصالحها أو إنعاشها أو حتديثها أو زيادة  اللغة من املفردات

للغة العربية   أن التخطيطانتشارها أو غريها مما يؤثر على وضعها، وعليه يرى
 جيب أن يتم على مستوى البلدان العربية جمتمعة من خالل االستفادة من

اإلمكانات املعاصرة وخاصة اإلعالم بأنواعه ملا له من تأثري بالغ على املتلقي، 
الناطقني بالعربية يزيد اليوم على ثالمثائة مليون نسمة وإا ترقى يف  ومبا أن

املية إىل املرتبة اخلامسة عامليا، لذلك ال بد من وضع الع تسلسل اللغات

                                 
  ٢٠١٠ -٠١ -٠٣:  بتاريخ١٨٩: عدد" األزمنة: "موقع الكتروين لصحيفة) ١(

املنظمة العربية للثقافة والعلوم  حيث أكد حممد زكي خضر يف تقريره املقدم إىل
العربية وآفاق  مشروع مرصد اللغة"وإىل ندوة " مكتب تنسيق التعريب"

مة حثت على ضرورة قيام الدول العربية اليت عقدت بدمشق، أن املنظ" التعريب
تدعو سياسة تنمية لغوية خاصة ا وخاصة يف ما يتعلق باملصطلحات، و بوضع

 .القادة العرب إلصدار القوانني والتشريعات الالزمة لتمكني اللغة العربية ومحايتها
 . اللغة العربية املقترح واالستعجال بإنشاء مرصد
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تسارع ومنو جمتمع  سياسة لغوية منهجية واضحة للمصطلحات يف ظل
االقتصادية  املعلومات والتغري اجلذري يف كافة أوجه نشاط احلياة وخاصة

  ١.واالجتماعية والثقافية
لدول  القمم العربية اليت تعقد بني أعضاء ا وعلى الرغم من كثرة

العربية لتعاجل قضاياها ومستجدات الوضع إال أنه مل تعقد قمة خمصصة 
 إشارات عابرة يف قمم حمددة ءللوضع اللغوي يف البالد العربية باستثنا

اليت أوصت ، ٢٠٠٨  سنةالقمة العربية بدمشق يف دورا العادية العشرينك
وعاء للفكر والثقافة بإيالء اللغة العربية اهتماماً ورعاية خاصتني باعتبارها 

العربية والرتباطها بتارخينا وثقافتنا وهويتنا، ولتصبح أداة حتديث يف وجه 
ارت شأحماوالت التغريب والتشويه اليت تتعرض هلا ثقافتنا العربية، وهو ما 

 . م، وأوصت مبتابعته٢٠٠٩  سنةن يف الدوحةوليه القمة احلادية والعشرإ
  شهر مارس   ٢٠١٠لسنة ة الليبية اجلماهرييوإشارة بسيطة يف قمة 

. متكني اللغة العربية والقرارات الالزمة لتعزيز مكانتهاباإلشارة إىل ضرورة 
 هذا اإلمهال الكبري لقضية رئيسية ومصريية ينبئ عن التهاون الكبري هلذه ومثل

واألمر يتطلب اعتماد سياسة لغوية تستجيب لالحتياجات  .املسألة
املشروعة يف حتقيق التنمية املستدامة  اكنة، ولتطلعاا ثقافية للس-السوسيو
التربوي ويف خمتلف  وأنه البد من تفعيل هذه السياسة يف النظام واملنصفة

اجلديدة اليت  فضاءات التواصل العمومي، مع األخذ بعني االعتبار الدينامية
                                 

ثرها يف املناهج املدرسية، زهري غازي زاهد، جامعة بغداد، سالمة اللغة العربية وأ) ١(
 . املغرب-جملة اللسان العريب، مكتب تنسيق التعريب
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  ١.."تشهدها اللغة الدارجة يف اتمع املغريب والشرقي واخلليجي

  لماذا االهتمام برسم السياسات اللغوية؟ : اخامس
 املتخصصني ليست اللغة كما يعتقد البسطاء أو كما يتصورها غري

والتواصل، كما لو كانت آلة مادية منتطيها مجيعا جمرد وسيلة للتفاهم 
وصوال إىل هدف حمدد، بل إن اللغة فوق أا وسيلة للتواصل االجتماعي 

 حتمل الكنوز احلضارية لألمة عرب التاريخ، يلةوهي وسهم واالحتكاك، والتفا
كما محلت اللغة العربية كنوز احلضارة العربية اإلسالمية إىل جل بقاع 
العامل، وهي وعاء الثقافات، وحاملة األفكار، وهي لسان حال األمة، 

املرء بأصغريه قلبه : " يف قوله- صلى اهللا عليه وسلم -وصدق رسول اهللا
  :  إال كما قال الشاعروما املرء" ولسانه

  فلم يبق إال صورة اللحم والدم  -نصف ونصف فؤاده  لسان الفىت 
زم أحيانا يف معارك الرغم من أن اللغات تضعف بل وقد تنهوعلى 

مازالت حاضرة بروافدها ل اللغة العربية اليوم،  كضعف حاحضارية معينة
ن يف الوقت الراهن املعرفية يف احلضارة اإلنسانية، حيث يبذل باحثون كثريو
واللغات . ة اإلنسانيةمساعي كثرية للتعرف على روافدها املعرفية يف احلضار

 الثقافية والعلمية لقدرا على نقل  حضورها على الساحةاحلية تفرض
مدلوالت الثقافة والعلم واألحاسيس والرموز اخلاصة تمعاا سعياً للتواصل 

                                 
مدونة عبد الفتاح  واقع وآفاق،: اللغوية يف املغرب السياسة"حول  اليوم الدراسي) ١(

  ٢٠١٠-٠٥-٣٠: الفاحتي بتاريخ
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فرضت املسامهات احلضارية كبرية ت مع اتمعات األخرى، فكلما كان
اللغة حضورها عاملياً، وتعلن اتمعات عرب لغاا عن روافدها املعرفية وعرب 
الكتابة تؤرخ ألمناط معيشتها وسلوكها وطقوسها ودياناا وأحاسيسها 
ومجلة عالقاا اإلنسانية األخرى اليت تشكل مبجملها نظامها االجتماعي 

واللغة اإلنكليزية . رها يف مسرية التاريخ البشرياملعرب عن وجودها وحضو
اليوم تفرض حضورها العاملي بفضل وبفعل مسامهة شعوا يف الرافد املعريف 

يف احلضارة اإلنسانية ملختلف العلوم التطبيقية واإلنسانية وخمتلف الثقافات 
 لهاومث.  يف العاملالعاملية، على الرغم من أا ليست لغة أكرب كتلة سكانية

، ومع ذلك فرضت نفسها  أكرب كتلة سكانية لغةاللغة العربية سابقا ليست
بقوة ما كان هلا من مسامهات فعالة يف التأسيس احلضاري، فاحلضور 
السكاين األكرب ال يفرض حضوره اللغوي يف العلم والثقافة وإمنا الصواب أن 

لعلمي تمع ما هو الرفد املعريف األكرب واملسامهة العلمية األفضل والنشاط ا
كان الرافد املعريف تمع  اللغوي على مستوى العامل، والذي يفرض حضوره

حمدد ضعيفا أو منعدما وغري متواصل مع احلضارة اإلنسانية، كلما كان دور 
  .  اللغة واملنتمني هلا هامشي يف احلضارة اإلنسانية

  : وظيفة رسم السياسات اللغوية: اسادس
  :ة رسم السياسات اللغوية يف القضايا التاليةميكن إمجال وظيف

الرمسية للدولة وملؤسساا الرمسية كاإلدارة  حتديد اللغة األوىل -١
  هذهمدى سيادةالعمومية واإلعالم الرمسي واملقنن كتابة وشفاهة، وتتبع 

 وينبغي أن ينص على .مؤسسات الدولة وإداراو يف مرافق اللغة الوطنية



٣٨٧   اللغة العربية واستراتيجية رسم السياسات اللغوية

انة من العبث وحتقيقا لألهداف املطلوبة، ذلك أن الدولة صي، ذلك الدستور
ومؤسساا هي رمز السيادة، وهي القدوة العملية األوىل اليت ينبغي أن تكون 

وإذا كانت مؤسسات الدولة ينبغي أن تكون نابعة . منوذجا وطنيا لآلخرين
من طبيعة شعبها وهي مفوضة عنه، ينبغي أن تكون نصوص الدستور حمترمة 

فإذا نص الدستور على أن اللغة العربية الفصحى هي لغة الدولة، . قدسةوم
فال يعين هذا إال أن هذه اللغة تكون لغة املسئولني يف الدولة، ولغة اإلعالم 

واملتتبع ألحداث التاريخ . يف الدولة، ولغة اإلدارات يف كامل أرجاء البالد
سالمية وفيما يتعلق برسم اإلسالمي العريب أيام ازدهار احلضارة العربية اإل

" عثمان بن عفان"يعد أمر اخلليفة الراشد  السياسات اللغوية للغة العربية،
يف مصحف واحد وحرق بقية املصاحف املعروفة  الذي مجع القرآن الكرمي

إشارات مضيئة لعدد من العرب والقضايا، ومنها ما يشبه إىل حد بعيد رسم 
صود من هذا العمل هو مجع املسلمني  ألن اهلدف املق١السياسة اللغوية،

وتوحيدهم على مصحف واحد، ويهدف إىل تقنني اللغة العربية وتوحيدها 
الذي حكم بسيادة لغة قريش على بقية  من خالل توحيد النص القرآين

 وذلك بناء على ما .٢القرآن اللهجات العربية اليت كانت متداولة قبل نزول
إن : " قال- صلى اهللا عليه وسلم -لجنده يف احلديث الصحيح أن الرسو

                                 
الدار العربية ، يفة أبو بكر األسود خل،التخطيط اللغوي والتغيري االجتماعي :ينظر) ١(

  ٢٠٠٦   ،بريوت، للموسوعات
إعجاز القرآن والبالغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب : ينظر) ٢ (

     ٣٨، ٣٧العريب، بريوت، لبنان، دت، ص
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ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر 
 صلى اهللا - أي اللغات السبع اليت أنزل ا القرآن الكرمي على حممد ١"منه

وأن هذه األحرف هي سبع . ، وهي من لغات العرب سابقا-عليه وسلم 
فلما توىف الرسول .  ظواهر مكةلغات قريش وما جاورها من لغات من

وحني اشتد . القرآن على هذه األحرف السبعة استمر أصحابه يقرءون
وأشاعه يف  اخلالف ورفع األمر إىل عثمان، مجع هلم املصحف اإلمام

ق إال ومل يب وعلى هذا حميت من األحرف السبعة ستة أحرف،. األمصار
. هو حرف قريشه يف مصحف عثمان، وحرف واحد، هو هذا الذي نقرؤ

صارت اللغة العربية هي اللغة الرمسية للدولة اإلسالمية منذ قيامها يف  وهكذا
وهكذا يقوم الساسة برسم السياسات اللغوية كما . املنورة بعد اهلجرة املدينة

وأشار . االقتصادية واملالية واالجتماعية يف بلدام يقومون برسم السياسات
أن اللغة يستخدمها السياسيون يف كثري إىل  ٢"عبد السالم املسدي: "الباحث

                                 
 ١٩٨٥النشر يف القراءات العشر، احلافظ أبو اخلري الدمشقي، در الفكر، بريوت، ) ١(

 ٢٠٣-ج ١

السياسة وسلطة اللغة، عبد السالم املسدي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ) ٢(
 الباحث أستاذ اللسانيات يف اجلامعة التونسية وعضو اامع : ، ص  ٢٠٠٧

العلمية للغة العربية يف كل من تونس ويف بعض أقطار البالد العربية كدمشق 
 العايل والبحث العلمي يف تونس وطرابلس وبغداد، وعمل من قبل وزيرا للتعليم

التفكري اللساين يف احلضارة : "من مؤلفاته. وسفريها لدى جامعة الدول العربية
 =مباحث تأسيسية يف "، و"ما وراء اللغة"و" اللسانيات وأسسها املعرفية"، و"العربية
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من األحيان يثبتون ا سلطتهم، دون وعي من املواطن العادي احملكوم بتلك 
السياسة، ألن السياسيني ميارسون اللغة وهم واعون بقوا وبسحرها 

 جمموعة من املقوالت  الباحث واعتمد.وبفعلها القوي يف نفوس احملكومني
 واعترب أن الفرد ال ميكن أن يكون سياسياً خاصة " لغةال سياسة بال"منها 

، وأكد أن اللغة قد تصبح أداة إقناع واستدراك .من كان عيياً يف الكالم
 على وجه الدقة  وهنا،وأداة استيالء ،وأداة غزو وامتالك داليل لآلخر

       ١.والتحديد يظهر الوجه اآلخر من عالقة اللغة بالسياسة
مستويات الكفايات اللغوية يف وتطوير لعلم والتعليم حتديد لغة ا_  ٢

 ومراحله املختلفة واملتتالية، اليت يتلقى ا التالميذ والطلبة التعليمية  املرافق
السياسة اللغوية،  فهي من أكثر القرارات اليت تتخذ بشأن رسم. معارفهم

ميذ ويشارك يف اختاذه السياسيون ورجال التعليم ومجعيات أولياء التال
. واخلرباء واملؤلفون، وعموما الذين يعنيهم شأن التعليم بشكل من األشكال

اللغة الوطنية هي أداة لتوثيق الروابط بني أبناء الشعب الواحد واألمة ومبا أن 
 واملعاهد، سالواحدة، فإذا نالت اللغة الوطنية حقها من العناية يف املدار

ق الروابط الوطنية بني خمتلف أبناء ووسائل اإلعالم املختلفة، عملت على توثي
 ومن هنا كانت التعليم االبتدائي يف مجيع دول العامل جيري التعليم فيها .األمة
  ــــــــــــــ

، "قضية البنيوية"، و"مراجع النقد احلديث"، و"النقد واحلداثة"، و"اللسانيات  =
  . ، وغريها"ءالت يف األدب واللغةمسا"و

، السالم املسدي  عبد،"،الفكر العريب بني لغة السياسة وسياسة اللغة"حماضرته) ١(
      ٢٠١١ فرباير ٢٤   :جريدة االحتاد، أبو ظيب، بتاريخ
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باللغة الوطنية وحدها ألن هذه املرحلة من مرحلة تكوين الذات أو 
ن إمهال السياسة اللغوية وعدم إ ١.الشخصية الوطنية لدى األطفال الصغار

ي إىل فوضى عارمة كما حصل األمر عندما انشقت التخطيط هلا، قد يؤد
دولة بنغالديش عن باكستان بسبب الصراع اللغوي، وهكذا انعكس ذلك 

وتتضح لنا  .اللغوية على املصاحل االقتصادية والسياسية بسبب االختالفات
هذه الصورة أكثر عندما نتصفح املاضي التارخيي املظلم عندما احتل 

د العربية كيف عمل االستعمار على حماربة اللغات االستعمار الغريب البال
لغته بالقوة على  الوطنية وإحالل لغته حملها، وهكذا اعتاد املستعمر أن يفرض

النظام التعليمي للمستعمر، كما حدث يف مجيع البالد العربية والعديد من 
فبعد وقوع اجلزائر وتونس واملغرب حتت . األفريقية واآلسيوية البلدان
عمار الفرنسي، وليبيا حتت االستعمار االيطايل أصبحت املدارس القائمة االست

مديرون مستعمرون، ومت إحالل التعليم  لتعليم أبناء العرب يديرها
االستعماري حمل التعليم النظامي يف كل تلك البلدان، وصارت املقررات 

دارس لغة التعليم يف مجيع امل الدراسية تدرس باللغة األجنبية، وأصبحت هي
واملعاهد واملدارس  عدا مدارس التعليم األصلي كاحلال يف الكتاتيب والزوايا

حتديد ويندرج يف هذا الصدد . الدينية، ومع ذلك ظل حيارا باستمرار
، باعتبارها لغات أجنبية،  اليت تدرس يف املؤسسات التعليميةاللغات العاملية

 .لواقع ومتطلبات املعرفةوهي القضية اليت تتطلبها ضرورة البالد وظروف ا
                                 

 التربية والشخصية الوطنية، رابح تركي الة اجلزائرية للتربية، وزارة التربية ) ١(
 ٢٤، ص١٩٩٤األول، السنة األوىل، نوفمرب الوطنية، العدد 
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فالعامل اليوم يسري يف قطار واحد، وهلذا القطار معامل وحدود وشروط 
للتعامل اجليد مع راكبيه، فإما أن تتقن فنيات التعامل، وإما أن تقصي نفسك 

فاالستفادة من املعرفة العاملية أصبحت حمتكرة على عدد . من االستفادة منه
لذا ينبغي التخطيط اجليد . أسها اللغة االجنليزيةمن اللغات يف العامل، وعلى ر

حتديد موقف  كما يندرج يف هذا الصدد.يف حتديد اللغات األجنبية املطلوبة
،  اليت تنتشر يف الوطن الواحدالدولة من اللغة أو اللغات الوطنية األخرى

من حيث جماالت استخدامها ودراستها وكتابتها، باعتبار أن أغلب البلدان 
تنتشر عرب خمتلف أرجاء ،  تعرف لغات أخرى غري اللغة الرمسيةعامليف ال

وبالنسبة للغة واللغات الوطنية جيب أوالً معرفة دورها يف . الوطن الواحد
ألن هنالك لغات تتحدث . حياة اموعة اليت تتحدثها، وعدد املتحدثني ا

تعترب هذه ا جمموعة صغرية، وقد تكون يف طريقها إىل الفناء، ومع ذلك 
اللغة اآليلة لالنقراض جزءاً من تراث البلد ينبغي تدوينه وتسجيل اآلداب 

 وكلها ١.اليت كتبت أو حكيت به، ويكثر هذا يف كثري من البلدان العربية
وتشكل مجيعها حتديات تربوية يف ، أمثلة تعرفها البالد العربية على سعتها

مع مراعاة اخلصوصيات . د والعبادطريق تعليم اللغة اليت ينبغي إن توحد البال
كالوضع يف أغلب بلدان املغرب العريب، يف ظل وجود لغات وطنية ، الوطنية

بأي : وبالتايل ضرورة اإلجابة عن األسئلة التالية، أخرى من غري اللغة العربية
                                 

مشكالت التعليم باللغة العربية يف املناطق : اللغة العربية إىل أين؟ مقال: ينظر) ١(
يضرب الباحث أمثلة على ، يوسف اخلليفة أبوبكر، الثنائية اللغة يف الوطن العريب
  ٢٩١ذلك يف مواطن كثرية، ص
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لغة ينبغي أن نعلم؟ وما اللغة اليت ينبغي أن تقوم عليها املادة العلمية؟ وما 
 مالءمة لتطور العصر وبناء املستقبل؟ وكيفية التعامل ت األجنبية أكثر اللغا

مع لغة املستعمر املوروثة مع األجيال السابقة؟ إن اإلجابة عن مثل هذه 
  . األسئلة وغريها مما له عالقة برسم سياسة الوضع اللغوي يف البالد العربية

توفري للتطور العلمي، و ومواكبتهامعاجلة أساليب تطوير اللغة _ ٣
عمال على ر وسائل اإلعالم وما له عالقة بالتكنولوجية احلديثة يتطوو

  .استغالهلا استغالال مناسبا وقت احلاجة
مواكبتها ضرورة و على املستوى الدويل ة اللغةتعزيز مكان_ ٤

تأسيس مؤسسات متخصصة واألحباث العلمية؛ و للتطورات التكنولوجية
  .  ملتابعة سريورة هذه العملية

  مرتكزات السياسة اللغوية: بعاسا
ال شك أن احلديث عن رسم السياسة اللغوية يقتضي اإلجابة عن 

ماذا ينبغي أن نراعي يف رسم السياسة اللغوية يف البالد : السؤال التايل
 به  حتديدا؟ وذلك بناء على ما تتسمالعربية؟ وكيف نتعامل مع اللغة العربية

املفاضلة وال ضلوع يف املقايسة،   نزوع إىلدومنا"اللغة العربية، عن غريها 
أوهلما يتمثل يف :  خبصوصياٍت تند عن لغاٍت ثانيٍة، ومها أمران أساسيان

هذه اللغة على مواكبة التحوالت الثقافية، ويف قابليتها التكيف مع  قدرة
ومدعاة إىل ، فنازع عن السابق وثانيهما. احلضارية الناشئة خمتلف األوضاع

لن تعرف تراجعا، عن  ر حىت ال يغدو ما تقدم وازعا إىل أا لغةإعمال الفك
يصري مانعا من  الراهن اللغوي العامي، حبكم ارتباطها بالديين، وحىت ال
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داخل  االجتهاد بشكل تطويعي هلا خموٍل استثمارها لغة تواصٍل وتفاعٍل
م الدولة ومن خالل  تقو١"جمتمعاا، وبينها واتمعاِت اإلنسانية بشكل عام

الواقع االجتماعي وما تنشده من مواطن املستقبل بوضع سياستها اللغوية مع 
مراعاة عناصر البد من ضبطها، وحىت تكون ناجحة ومضمونة النتائج 

 املشترك للمجتمع ثانيا، التاريخأوال، والعقيدة : وجب أن ننطلق من
،  رابعاواستشراف املستقبل  واهلوية النابعة من كيانه ثالثا،والكيان الوطين

إن االستعمار مل . ألن اللغة هي اسد لثقافته املعربة عن مكونات حضارته
حيارب اللغة العربية عبثا يف ديار املسلمني، وإن احلكومات الغربية اليوم ال 
تنفق أمواهلا هدرا يف سبيل نشر لغاا يف العامل، والعمل على اتساع رقعة 

خرى هنا وهناك، وإن زعماء البحث اللغوي يف الغرب مل لغاا يف بلدان أ
يبذلوا أوقام عبثا، بل ومل يتحولوا من ختصصات أخرى إىل دراسة اللغة 

إن . والبحث فيها إال ألم يدركون الدور الذي تؤديه اللغة يف اتمعات
 ٢دوسوسري زعيم احلركة اللغوية احلديثة ورائد احلركة البنيوية، وتشومسكي

                                 
)١ (ة ِفي املُجتمعويِة، مصطفى الشليح، مداخلٍة قدمت إىل اِتالثناِئية اللغرِبيمؤمتر  الع

مبقر األمانة العامة  ٢٠٠٧ فرباير ١٩: القاهرة" لغة الطفل العريب قي عصر العوملة"
  .للجامعة العربية

أفرام نعوم تشومكي عامل اللسانيات األمريكي وصاحب النظرية التوليدية : هو) ٢(
ولد ، وهي تنحدر من أصول يهودية، األصلينحدر من عائلة روسية . التحويلية

 مبدينة فيالدلفيا بالواليات املتحدة وقد درس اللسانيات ٠٧/١٢/١٩٢٨يوم 
 =والفلسفة والرياضيات جبامعة بنسلفانيا وحتصل على املاجستري يف علم الفونيمات 
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ائد املدرسة اللغوية العقلية اللذين درسا مادة الرياضيات يف بداية عهدمها مث ر
حتوال بعد ذلك إىل الدراسات اللغوية، مل يكن هذا التحول منهما عبثا، لقد 
أدار دوسوسري وجهة العامل كله يف الدرس اللغوي، وشغل تشومسكي العامل 

ا، مث منهجا وتطبيقا، وما كله مبا أثاره من قضايا لغوية جديدة فكرا وتأسيس
ولكن لألسف الشديد . زال العامل إىل اليوم يتابع تلك القضايا باهتمام بالغ

مازال عندنا يف البالد العربية حيتل احلديث عن اللغة العربية، اللغة الوطنية 
والقومية والرمسية والدينية، املقامات األخرية، إن بقي شيء من ذلك 

 خطورة عندما ال تعطى من اإلمكانات ما يعطى ويزداد األمر. االهتمام
لغريها يف جماالت أخرى يف اتمع نفسه، لينعكس هذا األمر كله بعد ذلك 
على بقية أفراد اتمع فيعتقدون أن التخصص يف اللغة العربية ال يتطلب 
جهدا، وال حيتل أصحابه من االهتمام واالحترام والتقدير ما يكون 

 هذه النافذة األخرية استطاع األعداء زرع السموم ومن. لتخصصات أخرى
وعليه فالثوابت واملرتكزات . وبث الشكوك يف نفوس الطلبة والباحثني

الكربى حلضارة هذا الشعب العريب املسلم تتمثل يف الدين اإلسالمي ووسائل 
صيانته، ووحدة العامل العريب واإلسالمي واحلفاظ على الروح الوطنية 

  ــــــــــــــ
عني أستاذا للسانيات مبعهد ماساتشوست .١٩٥٥الصريف للعربية احلديثة عام   =

وقد أخذ حبظ وافر من الرياضيات واملنطق وعلم النفس والترمجة . يالتكنولوج
وقد تتلمذ تشومسكي على هارس وياكبسون وغريهم وتأثر بالفلسفة . اآللية

  .ومازال حيا يرزق. العقلية
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ومراعاة ، ية والتاريخ املشترك احلافل باألجماد واملصاحل املشتركةوالروح املعنو
كل ذلك اعتمادا على قراءة الواقع اللغوي قراءة جيدة . املستقبل ومتطلباته

كما جيب مراعاة وضع اللغة العربية بعد خروج ، واستشراف املستقبل
 باعتبارها لغة وطنية أصيلة مع وجود تعدد لساين متنوع،، االستعمار

ومراعاة طبيعة اللغات احمللية املنتشرة عرب كثري من ربوع العامل العريب 
كوجود األمازيغيات املتنوعة اليت ختتلف عن العاميات العربية سواء ، بتفاوت

من الناحية املعجمية أو النحوية، وهذا ما يسبب مشكال يف التعامل بني 
وهذا ما حيتم على . املعلم واملتعلم، خاصة يف السنوات االبتدائية األوىل

املهتمني بوضع السياسة اللغوية ومهندسيها التفكري يف حلول هلذه املشكالت 
  . التربوية ذات العالقة بالقضية اللغوية

  : حماية السياسات اللغوية: ثامنا
إن احلديث عن رسم السياسة اللغوية قد  : إصدار مراسيم تنفيذية) ١

 مبراسيم تنفيذية وأوامر تطبيقية، رستوال جيدي نفعا إذا مل تتبع نصوص الد
 رتشرح وتوضح وتلزم املتعاملني مبا جيب القيام به تنفيذا لنصوص الدستو

  .والطبيعة البشرية. واحترام بنوده
كثريا ما تصدر املؤمترات  :إعطاء سلطة القرار للجهات الوصية -٢

يات والندوات املختلفة قرارات يف مستوى احلدث، وتثمر توجيهات وتوص
مثينة وذات قيمة علمية عالية، ولكنها تظل حبيسة األدراج واملكاتب، 
والسبب يف ذلك هو فقدان سلطة القرار الذي ال يصدر إال من اجلهات 

واملتتبع ملختلف تلك املؤمترات وللتوصيات العديدة اليت صدرت . العليا
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الية، عنها، سيقف على مجلة من القضايا املعاجلة وهي ذات قيمة علمية ع
وذات صبغة واقعية ترقى إىل مستوى األهداف املنشودة، ولكن ألن سلطة 
القرار ليست بيد اجلامعات وال اجلهات الوصية وحدها، تظل تلك األعمال 

  .واجلهود بعيدة عن واقع املمارسة والتطبيق
إن النصوص التشريعية  : وضع آليات عملية للممارسة والتنفيذ -٣

اليت نعين ا يات عملية تضعها اجلهات الوصية، لبدورها يف حاجة إىل آ
وزارات التربية والتعليم، ووزارات التعليم العايل، ومجيع الوزارات اليت تتخذ 

وهذا . من التعليم أيا كان موقعه ومستواه سبيال وغاية للفرد واتمع
   . اإلجراء هو وسيلة حتويل النظري إىل عمل تطبيقي جمسد يف حياة املتعلمني

يغفل كثري من املسئولني وأصحاب   :وضع آليات الرقابة واملتابعة  -٤
 ملا نصوا عليه من نصوص آليات الرقابة واملتابعةالقرار التفكري يف إجراءات و

إن  . وأوامر، حرصا على جودة التطبيق وتوجيه العمل حنو ما هو أحسن وأدق
حتول  إالوتابعة تكمله،  من رقابة وم لهكل عمل ختطيطي يقوم به اإلنسان ال بد

 .التخطيط مع الوقت إىل جمرد أمنيات وأفكار نظرية تبتعد كثرياً عن واقع التطبيق
 يشمل دوائر إذا مت تفعيلها من قبل ،ن ذلك جيعل من النظام الرقايب نظاماً شامالًإ

 ومن مث حتقيق أعلى درجة من ،أعلى درجاا أي مدير جتعل الرقابة الذاتية يف
وكل . "ومراقبته هللا عز وجل وحماسبته لنفسه م واإلتقان النابع من تقوى املرءااللتزا

يف عنقه، وخنرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً، اقرأ كتابك  إنسان ألزمناه طائره
 واملتتبع ألحداث التاريخ اإلسالمي العظيم ١ "عليك حسيباً كفى بنفسك اليوم

                                 
  ١٣ اإلسراء اآلية  )١(



٣٩٧   اللغة العربية واستراتيجية رسم السياسات اللغوية

 يف  يكون عليه التخطيط تبني كيف جيب أن سيقف على مجلة من األحداث اليت
صلى اهللا عليه  -مواقف وحاالت عملية للتخطيط يف حياة الرسول  كثري من

   ١.والسلف الصاحل، وما وصل إليه الغرب اليوم بناء على التخطيط -وسلم
إن من أبرز احللول   :حلول عملية للممارسات اللغوية: عاتاس 

فضال عن _ ية قضيتني إستراتيجيتني يف كل دولة العملية لتيسري املسألة اللغو
 :سأذكرمها باختصار، مها_ قضايا أخرى
 يف خمتلف ضرورة جودة تعليم اللغة العربية وتعلمها: األوىل

املؤسسات التعليمية التربوية العامة واخلاصة، وخصوصا يف مرحلة الطفولة، 
عليم اللغة يف وأصبح ال جدال يف أن ت. حيث يتم بناء الشخصية وتقوميها

وال ريب أن ، البالد العربية يعرف انتكاسة كبرية ألسباب يطول حصرها
تطوير التعليم أوال هو نقطة البداية الصحيحة يف أي إصالح يستهدف إقامة 

إن . جمتمع قادر على مواجهة حتديات العصر، ومواكبة املستجدات املتالحقة
تقدمة ختطط له على املدى الوصول إىل تعليم جيد للغة، أصبحت األمم امل

الطويل، لعلمها بقيمة اللغة ومكانتها يف نفوس البشر ويف عقوهلم وعلى 
فالتعليم ما مل يصل إىل املشاركة الفعلية بني املعلم . مستوى سلوكهم مجيعا

واملتعلم، وما مل متارس اللغة ممارسة فعلية داخل قاعات الدرس ويف ااالت 
 الفصحى املتعلمون  فيهااللغوية اليت ميارس املناشط توفر لهاملمكنة، وما مل 

واملطلوب هو ضرورة البحث يف . فال سبيل إىل تعلمها بكفاءة عاليةاملطلوبة 
                                 

أستاذ إدارة ،  حممد احملمدي املاضي مفهوم التخطيط ما هو؟ وكيف؟: ينظر) ١(
  جامعة القاهرة ، كلية التجارةجية،اإلستراتي
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طرق تعليم اللغة العربية أوال، وحنن أوىل الباحثني املعنيني ذا املوضوع، إن 
عن أحسن أقسام اللغة العربية ينبغي أن حيملوا الراية العلمية يف التعرف 

. الطرق يف التعليم وأجود املناهج اللغوية إلتقان هذا اللسان العريب املبني
وفضال عن هذا ينبغي أن يعلم اجلميع بأن دراسة اللغات ال يقوم على 
املدرس وحده ،بل إن األمر يتعداه إىل ضرورة أن يكون للمتعلم دور كبري 

العات املختلفة  عن طريق املطهومهم يف تعليم نفسه، وحتسني مستوا
والتدريبات املتنوعة، واالستجابة ملا يطلب منه، وغريها مما يرفع من مستواه 

 - وإن كان ضروريا-إن االكتفاء مبا يعطى داخل القاعات. اللغوي واألديب
. ال ميثل سوى املفاتيح األساسية لالستزادة من خمتلف املصادر واملراجع

دفعهم مبختلف الطرق التربوية إىل لذلك ندعو اجلميع إىل حتفيز الطلبة و
  . العناية بالقراءة املتنوعة اليت تعد الرافد احلقيقي للتفوق والتوسع

 يف ظروفنا احلالية، ال جيد مثةواقع التلميذ العريب والشك أن املتأمل يف 
 باعتبار أن ما يتقنه ،شكل من األشكال مساعدة على تعلم الفصحى ببيئة

 على اكتساب  حيث تكون له القدرة اهلائلة، األوىله العامية يف سنأوال هو
 يف السنني األوىل اللغة اليت يكتسبهاأن والنتيجة يف األخري ،  أيا كانتاللغات

املهمة ليست هي اللغة املطلوبة وال لغة املعرفة، ألن لغة العلم ال تكون 
يف كل أسوأ وضع ال حيسد عليه، فهو يقع التلميذ العريب يف . بالعامية مطلقا

واصل بينه وبني  بظروف تعلمه، أو بلغة التالظروف، سواء تعلق أمره
 هذه التجارب وغريها بناًء علىو. وهكذا ظروف غري مناسبة...معلمه،

 اجلانب  ينبغي التوجه حنومية اليت يؤكدها الباحثون،وعلى األسس العل
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، بتدائية االيف املؤسسات التعليمية العملي لتعليم اللغة العربية يالتطبيق
اعتماد اللغة وذلك ب .كاألقسام التحضريية واملدارس االبتدائية خصوصا

 لغةً وحيدةً للتواصل يف املدرسة طوال اليوم املدرسي  امليسرةالعربية الفصحى
  التحدثلطالبل ح وال يسم إن أمكن، وخارجها خصوصاقاعاتداخل ال

 قاعة الدرس هي إنّ. هي إال  كذلكايسمعالفصحى وال بيف املدرسة إالّ 
ل، ألنّ املدرسة هي أم العلوم امليدان األول الذي ينبغي أن ينطلق منه احل

إن املتعلم وهو .  وهي الرائدة يف شق الطريق حنو احلل،صاحبة احللولو
إذا وجد الظروف املناسبة اليت تدفعه إىل العلم واملعرفة حدث السن 

أكثر الناس دفاعا عن طلب الصحيحة، وإذا أحس بالثمرة يف ذاته سيكون 
  . املعرفة والتزود ا

 إن أقسام اللغة العربية يف خمتلف اجلامعات العربية ينبغي أن تعد 
جماالت وختصصات لغوية حمددة ومركزة، وإعداد جيد للطلبة الدارسني بغية 
إجياد متخصصني يف ااالت األخرى من غري أقسام اللغة العربية، دورهم 

. وي والتدقيق األسلويب على أنواعه يف كل املؤسسات اتمعيةالتصحيح اللغ
إن اللغة مسؤولية اجلميع، وما مل يتجه التفكري حنو مسؤولية اجلميع يف البناء 
اللغوي، سيظل األمر على غري هدى، ويبقى جانب يبين وجوانب أخرى 

 يف وإن من قضايا التخطيط اللغوي بعد رسم السياسة اللغوية التفكري. دم
و الشهادات اجلامعية تقتضي جيهذه التخصصات اللغوية الدقيقة، فخر

الضرورة أن يكونوا على ختصصات خمتلفة، باختالف ااالت واالهتمامات 
املطلوبة يف احلياة، أما أن يتوجهوا مجيعهم إىل التعليم فليس من احلكمة يف 
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ت الدراسية وإذا كانت االهتمامات خمتلفة جيب أن تكون الوحدا. شيء
أثناء التكوين تتماشى وطبيعة التخصص املستهدف، متاشيا مع متطلبات 

فليس من املنطق أن تظل اللغة العربية . السوق اللغوية اليت نريد دخوهلا
حمصورة يف جمال اللغة واألدب والثقافة، وال يستطيع اللغوي بعد ذلك 

 خيرج عن قضايا اللغة احلديث ا يف غري هذا اال التعليمي الضيق الذي ال
وشؤوا واألدب وشؤونه والثقافة وشؤوا، فإذا اضطر للحديث باللغة 
العربية عن جمال آخر صعب عليه األمر وعسرت عليه املهمة، والسبب يف 
ذلك أن الدراسة اليت تلقاها أثناء حياته التعليمية إىل غاية الدراسة اجلامعية مل 

دب دون سوامها، أما بقية ااالت خترج عن دراسة شؤون اللغة واأل
إن مثل هذه . األخرى فال حديث عنها، وال ذكر هلا يف املقررات اجلامعية

الصورة النمطية اليت اعتادها الدارسون واملدرسون وواضعو املقرارت 
والربامج تعد صورة هزيلة ضيقة، ني اللغة العربية وتظهرها مبظهر البائس 

لقد .  جمال ضيق حمصور يف قاعات الدرس ال غريالفقري الذي ال جييد غري
حنوها وصرفها، أن ال خيرج عن قضاياها اعتاد كل من يدرس اللغة العربية 

النحوية والصرفية وقضاياها البالغية واخلالفات بني النحاة والدارسني، وما 
فإذا التفت . جيوز وما ال جيوز من قضايا الدرس النحوي والبالغي وغريها

احية األدبية منها وجدت احلديث عن النظريات األدبية وحتليل إىل الن
اخلطاب األديب وفلسفة اللغة، وغريها مما يدخل يف جمال التحليل الداخلي 

وهذه جماالت على أمهيتها إمنا هي الدائرة الضيقة . للغة ومستوياا املعدودة
ن تعم أنشطة للغة، وال تعطي اآلفاق الرحبة للمجاالت اللغوية اليت ينبغي أ
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إن املطلوب هو أن تقتحم اللغة جماالت احلياة . خمتلف العلوم والفنون
فتقتحم اال اإلداري . األخرى اليت تعد اللغة العربية اليوم غريبة عنها

واال الصناعي واال الطيب واال الفين واال الرياضي وكافة ااالت 
ويتخصص . ة واملثقفني منهم خاصةاحليوية اليت حترك عجلة اتمع عام

الطلبة يف هذه ااالت للحصول على شهادات جامعية متكنهم من إتقان 
وهي اآلفاق املطلوبة اليت ننشدها . اللغة العربية يف هذه التخصصات املتنوعة

. ونطمح خوض غمارها لتنال اللغة العربية قسطها من معركة احلياة الشرسة
حث اللغة العربية وجهة وظيفية اتصالية حرصا إن املطلوب هو توجيه مبا

على إكساب اللغة العربية مسات املعاصرة والعملية، وخروجا من دائرة 
التلقني وفائض البالغة عنها واخلالفات النحوية والشواهد، وربط تدريس 
اللغة العربية بفروع املعرفة العلمية املعاصرة، وتوجيه طلبة اللغة العربية للعمل 

التدقيق اللغوي واحملرر : عات متعددة من غري قطاعات التدريس، مثليف قطا
اإلداري يف خمتلف املؤسسات، والتحرير الصحفي والترمجة والعالقات العامة 
والسياحة والسلك الدبلوماسي، ويف كل جمال ميكن أن تكون اللغة فيه رقما 

 بإكساب وال ميكن أن حيصل هذا األمر إال. من أرقام معادلة ذلك األمر
طلبة اللغة العربية واملتخصصني فيها تكوينا متخصصا وثقافة فكرية رفيعة 
موروثة ومعاصرة، بغية توسيع آفاقهم وإكسام القدرة على مناقشة وحتليل 
قضايا العصر والتعبري عنها بلغة سليمة يف ااالت املذكورة عمال على 

إن مستقبل ١.االت النشطةممارسة اللغة العربية من خالل الواقع احلي وا  
                                 

 = غسان عبد اخلالق، مستقبل اللغة العربية يف ظل صراع احلضارات: ينظر مداخلة) ١(
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اللغة العربية منوط أوال بتغيري الصورة النمطية ملدرس اللغة العربية، بإعادة 
تأهيل وبناء شخصية مدرس اللغة العربية من ناحية، والدارس املتوجه للغة 

واستقطاب الطلبة ذوي املعدالت املرتفعة واحملترمة، . العربية من ناحية أخرى
 يف دراسة اللغة العربية طوعا ال كرها كما هو سائد الذين يرغبون فعال

اليوم، بدال من أن تعيش أقسام اللغة العربية على طلبة ال يرغبون يف هذا 
التخصص، ألم أجربوا عليه، فضال على معدالم اليت ال تسمح هلم 
بالتوجه هلذا التخصص، واضطروا لدراسة اللغة العربية ألم وجهوا هلا ومل 

وا إليها، أو ألم مل تتح هلم فرص االلتحاق بتخصصات دراسية يتوجه
إن املؤسسات التعليمية التربوية العامة واخلاصة، هي املؤسسات اليت  .أخرى

تناط ا تعليم اللغة العربية، وهذه املؤسسات التربوية حتمل على عاتقها 
ت كربى يف مسؤولية تعليم هذه اللغة، والواقع التربوي اليوم يشهد انتكاسا

، ودور اجلامعات هو تنوير اتمع مبا ميلكه من مناهج وأدوات، هذا اال
واملطلوب من طلبة اجلامعات اليوم وأعين أقسام اللغة العربية حتديدا هو 
اقتحام هذا امليدان ليكون جماال فسيحا إلجناز مذكرات التخرج على أنواعها 

 تقف عائقا يف وجه تعليمية من خالل البحث عن اإلشكاالت اللغوية اليت
إن ميدان تعليم اللغة العربية يف خمتلف املؤسسات . صحيحة للغة العربية

يعاين ضعفا كبريا جدا ويبحث عن حلول تنري دربه وترشده إىل الطريق 
إن املطلوب هو أن الطالب اجلامعي وهو على أبواب التخرج أن . القومي
  ــــــــــــــ

أخذ . ، موقع الكتروين حول صدام احلضارات)باحث وأكادميي من األردن(  =
  ٢٠١٠ -٠٥ -٣٠: بتاريخ
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منها دارسو ومدرسو اللغة العربية يبحث عن خمتلف اإلشكاالت اليت يعاين 
ليقدم حلوال علمية وخدمة نافعة للتعليم، يف خمتلف أنشطة تعليم اللغة العربية 

ويف خمتلف املستويات اللغوية من ااالت الصوتية إىل ، األدبية منها واللغوية
إن ااالت املتعددة اليت تبحث عن حلول يف جمال  .املستويات الداللية

أكثر من أن حتصى، وال أستثين شيئا من مقاييس بناء احملتوى التعليمي التربية 
 احملتوى فالعرض اختياراللغوي أو األديب على السواء، بدأ من عملية 

الظاهرة اخلطرية ألزمتنا " ألن  ١.فالتدرج فالترسيخ مث عملية التقومي النهائية
زداد جهال ا اللغوية هي أن التلميذ كلما سار خطوة يف تعلم اللغة، ا

ونفورا منها، وصدودا عنها، وقد ميضي يف الطريق التعليمي إىل آخر الشوط 
 ٢."ال يستطيع أن يكتب خطابا بسيطا بلغة قومه فيتخرج من اجلامعة وهو

وأن املطلوب وباختصار من رجال اللغة أن تتكاثف جهودهم، وأن تتقارب 
لى رأسها صرح النحو أفكارهم يف سبيل النهوض الفعال مبستوى لغتهم وع

رتلة الدستور من القوانني احلديثة، هو مب العلوم اللسانية  يفالعريب، الذي يعد
أصلها الذي تستمد من عونه، وتستلهم روحه، وترجع إليه يف جليل 

ولقد تعالت الصيحات منذ أمد من السنني على ضرورة ختليص   ٣...مسائلها
                                 

بناء احملتوى مقاييس ."وقد خصصت كتابا صغريا هلذه القضية ميكن العودة إليه) ١(
  ٢٠١٠طبع باجلزائر سنة " اللغوي

 ١٩٦ ص، دت،٢دار املعارف، القاهرة، ط ،عبد الرمحان عائشة ،واحلياة لغتنا )٢(

دار املعارف، مصر، ، عباس حسن،  اللغة والنحو بني القدمي واحلديث: ينظر )٣(
 ٦٦ص، ١٩٧١، ٢ط
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ن خطوة عملية واحدة إ القرون، والنحو العريب من شوائبه اليت داخلته عرب
كل فئة لقق  وعليه جيب أن حن.خري من ألف صيحة تذهب أدراج الرياح

،  حتديد الغايات البيداغوجيةبعدما يناسبها من املادة اللغوية  تعليمية
والوقت ، واملعارف السابقة اليت تبىن عليها،  املطلوب اللغويواملستوى

مما جيعل تعليم اللغة حيقق أهدافه مع كل وغري ذلك ، املخصص هلذه العملية
ينبغي معرفة فإنه  تعليمية ما،فإذا كان املتعلم يف مرحلة  .فئة من الفئات

ما حيتاجه حتديد  ينبغي  حيث، يف هذه املرحلة ومتطلباته اللغويةهاحتياجات
وهذا ما يدفع املعلم ،  دون زيادةاملتعلم من عناصر لغوية حمددةهذا 

ة إىل التفكري جبدية يف األلفاظ والتركيب املالئمة للمتعلم يف واجلهات الوصي
يتوقف على كفاءة املدرس فاملادة  عرض أما .أي طور من األطوار الدراسية

، وهي مسألة ذاتية، واليت تساعده على حتقيق اهلدف، والفنيات اليت يتمتع ا
على  و،اتمتع هلا عالقة بتكوينه ورغبته يف العمل وخصائصه اجلوهرية اليت ي

 يف املادة التدرجو.  القيام باملطلوبهالوسائل املمكنة اليت تعينه وتسهل علي
ها ترسيخأما . ألن املادة اللغوية ال تؤخذ دفعة واحدة، همةآلية تربوية مف
حيث  ، عملية انتقال املعلومات من الذاكرة اللحظية إىل الذاكرة الدائمةف

لذلك تظل  ،املتعلم من مناذج لغوية ماحكاهيتوقف جناحها على مدى 
واليت ينبغي أن ، املمارسة الفعلية للغة هي الضمان األكثر لتحقيق الترسيخ

تأكد الوهو عملية ) االختبار/التمارين( وأخريا التقومي .تستغرق وقتا أطول
 ؤسسةاألهداف التعليمية اليت تتبناها املحتقيق الغايات التربوية و من مصداقية
 إضافة إىل كل هذا، هناك .نمو الفرد وحاجات اتمعلقتها ومدى مواف
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قضايا جيب أن تؤخذ بعني االعتبار، وهي جزء من العملية التعليمية، 
كل  ١.بالطرق املناسبة وبأكثرها فاعليةالقواعد النحوية كاحلرص على تعليم 

نوعة هذه قضايا تتطلب حبوثا ميدانية مستمرة ألا تتطور مع تطور احلياة املت
املعرفة املوجهة إىل  وأدب الطفل والتنمية اللغويةلذلك جند أن . األشكال

،  من طرف الباحثني واملسئولني اهتماماً كبرياً اليومالعامليف شهد  تالطفل
 ألن الطفل هو املستهدف األول يف عمليات التغيري ،لتنمية اللغويةحتقيقا ل

هو مستقبل الغد، وما نعده اليوم ، وألن طفل اليوم املستمرة باجتاه املستقبل
 هو الصورة اليت نعيشها يف الغد بعد عشرية من الزمن أو أقل أو أكثر، لذلك

 بل ال ينبغي التركيز على ، دون الصغارفاملعرفة ليست حكراً على الكبار
، إن مل نقل هي  وإمنا هي ملك للجميعالكبار واالهتمام م دون الصغار،

 وفق  املعرفة الشاملة تصل إليهملذين ينبغي أنلألطفال أوىل، أولئك ا
لذلك من .  العمر كلهارضوابط منهجية ونفسية وعقلية معينة على مد

العلمية الطفل أن يكونوا مهيئني للكتابة وفق الشروط أدب  كتاب واجب
  للقراءةه حباملطلوبة، ألن من أبرز ما جيب أن نوجه إليه الطفل، هو

 أو املربية أو سرةاألوهذه مسؤولية  سنواته األوىل، ذ منواملطالعة املختلفة
ينشأ الطفل على مصاحبة الكتاب أن من املهم ألنه   بالدرجة األوىل،املعلمة

 الذي يتزود منه  منذ سن مبكرة، والسيما الكتاب األديبهفيكون صديقاً ل
القصة اليت متنح الطفل التنمية  ك كتب اإلبداع األديبها، ولعل أفضللغويا

                                 
ثقافة للنشر والتوزيع، عمان، دط، دار ال،  أبو السعودصابر،  العريبالنحو يف نقد :ينظر) ١(

  )١٩٥٦نقال عن طه حسني من حماضرة ألقاها بدمشق سنة  (٧٣ص، ١٩٨٨
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    .احلقيقية الواسعة يف شىت األبعاد
منذ ظهور الصحافة يف البالد :  اإلعالم والترسيخ اللغوي: الثانية

العربية يف القرن التاسع عشر، والباحثون حيذرون من احندار اللغة إىل 
 داعية إىل احلرص على ة، فتعالت صيحات الكتاب واألدباءمستويات متدني

 يح اخلطأ، وتقوميتصحب عىنة كتب تصحة اللغة وسالمتها، وظهرت عد
ن اهلدف األساس من اللغة إ. أساليب الكتابة، وترد االعتبار إىل اللغة العربية

اللغة تعترب وسيلة و ،هي وسيلة اتصال، ونقل معلومات بأفضل الطرق
عن طريق الكالم املنطوق أو تبليغ واالتصال . األوىلاالتصال األساسية 

: ، أيترابطةاملتبادلة املتفاعالت ال ة منتم عرب سلسلهذه العملية ت. الكتابة
، كما هو معروف يف دورة وسيلة اتصال، ورسالةو ،مستقبلو ، مرسلبني

الراديو وكاجلرائد ، ت قنوات االتصال ومنابرهتعددقد التخاطب العادية، و
صاً من الرسائل ختتلف عن السينما، وكل وسيلة حتمل نوعا خاوالتلفزيون و

  اإلعالمأخرى إىل التثقيف وأخرى إىل إىل الترفيه و بعضها دف،األخرى
ال تنجح إال فتقوم على املرسل واملستقبل فقط، عملية االتصال ال و. وهكذا

لكل كلمة رمز، فهي ليست ف. اللغة هي وسيلة االتصالوبالرسالة، 
مصطلحات رمزية جمردة، لكنها ضمن التركيب اللغوي تكون قائمة على 

عىن، فالكلمة ضمن السياق الكالمي خيتلف مدلوهلا الرمزي يف كل نقل امل
بعد مادي، وبعد معنوي، فيهتم رجل اإلعالم : مرة، فيكون هلا بعدان

 ،ه الوحيد هو فهم اجلمهور العاماجلماهريي بالبعد املعنوي للكلمة؛ ألن مه
ر  من هنا تظه،ول أن نقيم مشاركة مع من نتصل بهفعندما نتصل بغرينا حنا
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 فهي األساس القائم عليها مجيع ،أمهية اللغة باعتبارها أهم وسيلة اتصال
 جديدة، ومبسطة ومنسجمة صال األخرى، فال بد من إجياد لغةوسائل االت

 ونظراً إىل التأثري العميق والبالغ الذي ميارسه ١.مع حاجة كل وسيلة إعالمية
ة بني اللغة العربية واإلعالم ، فإن العالق، ويف احلياة واتمعاإلعالم يف اللغة

أضحت تشكل ظاهرة لغوية جديرة بالتأمل، ألنه بالرغم من انتشار وتوسع 
نطاق اللغة وامتدادها وإشعاعها إىل أبعد املدى ذه الوسائط اليت ذكرناها، 

 ومنها العربية مل تعرف هذا االنتشار - كل لغة-ميكن القول إن اللغة
وهذا مظهر إجيايب دون شك، باعتبار أن . لتاريخوالذيوع يف أي مرحلة من ا

مكانة اللغة العربية قد تعززت بفعل هذا االنتشار املكثف غري املسبوق، وأن 
اإلقبال عليها زاد بدرجات فائقة، وأا أصبحت لغة عاملية باملعىن الواسع 

إال أن شيوع األخطاء واألغالط يف اللغة، وفشو اللحن على ألسنة . للكلمة
ناطقني ا، والتداول الواسع لألقيسة والتراكيب والصيغ واألساليب غري ال

مية، على ، واليت تفرض نفسها على احلياة الثقافية واألدبية واإلعاليمةالسل
الفصيحة هي للغة اهلجينة هي القاعدة، و حينها تصبح احساب الفصحى،

على اللغة ، ومن هنا تبدأ اخلطورة ذا مظهر سليب للظاهرةوه. االستثناء
إن من قضايا رسم السياسة اللغوية يف البالد هو حتديد اللغة اليت . العربية

 ألنه من واجب ، اجلماهريي يف وسائل اإلعالمينبغي استعماهلا كأداة
                                 

 يف املوقع ٢٠١٠ -٠٥ -١٦: موقع الفصيح يف علوم اللغة، بتاريخ: ينظر) ١(
 . آراء متعددة حول دور اإلعالم يف اللغةراملذكو
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ويعد حتديد .  اللغة املستعملة للتخاطب مع اجلماهريأن حتدد احلكومات
اهر رسم السياسات استعمال اللغة يف وسائل اإلعالم اجلماهريي أحد مظ

) ٢٠٠٣( لسنةتقرير التنمية اإلنسانية العربية احملكمة،  لقد أكد اللغوية
تقرير أن اللغة  الفقد أظهر. اعتماد اللغة العربية يف بناء جمتمع املعرفةإمكانية 

 ، حبيثيف بناء جمتمع معرفة عريب  ومهم دور فاعلأديةالعربية مهيأة لت
،  اعتمادا على معطيات واقعية حمددة وذلك،عربيةيستقبل املعرفة وينتجها بال

فضي إىل أن تصبح اللغة العربية ت ميكن أناليت   وخاصة مع انتشار اإلنترنت
الذي تواجهه البلدان   ومقابلة التحدي،من أهم مقومات التكتل املعلومايت

واكبت وعملت هذه اللغة على إجناح وسائل اإلعالم فقد . العربية يف املنطقة
 على قدرة هذه اللغة بوصفها أداة متميزة من أدوات برهنتصر، والع

 تأثريها يف مشاعر الناس ويف سلوكهم تتأتى قوة اللغة يف و،االتصال
مل تراقب املراقبة املطلوبة ا تأثريات سلبية ألا فقد كانت هل، ومعتقدام

نة،  الصحافة طوعت اللغة، وجعلتها مرفإذا كانت. بالقدر الذي نسعى إليه
 ، التطورات العظيمة املصاحبة للنهضةتستوعبواتفي مبتطلبات العصر، 

سليب، ال هاديثة، كان هلا تأثرياحلصطلحات امل األلفاظ اجلديدة، وتعافش
 اآلن املهين يفو  اللغوي وغياب العنصر املثقفتكوينبسبب ضعف الوذلك 

 ي انعكسعالماإل ءداإىل ضعف يف األلغوي الضعف ال  هذا أدىوقد  .نفسه
اللغة اإلعالمية ال يلتزمون ب ونيكتبأصبح الذين  نفسها، فةفا على الصحسلبا

 اجلماهريي العام  املنربوهي اللغة املطلوبة هلذااجلماهريية الفصيحة املبسطة، 
 يفسر علماء النفس السلوكيون .الذي يصل إىل أغلبية القراء على تفاوم



٤٠٩   اللغة العربية واستراتيجية رسم السياسات اللغوية

ب بالتكرار والتعزيزبأن اللغة عادات لفظية، والعادات تفالطفل بعد . كتس
ن يأخذ يف الكالم تدرجيياً، ولكن  قبل أاراً وتكراراًوالدته، يسمع لغة األم مر

اعة الدرس  أمام شاشات التلفزيون أكثر من جلوسهم يف قاألطفال جيلسون
وخالفاً  .، يتعلَّمون اللغة من اإلعالم أكثر من أي مصدر آخرباملدرسة

ة العربية، جند أنَّ اإلعالم الرمسي يعمل على ميش اللغة لدستورية اللغ
ات،  بطريقة تغليب العاميذ يف املدرسة،العربية املشتركة اليت يتعلّمها التالمي

 على اللغة العربية حتت غطاء الثنائية اللغوية، حبيث أو تغليب لغة أجنبية
تعزيزها من ناحية، يؤدي ذلك إىل تقليل فرص تعلُّم اللغة الوطنية املشتركة و

    ١.وإىل التداخل اللغوي السليب لدى األطفال من ناحية أخرى
ينبغي للتخطيط اللغوي أن يكون على نطاق : ـ وخالصة القول

اجلامعة العربية ومؤسساا مبساعدة املؤسسات اللغوية املختلفة واجلامعات 
عينها، دون العربية، مع مراعاة اخلصوصيات اجلزئية اليت تعرفها بلدان ب

. التفريط يف اللغة األساسية اليت ال خالف أا اللغة العربية الفصحى
والتخطيط اللغوي ينبغي أن يكون شامالً ال جزئياً، يكون يف جمال التعليم 
على اختالف مراحله، وعلى نطاق اإلعالم ووسائله، وعلى نطاق اإلدارة 

 وعلى نطاق املؤسسات وأجهزا، وعلى نطاق اجلامعات والتعليم العايل،
وينبغي أن .  كاالتحادات والنقابات،الرمسية ذات الطابع اللغوي واألديب

فالتخطيط . يشرف عليه علماء قديرون وباحثون يعملون بروح اإلخالص
اللغوي ال يتحقّق الغرض املنشود منه إذا مل تِسر اللغة وإصالحها واجلهود يف 

                                 
  ٢٠١١ فيفري ٢٨االلكسو، تونس  املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، - )١(



٤١٠ المحور الخامس

 دبية واليومية، وضرورةياة العلمية واألذلك سرياً متوازياً يف كل جماالت احل
 ١.اخل...والدوائر الرمسية... النشر وقاعات الدرسممارستها يف وسائل 

والتجارب األوروبية يف دعم اللغة الوطنية داخل الدولة من خالل التعليم "
 فإذا  ٢". يف احلياة اليومية تعد مناذج جادة يف هذا االجتاهواإلعالم واإلدارة مثّ

 وتسلّحت باإلدارة الرشيدة واإلرادة ،أحكمت هذه اخلطة اإلستراتيجية
القوية وآلية صنع القرارات، فإن املشروع اللغوي سوف يكتب له النجاح، 

........ كما جنحت جتارب التخطيط اللغوي يف بلدان العامل املتقدم اليوم
  .وعلى قدر أهل العزم تأيت العزائم

                                 
 سالمة اللغة العربية وأثرها يف املناهج املدرسية، زهري غازي زاهد، جامعة -)١(

 . املغرب-بغداد، جملة اللسان العريب، مكتب تنسيق التعريب

  ١٢٤ص . ١٩٩٣  البحث اللغوي، حجازي حممود فهمي، مكتبة غريب، القاهرة، -)٢(
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 :مصادر املقال ومراجعه

  :الكتب: الأو
   القرآن الكرمي-
 مكتبة غريب، –األسس اللغوية لعلم املصطلح، حجازي حممود فهمي،  -١

 . القاهرة١٩٩٣
إعجاز القرآن والبالغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب  -٢

 العريب، بريوت،  لبنان، دت،
 البحث اللغوي، حجازي حممود فهمي، مكتبة غريب، القاهرة، -٣

١٩٩٣ . 
التخطيط اللغوي والتغيري االجتماعي، خليفة أبو بكر األسود، الدار  -٤

  ٢٠٠٦   العربية للموسوعات، بريوت،
لتخطيط التربوي يف البالد "صحيفة ، حلمي خليل، التخطيط اللغوي -٥

                   ٢٠٠٤ بريوت، ١٠، عدد"العربية
العرِبيِة، مصطفى الشليح، مداخلٍة قدمت  ِتالثناِئية اللغوية ِفي املُجتمعا -٦
 ٢٠٠٧ فرباير ١٩: القاهرة" لغة الطفل العريب قي عصر العوملة"مؤمتر  إىل
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  لعربيةالعوملة وأثرها على اللغة ا

    إعداد   

  أبو غربية عصام عيد فهمي عثمان /   الدكتور
  



 



٤١٩  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل

  املقدمة
ِّ

  
لة تفاهم بني ، بل هي أداة تواصل ووسيليست اللغة غاية يف ذاا

، وهي كذلك سبيل للتعبري عن خلجات النفس وأنات األفراد واتمعات
، كما ارف واملعلوماتعر والعواطف واملع إنها مجلى األفكار واملشا.الفؤاد

  .أا وعاء الثقافة والتربية والسياسة والعلوم
يعرفون من خالهلا ماضيهم إنَّ اللغة بشكل عام هي مرآة لألمم 

  .، وهي وسيلة للتعبري عن آمال األمم وآالمهاوحاضرهم
 فقد كانوا أصحاب كالم ؛وللغة العربية عند العرب شأنٌ كبري

محلت هذه اللغة العلم والثقافة والفكر  وقد .، وبيان وفصاحة وقول
 حيث هجر مواطنو غرب آسيا ؛واحلضارة والتأليف واإلبداع قرونا طويلة

ومشال أفريقيا وجنوب أوروبا لغام األم وهلجام األصلية وديانام األوىل 
، وكان لبعضهم دور بارز يف وضع قواعد اللغة العربية والدين اإلسالميإىل 

 وقد برع من هؤالء علماء يف آداب اللغة وعلومها . وصناعة مناهجهاالعربية
 وهذا ما يحمد للعربية أنْ وحدت .حنوا وصرفًا وعروضا ومعجما وبالغة

  .بني شعوب وألَّفت بني قلوب
  وفضله على اللغة العربية أنْ أعلى شأا - تعاىل –إنَّ ِمن منة اهللا 

استمدت أمهيتها من كوا لغة الوحي اإلهلي املرتَّل على  وقد .وأكرب قيمتها
، عن ربه   الرسول األمني املبلغ-  صلى اللله عليه وسلم–قلب سيدنا حممد 

 – يقول اهللا .ولغة السابقني األولني الذين وضحوا املقاصد وبينوا الدالالت
 –، ويقول ]٢ :يوسف[ }كُم تعِقلُونَِإنا أَنزلْناه قُرآناً عرِبياً لَّعلَّ{ :-تعاىل 
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 تعاىل -، ويقول  ]١١٣ :طه[ }...وكَذَِلك أَنزلْناه قُرآناً عرِبياً{ :-تعاىل 
 -، ويقول  ]٣ :الزخرف [}ِإنا جعلْناه قُرآناً عرِبياً لَّعلَّكُم تعِقلُونَ{: -

 * علَى قَلِْبك ِلتكُونَ ِمن الْمنِذِرين * نزلَ ِبِه الروح الْأَِمني { :-أيضا 
  .]١٩٥-١٩٣ :الشعراء[ }ِبِلساٍن عرِبي مِبٍني

لقد أضفى القرآن الكرمي والدين اإلسالمي على اللغة العربية صبغة اللغة العاملية 
: ، ومن ثَم تراجعت لغات؛ مثل عربيةبعد أن كانت حمصورة يف حميط جزيرا ال

  )١(.، وغريها، والرببرية يف املغرب العريب ان، واآلرامية يف لبنية يف مصرالقبط
من  «:يقول الثعاليب مبينا املكانة العظيمة واألمهية الكبرية للغة العربية

ن أحب النيب ، وم - صلى اللله عليه وسلم –أحب اهللا أحب رسوله املصطفى 
حب اللغة العربية اليت ا نزل ، ومن أحب العرب أالعريب أحب العرب

، ومن أحب العربية عِني ا وثابر فضل الكتب على أفضل العجم والعربأ
  .)٢ (»!، وصرف ِهمته إليها   عليها

، موجها كالمه إىل يف ماليزيا) ملنتان(وزراء والية ويقول كبري   
وحدهم ، بل هي ملك عام وذاكرا أنَّ لغتهم العربية ليست ملكا خاصا م  العرب

مل تعد العربية برتول القرآن الكرمي ا «:  رضي باهللا ورسوله وكتابه املبنيجلميع من
، فندعوكم باسم  ، وإنما لغتنا حنن املسلمني مجيعا كذلك لغتكم وحدكم فحسب

  .)٣(»الواجب واألخوة اإلسالمية إىل تعليمنا هذه اللغة الشريفة 
                                 

  .١٠٥،  ١٠٤  وحتديات القرن احلادي والعشرين اللغة العربية :ينظر )١(
  .٥٩  بن إمساعيل الثعاليب بن حممد  أليب منصور عبد امللك:فقه اللغة وأسرار العربية  )٢(
  .١٥٩  اللغة العربية وحتديات القرن احلادي والعشرين )٣(
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إذا قيس اللسان العريب «ذ عباس حممود العقاد أنه ويذكر األستا  
 فليس يف علم اللغات لغة أوىف منه بشروط اللغة يف ؛مبقاييس علم األلسنة

  .)١(»ألفاظها وقواعدها
وقد محلت العربية لواء العلم واملعرفة واحلضارة يف الطب والفلك 

، ا عديدةأعواموالزراعة والكيمياء واهلندسة والرياضيات قرونا طويلة و
ؤوا أوالدهم عليها  حيث نش؛ونالت قدرا كبريا من اهتمام اخللفاء املسلمني

، وبذلوا جهودا كبرية يف صيانتها واحلفاظ عليها يف عصورها منذ ِصغِرهم
  .عطيات احلضارة وجوانبها ومناحيهاالزاهرة؛ فاستطاعت بذلك استيعاب م

ة وصفالت خصائص العربيا وسعتها ومرونتها لقد أهيف البنية (ا وقدرا
رات العصر وتطوراته اللغة العربية الستيعاب متغي) واالشتقاق والنحو والتركيب

 املشترك، والترادف، : العربيةومن أهم تلك اخلصائص اليت متيز. واختالفاته
، نحت، والوالتوليد، وااز، والقياس، والتضاد، واالشتقاق، والتعريب

  )٢(إىل آخر هذه اجلوانب الدالة على مرونة العربية وسعتها .. .دخيلوال
إنَّ اللغة العربية ال تفتقر إىل اسم آلة أو اسم مكان أو اسم زمان أو 

؛ ففيها من السعة واملرونة ما هو قادر على استيعاب و ما شابه ذلكمصدر أ
اللغة العربية «لذائعة  يقول حافظ إبراهيم شاعر النيل يف قصيدة ا.كل جديد

  :)٣(»تنعي حظها بني أهلها
                                 

  .١٥٩  اللغة العربية وحتديات القرن احلادي والعشرين )١(
  . حممد املبارك:فقه اللغة وخصائص العربية ، تأليف: كتابصفحات  ينظر )٢(
 = واألبيات من حبر الطويل التام ، عروضها      .٢٥٤،   ١/٢٥٣ ديوان حافظ إبراهيم   )٣(
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  ولَدت ولَما لَم أَِجـد ِلعراِئـسي      

  
ــايت ــاًء وأَدت بن ــاالً وأَكف   ِرج

  وِسعت ِكتاب اللَِه لَفظـاً وغايـةً        
  

  وما ِضقت عن آٍي ِبِه وِعظـاتِ      
  فَكَيف أَضيق اليوم عن وصِف آلَةٍ       

  
ــاٍء ِل ــسيِق أَمس ــاِتوتن   مخترع

        كـاِمن ريف أَحشاِئِه الد حرأَنا الب  
  

 ل سفايت   اءََفَهدن صع اصولوا الغ  
  فَيا وحيكُم أَبلى وتبلـى محاِسـين        

  
    الـد زِإن عِمنكُم وواُء أسـايت  و  

ــوين ِلل   ــال تِكل ــِإنينزفَ ــاِن فَ   م
  

  أَخاف علَيكُم أَن تحـني وفـايت      
ـ اِل الغرِب ِعـزاً وم    أَرى ِلِرج    عةًن  

  
  وكَم عـز أَقـوام ِبِعـز لُغـاتِ        

  أَتوا أَهلَهـم ِبـاملُعِجزاِت تفَننـاً        
  

  فَيا لَيـتكُم تـأتونَ ِبالكَِلمـاتِ      
     فَتعة اآلن ضة العربيا لضعف األموبالرغم من ذلك فإنه نظر

، ومل  ود والتخلُّف والرجعية، كما رماها املغرضون احلاقدون باجلم )١(لغتها
يبق هلا ذلك اَأللَق والزهو والظُّهور الذي كان مالزما هلا يف العصور الزاهرة 

، بل دخلت اآلن يف طَوٍر من اُألفُول واالضمحالل بفعل حقيقة  الزاهية
، وقد ظلمت يف    إن حال اللغة العربية يف ظل العوملة أصبح خطريا.العوملة

ة بالرغم من سهولتها وعدم غموضها وقدرا على توصيل املعىن مواقع كثري
  .املراد توصيله بدقة ووضوح

حناول من خالل هذا البحث الوقوف على العالقة بني اللغة العربية   
  :والعوملة من خالل العناصر اآلتية

 تاريخ العوملة. 
  ــــــــــــــ

  .مقبوضة وضرا ناقص  =
  .معلوم أنَّ قوة اللغة وضعفها يرتبط وجودا وعدما بقوة األمة وضعفها )١(
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 املوقف من العوملة. 
 اللغوية مفهوم العوملة. 
 ةاآلثار اإلجيابية للعوملة على اللغة العربي. 
 ةاآلثار السلبية للعوملة على اللغة العربي. 
 ة يف عصر العوملةواجبنا جتاه العربي. 

  :وهاك بيانَ ذلك
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  تاريخ العوملة
؛ )١(  ، وليس وليد العصر احلاضر إنَّ تاريخ ظاهرة العوملة تاريخ قدمي  

التساع يف حميطها شيئًا فالطبيعة اإلنسانية متيل إىل التحرك من مكاا وا
؛ فقد بسطت بعض زت هذه الظاهرة منذ أمٍد بعيد وقد بر.فشيئًا

، ومن ذلك اإلمرباطوريتان  اإلمرباطوريات القدمية سيطرا على العامل
كما .  على العامل فترة ما قبل اإلسالمالفارسية والرومية اللتان سيطرتا

  .سالمية هيمنتها على العامل قرونا طويلةنشرت الثقافة العربية واهلُوية اإل
االستعمار وقد تطور األمر يف حدود القرن السابع عشر مع بداية   

لصناعية وتطور ، وزاد ذلك التطور مع ظهور الثورة االغريب آلسيا وإفريقيا
، مث وصل األمر ِذروته بعد ذلك عِقب ايار االحتاد السوفييت طبيعة اإلنتاج

وما . يات املتحدة بالقيادة والريادةوال دول أوربا الشرقية وانفراد الوالوز
م ، مستفيدة من انتشار استخدا  فَِتئت الثقَافة األمريكية جتتاح الدول املعاصرة

، وحترير  ، وظهور منظمة التجارة العامليةالتكنولوجيا وتطور االتصاالت
  وتنافست ثقافتان.)اخلصخصة(اص ، والتحول لالقتصاد اخللدوليةالتجارة ا

  :)٢(تريدان فرض سيطرما على العامل
                                 

 فحيثما وجدت هيمنة إلحـدى      ؛رات اإلنسانية جذور العوملة قدمية قدم احلضا     )١(
  : ينظر.الدول أثرت يف حميطها

 http://www.arabthought.org/node/٢٤٩ 
 ونود اإلشارة إىل أنَّ هناك من يرى أنَّ     .٣٦   اإلعالم العريب وقضايا العوملة    :ينظر )٢(

ـ              = شر،ظاهرة العوملة بدأت يف اية القرن اخلامس عشر وبداية القرن السادس ع
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اليت حتاول نشر منط احلياة ) األجنلوفونية(الثقافة األجنلو أمريكية : األوىل  
  .األمريكية يف مجيع دول العامل من خالل الربامج واألفالم واملسلسالت األمريكية

اليت تقاوم هذه الرتعة جتاه ) ةالفرانكفوني( الثقافة الفرنسية :والثانية  
اهليمنة األمريكية وتزيح ما تبثُّه من برامج وأفالم ومسلسالت أمريكية يف 

اإلعالم املسموع واملرئي.  
لقد فرضت العوملة نفسها على االقتصاد والثقافة واالجتماع واإلعالم   

ت وامنحت معها اخلصوصيات، وذاب.  وغريها،ةوالتعليم واإلدارة والسياس
  .، وتغير كلّ شيءاهلويات، وسِلبت خريات الشعوب واألمم

ز هذه ، مث جتاوعوملة يف جمال االقتصاد والتجارةظهر مصطلح ال  
ربية والفكر والثقافة ؛ كالسياسة واالجتماع والتالدائرة ليشمل أمورا أخرى

، »يةالعوملة السياس«، و»العوملة االقتصادية«سمى بـ؛ فربز ما يواالتصاالت
  ــــــــــــــ

وذلك بعد هزمية الدولة العربية اإلسالمية يف األندلس وبروز إسبانيا والربتغال مث              =
 مخس مراحـل لـوالدة     )Robertson(  وقد حدد روبرستون     .هولندا وبريطانيا 

 وقد استمرت يف أوربا من بداية القرن اخلامس عشر          : املرحلة اجلينية  :العوملة هي 
 وقد استمرت يف أوربا مـن القـرن    :لنشوءحىت القرن السابع عشر ، ومرحلة ا      

 وقد استمرت يف أوربا من      : م ، ومرحلة االنطالق    ١٨٧٠الثامن عشر حىت عام     
 م حىت عشرينيات القرن العشرين ، ومرحلة الـصراع مـن أجـل    ١٨٧٠عام  

 وقد استمرت من عشرينيات القرن العشرين حىت منتصف القرن نفسه ،            :اهليمنة
 ولكـل   .قد بدأت منذ النصف الثاين من القرن العشرين        و :ومرحلة عدم اليقني  

  : ينظر.مرحلة مسات وخصائص
 http://www.arabthought.org/node/٢٤٩ 
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  .إخل.. .»العوملة اللغوية«، و»العوملة الثقافية«، و»العوملة اإلعالمية«و

  :الموقف من العولمة
  )١ (:إنَّ املوقف من العوملة يدور يف اجتاه مما يأيت  
ملا هلا من آثار  ؛ يتحيز للعوملة ويقبلها من غري حتفُّظ:االجتاه األول  

، والتقارب   والشفافية،  االقتصادياختفاء الفساد اإلداري و:  مثل؛إجيابية
  .، وغريها ، وإضعاف الديكتاتورياتبني الشعوب

يرفض العوملة رفضا كامالً بوصفها إعادة إنتاج لنظام : واالجتاه الثاين  
، ة، وإلغاء الدعم الزراعي، والسيطرة على األسواق احمللي اهليمنة الرأمسايل

، ، وخلط الثقافات صايا األجنبية الو، وفرض وتآكل سيادة الدولة وايارها
  .وغريها.. .،  ، وانتشار التغريب وازدياد الفقراء فقرا

وبني هذين االجتاهني هناك اجتاه ثالثٌ يدعو إىل التفاعل الواعي مع   
  .)٢(العوملة والتكامل املخلص معها

ليست ، كما أا  ليست العوملة شرا دائما البد من جتنبه والفرار منه  
،  ، وهلا حالوا ومرارا  فلها إجيابياتها وسلبياا؛مرارة يلزم جمها وتلفُّظها

  .، وفيها ما يحمد وما يذَم وهلا خريها وشرها
هيمنة منٍط واحٍد من : من شرور العوملة وسلبياا؛ مثلوبالرغم   

 نفي اآلخر بشر وحضارم معالثقافة واحلضارة على غريه من ثقافات ال
، والوعي من خالل الصورة البصرية، والسيطرة على اإلدراك ونبذه

                                 
  .٧٤ دور مؤسسات التربية اإلسالمية يف العوملة اللغوية :ينظر )١(
  .السابق نفسه )٢(
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راط يف االستخدام ، واإلفلى القيم واألخالقيات والسلوكياتوالتشويش ع
ستخدام اهلاتف النقَّال، ، واملعاكسات املقيتة عن طريق االسيء لإلنترنت

رين مع االحتفاظ ؛ فإنَّ ما نريده ونبتغيه هو احترام ثقافة اآلخوغريها
وهذا يعين أننا نشجع على تبادل .  والذاتية واهلوية والكينونةباخلصوصية

، للغات مع األفراد والشعوب األخرىاألفكار والثقافات واحلضارات وا
والتحاور معها مع احتفاظنا واعتزازنا بقيمنا وعاداتنا ومبادئنا وتقاليدنا 

  .تناكياتنا وتارخينا ولغتنا وثقافوسلو
إنَّ االنغالق عن العامل وعدم اإلدراك الكبري للمستجدات احلديثة   

واملتغيرات املعاصرة غري جمٍد يف هذا العصر املتقلِّب الذي سيطرت عليه هذه 
  .»ثقافة العوملة«الثقافة املسماة بـ

  :)١(مفهوم العولمة
فها بوص(ق عليها ، ومل يتم االتفا  تعددت تعريفات العوملة وتباينت  

؛ وفقًا لتعدد زوايا النظر إليها وتنوع ختصص املعرفني هلا )مصطلحا حديثًا
                                 

،   احتواء للعـامل   فرق بعض الدارسني بني العوملة والعاملية بأنَّ العوملة عبارة عن          )١(
 أما العاملية   .وهي فعل إرادي يهدف إىل اختراق اآلخر وسلبه اخلُصوصية الثقافية         

       ـة         فتعين االنفتاح على كل ما هو كوينّ وعامليدف إىل إغنـاء اهلوي وهي ،
  .]٢٠   اإلعالم العريب وقضايا العوملة:ينظر [.الثقافية

، وعدم  ، واالختراق  امليل للهيمنة: منها؛إنَّ لثقافة العوملة خصائص كثرية
، واستخدام التقنية بشكل  ، واالعتماد على الصورة املرئية يف التلفاز اخلصوصية

  .، وإلغاء الشخصية القومية واهلوية الذاتية واسع
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 أو )Globalization( وأضحى هذا املصطلح العوملة .واملهتمني بدراستها
)Mondialisation(من أكثر املصطلحات إثارة للجدل .)١(  

، نظور كلسان العرب البن م؛وإذا نظرنا إىل معاجم اللغة العربية  
س ، ومقاييوالصحاح يف اللغة للجوهري، والقاموس احمليط للفريوزآبادي

؛ لحسن بن حممد الصغاين، وغريها، والعباب الزاخر لاللغة ألمحد بن فارس
؛ فجذرها من اجلذور يست معروفة فيهافسوف جند أنَّ كلمة العوملة ل

فهي من ؛ )٢(اجلديدة املستحدثة اليت كانت قدميا على سبيل توهم األصالة
، و )حوقَلَ(ك ) عولَم (  ف ؛باب امللحقات اليت تدرس مع توهم األصالة

؛ فجذر الكلمة من اجلذور أما يف احلديث. )٣ ()احلوقلة(ـك) العوملة(
، ومصدره هو )دحرج(مثل ) فَعلَلَ(ن على وز) عولَم ( ـ؛ فبولةاملق
  .)الدحرجة(، مثل )العوملة(

                                 
» الكَوكبة«أو  » الغربنة«أو  » األمركة«اسم  أطلق بعض الباحثني على هذا املصطلح        )١(

مـصطلح  تميز   وقد   .إخل...»التدويل«أو  » العاملية«أو  » الكونية«أو  » كوننةال«أو  
آثار :  ينظر   بالغموض والتعقيد والتجدد والتطور واالستمرار- منذ ظهوره - العوملة

  .٢٠،  ١٩  عبد القادر صويف. د، العوملة على عقيدة الشباب
 ؛روا إىل إحداث جذور جديدة علـى اللغـة        أشفق القدماء من هذا األمر؛ حىت ال ينج         )٢(

، كما نـج  ) أعياد ( و ) عيد ( مع وجود ) عود ( عندهم يف  ) عيد  ( حيث جند كلمة    
مل تكن  ) تقييم(، كما أنَّ كلمة     ) دمي  (  حيث مل يعترفوا ب      ؛)دوم  ( يف  ) ديم  ( كلمة  
  .قال يف العوملة، واألمر نفسه ي) قوم ( ، وإمنا وجد ) قيم (  فلم يوجد ؛معروفة

  :ينظر.سرعة املشي ومقاربة اخلطو:  احلوقلة )٣(
 http://baheth.info/index.jsp?page=/web/includes/start.jsp ججج
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ة تعين عدم االنغالق نا اجلذر اللغوي للكلمة جند أنَّ العوملوإذا جتاوز
يف كلّ ااالت الفكرية واالقتصادية  ، وضرورة االنفتاح عليهعلى العامل

، وإذابة احلدود الفاصلة بني الدولوالثقافية واالجتماعية والعسكرية ، 
، وتقليل   يودلفواصل والق، وإزالة ا وتفكيك احلواجز العازلة بني اتمعات

، واالستفادة من التقنيات احلديثة وثورة االتصاالت الفوارق، وفتح األسواق
؛ مثل تيسري التعامل مع  تسهيل وسائل التعامل مع احلياةواملعلومات يف

، واالطالع على األخبار واألحداث الدولية من   شركات الطريان واملصارف
لرسائل بصورة سريعة عن ، وإيصال امصادر كثرية وحمطات فضائية عديدة

  .وغري ذلك.. .لربيد االلكتروينطريق ا
 ومما يشهد لذلك ما ذكره جورج بوش األب يف خطاٍب له أمام   

 يناير سنة ألف وتسعمائة وتسعني ١اجلمعية العمومية لألمم املتحدة بتاريخ 
 ، عالَم جتارٍة عالَم حدوٍد مفتوحة«من أنه ينظر إىل عام ألفني على أنه 

إنها حالة من . )١(»عامل عقول مفتوحة: يٍء، وأهم من كلِّ ش مفتوحة
واالقتصادي د الفكري واملعريفّ والثقايفّ واالجتماعيالتوحوهي  والسياسي ،

واجز تمثِّل خطرا مباشرا على اهلوية والثقافة والقومية مبا تفرضه من إزاحة احل
  .املختلفة يف شتى ااالت

، ومجيعها ، بل تعددت تعريفاا  للعوملةيوجد تعريف واحد حمددال   
 وسياسي واجتماعي ر اقتصاديها تطوة تظهر أنتعريفات اجتهادي

، وهي تمثِّل لية وتزيل الفواصل اإلقليميةإخل تدمر احلدود احمل...وتكنولوجي
                                 

  .٢٠  عبد القادر صويف. د،  آثار العوملة على عقيدة الشباب :ينظر )١(
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 أنها تسعى إىل إقصاء ،كما)دول العامل الثالث(دول الفقرية كارثة على ال
  . واللغوية للمجتمعات احملليةاخلصوصيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية

ولعلَّ من أبرز أسباب تعدد تلك التعريفات تعدد زوايا الناظرين إليها من   
  يف هذا-ويهمنا . إخل... أو السياسية أو الثقافيةالنواحي االقتصادية أو االجتماعية

  :، وذلك على النحو اآليتلّق بالعوملة من الناحية اللغوية إظهار ما يتع–السياق 
، رت لغات، وتقاربت هلجاتنتيجة لالنفتاح العاملي بني الدول اندث  

وطغت بعض اللغات القوية صاحبة القوة السياسية والثقافية واالقتصادية 
 بعض الدارسني إىل أنه وقد أشار.  لغات أخرى ضعيفة وحلَّت حملَّهاعلى

شرة ألف لغة حية منذ بداية القرن العشرين كان هناك ما يزيد عن مخس ع
 وصلت إىل ما ، وقد تقلَّصت هذه اللغات بالتدريج إىل أنْعلى وجه األرض

، واملتوقع أن ائة لغة منها وضع يف قائمة اخلطر، ثالمثيقارب مخسمائة لغة
  )١(.شرين اثنيت عشرة لغة فقطتستخدم البشرية يف القرن الع

إنَّ العوملة اللغوية تعين جتاوز اللغة جماهلا اإلقليمي واحمللي إىل بلدان   
، حبيث يتحدث ا أفراد وجمتمعات خارج  أخرى ومناطق بعيدة جغرافيا

 وقد أدى هذا إىل تواصل أبناء هذه اتمعات بلغات أخرى غري .نطاقها
 اختفت هوية ، ومن مثَّبر عن ثقافتهم وأرضهم ودينهم تعلغتهم األصلية اليت
؛ حيث تؤدي إىل اع العوملةوالعوملة اللغوية هي أخطر أنو. اتمعات اللغوية

. من اللغات والثقافات هيمنة اللغة اإلجنليزية والثقافة األمريكية على غريها
  .وهذا يؤثّر يف السوك والتربية والتفكري

                                 
  .٨  ، أريج األنصاري ة دور مؤسسات التربية اإلسالمية يف مواجهة العوملة اللغوي:ينظر  )١(
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اصل فإن مصطلح العوملة يعين إزالة احلدود وحمو الفو ؛وبشكل عام  
 ، يف شىت ااالت السياسية واالجتماعيةبني الثقافات والدول والشعوب

، وقد خطَّط الغرب إلبعاد العرب عن تراثهم واالقتصادية والثقافية والفكرية
وقد تركت العوملة آثارا على العرب بشكل . منذ أمد بعيد وتارخيهم ولغتهم

حول  وسيكون موضوع حديثنا اآلن. م وعلى اللغة العربية بشكل خاصعا
  :اآلثار اإلجيابية والسلبية للعوملة على اللغة العربية

  :اآلثار اإليجابية للعولمة على اللغة العربية
، وكان جلُّ عهد بأدوات احلضارة والتمدنمل يكن للعرب القدامى   

االت حمددة؛ كالعواطف واألحاسيس لغوي حمصورا يف جمتعاملهم ال
؛ سبات املادية املوجودة يف بيئتهم، فضالً عن بعض املكتوالنفسيات

، صحراء ورماهلا، والسماء وجنومها، واِجلمال وِخلْقتها، واخليل وصفااكال
  .إىل آخر تلك األلفاظ املتعلِّقة حبياة البادية.. .واحلُمر الوحشية ووصفها

يحة سليمة خالية من انت اللغة العربية لغة فص؛ فقد كمع ذلكو  
ليقة من غري تكلُّف، وسجية ، وكان القدامى يتكلَّمون ا ساللحن والضعف
ط العرب بغريهم من األمم لكن ضعفت العربية نتيجة الختال. من دون تلعثم

  .ببا يف وضع قواعد اللغة وأصوهلا، وكان ذلك ساألخرى
نا احلاضركما كانت يف العصر اجلاهلي لغة بداة مل تعد العربية يف عصر

س من جاورهم من األمم األخرى؛ حمصورين يف شبه اجلزيرة العربية على عك
  .، وأخذت وأعطترت العربية يف غريها وتأثَّرت، بل أثَّكالفرس والروم

ليست العوملة كلها شرا على اللغة العربية فقد محلت يف طياا فرصا 
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، وكذلك النهضة لتعامل مع وسائل التقنية احلديثة، فا إجيابيةومزايا
، وتعلُّم اللغات األجنبية وخباصة اللغة ماعية والثقافيةاالقتصادية واالجت

  . قد أفاد العربية إفادات كثريةاإلجنليزية
العوملة وتكون إنَّ هناك مكتسبات ميكن أن تكتسبها العربية يف عصر   

، ن املواقع على الشبكة العنكبوتية، ومن ذلك اإلفادة مض اسبيالً للنهو
 على الفيس بوك واستغالل املدونات وغرف الدردشة والشبكات االجتماعية

، وكذلك اإلفادة من املوسوعات اإللكترونية والكتب والتويتر وغريمها
  .الرقمية والربامج احلاسوبية وغريها

صحى، ولعلَّ من عوملة على اللغة العربية الفُال نعدم آثارا إجيابية لل  
  :أمهِّها ما يأيت

  : الترجمة-: أوال
؛ فقد  سببا يف انتشار حركة الترمجةكان انتشار الفكر اليوناينّ  

، مث العزيز وأبو جعفر املنصور  بن عبد  بن عبد امللك وعمر شجعها هشام
  .اصة الرشيد واملأمون العباس وخبتأكَّد التشجيع فيمن تالهم من خلفاء بين

ديثة مع بداية حكم ويف العصور املتأخرة بدأت بواكري الترمجة احل  
، كما فرض ترمجة م١٨٤١حيث أسس قلم الترمجة سنة ؛ حممد علي ملصر

  )١(.الكتب على املدرسني وتالميذ البعثات
 فمن ؛وكان للعوملة دور كبري على حركة الترمجة من العربية وإليها  

                                 
  .٨  اللغة العربية وحتديات القرن احلادي والعشرين )١(
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» املقدمة«لك ، ومن ذكتبا عربية وكتابا عربال الترمجة عرف الغرب خال
، وغريمها من األعمال املؤثرة البن املقفع» كليلة ودمنة«البن خلدون، و

؛ كابن سينا والفارايب وابن رشد كثري من املفكرين والعلماء العربالرائعة ل
  .ان البريوينبن حيان واخلازين وأيب الرحي وابن النفيس وجابر

 لعدد لقد أسهمت العوملة يف ترمجة بعض األعمال األدبية والفكرية  
، وكان ذلك سببا يف التعريف بفكرهم من الكتاب واملبدعني العرب

،  ، ومن مث فتح هلم الباب لكي يحصلوا على جوائز عاملية مرموقة وأدم
  .ائزة نوبل يف اآلدابومن هؤالء الروائي الكبري جنيب حمفوظ احلائز على ج

من خالل الترمجة كذلك عرف العرب أرسطو وأفالطون وسقراط   
  .، وعرفوا الكوميديا والتراجيديا ، كما عرفوا شعراء التروبادور  وشكسبري
 لقد ساعدت العوملة على إنشاء مراكز علمية لترمجة الكتب وتعريب  
ليت ترِجمت إىل  فعدد الكتب ا؛؛ لكنها ليست من الكثرة مبكاناألحباث

م وحىت اية القرن املاضي ستة آالف ومثانية وواحد ١٩٧٠العربية منذ سنة 
، وهو رقم يعادل الكتب املترمجة إىل الليتوانية يف الفترة نفسها  ومثانون كتابا

 مليونا من الناطقني مع أنَّ الوطن العريب يضم أربعمائة واثنني  وعشرين
  .)١(  يتجاوز عدد الناطقني بالليتوانية أربعة ماليني نسمة، بينما البالعربية
 ؛لقد أغنت الترمجة اللغة العربية بكثري من املصطلحات املعربة  

آلداب اجلديدة فأدخلت إليها مصطلحات جديدة  يف العلوم احلديثة وا
، ة التشذ عن القياس اللغوي العريب، وصاغتها صياغواملعارف املعاصرة

                                 
  .١١٥،  ١١٤   وسط حصار اللغات األجنبية:ينظر )١(
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 ف ؛العربيةنظام الصويت العريب واألوزان والِبىن الصرفية وأخضعتها لل
، )تقنية النانو(أو ) تكنولوجيا النانو(ترمجت إىل ) النانوتكنولوجيا(
) Automatic(، و) علم احلياة(ترمجت إىل ) Biology(أو ) البيولوجيا(و

، ) إدارة(ترمجت إىل ) Administration(، و) تلقائي(ترمجت إىل 
مفتاح (ترمجت إىل ) Control key(، و) مدونة(رمجت إىل ت) Blog(و

ترمجت إىل ) Form(، و)بيانات(ترمجت إىل )  Data( ، و) التحكم
ترمجت إىل ) Forum(، و)صيغة(ترمجت إىل ) Format(، و) منوذج(
، )رابط(ترمجت إىل ) Link(، و) أيقونة(ترمجت إىل ) Icon(، و) منتدى(
  .)جدول(ترمجت إىل  ) Table( ، و) ةشبك(ترمجت إىل ) Network(و

وأيضا فقد ساعدت الترمجة على تنوع األساليب وظهور أساليب جديدة   
اللغويون ، ومن مثَّ حكم ضها كان على غري اللغة املتواترةوتراكيب معاصرة ، بع
 ، وتلمس بعض من اللغويني املعاصرين هلا وجها من الصوابالقدامى عليها بالتخطئة

دون إرادة  ) As( استعمال الكاف التشبيهية مبعىن : ماهلا، ومن ذلكيسوغ استع
 مثل قوهلم يف ابتداء ، وأيضا تصدير اجلملة باملصدر أو املفعول ألجله يفالتشبيه
، "طبقا ملا ذكر ":، أو قوهلم..".نتيجة ملا تقدم: "  قوهلم، أو" ...ردا على ":الكالم
انطالقا من القول  ":، أو قوهلم..".تلبية ل: "، أو قوهلم..".أمال يف: "مأو قوهل
وقد ذكر الدكتور عبدالصبور شاهني أن من مشكالت الترمجة . إخل.."... .السابق

؛ مثل د الترمجة يف كلمة واحدة تقابلهااشتراك عدد من املصطلحات األجنبية عن
، وهي )Licenciement(، و)Terme(، و)Class(، و)Chaptire(املصطلحات 

) فصل (  كلمة ، وقد ارتأى أن تدل)فصل(تشترك يف املقابل العريب ات مصطلح
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، و )فصل مدرسي( بأا ) Class(، ومن مثَّ تتميز ) Chaptire(بذاا على معىن 
)Terme ( ابأ ) (، و ) فصل دراسيLicenciement (خرى هي بترمجة أ)تنحية (

اللجوء إىل : بط، ومنهاسائل يلجأ إليها وتعني على الض وهناك و.)عزل(أو 
  .)١(جوء إىل اإلفراد والتثنية واجلمع؛ كالل- وما أكثرها –إمكانيات اللغة العربية 

وإذا كان ما متَّت ترمجته من العربية إىل اللغات األخرى والعكس 
 فإنَّ املطلوب اآلن هو زيادة عدد هذه الكتب املترمجة من ؛ضئيالً وقليالً
أنَّ كل فرٍد ترجم كتابا يف أي من فروع العلوم واآلداب  فلو ؛العربية وإليها

 ؛..).، واجلغرافيا ، والطب ، واهلندسة  ، والزراعة  ، والكيمياء الفيزياء(
  .لترمجنا عددا كبريا من الكتب يف شىت النواحي والفروع

؛ فإنَّ الترمجة اآللية العربية على الشبكة العنكبوتية أو على بعض وأيضا
حلميدة امج اإللكترونية من مزايا العوملة اللغوية احلديثة وآثارها اإلجيابية االرب

؛ حيث يترجم من العربية وإليها إىل لغات »جوجل للترمجة«مثل مشروع 
إنَّ . ة واألملانية واإليطالية، وغريها كاإلجنليزية والفرنسي؛كثرية يف العامل

 املستمر واملتابعة املتواصلة املطلوب يف الترمجة اإللكترونية هو التطوير
  .ائمة للمعلومات واألفكار اللغوية؛ حرصا على مزيد من الدقةواملراجعة الد

اهدة األفالم العربية ؛ فقد كان للترمجة دور كبري يف مشوأيضا  
  .يف حفظ اللغة العربية وتنميتها، مما أسهم املدبلجة
ديثة باللغة العربية وبفضل الترمجة جنحت سوريا يف نشر العلوم احل  

  .بني األساتذة والطالب يف اجلامعة
                                 

  .وما بعدها ٣٩٣ عبد الصبور شاهني.  د:العربية لغة العلوم والتقنية )١(
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في منظمة األمم المتَّحدة  دخول اللغة العربية لغة رسمية -: ثانيا
  :وغيرها
موت، بل العكس لسنا نرى يف اللغة العربية لغة ميتة أو مرشحة لل  

  . فمصري اللغة العربية بشري خري؛من ذلك هو الصحيح
 العوملة وميزاا أنْ صارت اللغة العربية لغة أساسية يف ومن حسنات  

ا يف هيئة األمم املتحدة، وصار يلْقى ا  فاعترف بعامليتها رمسي؛احملافل الدولية
، جبوار مثيالا من اللغات العاملية اخلطابات، وينقَل عنها االجتماعات

  . والروسية والصينية كاإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية؛الكربى
 بشكٍل -ويف هذا السياق نود اإلشارة إىل أنَّ األمم املتحدة تحتِفلُ   
 ا الرمسية الست وثقافتها-سنويى بـ؛ بتاريخ لغامسام « فيما يأَي
 حيث اليوم ؛،وقد اختري العشرون من مارس يوما للغة الفرنسية »اللغات

 حيث ؛تري العشرون من أبريل يوما للغة الصينية، واخ الدويل للفرانكفونية
، واختري الثالث والعشرون من   ِذكْرى سانغ جيه مؤسس األجبدية الصينية

 حيث الذكرى السنوية لوفاة الكاتب الشهري ؛جنليزيةأبريل يوما للغة اإل
 حيث ؛، واختري السادس من يونيه يوما للغة الروسية  ويليام شكسبري

، واختري اليوم    السنوية مليالد الشاعر الروسي ألكساندر بوشكنالذكرى
،   حيث يوم الثقافة اإلسبانية؛الثاين عشر من أكتوبر يوما للغة اإلسبانية

 ختليدا للقرار رقم ؛واختري الثامن عشر من ديسمرب يوما للغة العربية
م ١٩٧٣ ديسمرب ١٨الذي اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ) ٣١٩٠(

، والذي قررت مبوجبه إدخال اللغة العربية   خالل دورا الثامنة والعشرين
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  .)١( ضمن اللغات الرمسية لألمم املتحدة
كما اختريت اللغة العربية لغة رمسية يف منظمة الوحدة اإلفريقية إىل 

  .)٢(  جانب اللغتني اإلجنليزية والفرنسية
ن كربى أنَّ كثريا من الساسة وممثِّلي الدول العربية ال حيرصولكن املشكلة ال

، وبعضهم يعاين من وبعضهم ال يحِسن الكالم ا، على التكلُّم باللغة العربية
، وهذا يمثِّل خطرا مباشرا يهدد بإلغاء اللغة ت يف التحدث ا أو القراءةصعوبا

  . اللغة ال حتيا إالَّ باالستعمال؛ حيث إنَّبرىعربية من تلك اهليئات الكُال
ينبغي احلرص على هذا املكسب وعدم التفريط فيه ومواجهة كل 

  .العوائق اليت تقف حائالً دون تأكيده وتعزيزه

  :)٣(ة الفصحى في بعض وسائل اإلعالم تأكيد العربي-: ثالثًا
 أسرية األرفف أو مل تعد العربية كما كانت قدميا حبيسة األدراج أو  

و خطب  حيث ال تسمع إالَّ يف خطب اجلمعة أ؛رهينة اجللسات اخلاصة
ة أو املدينة يف عقد قران أو مناسبة صلح مثالًالعزاء أو من مأذون القري.  

؛ فهناك قنوات كثرية ت اإلعالم ميزة على اللغة الفصحىلقد كان لفضاءا  
ة ؛ كبعض القنوات اإلخباري إال بالعربية الفصحىوتقاريرهاال تبثُّ براجمها ونشراا 

                                 
  .١١٥،  ١١٤   وسط حصار اللغات األجنبية:ينظر )١(
  .١٦٦  لغة العربية وحتديات القرن احلادي والعشرين ال:ينظر )٢(
  :ينظر )٣(

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=١
٧٥٩ 
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  . مثل قناة اجلزيرة، وقناة اد، وغريمها؛واالجتماعية والدينية اجلادة
 يف بعض الربامج اإلذاعية - بشكل بارز–وقد جتلَّت هذه امليزة   

 ، وكثري من املسلسالت التارخييةنشرات األخبار: جلادة؛ مثلوالتلفزيونية ا
 ومن مثَّ تضاعفت فرصة أبناء .، وبعض من الربامج الثقافية املتميزة اجلادة

عرب هذه القنوات  هاالبيئة العربية يف مساع اللغة الفصحى واستيعاا وفهم
كما أتاحت القنوات الفضائية الفرصة لغري العرب من . وتلك الربامج

  .العربية وثقافتهارف على اللغة الناطقني بغري العربية فرصة للتع
كما برزت هذه امليزة الكربى كذلك يف كتابات عدد من الصحفيني   

  .البارعني يف كثري من املقاالت اجلميلة والتحقيقات املمتعة
وتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل إبراز دور قنوات األطفال يف تعزيز   

املفردات دة حصيلتهم اللغوية من ، وزياة العربية الفصحى وإجادم هلاالكالم باللغ
» بسمة«و» اد لألطفال«قنوات ومن أمثلة هذه ال. الصحيحة واجلمل السليمة

  .، وغريها»اجلزيرة لألطفال«و» نيكلودين«و» براعم«و
جيلس الطفل ساعات طويلة ويقضي أوقاتا كبرية أمام شاشة التلفاز   

  .مسلسالته، ومتابعا أفالمه و مشاهدا براجمه وإعالناته
وقد تزايدت خماوف األسرة على لغة الطفل وثقافته وعقيدته أمام   

  .تلك الثقافات الدخيلة والعادات الغريبة والتقاليد املختلفة
، ورمبا أقل   عامه الثاينكثريا ما يرتبط الطفل ذا اجلهاز بداية من  
  .، وتستحوذ عليه شخصياته، وتأسره قنواتهه لقطاته، تستهويمن ذلك
 حاستا :حاستني مهاإنَّ أمهية التلفاز الكربى تتأتى من تعامله مع   
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؛ حيث يستخدم وسائط الصوت والصورة والرسوم البصر والسمع
  .، وهذه يساعد على تذكّر املعلومات واستدعائها بشكل أكرب  املتحركة
إنَّ إثراء مفردات لغة الطفل وإغنائها من أكرب اإلجنازات ألفالم الكرتون   

، فضالً عن كثرة املعلومات واملعارف ألطفال اليت يبثُّها هذا اجلهازرامج اوب
؛ نتيجة طبيعية  مما ميكن أن يكتسبه الطفلاملتعلقة بالطبيعة والبيئة واألسرة وغريها

  )١ (. فيؤدي التلفاز بذلك دورا تعليميا ولغويا وقيميا؛هلذه املشاهدة
، بل حذا حذوه الشاب والرجل مل يقتصر األمر على الطفل الصغريو
، وصاروا حياكون شخصياته  فتأثَّر اجلميع به؛، اجلاهل منهم واملثقَّف واملرأة

  .يف كلِّ شيٍء حىت يف املفردات والنربات والتنغيمات
، - يف أحيان كثرية -ربية حية إنَّ وسائل اإلعالم قد أبقت اللغة الع

، تعبر عن مقتضيات العصر  فهممن خالل تقدميها لغة عربية سهلة ال
  )٢(.ومتطلباته مبفردات صحيحة ومصطلحات عربية سليمة

  )٣(: في الشبكة العنكبوتية- :رابعا
من جمموع اللغات % ٠,٤تمثِّل اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية   

 ،%٩، والصينية  %٤٧ل اإلجنليزية ، بينما تمثِّ احلاضرة على هذه الشبكة
، واإليطالية %٤، واإلسبانية %٤، والفرنسية %٦، واألملانية %٨واليابانية 

                                 
 ٤٠٩٩=http://www.atida.org/forums/showthread.php?p  :ينظر )١(
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٤٤٠ المحور الخامس

 وهذه النسبة ضعيفة جدا إذا قيست .)١(%٢، والروسية والربتغالية %٣
  .بنسبة غريها من اللغات الرئيسة

 فإنها بدايةٌ لبناٍء ميكن أن يتمم ؛وبالرغم من ِقلَّة هذه النسبة وضعفها  
» جوجل« حيث أنعشت ؛للغة العربية على الشبكة العنكبوتيةهيكل ا

 وحافظت - إىل حد ما -وغريها اللغة العربية » ميكروسوفت«و» ياهو«و
 فهناك مواقع إلكترونية كثرية باللغة العربية يف جوانب خمتلفة ؛عليها

 كثرية لتعليم  وهناك مواقع.إخل...اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية ودينية
، وقد أدت هذه املواقع وغريها إىل التواصل  العربية ألهلها ولغري الناطقني ا

  .بني العربية ومتحدثيها من جهة واتمع الدويل من جهة ثانية
يقوم بتطوير تقنية » يوتيوب«ولعلَّ موقع مقاطع الفيديو املعروف ب

اليت تعرض بشىت اللغات حديثة متكِّن من عرض خمتلف مقاطع الفيديو 
  .مبشاهدة ترمجة فورية للمتحدث يف الفيديو

ينبغي استغالل اإلمكانات اهلائلة لثورة تقنية املعلومات يف اللغة   
 حىت ال ترتوي ؛العربية يف التبادل الثقايف واالجتماعي والتعليمي واإلعالمي

  .هذه اللغة يف حميط بيئتها
تسهيل الوصول إىل املوضوعات :  كثرية؛ منهايا النشر اإللكتروينإنَّ مزا  

صادر واملراجع، واألفكار واملعلومات اليت نرغب يف معرفتها، وتيسري الرجوع إىل امل
  .واملال ، وغريها مما يساعد على توفري اجلهد والوقتوسهولة الطباعة

حفظ كتب التراث العريب إن الثورة التكنولوجية قد أسهمت يف   
                                 

  .١١٧   وسط حصار اللغات األجنبية:ينظر )١(



٤٤١  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل

ت الفرصة ملن يريد معرفة اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ، وأتاحواإلسالمي
، كما وفَّرت إمكانات هائلة من واطالعا بسهولة وسرعةإمكانية ذلك قراءة 

لحروف والكلمات واجلمل اخلطوط واألشكال واأللوان واألحجام ل
 كما ساعدت وسائل التقنية احلديثة معاقي البصر من املكفوفني. والعبارات

؛ حيث حيول النص املطبوع إىل نص إلكتروين تطوير برنامج اآللة القارئةيف 
  .لغويا ومقروء بصوت واضح ومسموعمصحح 
ويف هذا السياق يلزم التنبيه إىل أنَّ هناك مبادرات عربية جادة لدعم احملتوى   

شريفني مبادرة خادم احلرمني ال:  ومن ذلك؛على الشبكة العنكبوتيةالعريب وإثرائه 
،  مشروع جوجل، والشراكة بينه وبنيبن عبد العزيز للمحتوى العريب امللك عبد اهللا

  .بن راشد ضمن مبادرة مؤسسة حممد» سواعد«وكذلك برنامج 

  : زيادة تعليم اللغة العربية-: خامسا
 تعلُّم ساعدت أمور كثرية على زيادة إقبال الغرب بشكل خاص على

حادث احلادي عشر من سبتمرب يف الواليات املتحدة : اللغة العربية، ومنها
ارتباط العرب واملسلمني ، و  األمريكية وايار برج التجارة العاملي

لقد أثارت . عض البلدان العربية واإلسالمية، وشن احلروب على بباإلرهاب
عرفة باللغة العربية وقواعدها، هذه الدواعي وغريها يف الغرب فضول امل

 ويتعرفون على ، ، ومن ثَم أقبلوا يتعلّمون العربيةفة اإلسالمية ومبادئهاوالثقا
  .اإلسالمي وفهم الثقافة اإلسالمية؛ رغبة يف معرفة مبادئ الدين فنوا وآداا

وهنا ينبغي التنبيه إىل ضرورة تقدمي برامج تعليم اللغة العربية لغري   
جيد ومناسب وتطويرها التطوير الناطقني ا وتصميمها وإعدادها بشكل 



٤٤٢ المحور الخامس

 لكي تلَبي متطلبات العوملة ومقتضيات العصر واحتياجات ؛الدائم املستمر
،   املتعلِّمني النفسية والعقلية واجتاهام حنو اللغة العربية وأغراضهم من تعلُّمها

وهل هي دف التواصل مع الناطقني ا يف شىت ااالت التعليمية والبحثية 
، أو دف فهم القرآن الكرمي ية واالقتصادية والسياسية وغريهاجتماعواال

  . نصوص الشريعة وتفسري هذه النصوصواحلديث الشريف ومعرفة
كذلك ينبغي اإلفادة من الثورة التكنولوجية احلديثة يف الشبكة   

العنكبوتية وقنوات البث الفضائي يف تعليم اللغة العربية لألجانب وتعلُّمها 
، وإعداد املعلمني وتأهيلهم وتدريبهم   رها وإذاعتها عرب األقمار الصناعيةونش

  .م وسائل التقنية يف جمال التعليمالتدريب الكايف الذي يعني على استخدا
إننا إذا أحسنا ذلك ضمنا للعربية حظا كبريا من اهليمنة والسيادة على 

ثَم نضمن اهليمنة واالنتشار ، ومن ها من لغات األرض يف عصر العوملةغري
  . اإلسالميللثقافة اإلسالمية والدين

  :اآلثار السلبية للعولمة على اللغة العربية
 حيث عممت األمناط ؛انتشرت يف هذا العصر ثقافة العوملة يف كلِّ شيٍء

موذج ، وتبني الن الفكرية والثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية واللغوية
وخباصة النموذج األمريكي ة الغريبة على اللغة العربيفقد ؛، وكان لذلك آثاره السلبي 

 حيث سيطرت اللغة اإلجنليزية وسادت يف التعليم والوظائف ؛خسرت العربية كثريا
ووسائل التقنية احلديثة واالتصال الدويل عرب اهلاتف واألفالم التلفزيونية والسينمائية 

وقد أدى ذلك إىل افتخار العرب . واملسموع واملقروء اإلعالم املرئي ووسائل
 ضياع اهلوية اللغوية ؛ مما أدى إىلم باللغة اإلجنليزية والعكس صحيحواعتزازه



٤٤٣  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل

. قافة اإلسالمية، وطمس مظاهر االنتماء والفخار واالعتزاز باللغة العربية والثالعربية
  :وإليك بيان ذلك

     :)١(توظيف وسوق العمل في ال- :أوال
كان من اآلثار السلبية للعوملة ميش اللغة العربية يف سوق العمل يف 

ية والشركات واملؤسسات املصارف والبنوك واملكاتب االستشار
رطًا رئيسا يف احلصول على ؛ حيث اشترطت اللغة اإلجنليزية شواجلامعات

ى الدكتوراه من جامعة وصارت األفضلية يف التوظيف ملن حيصل عل. وظيفة
، وصار يتقاضى راتبا أعلى من نظريه احلاصل على  أوربية أو أمريكية

  .ن جامعة عربية أو شرق أوسطيةالدكتوراه م
 فوجدنا كثريا من ؛اهتم سوق العمل بالشركات متعددة اجلنسيات  

ية أو فرنسية إجنليز(إعالنات الوظائف تطلب أفرادا للعمل جييدون لغة أجنبية 
 وهذا ما .، وصيرت األفضلية هلؤالء املتقنني للغة أجنبية )أو أملانية أو غريها

 وقد أثَّر .)إجنليزية غالبا(حدا بكثٍري من األسر إىل تعليم أوالدها لغة أجنبية 
 بل األدهى من ذلك واألمر أن تكون األولوية .هذا يف اهلوية واالنتماء

الذين حيلُّون حملّ ) إجنليزية أو فرنسية(أصحاب اللغات األصلية لألجانب 
الكفاءات الوطنية احلقيقية ممن ال يقلّون علما وخربة عنهم بل ربما يفوقوم 

، كما أم ال يشكلون ديدا  يف تلبية احتياجات الوظيفة بكفاءة وإتقان
  .للدولة واحلكومة واتمع

                                 
  :ينظر )١(
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٤٤٤ المحور الخامس

ر الصناعة والتجارة ومواكبة التطور السريع وزيادة ؛ فإنه مع تطووأيضا  
  .من شتى بقاع األرض وأقطارها» ةالعمالة األجنبي«الرفاهية انتشرت 

) من مربيات وخادمات وسائقني(إنَّ انتشار العمالة األجنبية الوافدة   
 خطره إىل الدول العربية بشكل عام وإىل دول اخلليج العريب بشكٍل خاص له

؛ نتيجةً لتنوع قيات واللغة العربية الفصحىعلى القيم والعادات واألخال
  .ء الوافدين وجنسيام ودياناملغات هؤال

 لدى هؤالء تأثريه على هذه كان لصعوبة استعمال اللغة العربية الفصحى  
ما كان له ، ك ا بني أفراد اتمع اخلليجي، وأدى إىل عدم التواصل اللغوياللغة

مثل؛تأثريه االجتماعي والنفسي :وزعزعة االنتماء ،  خلخلة البناء االجتماعي ،
، والعنت النفسي يف ، والتذبذب بني لغتني أو أكثر غةوفقدان اهلوية ، وكراهية الل

  .ت والعامالت والسائقني واملوظفنيالتعامل مع اخلادما
ألجانب خطرا على سلوك يمثِّل السائقون واخلادمات واملربيات ا  

 من اللغة العربية - مثالً - فمحصول اخلادمة ؛األبناء ولغتهم وأخالقيام
،  قليل جدا ال يتجاوز مفردات حمصورة وعبارات مسكوكة وجمالً مشوهة

  .وذلك يؤدي إىل إضعاف التعبري والتواصل عند األطفال
،  لتواصل اللغوي بلغتهايف ا) أو يستغين السائق(رمبا تستغين اخلادمة   

اإلجنليزية (وربما تلجأ بعض األسر والعائالت إىل تعليم أوالدها لغات أجنبية 
، مما يؤدي إىل حتول التواصل يف البيت من اللغة العربية إىل اللغة  )غالبا

  .، وهذا يمثِّلُ ِمعول هدٍم للغة العربية األجنبية
،  عمالة اليت ال تتحدث اللغة العربية أصالًورمبا توجد بعض ال  

،   وهؤالء ينصح بتعليمهم اللغة العربية من خالل دورات مكثَّفة ومركَّزة



٤٤٥  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل

  .كما أنَّ بعضهم قد يتجاهل احلديث بالعربية مدعيا أنه ال يتحدثها
 اللغة إنَّ خطر العمالة األجنبية على اللغة العربية يكْمن يف ختليط  
  .، مما يؤدي إىل غُربة الوجه واليد واللسان وجينها
للغة العربية الفصحى إنَّ هناك آثارا للعمالة األجنبية على مفردات ا  

  :)١(، ومنهاوتراكيبها
 كثرية هي : كثرة املفردات اجلديدة الوافدة من بلدان شتى- ١  

واليت كانت  تمع اخلليجياملفردات والكلمات شائعة االستخدام يف ا ،
ذلك قول العاملني يف البيئة اخلليجية، ومن  بسبب كثرة عدد األجانب

لف سيم  «:اآلخر، وقول  »اذهب مستقيما«: ، أي  »روح سيدا «:أحدهم
  .»لف باجتاه السيارة«: ، أي»سيم سيارة

 وترتيبه وصياغة  األخطاء الكثرية الفاحشة يف تركيب الكالم- ٢  
» واحد صديق«أو » واحد أخ«ومن أمثلة ذلك تركيب : لتراكيباجلمل وا
أخت «والصواب » واحد أخت «، ومثل»صديق واحد«و» أخ واحد«واألوىل 
  .)٢(؛ فهذه األمثلة وغريها تفتقر إىل املطابقة بني العدد واملعدود»واحدة

: ىل العربية بصلة قول سائق هنديومن التراكيب اليت ال متت إ  
؟،  كيف حالك«: ، واألدق أن يقال»؟  إنتا كويس.قصديكيف حال «

إنتا يف روح «: أحد العرب متأثِّرا ذا الوباء، أو قول »؟ هل أنت خبري
                                 

  :ينظر )١(
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٤٤٦ المحور الخامس

  .»ستذهب إلحضار بعض األغراض«: والصواب أن يقال. »جيب أغراض
 فقدان الذائقة اللغوية اجلميلة وعدم االستمتاع بسماع - ٣  

اسية يف كثري من العمالة الوافدة تتمثَّل يف أنَّ  إنَّ هناك مشكلة أس:اللغة
، ومن ثَم ال  غالبيةً منهم ال يفهمون باللغة العربية وباللغة اإلجنليزية

، بل يستعملون لغة خاصة م منقولة من ثقافتهم ال   يستعملون أيا منهما
 طويالً يف فهم مراد يعرفها املتلقِّي العريب اخلليجي الذي ربما يعني نفسه

قط إنَّ املشكلة ال تكمن ف: امهم من خالل لغة اإلشارة واجلسدهؤالء وإفه
، بل تكمن كذلك يف طريقة نطقها يف استعمال مفردات وصيغ جديدة

ا من اللهجات أو بلهجة مهجنة بني العربية والبنغالية أو اهلندية أو غريمه
  .اللغات اآلسيوية

 وهذا أمر ملحوظ لدى كثري من العمال اهلنود :ه العاميات تشوي- ٤  
ماذا «: ادواملعىن املر» ؟ إنتا إيش يف كالم«: لبنغاليني، ومن ذلك قول أحدهموا

، وقول »؟ هل تعرف «:رادوامل» ؟ إنتا يف معلوم«: ، وقول اآلخر»؟ تقول
وين « العامية ، ويف»؟ أين رحت«: واملراد» ؟ وين يروح إنتا«: أحدهم
  .»ما املشكلة «:، واملراد »؟ شكلإيش م«: ، وقوهلم»؟ رحت

إن طريقة نطق هذه اجلمل الغامضة والعبارات املهجنة والتراكيب 
املشوهة ما هو إالَّ استعمال ملحون للغة ال يساعد اتمع على التحلِّي 

  .بأصالته وفرادته يف التحدث والتعايش واالستعمال للغة حىت بلهجته العامية
 : منها؛غي عالج هذه املشكلة اخلطرية من خالل أمور كثريةينب

 بشكل -اشتراط إملام أي عمالة وافدة إىل الدول العربية وإىل دول اخلليج 



٤٤٧  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل

و احلصول على  باللغة العربية كشرط أساسي يف نيل الوظيفة أ-خاص 
ى ة الفصح، وأيضا وضع اإلجراءات الكافية لنشر اللغة العربيفرصة العمل

  .ومحايتها والتعامل ا

  : في التعليم- :ثانيا
يظهر تأثري العوملة على اللغة العربية يف جمال التعليم من خالل طغيان 

فأضحى تعليم اللغة األجنبية يف ؛اللغة اإلجنليزية على حساب اللغة العربية
  .املدارس واجلامعات منذ الطفولة املبكرة

،  ن املدارس واجلامعات واحملافل الدوليةلقد أقصيت العربية من كثري م
واصطنع أعداؤها فكرة مفادها أنَّ اللغة العربية لغة أدب ودين وليست لغة 

 فلم تعد لغة تعليم وتعلُّم كما ؛ وقد أثَّر ذلك على العربية.علوم وتقنية
) إجنليزية أو فرنسية أو أملانية أو غريها(كانت قدميا بل حلَّت لغات أجنبية 

 وإنَّ نظرة متأنية إىل .حملَّها بالرغم من الغىن والثراء املوجود يف اللغة العربية
، فقد  التراث العريب لتؤكِّد سعة العربية ومرونتها وغناها وإفادة غريها منها

 كاإلجنليزية وبعض هذه األلفاظ ؛دخلت قدميا ألفاظ عربية إىل لغات أجنبية
مسلم (، و )Koran القرآن( مثل ؛ واحلضارة العربيةيتعلَّق بالدين اإلسالمي

Muslim(  و ،) إسالمIslam(  و ،) مفيتMufti(  و ،) خليفةCaliph(  ،
 ؛، وبعضها يتعلَّق بفرع من فروع العلم املختلفة )Mamelukeمملوك (و

الكيمياء (، و )Alcohol  الكحول (: مثل؛كالطب والرياضيات والفلك
Alchemy( و ،) اجلربAlgebra( و ،) املناخAlmanac(  وبعضها مصطلحات ،

، )Amberعنرب (، و )Sugarسكر (، و )Fellahفالح  (: مثل؛جغرافية وجتارية
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  .إخل...)Cottonقطن (، و  )Muskمسك (و
من كما وجدت مصطلحات عربية تؤدي ما تؤديه األلفاظ األجنبية   

، )Police(مقابل ) شرطة(، و)Automobile(مقابل ) سيارة: (مدلوالت، ومن ذلك
، )Post(مقابل ) بريد(، و )Hotel(مقابل ) فندق(، و )Tank(مقابل ) صهريج(و
مقابل ) عدسة(، و)Telegraph(مقابل ) برق(، و)Telephone(مقابل ) هاتف(و
)Lens( و ،)(مقابل ) دراجةBicycle( و ،)(مقابل ) جامعةUniversity(و ،)سرت (

  )١(.إخل.. .)Spectrum(مقابل ) يفط(، و)Gear(مقابل 
 فإنَّ كثريين حيرصون ؛وبالرغم من شيوع املفردات العربية وذيوعها  

بل ويشتقّون منه  على استعمال اللفظ األجنيب بديالً عن املرادف العريب ،
 )Mobile(، و  وهاتف)Telephone( كما هو احلال يف ؛كلمات أخرى

ال أو حممول أو نقَّال أو خوجولوي.  
لقد أصاب التدريس باللغة اإلجنليزية و غريها من اللغات األجنبية   

 حيث صارت هذه اللغات مع الوقت هي ؛، وضربها يف مقْتٍل  اللغة العربية
ة لغة ثانية بالرغم من قناعتنا بصحة املقولة  اللغة األموصارت اللغة العربي ،

ألساتذة والطالب ليسوا يف املستوى  فكثري من ا؛»أعمى يقود أعمى«القائلة 
  .)٢(املناسب يف اللغة األجنبية

الب املتعلِّم باللغة وبالرغم من العبء املضاعف الذي يقع على الط  
اإلجنليزية (، وعبء تعلُّم اللغة األجنبية ذاا عبء فهم املادة العلمية: األجنبية

                                 
  .٣٢   اللغة العربية وحتديات القرن احلادي والعشرين:ينظر )١(
  .السابق نفسه )٢(
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ا وفهمها) بشكل خاصا ما ، أقول بالرغم  واستيعامن ذلك كله فإنَّ هناك عجز
 وبالرغم من أننا قد استعملنا اللغة .، ذه اللغة عن استيعاب املواد العلمية وهضمها

 كالطب واهلندسة والصيدلة ما يقرب من قرن من ؛اإلجنليزية يف كلياتنا العلمية
تطور ، فإنَّ حركة البحث العلمي والتطور التجاري والتقدم الصناعي مل ت الزمان

  . ويف هذا إثبات ألن العلم إمنا يتقدم باللغة األم.ومل تزدهر
إنَّ احلريصني على اللغة اإلجنليزية يعتقدون بأنَّ النجاح والتقدم   

، وينسى هؤالء  والرِقي رهني ا ومرتبطٌ وجودا وعدما باستعماهلا
يدرس أبناؤها يف  كتجربة سوريا اليت ؛وأشباههم بعض التجارب الناجحة

، ومع ذلك فإنهم قادرون على النجاح   الكليات العلمية باللغة العربية
،   ، وال خيتلف غريهم عنهم وال خيتلفون عن غريهم يف قليل أو كثري والتقدم

 إيطاليا : مثل؛كما ينسى هؤالء كذلك كثريا من جتارب الدول األخرى
وغريها من الدول اليت  ونان وأرمينياوفرنسا وكوريا واليابان والصني والي

، وهذا   تدرس العلوم اهلندسية والطبية باللغة القومية ال باللغة اإلجنليزية
  .خالف ما عليه الدول العربية

 فصارت لغة رمسية ؛)١(لقد بلغت اإلجنليزية يف هذا العصر مبلغا كبريا  
ومل يقتصر األمر على  .يف بعض املؤمترات من دون أن يقتضي األمر ذلك

                                 
ومن عجب أن جتد بعضا من السيدات احلوامل حيرصن على سفرهن قبل الوالدة        )١(

،   ليحصل أوالدهن على اجلنسية األمريكية أو اإلجنليزية       ؛إىل أمريكا أو بريطانيا   
 أن يصبح التحدث باللغة اإلجنليزية بني أفراد اتمع العـريب           ومن عجب كذلك  

  . وأمثلة ذلك كثرية تقرع آذاننا صباح مساء.تفاخرا اجتماعيا ووجاهة نفسية
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، بل صار ذلك خطابا أساسيا للطالب   قاعة الدرس أو مدرج التعليم
 حيث نراهم ؛املتعلمني وغريهم خارج الفصول الدراسية وقاعات العلم

 )Quize( كاستعماهلم ؛يستعملون كلماٍت ومجالً إجنليزية يف خطام احملكي
 بديالً )late(، و  )اختبار(ن  بديالً ع)Major(، و)امتحان قصري(بديالً عن 

أو ) حسنا( بديالً عن )OK(، و )مرحبا( بديالً عن )Hi(، و)متأخر(عن 
بديال ) Register(، و ) شعبة أوفصل ( بديال عن )  class( ، و)موافق(

بديال ) Bye( ، و)بريد إلكتروين(بديال عن ) Email( ، و) مسجل ( عن 
بديال عن ) Back( ، و)لطيف( عن بديال ) Nice ( ، و) إىل اللقاء(عن 

  .)١(، وغريها كثري) لقد عدت(
كذلك فإنَّ االعتراف باألحباث العلمية لعضو هيئة التدريس يقتضي 

 ألنَّ االت ؛يف جمالت علمية حمكَّمة) إجنليزية غالبا(نشرها بلغة أجنبية 
سات العلميلة يف فهارس املؤسة احملكَّمة ليست مسجومن مث فنسبة  ةالعربي ،

  .االعتراف ا ضئيلة للغاية
 ؛وال منانعه ، بل على العكس إننا ال حنارب تعليم اللغة اإلجنليزية  

 تيسري : منها؛فنحن نرى ضرورة تعلُّمها وإتقاا وأنَّ ذلك له مميزات كثرية
، وتيسري االستفادة من االختراعات  سبل التواصل بني األفراد والدول

،   ، وتوسيع املدارك وزيادة التجارب واخلربات يثة واإلجنازات املعاصرةاحلد
  .ومتابعة التطور العلمي ، والوقوف على املخترعات احلديثة

 أكثر من قدرها وجعلها لغة رمسية - أو غريها -إنَّ إعطاء اإلجنليزية   
                                 

  ٥dmat/Chatting-Lang.html/com.http://www.adma١ :ينظر )١(
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؛  اإلطالقية هو ما ال نرتضيه علىيف املعامالت التجارية والقانونية واألكادمي
  .ليمي واالجتماعي والقيمي واللغويفلذلك مضار على املستوى التع

إنَّ ما ال نرتضيه وما ال نقبله وما حنن ضده على طول اخلط أن   
ة األم  على حساب اللغ- وخباصة اإلجنليزية -يكون تعليمنا للغات األجنبية 

درسني  امل؛ حيث يفرض يف بعض اجلامعات على»اللغة العربية الفصحى«
، مع أنَّ - إنْ مل يفعلْ ذلك -م األستاذ ، ورمبا يالالتدريس باللغة اإلجنليزية

  .، وهم يف جامعة عربية  الطالب عرب ، واألساتذة عرب مثلهم
، بل إنها موجودة هرة قاصرة على الكليات العلميةليست هذه الظا  

ورمبا توجد هذه القانون كاالقتصاد واإلدارة و؛ةيف بعض األقسام النظري ،
، هناك أقسام  ففي بعض الكليات احلكومية؛احدةالثنائية يف الكلية الو

وأخرى بالعربية، أي أنَّ  لدراسة احلقوق واإلدارة واالقتصاد باللغات األجنبية
ملواد ذاا داخل الكلية الواحدة؛ هناك تفريقًا بني الطالب الذين يدرسون ا

ة، ةفبعضهم يدرسها بالعربيوبعضهم يدرسها باللغة األجنبي.  
ربية ورعايتها قبل والدة إنَّ علينا اختاذ التدابري الكافية حلماية الع  

  .واملدرسة واجلامعة وبعد ذلك، وأثناء دخوله الروضة الطفل

  :)١( في وسائل اإلعالم-: ثالثًا

اللغة عالم على امليزة البناءة لوسائل اإلبالرغم من األثر اإلجيايب و
؛ فإن وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية  قد تشكِّل العربية الفصحى

                                 
  http://www.diwanalarab.com/spip.php?article٤٥٦٨ :ينظر )١(
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 نتيجة زحف اللهجات العامية يف الفضائيات ؛خطرا على العربية الفصحى
، وتلك مسألة ينبغي التصدي هلا والقضاء عليها  اليت انتشرت فيها العاميات

 ضرورة املراجعة اللغوية والتدقيق وإبعاد تلك النظرة القطرية الضيقة مع
ثُّ براجمها ـاللغوي لألفالم واملسلسالت والربامج واإلعالنات اليت تب

  .ية الفصحىوإعالناا وتقاريرها بالعرب
وأيضا فإنَّ انتشار القنوات األجنبية وركون الطفل بشكل خاص 

 العربية واألسرة بشكل عام إليها مما يقف عائقًا ويشكِّل خطرا على
  : وهذا جمال احلديث اآلن.الفصحى

 الساقط والالقط ، كما - يف أحيان كثرية –قدمت وسائل اإلعالم 
، وكان هلا أثر كبري يف حتطيم اللغة العربية الفصحى  قدمت الغثّ التافه

  : وقد جتلَّت آثار اهلدم يف أمور ، هي.وزعزعتها
بية والثقافات الغربية الطارئة على  االعتداد الكبري باللغات األجن:األول

اتمعات العربية حبيث أصبحت القنوات الفضائية األجنبية األكثر تأثريا على 
  .امللتقى العريب

 ؛إذاعة اللهجات احمللية يف كثري من القنوات الفضائية :والثاين  
ى  مما ساعد عل؛كاللهجات املصرية واملغربية والسورية واللبنانية واخلليجية

  .إدخال مفردات ومصطلحات عامية إىل اللغة العربية الفصحى
  . االستهزاء باللغة العربية والقائمني على تدريسها:والثالث  
 آثارها على - وخباصة التلفزيون -وقد تركت وسائل اإلعالم   
 ،، يستمع إىل الربامج واألغاين تهالذي  جيلس طويالً أمام شاش املتلقِّي
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امية الدارجة أو اللغات ، وجلُّها باللهجات الع املسلسالتويشاهداألفالم و
؛ مما أدى إىل زيادة حصيلته اللغوية يف املفردات والتراكيب األجنبية

للغة الفصحى وضعفها وطمس ، وركاكة ا واملصطلحات احمللية الدارجة
، كما أسهمت بعض الفضائيات يف انتشار املفردات املشوهة معاملها

، ليمة البعيدة عن الوضوح واإلشراقناقصة واألساليب غري السوالتراكيب ال
  .وشيوعها وتفشيها يف مجهور املتلقي

 أحيانا –، فإنَّ متسك بعض الربامج الثقافية وعلى العكس من ذلك  
 باللغة احلوشية الغريبة املتقعرة املمجوجة مع عدم االهتمام بطريقة -

  . أسهم يف ازدرائها والزهد فيها، مما  إخراجها اإلخراج املناسب اجليد
،  إنَّ اإلعالم من أكرب أسباب تدهور اللغة العربية الفصحى وأقواها  

  )١(: منها؛وقد جتلَّى ذلك يف مظاهر كثرية
) ، وإمالئيةصوتية، وصرفية، وحنوية(كثرة األخطاء اللغوية ) ١(

ج وشيوع اللحن واألساليب اللغوية الركيكة يف عدد كبري من الربام
 ملنتج أو ، وكذلك يف كثري من اإلعالنات اليت تدعواإلذاعية والتلفازية

واإلعالنات ، وأيضا يف املقاالت الصحفية والتقارير تروج لسلعة من السلع
، وغريها مما أدى إىل تشويه النبع الصايف يف اللغة والشعارات والتحقيقات

، واإلبدال  ، واإلبدال الصويت ، وامليل إىل التسكني وعدم اإلعراب  الفصيحة
» حينما«و» طاملا« مثل استعمال ؛، وابتداع تراكيب جديدة الصريف

، وضبط عني الفعل املاضي أو املضارع  بوصفها أدوات شرط» عندما«و
                                 

  http://www.diwanalarab.com/spip.php?article٤٥٦٨  :ينظر )١(
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 من –بالفتح ، والصواب أن تكون بكسر الراء ) أرق  ( : مثل قوهلم؛خطأ
سر ، والصواب أن تكون بالضم بالك) يأِمل  ( : ، و قوهلم-) فرح ( باب 

بالكسر ، والصواب أن تكون  ) حِرص  ( : ، وقوهلم-) نصر (  من باب –
بالكسر ، والصواب ) يهِدف  ( : ، وقوهلم-) ضرب (  من باب –بالفتح 

 صرف كلمات : ، ومنها كذلك-) نصر (  من باب -أن تكون بالضم 
، و ) أذكياء ( ، و ) غنياء أ( ، و ) أشقياء  ( : مثل؛جيب منعها من الصرف

، ) فقراء ( ، و ) رمحاء ( ، و ) خبالء ( ، و ) شفعاء ( ، و ) أقوياء ( 
( ، و ) أصداء ( ، و ) أخطاء (  مثل ؛ومنع صرف كلمات  جيب صرفها

، وتذكري املؤنث أوتأنيث )  آراء ( ، و ) أبناء ( ، و ) آباء ( ، و ) أعباء 
، والصواب أن "  اجلامعة مخس مؤمترات عقدت " : كقول أحدهم؛املذكر
 وهنا .إخل... مراعاة للمعدود املذكر؛بتأنيث العدد" مخسة مؤمترات  " :يقال

ينبغي التصويب اللغوي وتصحيح األخطاء اللغوية للمذيعني والكتاب 
  .ومعدي الربامج

انتشار املفردات واأللفاظ األجنبية يف احلديث اإلعالمي ) ٢(
اليت هلا » جورنال« ومن ذلك ، بديل عريب فصيح هلارغم من وجودبال

وغريها من املفردات األجنبية » صحيفة«أو » جريدة«بديل عريب هو 
 .الدخيلة على وسائل اإلعالم اليت هلا بريق لغوي يف استعماهلا والتحدث ا

) إجنليزية أو فرنسية(ومن مظاهر ذلك انتشار اإلعالنات املصوغة بلغة أجنبية 
 وهناك بعض القنوات .لرغم من أا موجهة للمتلقي العريب يف البيئة العربيةبا

 اليت هي Art باقة : مثل؛الفضائية العربية اليت عنواا بعض األحرف األجنبية
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راديو تلفزيون ( اليت تعين )Arabic and Radio Televison(اختصار لـ 
 Middle East( اليت هي اختصار لـ MBC، وباقة   )العرب

Broadcasting Center( أو قناة  اليت تعين مركز تلفزيون الشرق األوسط ،
)Space Toon(  أو قناة)BBC Arabic(  أو قناة ،)Dream ( أو قناة ، ) 

Moga comedy TV( ....إخل.  
كما أنَّ هناك بعض الربامج اليت عنواا شعارات من بعض احلروف   
  ).أوسكار ( و ) بلوتوث(و) اجمونت(و) كتالوج  ( : مثل؛اإلجنليزية
انتشار العاميات يف الربامج احلوارية والربامج التراثية والربامج ) ٣(

 واألفالم حبجج واهية وهي حماكاة العلمية وبرامج األطفال واملسلسالت
،  ، أو أا هي األقرب لفهم املستقِبل أو املتلقِّي من العربية الفصحى الواقع

  .عمىأو بسبب التقليد األ
، "ال ينفع هذا " بدال من " مينفعش كده  " :ومن أمثلة ذلك قوهلم  
إيه احللّ  " :، و قوهلم"ال ينفع أيضا " بدال من " رده  مينفعش ب " :و قوهلم

من أنت " بدال من " نتا مني؟ إ "  :، و قوهلم" ما احللّ ؟ " بدال من " ؟ 
: " ، و قوهلم"يصح هذا ال " بدال من " يصحش  ده م " :، و قوهلم"؟

  .، وغريها"سيفرح كثريا  " بدال من " أوي  حيفرح 
 - مغربية - سودانية -مصرية (إن انتشار اللهجات العامية احمللية   

على ألسنة بعض املذيعني واملذيعات له آثاره ) إخل... سعودية-جزائرية 
اء عاف مستوى األد حيث أدى إىل إض؛السلبية على اللغة الفصحى األم

، ومن مث صر التواصل بني الشعوب العربية، وتقطيع أواإضعافًا شديدا
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 ؛االستهانة بالفصحى رمز اهلوية والوجود والقومية العربية واالنتماء القومي
  .وترسيخ الرقعة احمللية الضيقة اليت تلزم حدود رقعتها وبيئتها اجلغرافية

، وكان  املصريةملصري على انتشار اللهجةوقد ساعد اإلعالم ا
وع مفردات هذه اللهجة للمسلسالت واألغاين واألفالم املصرية دور يف ذي

، مما أضعف الفصحى وساعد على ركاكتها وإضاعتها وخباصة ومصطلحاا
  .لدى األطفال الذين يستمعون ألفالم الكرتون اليت حتكي بالعامية
تفرد هلم ة، وومن عجب أن جتد بعض الفضائيات تعىن بشعراء العامي

 .، وال تقيم وزنا ألمثاهلم من شعراء العربية الفصحىالربامج واألمسيات
وأيضا فإن بعض الفضائيات تضفي حالة من النجومية واأللق للمطربني 

  .واملغنيني بالعامية
 فكثري من املذيعني واملذيعات ال حيسن :عدم الصياغة السليمة) ٤(  

فجلُّ صياغتهم كان بلغة مشوبة باللحن  ؛صياغة مجلة صياغة عربية سليمة
 يعرف كثريا من ، والا منهم ال حيسن احلديث بالفصحى ألنَّ كثري؛واخلطأ

، ومن ثَم جينح إىل استعمال العامية املبتذلة يف مفرداته قواعدها وأصوهلا
نصوب وجير  فإنه يرفع امل؛، وإذا أعرا، ومييل إىل تسكني عباراته ومجله

، وال يعرف الفرق بني املضاف إليه واحلال نصب ازوماملرفوع وي
، وخباصة لدى األطفال  وذلك كله يؤكِّد اخلطأ ويعززه.إخل.. .والتوكيد

 ومن مثَّ ترسخ للعاميات لدى ؛الصغار الذين هم أكثر تأثُّرا باألقوال واألفعال
  .، وهذا خطر عظيم وجرم كبري  هذا النشء الصغري

عدد القنوات العربية مما يسهم يف دعم العربية الفصحى إنَّ زيادة   



٤٥٧  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل

،  ونشرها وتعزيز الثقافة اإلسالمية ونقل احلضارة اإلسالمية والتراث العريب
كما أنَّ إدراك وسائل اإلعالم لدورها يف التثقيف والتوجيه والتعليم وغرس 

لّقهم ودغدغة  بغض النظر عن مت-القيم اللغوية وغريها لدى مجهور املتلقني 
، مما يساعد على إظهار العربية - هم وعواطفهم مبا حيبون ويرغبونمشاعر

  .الفصحى ووضعها يف املكان املناسب واملكانة املستحقَّة

  : في وسائل التقنية الحديثة-: رابعا
كان النتشار وسائل التقنية احلديثة من حواسيب وجواالت وغريها   

  :، ومن ذلك ما يأيت لعربيةأثره السليب على اللغة ا
 برزت ظاهرة كتابة اللغة )١(:»لغة الشات«يف لغة التحدث ) ١(  

العربية حبروف التينية بفضل وسائل التقنية احلديثة لدى فئة الشباب بشكل 
، وقد تركت آثارها  خاص واملستعملني للشبكة العنكبوتية بشكل عام

حيث أذاعت قدرا من الفوضى اللغوية  ؛السلبية على الفكر والثقافة واللغة
لدى مستخدمي وسائل التقنية احلديثة يف غرف الدردشة واحملادثة وبرامج 

 فظهرت ؛، والربيد االلكتروين  كالفيس بوك والتويتر؛التواصل االجتماعي
،  ، واستسهل الكتابة باللغة اإلجنليزية أصوات ومفردات وتراكيب أجنبية

  )٢(:، ومظاهر ذلك ما يأيت ية يف الكتابةوتدهور وضع اللغة العرب
، واستبدال الكلمات   استبدال احلرف اإلجنليزي باحلرف العريب-أ   

  : منها؛، وأمثلة ذلك كثرية  واجلمل اإلجنليزية بالكلمات واجلمل العربية
                                 

  html.net/vb/t١٠٢٢٥٩٧.http://www.bdr١٣٠ :ينظر )١(
  ٢٦٧٣٣=http://www.aklaam.net/forum/showthread.php?t :ينظر )٢(
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 waqt al `Al٩edee٩( :تكتب هكذا» الصديق وقت الضيق«  

٩'eeq(.تكتب هكذا» ة البترول، طالب يف جامع أنا حممد« و: )Ana 

M٧mmd ٦aleb fee jame٣at albetrool( عساك خبري  كيفك«، و ، «
 :تكتب هكذا» كيف احلال«، و )٣asak be٥eer Kefak( :تكتب هكذا

)Kaif al٧al( تكتب هكذا» السالم عليكم«، و: )Asalam ٣aliakom(  ،
تكتب » صباح النور«، و  )٣omri Anti( :تكتب هكذا» أنت عمري«و

  .)ennour saba٧(: هكذا
 اختزلت )See( مثل كلمة ؛ اختزال األلفاظ اإلجنليزية حروفًا-ب   

، وعبارة السالم عليكم ورمحة   "u" اختزلت إىل )You(، وكلمة   "c"إىل 
، وكلمة  "Q٨"ختتصر إىل ) Kwaitكويت (، وكلمة   "S١"اهللا ختتصر إىل 

)Thanks(ة ختتصر إىلا يف العربيأو شكر  "ThX"  وكلمة ،)Because( أو 
 أو قبل يف العربية )Before(، وكلمة  "Cuz"بسبب يف العربية ختتصر إىل 

 أو غري متصل بالعربية ختتصر )Disconnected(، وكلمة   "B٤"ختتصر إىل 
،   "Tc" أو خذ بالك بالعربية ختتصر إىل )Take care(، وكلمة  )DC(إىل 

 In my(، وكلمة  )Ty(شكرا ختتصر إىل  أو )Thank You(وكلمة 

opinion( أو برأيي ختتصر إىل "imo"  وعبارة ،)Fore Your 

Information( أو ملعلوماتك ختتصر إىل "Fyi"  وكلمة ،)Oh my god( 
 أو أهالً بك )You Welcome(، وعبارة  "OMG"أو يا إهلي ختتصر إىل 

  .)١ ("yw"ختتصر إىل 
                                 

 = ، واحملادثـة عـرب الـشبكة    تعدت هذه الظاهرة الرسائل القصرية عرب اجلـوال      )١(



٤٥٩  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل
قلق والتفكُّك واألحداث السريعة اليت يعيشها الشباب سببا ورمبا كانت احلرية وال   

  .رئيسا وراء ذلك االختزال
   :، ومن ذلك  وهناك خمتصرات معتمدة يف اهلندسة والعلوم والتقنية  
)FCE( اختصار لـ )First Certificate in English( مبعىن 

 International( اختصار لـ )IAU(،  »الشهادة الدولية يف اإلجنليزية«

Association of Universities( احتاد اجلامعات الدويل« مبعىن«،  
)ICA( اختصار لـ )International Cooperation Alliance(  مبعىن
 Islamic Development( اختصار لـ )IDB(، »االحتاد التعاوين الدويل«

Bank( بنك التنمية اإلسالمي« مبعىن« ،)ION( اختصار لـ )Institute of 

Navigation( معهد املالحة« مبعىن«  ،)INTECOL( اختصار لـ 
)International Association for Ecology( اللجنة الدولية « مبعىن

 )International Reading Association( اختصار لـ )IRA( ،»للبيئة
 National Aero( اختصار لـ )NAC(، »مجعية القراءة الدولية«مبعىن 

Club( الطريان القومينادي« مبعىن «  ،)NWS( اختصار لـ )National 

Weather Service( ة« مبعىنالوطني مصلحة اجلو«، )OAS( اختصار 
  .)١(»منظمة الطلبة العرب« مبعىن )Organization of Arab Student(لـ

  ــــــــــــــ
تلفزيونية وبعض الربامج لكتروين إىل أمساء القنوات ال األ، ورسائل الربيدالعنكبوتية  =

، وبعض اإلعالنات التجارية يف االت       ، وبعض الفتات احملال التجارية    الفضائية
  .وغريمها والصحف

 = مقـال   ، )جزء خاص باجلمعيات  (املختصرات املعتمدة يف اهلندسة والتكنولوجيا      : ينظر  )١(
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حيث وضعت أرقام : »لغة األرقام«ال احلروف أرقاما  إبد-جـ   
،  مثل حرف الثاء؛إلجنليزية مثيلٌ هلا يف الألصوات العربية اليت ال يوجد

 ؛، والضاد ، والقاف ، والظاِء ، والصاد  ، واخلاء ، والطاء واحلاء ، والعني
، وحرف العني يف اللغة )٢(فحرف الثاء يف اللغة العربية يكتب رقما هو 

، وحرف )٦(، وحرف الطاء يكتب رقما هو )٣(العربية يكتب رقما هو 
، وحرف الصاد يف اللغة العربية يكتب رقما هو )٧(تب رقما هو اخلاء يك

 هذا اجلدول )Arabic Pod) (www.Arabic pod.net( ويف موقع .)٩(
  :لرموز احلروف العربية باللغة اإلجنليزية

  ص  ش  س  ز  ر  ذ  د  خ  ح  ج  ث  ت  ب  أ
A B T TH J ٧ ٧` D D` R Z S SH ٩ 
  ي  و  هـ  ن  م  ل  ك  ق  ف  غ  ع  ظ  ط  ض
٣ ٣ `٦ ٦ `٩` F Q K L M N H W Y 

ديث يف وهذه بعض الكلمات العربية وكتاباا لدى الشباب يف لغة احل
  :مواقع التواصل االجتماعي

تكتب » حديقة«، وكلمة  (٣barah) :تكتب هكذا» عبارة«كلمة 
، وكلمة  (araj`٧) :تكتب هكذا» خرج«، وكلمة (٧adee٨ah): هكذا

،  (٣abd): تكتب هكذا» عبد«، وكلمة (Qa٦a٣): تكتب هكذا» قطع«
: تكتب هكذا» ِعلْم«، وكلمة (٩addeeq): تكتب هكذا» صديق«وكلمة 
(٣elm) تكتب هكذا» نصيحة«، وكلمة :(Na٩ee٧ah) عبد اهللا«، وكلمة «

  ــــــــــــــ
  .)٣١( مبجلة اللسان العريب  =



٤٦١  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل

،  (٧emaid) :تكتب هكذا» محيد«، وكلمة  (٣bdullah) :تكتب هكذا
 :تكتب هكذا» حبيبة «، وكلمة (٧alak) :تكتب هكذا) حالك(وكلمة 

(٧bebah)  تكتب هكذا» راضي«، وكلمة: (Ra٩`ee)  مساعي«، وكلمة «
تكتب » مقطع«، وكلمة  (٩٧)تكتب » صح«، وكلمة  (Msa٣e)تكتب 

(m٨٦٣)  تكتب » مشغول«، وكلمة(msh٣`ool)  تكتب » سعادة«، وكلمة
(s٣adah)  تكتب » خالد«، وكلمة(٥aled)  تكتب » طارق«، وكلمة

(٦arek)  تكتب » حسن«، وكلمة(٧asan)  تكتب » أمحد«، وكلمة
(A٧med)  تكتب » سعاد«، وكلمة(So٣ad)  تكتب » حوار«، وكلمة

(٧war)  تكتب » صحافة«، وكلمة(Sa٧afa).  
وقد يربر الشباب استعماله هلذه الطريقة بأنه قد يضطر إليها يف   

اتيح تكتب باللغة السفر عندما يكتب من أجهزة ال توجد فيها لوحة مف
 سوف تؤثر - مبرور الوقت - لكن من غري شك فإنَّ هذه الطريقة .العربية

  .سلبيا على اللغة العربية لدى مستخدميها الذين رمبا ينسوا بعد فترة ما
 شيوع التعبريات اإلجنليزية اليت تنطق وتكتب بالعربية ويشتق -د   

أَلِْغ «واملراد » دلِّت امللف«من ذلك  و؛منها أفعال ومصادر ومجوع وغريها
» شيك على اإلمييل«، و »أَلِْغ املوعد«أي » كنسل املوعد«، و  »امللف

أَلِْغ  «:، أي »كنسل امليجر«، و»الربيد اإللكتروينتابع النظر إىل «واملراد 
إىل آخر تلك التعبريات اليت كثر ورودها لدى فئة املستخدمني .. .»االمتحان

  .)١(يلللحاسب اآل
                                 

 = ، بـل صـارت مـستعملة يف        مل تقْتصر الظاهرة على التعامل اإللكتروين فقط       )١(
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ورمبا كان الشباب معذورا يف بعض األحيان يف استعمال هذه اللغة   
، وحني ال يوجد  حني ال تسمح بعض الربامج بإدخال احلديث باللغة العربية

 ومن ثَم يتحول بعض .يف لوحة املفاتيح حروف وأرقام تكتب باللغة العربية
ية ، وكتابة اللغة العربية من هؤالء الشباب إىل استعمال احلروف الالتين

  .باحلروف اإلجنليزية
؛ رعي االنتباه ويثري القلق والذعرإن انتشار هذه اللغة ذا الشكل يست  

 حيث تؤدي إىل نسياا تدرجييا يف االستعمال ؛خلطورا على اللغة العربية
،   واإلسالمية مما يؤدي إىل فقدان اهلوية واالنتماء للحضارة العربية ؛اليومي

  )١(.ومن ثَم علينا العمل على احلد من طغياا وذيوعها
وهناك أمر آخر خطري يتمثَّل يف أنَّ عددا من مستخدمي هذه اللغة ال   

  .، مما يؤدي إىل إضعاف اللغتني مجيعا جييدون استعمال اللغة اإلجنليزية
 فلماذا ؛ عريب مبنيلقد كرم اهللا لغتنا العربية بأن أنزل القرآن بلساٍن  

  !؟  نتركها ومل احلديث ا ونستبدهلا بلغة أخرى
 وهي قريبة الشبه بلغة :)SMS(لغة الرسائل القصرية ) ٢(  

 حيث استغلت تقنية اجلوال واهلواتف النقالة يف إرسال رسائل ؛»الشات«
و قصرية ا بغض النكات أو الدعوات أو األذكار أو اإلعالنات أو األدعية أ

، وبعضها كان له أثر محيد على املستوى االجتماعي من حيث   غريها
  ــــــــــــــ

  .التعامالت االجتماعية الوظيفية اليومية يف لغة احلديث العام  =
،  »تركيـا « مثـل    ؛بـاحلرف العـريب    هناك دول استبدلت احلرف الالتـيين      )١(

  .واجلمهوريات اإلسالمية اليت انفصلت عن االحتاد السوفييت يف آسيا
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، بيد أنَّ اآلثار السلبية  التواصل الدائم مع اآلخرين وخباصة األهل واألصدقاء
على املستوى االجتماعي ، ومن ، وقد برز بعضها  كانت كبرية وخطرية

أللفاظ البذيئة ، وإطالق ا إطالق الشائعات ونشرها بني أفراد اتمع: ذلك
 وكان من آثارها السلبية على .واملذمومة ، وإشاعة الكلمات النابية والسيئة

العربية استعمال كثريين للمفردات اإلجنليزية أو غريها ، واختصار بعض 
األلفاظ ، واإلتيان حبروف غربية مكان بعض الكلمات واجلمل أثناء احملادثة 

أو اآلي فون ،  حملمولة أو البالك بريييف الرسائل القصرية على اهلواتف ا
  )١(: مثل؛وكتابتها باحلروف العربية أو اإلجنليزية

 Be) وهي احلروف األوىل من مجلة :(BRB)وباإلجنليزية » برب«

Right Back) ةسأعود حاالً« اليت تعين بالعربي«. 
 Take) وهي احلروف األوىل من مجلة :(TYT)وباإلجنليزية » تيت«

Your time) ةخذ وقتك« اليت تعين بالعربي«. 
 »وباإلجنليزية » لول(LoL): وهي احلروف األوىل من مجلة (Laughing 

Out Loud) ةيضحك بصوت مرتفع« اليت تعين بالعربي«. 
 »وباإلجنليزية » وب(WB):   وهي احلـروف األوىل مـن (Welcome 

Back) ةا برجوعك« اليت تعين بالعربيمرحب«. 
 و(IMO):ي اختصار لألحرف األوىل من  وه(In my opinion) مبعـىن : 

 .وهكذا.. .»يف رأيي«
، استعماهلا، وخطرها الرئيس يتأتى من تكرار هذه أمثلة ومناذج فقط  

                                 
 http://majdah.maktoob.com/vb/majdah١١٦٨٧٠  :ينظر )١(
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ينمحي احلرف العريب وهذا يقتضي  ويستبدل حملّه احلرف الالتيينومن ثَم ،
ى ة العربية وقدرا علالتنبه خلطورة االجنراف وراء هذه الظاهرة والوعي بقيم

  .مواكبة تطورات العصر وتغيرياته
لقد اتضح من خالل ما سبق أنَّ هذه اللغة املستحدثة كانت بسبب   

ىل التواصل بغري لغتهم العربية، وأسباب ذلك كثرية؛ ميل بعض الشباب إ
 ، و رغبة بعض الشباب يف اختصار الوقت أو اهلروبالعربالتأثُّر بغري : منها
م القدرة على الكتابة بالعربية، وطلب عداألخطاء اللغوية احملرجة، ومن 

 وأيضا فقد ساعدت أجهزة احملمول القدمية .، والغزو اللغويالسهولة واليسر
اليت مل يكن ا حروف عربية مع حاجة املتلقني إىل كتابة الرسائل ذه 

  . إىل ذيوع هذه الظاهرة وانتشارهاالطريقة
 العربية نتيجة لعدم ه الظاهرة تكمن يف إمهال األلفاظإن خطورة هذ  

، وهي تساعد على إضاعة العربية استعماهلا، وإحالل األلفاظ األجنبية حملها
  .وإمهاهلا واحندارها لدى األجيال القادمة



٤٦٥  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل

   : والمنتديات اإللكترونية)١(المدونات) ٣( 
لغة من مظاهر ال ينكر أحد ما حتدثه املنتديات واملدونات على ال

إجيابية تتمثَّل يف أا أتاحت لألشخاص الفرصة الكاملة لالنطالق يف 
التحدث واحلوار واملنافسة والوصف والتعليق وإظهار اخلواطر والعواطف 

  .واألحاسيس وبيان اآلراء بكلِّ جرأة ووضوح

                                 
 Web) اليت حتتوي على كلمتني مهـا  (Blog)املدونة تعريب للكلمة اإلجنليزية  )١(

log)   وهي شبيهة باملواقع اإللكترونية على الـشابكة       .»سجل الشبكة « مبعىن   ،
لتواصل ، وبعض   ملستخدمي اللغة العربية هذه اخلدمة يف ا      » جوجل«وقد أتاحت   

، وبعضها  ، وبعضها أكادميي ، وبعضها تعليمي ، وبعضها فني املدونات إخباري
، وبعـضها    ، وبعـضها سياسـي     ، وبعضها تسويقي وجتاري    بوح شخصي 

،  »مدونـة مسـسوم   «، و  »مدونة الرسالة  «: ومن أمثلة املدونات   .إخل...قانوين
  .هاوغري.. .»مدونة الدارس«، و »مدونة أنا موهوب«و
وبعض هذه املدونات يستفيد من إمكانات الصوت والصورة والفيديو والرسم   

: ينظر.  بعض اإلعالنات والدعايات وقد يعرض يف بعض هذه املدونات.وغريها
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٥٪٩٪D٨٪AF%D٨٨٪٩٪D٨٦٪٩٪D٨٪A

  ١٣١٧٤=http://www.shaat.com/forum/showthread.php?t : وينظر  ٩
:  وينظر

ttp://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D٨٥٪٩٪D٨٪AF%D٨٨٪٩٪D
٨٦٪٩٪D٨٪A٩&action=edit&section=٢" \o  

  ١٢٣١=http://www.abuharoon.com/?p :وينظر
  ٤٠٩٩=http://www.atida.org/forums/showthread.php?p: وينظر

  



٤٦٦ المحور الخامس

لقد أعطت املدونات واملنتديات الفرصة الثمينة لكثري من األقالم   
  . واملواهب األدبية الواعدة ، وأتاحت هلا الفرصة يف الظهور واإلبداعالشابة

، فإنَّ هناك تأثريات سلِبية على  ، بالرغم من هذه املزايا اإلجيابية لكن  
  :اللغة العربية تتمثَّل فيما يأيت

اإلمالئية والصوتية والصرفية ( شيوع األخطاء اللغوية -أ   
بوصل النون يف » إنْ شاء اهللا« كتابة : منها؛رية، وأمثلة ذلك كث )والنحوية

 لتؤدي معىن البناء والتأسيس املغاير ملشيئة اهللا ؛»إنشاء اهللا «:الشني هكذا
باإلبقاء على حرف العلة » اللهم صلِّ على سيدنا حممد«، وكتابة  وإرادته

فعل أمر مراد به " صلِّ" ف؛»اللهم صلِّي على سيدنا حممد «:هكذا) الياء(
" اللغة"ومن ذلك كتابة ). الياء ( الدعاء مبين على حذف حرف العلة 

بإمهال نقط احلروف " الدورة الصيفية"، وكتابة " الغة"حبذف الالم هكذا 
" الطالبتان الفُضلتان ":ومن ذلك قوهلم". الدوره الصيفيه"اليت تنقط هكذا 

  .يف التثنية ، وهكذامبراعاة القاعدة النحوية " الطالبتان الفُضليان"والصواب 
واملشكلة الكربى هي تداول هذه األخطاء اإلمالئية والنحوية   

  .والصرفية وتعزيزها وتأكيدها
 االعتماد على اللهجات العامية احملكية يف الكتابة والتدوين -ب   

 وهذا يؤدي إىل نسيان :وكذلك يف الردود على الرسائل اإللكترونية
،   ، وصعوبة التدوين بالعربية الفصحى  نهاالفصحى وعدم التمكُّن م

 وهنا ينبغي التبيه إىل أنه ال يكتب لكثري من .واستبداهلا بالغثّ والرديء
 حيث ال يفهم ؛املدونات اليت تكتب باللهجات العامية الذيوع واالنتشار



٤٦٧  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل

، وال يفهم السوري ما حيكيه  املغريب ما يدونه اليمين من عامية مينية دارجة
  .، والعكس بالعكس  زائري ويدونهاجل

، وينبغي  إنَّ التدوين بالعامية خطره كبري على اللغة العربية الفصحى  
التوعية بذلك يف االس واملنتديات ، ويكفي خطرا أن يكتب باللهجة 

  ".ويكبيديا " العامية املصرية يف املوسوعة العاملية الشهرية 
ليزية أو غريها من اللغات األجنبية  االعتماد على اللغة اإلجن-جـ   

 حيث مييل بعض املدونني إىل استعمال مفردات :من دون داٍع أو مقتٍض
  . وقد سبق ذكر أمثلة لذلك.وكلمات أجنبية

 سطحية اللغة وضعفها وغموض اهلدف يف ذهن مرسل املدونة -د   
و  نةوعدم وضوح الغرض املراد توصيله إىل املستقِبل يف ذهن مرسل املدو،

  .إرسال رسائل خاطئة يف أحياٍن كثرية
 من سيئات العوملة ووسائل التقنية : ضياع اخلط العريب اجلميل-هـ  

ى أجهزة  نتيجة لالعتماد الشديد عل؛احلديثة ضياع اخلط العريب اجلميل
، مما يقلّل من فرص الكتابة خبط اليد وعدم التدريب احلاسب اآليل يف الكتابة

  .مالهالكايف على استع

  : في المواقف الوظيفية االجتماعية اليومية- :خامسا
،  لقد أدت العوملة إىل ذوبان هوية األمة العربية وطمسها وإلغائها  

زقَّة كما شجعت على وأد العربية وإخراجها واقتالعها من البيوت واأل
 ، وبرزت يف سياق ذلك حتديات رئيسةوالشوارع واحملال واألسواق

  :، وذلك على النحو اآليت تواجهها العربية



٤٦٨ المحور الخامس

  :)١(إحالل العاميات محّل اللغة العربية الفصحى) ١(  
، بل إنه  تعددت العاميات يف الوطن العريب بتعدد أقطاره وبلدانه  

، ورمبا ال يفهم أحد عن لواحد هناك هلجات كثرية متعددةداخل اتمع ا
ك دور كبري يف إضعاف االنتماء اللغوي وإضعاف ، ولذل أحٍد شيئًا مما يقول

  .اهلوية القومية والدينية
، وصارت العامية يف كلِّ قطر عريب أُقصيت اللغة العربية الفصحى  

  .هي لغة احلديث يف املرتل والسوق والشارع والتجارة والزراعة
ومل يقتصر األمر على ذلك بل صارت اللهجات العامية يف بعض   

،  ان هي لغة القراءة والكتابة يف املقاالت يف الصحف واالتاألحي
، وأيضا يف كثري من األحاديث اإلذاعية  وكذلك يف األشعار العامية

 صعوبة العربية الفصحى : أبرزها؛ وقد برر ذلك ِبحجٍج واهية.والتلفازية
  .وسهولة العامية

. موعة واملرئية واملقروءةالم املسانتشرت العاميات يف وسائل اإلعلقد   
، وخباصة يف برامج األطفال اليت تؤكِّد  وهذا أمر خطري على العربية الفصحى

، ويف برامج بعض املذيعات الالئي يتبذَّلن يف  اللهجات العامية املبتذلة وتقويها
، ويف األغاين اليت  الكالم ويتكسرن يف احلديث اعتمادا على تدللهن وتغنجهن

رد وحتكىتويف املسابقات الشعرية اليت حتتفي بشعراء العامية الذين حيصلون  د ،
 وكان اَألولَى أن تذاع هذه الربامج واألغاين .على اجلوائز الثمينة واألومسة الرفيعة

  .واألشعار بالكالم العريب الفصيح
                                 

  ٣٤٤٦٧=http://www.odabasham.net/show.php?sid  :ينظر )١(



٤٦٩  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل

 ومن أكرب مظاهر انتشار العامية استعمال املعلم للهجته العامية داخل  
، مع ما للغة  قاعة الدرس بديالً عن اللغة العربية الفصحى وتفشيها وشيوعها

، وتنمية التفكري  العربية الفصحى من دور مهم يف إكساب املهارات اللغوية
  .، وزيادة اخلربات الثقافية واالجتماعية العلمي

ى كلٍّ ولعلَّ من أسباب تفشي العامية وذيوعها يف جمتمع املدرسة لد  
بأمهية اللغة العربية الفصحى، وعدم من األساتذة والطالب قلَّة الوعي 

، وكذلك قلة التطبيق على مهارات اللغة قراءة اإلدراك خلطورة العامية
، وأيضا عدم إدراك دور املكتبة والكتاب يف زيادة دثًا واستماعاوكتابة وحت

كون سببا لذلك اعتقاد بعض  ورمبا ي.الثروة اللغوية لألستاذ والتلميذ
، وكذلك عدم متكُّن بعض األساتذة من تذة أو التالميذ صعوبة العربيةاألسا

  .العربية وعلومها
بالعامية ويشجعه األستاذ ومن عجٍب أن جتد تلميذًا خياطب صديقه   

، أو ح دروسه وِحصصه باللهجة العامية، أو جتد معلِّما يشرعلى ذلك
  .بالعامية» ص يف اللغة العربيةوكالمها متخص«ئه يتحدث مع زمال

وهنا ينبغي التنبيه إىل عدم االستجابة هلذا األمر وهو اختاذ العامية   
  .والقومية بديالً عن العربية الفصحى اليت هي لغة الدين

  :)١(هيمنة اللغة األجنبية ومزاحمتها للغة العربية) ٢(
وحدها، بل طعمتها   اللهجات العاميةمل تقتصر احملادثة على استعمال  

                                 
  topic-http://aliho.akbarmontada.com/t٩٢  :ينظر )١(
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 - إالَّ يف القليل النادر - فال ختلو ؛)إجنليزية بشكٍل خاص(بكلمات أجنبية 
 بدالً من )OK(، و  »مرحبا« بدالً من )Hello( :مكاملة هاتفية من مثل

 .»مع السالمة«أو » إىل اللقاء« بدالً من )Bye(، و »نعم«أو » موافق«
لمات األجنبية على املالبس واملطاعم والشركات وكذا انتشرت الك

، واعتمدت املختصرات اإلجنليزية والفرنسية اليت كتبت حبروف   واملؤسسات
لعدد من الشركات  لتكون أمساًء متعارفًا عليها ؛التينية أو حبروف عربية

  .»سابك«، و»سابكو«، و»إيسيسكو«و» أرامكو«: واملؤسسات؛ مثل
لغة ثانية على عدد من البلدان ) والفرنسية معها (ية لقد هيمنت اإلجنليز  

 فقد انتشر تعلُّم اللغة اإلجنليزية لغة ثانية يف مصر والسودان ودول اخلليج ؛العربية
ودول الشام العريب ة يف دول املغرب العريبكما حلَّ .، وانتشر تعلُّم اللغة الفرنسي 

  . بعض الدولالتقومي امليالدي حملَّ التقومي اهلجري يف
وأمام الشعور يمنة اللغة اإلجنليزية وخطرها على الدول األخرى   

رئيس فرنسا السابق إىل إقامة حتالف بني الدول اليت » جاك شرياك«دعا 
  )١(. للتصدي لتلك اهليمنة؛تعتمد لغات ذات أصل التيين

يد من املهيمنني على مقال« يذكر الدكتور عبد الصبور شاهني أنَّ كثريا   
، وأنَّ مدارس اللغات تتفشى يف  السلطة يف العامل الثالث ال يدركون أبعاد العوملة

  .)٢(»اتمعات النامية لتغيري ألسنة الشعوب وحماربة اللغات احمللية
                                 

 أريـج بنـت إبـراهيم       :دور مؤسسات التربية اإلسالمية يف مواجهة العوملـة        )١(
  .١٠  األنصاري

  .٣٩ عبد الصبور شاهني.  د:العربية لغة العلوم والتقنية )٢(



٤٧١  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل

  :)١(واجبنا تجاه اللغة العربية في عصر العولمة
 ومحتها ، ، ودافعت عنها لقد حافظت كثري من األمم األخرى على لغاا  

؛ غريها، كما حفظتها من االختراق والذوبان يف  من الغربة بني أهليها
، وصيروها لغة العلم واحلضارة  فاإلسرائيليون أَحيوا لغة دينية ميتة هي اللغة العربية

، وحولوها إىل لغة  والعلوم واألدب والصحافة وغريهايف الطب واهلندسة والزراعة
  .ضة واملدرسة واجلامعة واملرتل واألسواقحياة يف الرو

 فصارت اليابانية ؛واليابانيون أولوا لغتهم أمهية عظيمة وأولوية كبرية  
  .)٢ (لغة التعليم والتعلُّم

أما الفرنسيون فأصدروا قانونا يقضي باعتماد اللغة الفرنسية يف   
ه استعمال أي ، كما حظر وزير املالية الفرنسي يف وزارت الدعاية واإلعالن

   .)٣(كلمة من الكلمات املشتقة من اإلجنليزية
ويف هذا السياق أعرب الربملان األوريب عن قلقه إزاء هيمنة اللغة   

  .)٤(اإلجنليزية على االقتصاد والتكنولوجيا واللغات
هل فعلنا كما فعلت فرنسا . ؟   فماذا فعلنا جتاه لغتنا؛أما حنن  

؟ هل أسهمنا يف الثورة    هل قضينا على األمية.؟  وإسرائيل واليابان بلغاا
                                 

 :ينظر )١(
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&i

d=١٧٥٩  
  .٧٦   الدكتور معن النقري:تأمالت يف اللغة والثقافة )٢(
  .٦  العوملة وانعكاساا يف العامل اإلسالمي )٣(
  .٩٤ العوملة وانعكاساا يف العامل اإلسالمي )٤(



٤٧٢ المحور الخامس

هل سجلنا ألفاظ . ؟ هل وحدنا املصطلحات العلمية. ؟ التكنولوجية احلديثة
هل أنشأنا املراكز وأقمنا الدورات الكافية . ؟  احلضارة يف املعاجم املعاصرة

 ومعرفة هل جعلنا اللغة العربية لغة علم. لتعليم العربية للعرب ولغريهم ؟
هل جعلنا اللغة العربية لغة التواصل . ؟ وثقافة بديالً عن اإلجنليزية وغريها

. ؟ األوىل يف اتمع العريب بديالً عن اللهجات الدارجة أو اللغات األجنبية
هل . ؟ ، وحدثنا مناهج التعليم ، وجتاوزنا مشكالت اللغة هل ضنا بالعربية

؟، وهل صنعنا  يثة ووسائلها يف تعليم اللغة العربيةأفدنا من التقنية احلد
، وهل عممت وزارة التربية  ؟  برناجما موحدا يف تدريس اللغة العربية

 التحدث باللغة - وخباصة مدرسو اللغة العربية -والتعليم على املدرسني 
ربية ما عدا العربية الفصحى مع احلرص على أن تدرس املقررات باللغة الع

؟، وهل اعتمدت وزارة اإلعالم األلفاظ واجلمل العربية  مقررات اللغات
؟،   الفصحى يف الصحف واالت والربامج واألفالم واحلوارات وغريها

؟ وهل جنحناكذلك يف إجياد   وهل جنحنا يف إجياد الراعي الرمسي للغة العربية
  ؟  لتكون عاصمة اللغة العربية-ية  مع تعدد العواصم العرب-عاصمة عربية 

 كما ينبغي .ينبغي إيالء العربية الفصحى مزيد اهتمامنا وكبري رعايتنا  
، وبذل قصارى اجلهد  احملافظة عليها وعدم إمهال احلديث ا نطْقًا وكتابة

، واعتبار احملافظة عليها وخدمتها والدفاع عنها   يف خدمتها وتيسري تعلمها
ا أمحرأمنا قوميا وخطة ؛ا لغويمن مكونات القومي ن أساسيفهي مكو 

  .، وهي سبيلٌ إىل إحساسنا بالفخار والعزة والكرامة والوطنية واهلوية
جتاه ما تتعرض له العربية من خماطر وحتديات تهدد اهلوية الثقافية   



٤٧٣  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل

، والكتابة باحلروف ية كتشجيع اللهجات احملل؛واللغوية للمجتمعات العربية
 فإنَّ علينا أال نقف صامتني إزاء هذا اإلقصاء املتعمد هلا يف وسائل ؛إخل...الالتينية

، وإدراك عناصر القوة والثبات يف اللغة ديثة وتلك القطيعة املزرية معهااإلعالم احل
، على جهة التطورات واألخطار والتحدياتالعربية اليت جتعلها قادرة على موا

 مثل ؛عكس اللغات األخرى اليت مل تقف طويالً أمام التحديات اليت واجهتها
  :)١(، وميكن ملواجهة العوملة عمل ما يأيت اللغة الالتينية

 ، التخطيط اللغوي الواعي بتوحيد قرارات اامع اللغوية يف العامل العريب          - ١
 ؛، وحلّ بعض املشكالت األساسية    وتوحيد اجلهود يف وضع املصطلحات    

 مع ضرورة التنسيق بـني املخططـني يف          تعريب العلوم، والترمجة   :مثل
، وإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية ألهلـها      املدارس واجلامعات واإلعالم  

، وإنشاء مراكز حتفيظ ناطقني بغريها يف الداخل واخلارج  ولغري أهلها من ال   
رورة استعمال  ، وض ناشئ على حمبة العربية وعلومها     إلجياد جيل    ؛القرآن

 .، وإنشاء مراكز للتعريبيف الدوائر الرمسية وغري الرمسيةاللغة العربية 

                                 
 :ينظر )١(

http://aliyoucef.maktoobblog.com/١٦١٤١٠٦/%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٩
%D٨٥٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٩-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٣٪D٨٪AC%D٨٦٪٩٪D٨٪A٨٪D٨٪٩A%D٨٪A٩-
%D٨١٪٩٪D٨٪٩A-%D٨٪AF%D٨٨٪٩٪D٨٤٪٩-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪AE%D٨٤٪٩٪D٨٪٩A%D٨٪AC%D٨٪AE%D٨٪
B٧٪D٨٪B١-%D٨٪٩A%D٨٧٪٩٪D٨٪AF/  

  ١٦٠٧١٥٠=http://dvd٤arab.maktoob.com/showthread.php?t: وينظر
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، ية واألسلوبيةالكشف عن مجاليات اللغة العربية الصوتية والصرفية والنحو - ٢
وإبراز حسنات التراث العريب واإلسالمي مع تقريـب هـذا التـراث            

 .عن املتلقّني للمستقبلني وإبعاد شوائبه
 لتواكب التطور   ؛ برامج وأفالم ومسلسالت باللغة العربية الفصحى      إعداد - ٣

، وتنافس الربامج واألفالم واملسلسالت الغربية املهيمنة        يف الفكر والثقافة  
، (Super Star)، و(Star Academy) مثـل  ؛الغازية يف الفـضائيات 

الم ، وكذلك تقليل الربامج واألف     واإلشراف الكامل على برامج األطفال    
 .، ومن ثَم إلغاؤها واملسلسالت اليت حتكى باللهجات العامية

،  البيت واملدرسة ووسائل اإلعـالم     العودة إىل التربية اللغوية السليمة يف      - ٤
، و يتلقَّونه يف الفـضائيات وغريهـا      وحتصني األفراد ضد ما يستقبلونه أ     

اإلذاعيـة  وضرورة التوعية بأمهية اللغة العربية يف املقـاالت والـربامج           
، لرفع املـستوى اللغـوي       والتلفزيونية واملدارس واجلامعات واملساجد   

 .والنهوض باللغة العربية
، ولكنها مل تنفَّـذ ،      شأن اللغة العربية  تنفيذ القرارات اليت اختذت سابقًا ب      - ٥

 مثل قرار عدم كتابة أمساء الالفتات وعناوين احملال التجاريـة           ؛ومتابعتها
الشركات إال باللغة العربية يف مـصر واململكـة العربيـة           واملؤسسات و 

 ففي اململكة السعودية هناك مرسوم من ديوان رئاسة الـوزراء        ؛السعودية
 حيث وجه جملس الوزراء خالل جلسته املنعقدة بتاريخ         ؛باململكة العربية 

هـ بالتأكيد على مجيع اجلهات بالتقيـد بـاألمر رقـم           ١٧/٤/١٤٢٧
هـ املؤكّد عليه باألمرين رقم     ٢٠/٦/١٤٠٠، وتاريخ    ١٥٣٥١/ح/٣
،  ١١١٥٢/ح/٣، ورقـم     هـ٢٧/٤/١٤٠١، وتاريخ    ٩٥٧٤/ح/٣

، والقاضي بأن تلتزم مجيع اجلهات احلكومية        هـ١٢/٥/١٤٠٢وتاريخ  
واملؤسسات العامة والشركات اململوكة للدولة باستعمال اللغة العربية يف         
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مرفقاا ووثائقها املختلفة اليت تتم بني هـذه  مراسالا ويف حترير العقود و 
 .اجلهات والشركات واملؤسسات األجنبية

ا داخليا ، بنشره - وهي كذلك    -تأكيد حتول اللغة العربية إىل لغة عاملية         - ٦
، واعتبار أن احلديث والكتابة بغريها إمنا هو امتهان         ، وحوسبتها  وخارجيا

 .هلا وإهانة حلقها
، وضـرورة    السالمة اللغوية يف كتابة التقارير واملراسالت     احلرص على    - ٧

، يلقى عليه    وجود مدقِّق لغوي يف كافة املؤسسات والشركات واهليئات       
 .عبء تصحيح اخلطابات واملكاتبات واملراسالت

 كتقنيـة  ؛اإلفادة من وسائل التقنية احلديثة وخباصة تقنية احلاسـب اآليل          - ٨
، والتشجيع على استعماهلا االستعمال   وتيوبالكتب اإللكترونية وتقنية الي   

، ومن   املفيد يف اختصار الوقت واجلهد وإخراج النصوص اإلخراج اجليد        
 Power)ذلك استخدام برامج العروض التقدمية أو شـرائح العـرض   

Point)       ل يف إيصال املعلومة إىل املتلقيسهواسـتخدام بـرامج       اليت ت ،
 تلك اليت جتمع بني اإلفـادة العلميـة واملتعـة           احلاسب اآليل يف العربية   

، والتـدقيق    ، والتـدقيق النحـوي      كربامج املراجعة اللغوية   ؛والتشويق
 وأيضا برامج تم مبهارات التحرير .، وغريها ، والتحليل الصريف اإلمالئي

، وتركيب اجلمل مع استخدام الرسـوم   ، وبناء األلفاظ   والكتابة بالعربية 
لفيات يف جعل املوضوع املختار جذَّابا وشيقًا وممتعا وحمببـا          والصور واخل 

 كعمل برامج للسالمة النحوية وبـرامج  ؛مع ضرورة وضع برامج جديدة    
،  للصحة الصرفية يبتعد فيها عن تعقيد القواعد وغموض االشـتقاقات         

 .وغريها
 ؛االت القولية ، وخباصة ا   تعزيز اإلبداع بالعربية يف كل جماالت اإلبداع       - ٩

، وهذا سيسهم يف زيادة الوعي باللغة  كالشعر والقصة والرواية واملسرحية
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، كما كانت قـدميا يف   ، حبيث تكون لغة ألناس خارج حدودها      العربية
 .عصورها الزاهرة

، ووقـف    التحلِّي باإلرادة القوية يف مقاومة الغزو الثقايف واللغوي للعوملة         - ١٠
، وذلـك    ة حتديات العوملة وتلبية متطلباـا     ، ومواجه  زحف التغريب 

 .بالدفاع عن الذات واهلوية واخلصوصية العربية واإلسالمية
، وإدراك مكمن اخلطـورة      تشخيص واقع اللغة العربية يف عصر العوملة       - ١١

،  ، واكتـشافها   ، ومعرفة نقاط القوة وجوانب الـضعف       وموطن الداء 
 . إىل معاجلة أسباب الضعف وعوامله، والسعي وتعزيز اجلوانب اإلجيابية

تفعيل دور اامع اللغوية يف إغنـاء اللغـة العربيـة ووضـع املعـاجم          - ١٢
 .، ومحاية اللغة العربية واحملافظة عليها ، والتخطيط اللغوي واملصطلحات

إبراز دور املسئولني والقادة وأصحاب املناصب والكراسي واملؤسـسات          - ١٣
   ـاالت       ة الفصحى يف احترام اللغة العربيوالتوعية بأمهيتها يف شىت ا ،  ،

، وإبعـاد   وإدراك ما حييكه هلا األعداء من حماوالت تدعو إىل إضـعافها       
 .، وإبعاد اللغة عن العرب العرب عن لغتهم

، وغرس حب اللغة اللغة العربية منذ النشأة األوىلإبراز دور البيت يف تعليم  - ١٤
، وكذلك إبراز دور     ، ومنذ سنيه األوىل   هلعربية للطفل منذ نعومة أظفار    ا

املدارس واملؤسسات األكادميية والبلديات واجلمعيات األهلية وروابـط        
 .األدباء وروابط الكتاب يف ذلك

توضيح آثار العوملة وأهدافها وخماطرها على العادات اإلسالمية الـسامية           - ١٥
 .للغة العربية، وإظهار تأثرياا على ا مأكالً ومشربا ومسكنا وملبسا

اإلفادة من اإلمكانات اهلائلة للشبكة العنكبوتية يف نشر اللغـة العربيـة             - ١٦
، وإجياد مواقع إلكترونية  ، والتوسع يف النشر اإللكتروين والثقافة اإلسالمية

ا وخارجية داخلياتساعد على نشر اللغة العربي. 
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 . والثقافيةالجتماعية واالقتصاديةالتقوية السياسية وا - ١٧
، واعتماد اللغة العربية    ارف والشركات واهليئات واجلامعات   تعريب املص  - ١٨

، ي واالقتصادي والـسياسي والتعليمـي     لغة أساسية يف التعامل التجار    
 .خفُّف من هيمنة اللغة اإلجنليزيةوالت

إعادة النظر يف املناهج واملقررات وطرق التدريس ، واالهتمام بالبحـث            - ١٩
 .الذايت مع احملافظة على قيم التراث وأصالتهالعلمي والنقد 

تشجيع األحباث والدراسات العلمية باللغة العربية مما يسهم يف التعريـف            - ٢٠
  .ذه اللغة

إنَّ ما سبق هو وسائل معينة تدعو إىل مستقبل زاهر مشرق للغة العربية               
،  اللغويةيف عصر العوملة ، تستطيع من خالله أن تواجه به حتديات االزدواجية             

، واالنبهار بـاللفظ     ديثةوأخطار اإلعالم ، وديدات وسائل التقنية العلمية احل       
  .األجنيب، وترك اللفظ العريب

ية مل تتقوقع قدميا على ذاا،  فإنه إذا صح القول بأنَّ اللغة العرب؛ويف اخلتام  
حدود بل أفادت من غريها واستفادت، وأخذت من غريها وأعطته، وجتاوزت 

 من الدول اليت ، وأضحت لغة رمسية لكثريإقليمها ومنطقتها، فذاعت وانتشرت
  .ادة تلك اهليبة وهذه املكانة هلا؛ فإنَّ علينا إعافتتحها املسلمون

، ا   إنَّ اللغة العربية هي عنوان هويتنا ورمز قوميتنا وشارة حضارتنا  
 هذه اللغة الثرية .فيما بيننا، وا نتقارب ونتراحم نتواصل مع تراثنا وماضينا

  .حتتاج منا إىل أن حنفظها وحنافظ عليها ونعلمها لغرينا مبنى ومعنى
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  املصادر واملراجع
 بن حممد عطا  عبد القادر/ ر  الدكتو:، تأليفيدة الشبابآثار العوملة على عق

، ، سلسلة دعوة احلـق عوة والتعليم ، إدارة الد  ، رابطة العامل اإلسالمي   صويف
 .هـ١٤٢٧، العام  )٢١٥(، العدد  سنة الثالثة والعشرونال
  ة        : اإلسالم والعوملةنن الربانياملنازلة العاملية اإلسالمية والعوملة البشرية بني الس

، جملـة    سامي حممد صاحل الـدالل    /  الدكتور   :، تأليف  والتدافع اإلنساين 
 .م٢٠٠٤=هـ١٤٢٥،  ١، ط البيان

     دار املعـارف   ألدب، عباس حممود العقـاد    أشتات جمتمعات يف اللغة وا ، ،
 .، الت٢القاهرة، ط

   ـة    عواطف عبد الرمحن  . ، د  ا العوملة اإلعالم العريب وقضايكتـب عربي ، 
 .، بدون بيانات أخرى إلكترونية

    ةالعوملة«ة على العامل    الواليات املتحدة وسياسة السيطر   (أمريكا املستبد«(  ،
ـ       ،حامد فرزات / الدكتور  : ترمجة ،  رب من منشورات احتاد الكتـاب الع
 .م٢٠٠١،  ، الط دمشق

    يار العوملةارت  (اعيد التاريخ نفسه وتنهار العوملة املعاصرة كما اا يهل حق
الدراسة احلائزة على جائزة الدولة يف «) ؟ يف موجتها األوىل بالكساد العظيم   

.  د:، تقدمي السالم رضا عبد.  د:، إعداد »، مجهورية مصر العربية    قتصاداال
، بدون بيانات  ، منشور إلكترونيا أمحد مجال الدين موسى. ، ودلطفيعلي 

 .أخرى
   يار مزاعم العوملةعزت السيد  . ، د  قراءة يف تواصل احلضارات وصراعها    : ا

 .م٢٠٠٠،  ، الط، من منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق أمحد
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  ة وحممد جمـدي اجلزيـري  . ، د ي شتراوس العوملة يف فكر كلود ليف    البنيوي ،
 .م١٩٩٩،  ، الطاحلضارة للطباعة والنشر والتوزيع دار :الناشر

 الت يف اللغة والثقافةدار الشام القدمية للترمجة  معن النقري/ ، الدكتور  تأم ،
 .م٢٠٠٠،  ١، ط ، سوريا ، دمشق والطباعة والنشر والتوزيع

 ي ظاهرة العوملة ومتطلبات التغر ملواجهتها يف إدارة املوارد البشرية حتدحبث (ي
 حنـو أداء متميـز يف القطـاع         :مقدم إىل املؤمتر الدويل للتنمية اإلداريـة      

 ذو القعدة   ١٦-١٣، الرياض    باسم أمحد املبيضني  .  د :، إعداد  )احلكومي
 .م٢٠٠٩ نوفمرب ٤-١هـ املوافق ١٤٣٠

 ة يف عصر العوملة، تركي احل      ا١، ط  ، بريوت  مد، دار الساقي  لثقافة العربي ،
 .م١٩٩٩

     ا متطرفًاعبد اهللا العشي جبامعة باتنة     .  د :، إعداد  ثقافة العوملة بوصفها خطاب
، مقدم إىل اللجنة العلمية للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم مـن             باجلزائر

 .بن سعود اإلسالمية ، جامعة اإلمام حممد م٢٠٠٤=هـ١٤٢٥اإلرهاب 
   حتقيـق  )هـ   ٣٩٢ت  (  أيب الفتح عثمان بن جين       :عةاخلصائص ، صن ،: 

 ١٤٠٧ ،   ٣الشيخ حممد علي النجار ، اهليئة املصرية العامة للكتـاب ، ط             
 . م١٩٨٧= هـ 

     دار الـشروق    ، يوسف القرضاوي   خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة ،  ،
 .م٢٠٠٤=هـ١٤٢٤،  ١ط

        ـل     للغويةدور مؤسسات التربية اإلسالمية يف مواجهة العوملة احبث مكم ،
، الفصل الدراسي الثاين     لنيل درجة املاجستري يف التربية اإلسالمية واملقارنة      

بن أمحـد     أريج بنت إبراهيم   :، إعداد الطالبة   هـ١٤٢٩/هـ١٤٢٨عام  
آمـال محـزة    .  د :، إشـراف   ٤٢٣٨٠٢٨٥، الرقم اجلامعي     األنصاري
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قـسم التربيـة   ،  ة املكرمـة ، كلية التربية مبك   ، جامعة أم القرى    املرزوقي
 .اإلسالمية واملقارنة

   حه وشرحه ور     ديوان حافظ إبراهيمبه، ضبطه وصحوأمحد الزين    أمحد أمني  :ت ، ،
 .م١٩٦٩،  ، الط ، بريوت  حممد أمني دمج:، الناشر وإبراهيم اإلبياري

    أمحد خمتار عمر ، عامل الكتب للنـشر والطباعـة           .العربية الصحيحة ، د 
 . م١٩٩٨ ، ٢ ، القاهرة ، ط والتوزيع

    ة لغة العلوم والتقنيةدار االعتـصام    عبد الـصبور شـاهني    . ، د  العربي ،  ،
 .م١٩٨٦،  ٢، ط القاهرة

 كليـة     ح . برزوان :، إشراف   خلضاري سفيان وآخرين   :، إعداد  العوملة ،
م ٢٠٠٧،   ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي       والتسيري االقتصاديةالعلوم  

 .م٢٠٠٨/
 جورج :، ترمجة جريار لكريك:، تأليف احلضارات على احملك:العوملة الثقافية 

 .م٢٠٠٥،  ١، ط ، دار الكتاب اجلديد املتحدة كتورة
             العوملة الثقافية وأثرها على هوية الشباب السعودي وقيمهم وسـبل احملافظـة

. د، و ثناء يوسف الـضبع . ، ود  ييبــتـبن جويعد الع    بدر :، إعداد  عليها
 اإلدارة العامة للربامج البحثيـة      :، إشراف ومتويل   عبد احلميد صفوت إبراهيم   

 .)٩ - ٧ -مشروع حبثي رقم ع س (مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
 اهليئة املصرية العامـة      حممد عبد القادر حامت   . ، د   ما هلا وما عليها    :العوملة ،

 .م٢٠٠٥=هـ١٤٢٦،  ، الط ، القاهرة للكتاب
     مة إىل املؤمتر الدويل         العوملة وتأثريها يف لغة الطفلالطفل «، ورقة عمل مقد

سـامي  . ، د م٢٠٠٧ فرباير   ٢٣-٢١» بني اللغة األم والتواصل مع العصر     
 .، الدوحة ، املركز الثقايف الصالحات



٤٨١  ى اللغة العربية العولمة وأثرها عل

   جامعة أم  سلوى بنت حممد احملمادي. ، د العوملة وأثرها على التعليم العايل ،
، قسم الدراسات  ، األقسام األدبية ، كلية التربية للبنات مبكة املكرمة  القرى

 .هـ١٦/١١/١٤٣٠،  اإلسالمية
  جـون  .  د :، تأليف   جتربتنا االجتماعية عرب الزمان واملكان     :العوملة والثقافة

سلـسلة  (، عامل املعرفة     إيهاب عبد الرحيم حممد   .  د :، ترمجة  توملسينون
رها الس الـوطين للثقافـة والفنـون واآلداب         كتب ثقافية شهرية يصد   

م بإشراف أمحـد مـشاري   ١٩٧٨، صدرت السلسلة يف يناير      )بالكويت
 .م٢٠٠٨، أغسطس  )٣٥٤(، العدد رقم  م١٩٩٠ -م ١٩٢٣العدواين 

    العوملة هـانس    :، تـأليف   )االعتداء على الدميقراطية والرفاهيـة    (فخ - 
، ومراجعـة    عدنان عباس علـي    . د :، وترمجة  ، هارالد شومان   بيترمارتن

 .)٢٣٨(، العدد رقم رمزي زكي، عامل املعرفة بالكويت. د :وتقدمي
        ة أليب منصور عبد امللكبـن إمساعيـل     بن حممـد   فقه اللغة وأسرار العربي

ــاليب ــق الثع ــويب:، حتقي ــني األي ــصرية  ياس ــة الع ،  ٢، ط ، املكتب
 .م٢٠٠٠=هـ١٤٢٠

  ةة وعـرض ملنـهج    در:فقه اللغة وخصائص العربياسة حتليلية للكلمة العربي
، دار الفكـر      حممد املبـارك   : تأليف ، العربية األصيل يف التجديد والتوليد    

 .م١٩٦٤،  ٢، ط ، لبنان احلديث
     العوملة ة يف ملفمنشور يف ندوة العوملة وأولويات التربيـة        قراءة نفسي ،  ،

 صالح الدين   :، إعداد  )فسيةاجلمعية السعودية للعلوم التربوية والن    (جسنت  
-٢١هــ املوافـق     ٢/٣/١٤٢٥-١، نشر بتـاريخ      عبد القادر حممد  

 .م٢٢/٤/٢٠٠٤
             ، م األنصاري املعروف بابن منظـورلسان العرب ، مجال الدين حممد بن مكر

طبعة جديدة حمققة ومشكولة شكال تاما ومذيلة بفهارس مفصلة ، تولَّى حتقيق            
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 عبداهللا علي الكبري :املني بدار املعارف ، وهم األساتذةلسان العرب خنبة من الع 
 .، الت ، وحممد أمحد حسب اهللا ، وهاشم حممد الشاذيل ، الط

  ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع      ، عباس حممود العقاد    اللغة الشاعرة ،  ،
 .، الت الط

      ة وحتديات القرن احلادي والعشرينـ    اللغة العربي ة للتربيـة   ، املنظمة العربي
 .م١٩٩٦،  ، الط ، تونس ، دار الثقافة والثقافة والعلوم

 حنو إعادة التوطني:، اجلزء الثالث  آثار العوملة:، اجلزء الثاين حماكمة العوملة   ،
 إدوارد كولد مسيث وجريي     :، إشراف  دبوس رجب بو .  د :ترمجة وتقدمي 

، منتدى ليبيـا     ، املركز العاملي لدراسات وأحباث الكتاب األخضر       ماندير
 .، الت ، الط ، عبد اهللا عمران للجميع

       باجلمعيـات   (املختصرات املعتمدة يف اهلندسة والتكنولوجيا جزء خاص(  ،
، مكتـب تنـسيق      ، جملة اللسان العـريب     فاضل حسن أمحد  / الدكتور  
،  ، جامعة الدور العربيـة     ، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم      التعريب

 .م١٩٨٨،  )٣١(لعدد ا
      مصطلحات سياسية واقتصادية واجتماعية    (معجم مصطلحات عصر العوملة

، منشور إلكترونيا يف  إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف. ، د )ونفسية وإعالمية
 .م٢٠٠٣، مايو  ، الط ، قويسنا كتب عربية

      ري رؤى ووجهات نظر يف قـضية التطـور والتغـي         (من احلداثة إىل العوملة
، وأميي   تيمونز روبريتس .  ج :، تأليف  ، منتدى سور األزبكية    )االجتماعي

، عـامل    حممود ماجد عمر  .  أ :، ومراجعة   مسر الشبشكي  :، وترمجة  هايت
 .م٢٠٠٤، نوفمرب  ، اجلزء األول )٣٠٩(، العدد رقم  املعرفة بالكويت

 ة، د     مهحممد جهاد  . د، و مسر روحي الفيصل  . ارات االتصال يف اللغة العربي
 .م٢٠٠٤، ١ل، دار الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات العربية املتحدة، طمج
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    ةة      :وسط حصار اللغات األجنبيمقال    األمم املتحدة حتتفل بيوم اللغة العربي ،
جملة شهرية تصدر عن وزارة التربية والتعليم يف اململكة العربية         (مبجلة املعرفة   

 .م٢٠١١فرباير =هـ١٤٣٢، ربيع األول  )١٩١(د ، العد )السعودية

  :المواقع اإللكترونية
 http://www.alarabiya.net/articles/٢٠١٠/٠٧/٣٠/١١٥٢١٧.html 
 http://www.ar.mikipedia.org 
 http://www.voiceofarabic.net/index/php?option=com 

content &view=article&id=٢٥:٢٠٢&catid=٠٩-٠٧-٠٦=&٥:٢٠٠-
٣١&itemid=٣٣٦ 

 http://www.arabthought.org/nod/٢٩٥ 
 http://www.alfaseeh.com/vb/forum/php 
 http://www.zahra١.com/bhooth/٥ Makamat-Allogah.htm 
 http://www.sona٣.org/vb/showthread.php?p=١٣٥٩٢ 
 http://www.alkhabeer.net/vb 
 http://www.adab.com 
 http://www.infomag.news.sy/index.php?inc=issues/shouarticl

e&issuenb=١٣&id=٢٢٣ 
 http://www.tafeda.com/forums/thread٢٧٤٤٤.html  
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٥٪٩٪D٨٪AF%D٨٨٪٩٪D٩٪

٨٦٪D٨٪A٩ 
 http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_label

s&view=label&label=linguistic-congresses" \o 
 http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&l

ang=A&id=١٧٥٩  
   http://majdah.maktoob.com/vb/majdah١١٦٨٧٠/ 

 http://www.arabccd.org/arabic/abstracts.html  
 ttp://aliyoucef.maktoobblog.com/١٦١٤١٠٦/%d٨٪a٧٪d٨٤٪٩٪

d٨٪b٩٪d٨٥٪٩٪d٨٪a٧٪d٨٤٪٩٪d٨٪a٩-
%d٨٪a٧٪d٨٤٪٩%d٨٪a٣٪d٨٪ac%d٨٦٪٩٪d٨٪a٨٪d٨٪٩a%d٨٪a
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٩-%d٨١٪٩٪d٨٪٩a-%d٨٪af%d٨٨٪٩٪d٨٤٪٩-
%d٨٪a٧٪d٨٤٪٩٪d٨٪ae%d٨٤٪٩٪d٨٪٩a%d٨٪ac%d٨٪ae%d٨٪b
٧٪d٨٪b١-%d٨٪٩a%d٨٧٪٩٪d٨٪af/" \o 

 http://www.arabthought.org/node/٢٤٩ 
 http://baheth.info/index.jsp?page=/web/includes/start.jsp 
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