لغة الضاد
بين الواقع المرصود واألمل المنشود
"أهمية ودور اللغة عموما واللغة العربية خصوصا في حياة أبنائها"
تعريف الغة:
عند المحدثين:
ذهب المحدثون في تعريف اللغة أنها بنية صوتية ،تتوزع بحسب المجتمعاا واألقاوا ،
ولهااا وئااائف تاديهااا فااي حياااة المت لمااين بهااا ،ف ااد عرفهااا العااالل اللغااوي الحااديي دي و ااير
ب وله:
"اللغااة نمااا ماان العلمااا الصااوتية ا صااالحية فااي أذهااان الجماعااة اللغويااة ،يح ا
التواصل بينهل"(.)1
عند ال دماء:
عرف ابن جني اللغة من ألف عا ب وله:
"اللغة أصوا يُعبر بها كل قو عن اغراضهل"

()2

هذا عن اللغة عموما ً وإذا نمرناا إلاا اللغاة العربياة مان هاذا الجواناب فشا نها ا ن كال
لغااا البشاار ،غياار أن كاال تجمااع بشااري علااا وجااه األرل يهااتل بلغتااه ويوليهااا ماان العنايااة
والرعاية ما يجعلها من أولا اهتماماته وأهدافه في حياته ذلك أنها تادي لهال فاي حيااتهل دورا
يم ن ا تغناء عنه ،فهي تادي لهل وئائف يم ن للمجتمع أن يستغني عنهاا ،إضاافة إلاا
كااون اللغااة و اايلة ماان و ااائل تح ياا الااذا ا نسااانية ،ودعامااة ماان دعامااا الوحاادة بااين
المت لمين بها.
وئائف اللغة في حياة المت لمين بها:
ل اال لغااة وئااائف وأدوار ت ااو بهااا فااي حياااة المت لمااين بهااا ممااا يجعلهاال يهتمااون بهااا
ويعتزون بها ويبذلون من أجلها ويستساهلون الصاعب فاي ابيل الحعاائ عليهاا ،فلنتعارف علاا
بعض هذا الوئائف ،وهل العربية قادرة علا الوفاء بها أ أنها عاجزة عن ذلك!.
أول تلك الوئائف أن اللغة و يلة لإلبلغ وا تصاال والتعااهل باين أفاراد المجتماع الاذي
يت لل بها( ،)3فبها يستايع ا نسان أن يعهل اآلخرين وأن يعهل عن اآلخرين ،أنها و يلته األولا
واأل ا ية في ا تصال ب فراد مجتمعه ،وهي الوئيعة األولا من وئائف اللغة ،وكل لغة يتحدث
بها قو فإنها تلعب هذا الدور في حياتهل بصعة عامة.

( )1علم اللغة ،د /محمود السعران ،ص( 15 ،15الطبع الثانية عام 5995م).
( )2الخصائص البن جنى ( 33/5تحقيق محمد على النجار) ،طبعة دار الهدى ،بيروت ،بال تاريخ.
( )3انظر في ذلك التعريف بعلم اللغة لدافيد كريستل ،ص ،99-99ومدخل إلى علم اللغة د /محمد حسن عبدالعزيز ،ص ،9ومن أسس
علم اللغة د /حبلص ص ،33اللغة لفندريس ،ص.31
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والعربية العصحا من هذا الناحية قادرة علا أن ت ون لغة ا بلغ والعهل واإلفها وقاد
ا تااعت أن تلعب هذا الدور بصعة أ ا ية علا مدى تاريخها الاويل ،بل أنهاا ماا تازال قاادرة
علا الوفاء بهذا الوئيعة بل انك لتعجب من لغة من يعهال العاامي والماتعلل وانصااف المتعلماين
أهل نصوصها وهو ال رآن ال ريل ،فعندما يستمع إليه من العامي فإنه يحر العهال وكال ي خاذ
منها علا قدر ا تعدادا ،بدليل ا تجابة البادية عليه عند ا تماعه.
ثاني هاذا الوئاائف أنهاا و ايلة اإلنساان فاي التع يار ،فالصالة بان اللغاة والتع يار صالة
قوية يم ن العصل بينهما ،حتا أنه يتصور أن ي ون هناك تع ير بغيار اللغاة( .)1والعربياة
ت ل في ذلك عان أ اهر لغاا الادنيا ،ف اد كانات و تازال و ايلة التع يار عناد علمااء هاذا األماة
وعامتها في عصاورها الزاهارة ،تلاك العصاور التاي خلعات عادداً حصار لاه مان المالعاا فاي
تا فروع المعرفة ا نسانية ،التي أنار وجه األرل وكانت األ اا الاذي بناا علياه الغارب
حضااارتهل المعاصاارة ،ومااا تاازال كااذلك لغااة التع ياار عنااد علماااء هااذا األمااة وعامتهااا فااي وقتنااا
الحاضر.
ثالي هذا الوئائف أنها من و ائل البشر في تسجيل المعارف ا نسانية فاللغة من أهال
تلااك الو ااائل فااي تسااجيل هااذا المعااارف ،وهااو أماار يلمسااه الجميااع فااي ااتا مناااحي المعااارف
اإلنسانية يستوي في ذلك ما كان متصل باإلنسان ذاته وما كان متصل بال ون وعلومه.
ول د ضربت العربية في ذلك مثلً رائعا ً في قدرتها علا ا تيعاب العلو  ،وأن ت ون لغاة
علمية في كل ما ي تب بها أو يسجل بها ،فل د أثبتت جدارتها وتم نها من ذلك ،فبها برع علمااء
هذا األمة قديما في تسجيل معارفهل العلمية واإلنسانية في الهند ة والحسااب والجبار وحسااب
المثلثا وال يميااء والعيزيااء والجغرافياا والااب وصاناعة الادواء كماا كانات و ايلتهل لتساجيل
التاريخ واآلداب وعلو اإل ل .
وانها في وقتنا الحاضر ما تزال قاادرة علاا تساجيل تلاك العلاو بماا فاي ذلاك ماا يساما
خا بالعلو الابيعية وصوابها العلو ال ونية أو العلو الربانية.
رابع هذا الوئاائف أن اللغاة و ايلة مان و اائل تنمياة المهاارا اللغوياة واألدبياة عناد
الموهوبين بين المتحدثين بها ،ف ل لغة من لغا البشر تم ن المتحدثين بها مان تنمياة قادراتهل
اللغوية ومهاراتهل ا دبية في ثر النتاج بها في هذين الجانبين.
ول د ضربت اللغة العربية في هذين الجانبين أروع المثل وأصاد علاا أنهاا أكثار لغاا
األرل قدرة وا تجابة ،وفيها كتب العربي عرا ونثرا وعبار أصاد تعبيار عان م نوناا تلاك
النعس ا نسانية ،وأن النائر والمت مل فيما خلعته األجيال المتعاقبة مان النتااج اللغاوي واألدباي
ليعاج بهذا ال ل الوافر الاذي لال يتاوافر ألياة لغاة علاا وجاه األرل فبهاا جااء مصانعا اللغاة
واألدب ب جنا ه المختلعة قديما وحديثا.
خامس هذا الوئائف :أنها تزود اإلنساان بالتعاابير الجااهزة المنا ابة ل ال موقاف ،مماا
يادي إلا التنا ا جتماعي بين األفراد الذين يت ملون بها.
ااااد هاااذا الوئاااائف :أن اللغاااة ت اااو بوئيعاااة نعساااية للمااات لل فهاااي النتااااج الع لاااي
ويستايع اإلنسان من خلل اللغة أن يتعرف علا نعسية ال اتب من ملحمة اضاراب تلك اللغاة
( )1انظر اللغة لفندريس ،ص ،55ومن اسس علم اللغة ،د /حبلص ،ص.36
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أو ا اات امتها ور ااوخها ونحااو بااذلك ممااا ياااثر علااا الجوانااب المختلعااة فااي أصااواتها وأبنيتهااا
معرداتها.
وتراكيبها ود
والعربية في ذلك الجانب ك ل لغا البشر قادرة علا أن تع س النسيج الع لي والنعساي
لصاحبها لنرصد في النهاية ملمح صورة نعسية للمت لل بها.
تلك أهل الوئائف التي ت و بها اللغة فاي حيااة المت لماين بهاا ،وإذا كناا نلحا أن غيار
العرب من كل تجمع بشري يعتد بلغته ويوليها من العناية والرعاية ما يجعلها قضية قومياة لهاا
ا هتمااا األول والمنزلااة األولااا ماان قضااايا المجتمااع ،فلماااذا نجااد عناادنا ا عتااداد وا عتاازاز
بلغتنا العربية التي قامت وت و وما تزال قادرة علا ال يا بما ت و به من لغا أخرى في حيااة
المتحدثين بها؟!
وإذا كنا نرى من غيار المت لماين بالعربياة موقعاا يغااير ماا نجادا مان موقاف المت لماين
بالعربية من اعتزازهل بلغتهل واهتمامهل بها والبذل من أجلها وال د فاي تحصايلها ،والتعاب فاي
تاويرها والحعاائ عليهاا ،فإناا نجاد أن السامة العاماة ل ثيارمن المتحادثين بالعربياة أنهال يوناون
منها ،م دعين صعوبتها ،وعد صلحيتها في نمر قو مانهل لمجااراة العصار وماا إلاا ذلاك مماا
يدعيه بعضهل في ح تلك اللغة.
وإذا حمنا أن العربية تادي ما تاديه غيرها من اللغا فاي حيااة البشار بصاعة عاماة
وقد رأينا كيف أنها ت و ب ل ذلك بتم ن واقتدار فإنها باإلضافة إلاا ذلاك ت او فاي حياتناا بادور
خاير وفعال ،فهي مدخلنا إلا فهل كتاب هللا و نة ر وله صلا هللا علياه و الل ،وماا دار حاول
هذين األصلين من علو علا مدى تاريخ هذا األمة ،وذلك التااريخ الاذي يجااوز الاف وربعمائاة
عا .
إن العربيااة هااي الماادخل الابيعااي إلااا فهاال هااذا العلااو فهم اا ً صااحيحا ً لاابس في اه و
غمول و زيغ و خاا  ،إذ أناه كلماا تم ان اإلنساان مان العربياة كاان فهماه لنصوصاها أجاود
وأ لل وكلما تدنا مستواا وتم نه منها كان فهمه أردأ وإلا الخا أقرب.
ونحن بحاجة ما ة إلا العهل الصاحيح حتاا نساتايع أن نحسان ا تبااع الاذي أمرناا باه
خال نا ،وأ ار إلا ئ من أثرا علينا في نحو قوله تعالا:
ش َا طه321 :
ض ُّل َو يَ ْ
 فَ َمنْ اتَّبَ َع ُهد َ
َاي فَل يَ ِ
فحسن ا تباع ينجو به صاحبه من الضلل والش اء ،و ي ون حسان ا تبااع إ بحسان
العهل ،و ي ون حسن العهل وجودته إ ب ن يتم ن اإلنسان من لغته العربية وأن يرقا مساتواا
فيها ،وهو أثر لو لل ي ن غيرا منها ل عا به دافعا ألن ننزل هاذا اللغاة المنزلاة اللئ اة بهاا وأن
نعتز بها كما يعتز غيرنا بلغته واء بسواء.
ولو تحدثنا عن أهمية اللغة العربية فهذا هادا لغير العارب ،فاا طلع علاا اهادا
غير العرب في العربية له طعل آخر ،ألنهل عرفوا قيمة لغتنا وهل ليسوا منا.
* ي ول العرنسي إرنست رينان:
"اللغة العربياة بادأ فجا ة علاا غاياة ال ماال ،وهاذا أغارب ماا وقاع فاي تااريخ البشار،
فليس لها طعولة و يخوخه".
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* ي ول األلماني فريتاغ:
"اللغة العربية أغنا لغا العالل"
* ي ول وليل ورك:
"إن للعربية لينا ً ومرونة يم نانها من الت يف وف ا لم تضيا العصر".
وأخيرا يم ن أن ننسا قول مصاعا صاد الرافعي في "وحي ال لل":
"إنمااا ال اارآن جنسااية لغويااة تجمااع بااين أطااراف النساابة إلااا العربيااة ،فاال ياازال أهلااه
مستغربين به ،متميزين بهذا الجنسية ح ي ة أو ح ما".
وإذا طرحنا اال لماذا نحاف علا اللغة العربية؟ ت ون اإلجابة في عدة ن اط وهي:
( )3اللغة العربية ودورها كلغة أ :
 -3التواصل بين المر ل والمتل ي و هولة تبادل المعلوما .
 -2تضاعف قدرة اإلنسان علا ا تيعاب والع ر وا بداع عناد ا اتخدا اللغاة
األ .
 -1ضياع جهد ووقت وطاقة في ا تيعاب المعنا األجنبي قبل ا تيعاب المعناا
والمعهو الم صود ،هذا الوقت والجهد والااقة يم ن ا تثمارها في قراءة
مرجع أو أي ا تثمار معيد.
( )2اللغة العربية وقدرتها علا ا تيعاب العلو في مواجهة العولمة:
ويسو غنيل







()1

ما متعددة للعربية تواف

ما اللغة العلمية ،وهي دون تعاصيل:

المنا .
الوضوح.
ال صد إلا ح ي ة األمور.
ت بل المصالحا .
وحدة المعهو التركيبي للجملة العلمية.
مولية صعة العلل و لمة البنيان اللغوي وا يجاز.

ويشير الها مي( )2لذلك ب وله:
إن منهاج اللغة العربية حين يوجه جهاودا نحاو اكسااب النا اوة لغاتهل بماا يم انهل مان
ا تخدامها في تح ي ا تصال والتعبير وتسهيل التع ير وحين يلمسون واقعا عب رية لغتهل فاي
أنممتهاااا المختلعاااة ويمار اااون عملياااا التع يااار فاااي تحليااال النصاااو  ،وت ويمهاااا وتاااذوقها،
واكتشاف أغراضها ومضامينها وحين يتصلون بتراثهل األدباي الخالاد عبار العصاور حاين يععال
المنهاج ذلك ي د خير رد علا ادعيااء تخلاف العربياة وجمودهاا ،وعجزهاا عان مجااراة العصار

( ) 1كارم السيد غنيم ،اللغة العربية والنهضة العلمية المنشودة ،عالم الفكر ،المجلد التاسع عشر ،العدد الرابع ،يناير – مارس ،5999
الكويت ،ص.99-35
( )2عبدهللا بن مسلم الهاشمي ،دور منهاج اللغة العربية في الحفاظ على الهوية العربية ومواجهة تحديات العولمة ،مؤسسة الفكر
العربي ،المكتبة الرقمية0959 ،م.
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والتعبير عن العلل والت نية ،فل تزيادا هاذا ا دعااءا إ تمسا ا بلغتاه وحرصاا علاا المحافماة
عليها.
( )1خصائص العربية كلغة حية:
-3
-2
-1
-4

-5

لغة ال رآن ال ريل.
الوضوح والسهولة والمرونة والتاور.
درجة التنميل.
توفر و ائل النمو الع لي:
أ -ا ت ا .
ب -ا لصا .
ا قتصار وا يجاز.

( )4اللغاااة العربياااة ودورهاااا فاااي الوحااادة ال ومياااة والوحااادة اإل ااالمية كلغاااة العااارب
والمسلمين ودور اإل ل في الحعائ عليها حيي أمدها بث افاة عربياة ااملة تتمثال فاي التااريخ
اإل لمي والع ه وو ائل علو الدين..
( ) 5ا تخدا اللغة العربية ايعرل حتمياة الترجماة والتعبيار للتواصال الحضااري ماع
غيرنا من الشعوب األخرى وما يم ن أن نضيعه للغة من إثراء للمعجل باأللعائ وغير ذلك.
( )6اللغة العربية لغة ال رآن ال ريل :ويرى المستشر المسلل د /عبدال ريل جرماالو
أن اللغة العربية ندا هاما اب ا علا روعتها وخلودها وهو ال رآن ال ريل ،وكذلك كان أل لوب
ال رآن أثر عمي في ث افا الشعوب األخرى التاي اقتبسات آ فاا ً مان ال لماا العربياة وازدانات
بها لغاتها األصلية فزادتها قوة ونما ًء.
( ) 7مواجهة العولمة وما ترمي إليه مان تهمايم ماا عاداها مان الهوياا والث افاا أن
الدولاة العربيااة هاي الدولااة الوحيادة علااا مساتوى العااالل التاي تاادر العلاو فااي جامعتهاا بلغااة
أجنبية.
م درة اللغة العربية علا مواكبة تاورا العصر:
لغااااااااة لهااااااااا كاااااااال الخلئاااااااا تنحنااااااااي

اااااااااارفا يعجاااااااااار حساااااااااانها زلاااااااااازا

كاااااال ماااااان عشااااااي راح يااااااار بابهااااااا

فا ااااااااااااات بلته ،وف ااااااااااااات األغااااااااااااال

ين ر أحد فضل اللغة األ في توقد اإلبداع وا بت ار والدول المت دماة تادافع عان لغتهاا
األ بشرا اة وقااوة وتضاع ال ااوانين اللزماة للمحافمااة عليهاا و تتهاااون فاي تابي هااا ،واللغااة
العربيااة ليساات لغااة أ فحسااب باال هااي لغااة األمااة العربيااة والرباااط بااين دولهااا وهااي لغااة األمااة
اإل لمية ولغة الدين اإل لمي؛ لذلك يتالب الحعائ عليها قوة مضاععة لغيرها من اللغا .
ول نهااا لف ااف تعاايم اليااو واقعااا مااراً؛ فهااي بااين مسااتهين بش ا نها ،غياار آبااه بالدقااة
وداع إلا نبذها ،وا تبدال اللغة األجنبية بهاا فاي
والصحة في ا تخدامها لغة للتعبير وا تصال،
ٍ
التدريس والت ليف ،حتا في المستويا األولا من التعليل ،مدعيا أنها عاجزة عن مواكباة العلال
والت نولوجيا ،وا تجابة لما يحدث فيهما من تاور متسارع ،و ُمناد بضرورة ا تخدا العامياة
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لغة لإلعل وا نتاج األدبي ،زاعما أنها الو يلة األنجح فاي مخاطباة الجمااهير ،والوصاول إلاا
ع ولهل وقلوبهل.
وقد رميت العربياة باتهل وأقوايال بغياة اقصاائها عان م انهاا المعتارل لهاا عناد العارب
واحلل العامية أو لغة أجنبية م انها ،ويلخص وليد خالص( )1هذا األقاويل بمجموعة من الن اط
أهمها أن العربية "لغة بداوة" تعت ر إلا التجرياد ..عهاد لهاا بالمخترعاا الحديثاة ...وتعت ار
إلا دقة المصالحا العلمية ...كما أن ما فيها من مصالحا قليل وي اد ي اون معادو الجادوى
وهي بالضرورة ليست لغة عالمية كما أنها من حيي دقائ ها تعت ر إلا نما تعصيلي للازمن فاي
الععل كما تجدا في اللغا األوروبية ،وهي تصلح أن ت ون أداة إلقامة التع ير المنا ي.
والساال الذي نود أن نجيب عنه في هاذا المحاور هاو :هال العربياة قاادرة علاا مواكباة
تاورا العصر وروحه؟ أ أنها غير قادرة علا ذلك؟ وهل ما هي عليه اليو من عجز لمواكبة
العلو الحديثة والتاورا السريعة هل هذا قصور ون ص يرجع لها نعسها أ ما السبب؟؟
الح أن العربياة لغاة م ملاة النماو ،ا اتااعت أن تعبار عان دقاائ المشااعر ا نساانية
والصور واألحا يس ،وهي التي حدد هوية العربي ،ويشادو بهاا منال اا ً فاي جزيرتاه العربياة
ب جمل الصور الشعرية ،وأعذب الرؤى النثرية وهي تنحو في ثنايا ت وينها وخصائصاها الذاتياة
منحا إنسانيا ً وعالمياً ،يصل إلا آفا العالمية واإلنسانية وقد تجسد هذا المنحا عندما أصبحت
العربية لغة الوحي اإللهي ..وه ذا وجد العربية مجالها الحيوي في عالمياة الادعوة اإل المية
بوصعها لغة ال رآن ال ريل.
وقد واكبت اللغة العربية حركاة النهضاة الحضاارية العربياة واإل المية ،وأصابحت فاي
عصورها لغة عالمية بعضل انتشار ا ل  ،وفتحت صدرها لتراث اإلنسانية ،وحعمت ما تركاه
األقاادمون ،ف ااس العاارب لنهضااة علميااة ،قاادمت معجاازة فااي حضااارة جدياادة قاماات علااا العلاال
والمعرفااة وا نجااازا المعياادة للعاااملين انال اات ماان هااذا األرل العربيااة مااع العاااتحين ،ر اال
الحضارة والعلل والع ر واإليمان.
ول د اتايح للعربياة أن تتحاول باذلك إلاا لغاة عالمياة عبار العصاور اإل المية المتعاقباة
ألنها واجهت لغا وحضارا متعددة ،ف ثبتت أصالتها وا تيعابها ل ل جديد في هذا الحضارا
التي طوعتها وف معاييرها العربياة واإل المية العالمياة ...وأصابحت اللغاة العربياة لغاة جمياع
الشعوب المنتسبة إلا الدولة العربية ،والرابط األ ا ي للعلل والع ر والعمل والادين والحيااة....
وبااذلك كاناات اللغااة العالميااة األولااي فااي عصاار ازدهااار الحضااارة العربيااة اإل االمية منااذ ال اارن
الثالي الهجري ....وتجلت عالميتها بصورة واضاحة ،عنادما كانات البعثاا العلمياة مان مختلاف
األقاااار األوروبيااة تااا مراكااز اإل ااعاع الث ااافي فااي دمش ا وقرطبااة وا اابيليه وغرناطااة....
وغيرهاا للدرا اة باللغاة العربياة وبمصاادرها العلميااة العربياة العريادة فاي وقتهاا واحتلات بااذلك
اللغاة العربياة والحاروف العربياة واألرقاا العربيااة م اناة ا حتارا وال دا اة والت ادير فاي نماار
وآراء جماهير تلك الشعوب ،فانعرد اللغة العربياة بتح يا هاذا العالمياة مان باين جمياع لغاا
األمل األخرى ...ألنها أصبحت لغة الع ر والث افة والعلال واإلدارة والمرا ال والتجاارة والااب
والهند ااة ،وو اايلة ا تصااا الدوليااة واآلداب والحياااة اليوميااة ...ف اناات العربيااة لغااة العلااو

( ) 1وليد محمود خالص ،اللغة العربية والعولمة ،بحث مقدم إلى مؤتمر مجتمع المعرفة التحديات االجتماعية والثقافية اللغوية في العالم
العربي حاضرا ومستقبالً ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط.
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والرياضاايا والاااب والسيا ااة والدبلوما ااية ،وئاال العلماااء الرياضاايون والبناااؤون واألطباااء
والمارخون المسلمون والعرب ا اتذة ا اتذة وفل عة العل عة ومعلماي المعلماين نحاو ألاف
عا .
ونستايع ال ول ب ن المواجهة التاي يعرضاها التااور العلماي علاا اللغاة العربياة ليسات
جدياادة عليهااا و هااي فااي الصااراع الحضاااري ،ف ااد عرفاات اللغااة العربيااة عباار تاريخهااا الحافاال
صااورا ماان هااذا المواجهااة ا ااتااعت أن ت بلهااا فااي عصاار الساايادة إلااا حااوار فااي اابيل خياار
الحضارة اإلنسانية ،فاللغة العربية وليادة مسايرة رائادة فاي العاااء الحضااري ،تخشااا وإنماا
ترحااب بااه ،باال تتالااع إليااه ماان منال ا ال اادرة علااا العااااء ،فماان ممياازا اللغااة العربيااة أنهااا
"مرنة" ،تتعاعل مع حركة الحياة ،وتساير الزمان في تاورا في كل عصر ،فهي في قوامها او
مجتمعهااا كااائن حااي ،ينمااو يتغياار وفاا متغياارا المجتمااع ،وتتميااز عاان غيرهااا ماان اللغااا
بخصائصها متعددة تجعلها تواكب كل عصر وما يجد فيه من ممااهر الحيااة الجديادة والحضاارة
المتاورة ،وتعد و يلة مهمة في مواجهة تحديا العولماة ،وذلاك مان خالل األصاول وال واعاد
التي وضعها األوائل ،وما قامت عليه مان مانهج علماي فاي التولياد اللعماي والاد لي لنماو اللغاة
وتاورها ومواكبتها للحضارة والحياة المتجددة ،وأهل تلك الخصائص:
-3
-2
-1

-4

-5

-6
-7

اإلعااراب :وي صااد بااه احتعااائ العربيااة بالحركااا فااي أواخاار ال لمااا  ،وهااي أقااوى
خاصية من خصائص العربية.
ا ااتراك :وهااو أن ت ااون اللعمااة معتملااة لمعنيااين أو أكثاار نحااو "العااين" ،تحتماال
"عين الماء" ،و"عين المال" ،و"عين السحاب".
التضاد :وهو العائ ل ل منها معنياان أحادهما ضاد اآلخار مثال "المات" يارد بمعناا
اض المَّاانْ إِ ْثاال"
التااوهل والشااك ،ك ولااه تعااالاْ " :
اجتَنِبُااوا َكثِيااراً ِماانْ المَّاانْ إِنَّ بَ ْعا َ
الحجاارا  ،32 :وي ا تي بمعنااا الي ااين والعلاال ،ك ولااه تعااالا " :الَّا ِذينَ يَمُنُّااونَ أَنَّ ُه ا ْل
اج ُعونَ " الب رة.46 :
ُملقُو َربْ ِه ْل َوأَنَّ ُه ْل إِلَ ْي ِه َر ِ
الترادف :وي صد به األلعائ المعردة الدالة علا ئ باعتبار واحد مثل "الوصل" و
"العايااة" ت ااول "وصاالته" و "ردفتااه" و "حبوتااه" واللغااة العربيااة ثريااة بهااذا
المترادفا .
ال يا  :وهو ا تنباط مجهول مان معلاو  ،ومان ال ياا فاي العصار الحاديي ألعاائ
كثيرة دعت الحاجة إلا ا تعمالها في التعبير عن كثير من ح اائ العلساعة والعلاو
والعنااون ،مثاال المصاادر الصااناعي كالجاهليااة والرهبانيااة ،ومااا يصاااغ علااا وزن
"فعَّال" للمبالغة مثل "البَّراد" ،وا ال اآللاة علاا وزن "مععاال" مثال "محارار"،
نجال" فا ات وا
وهو ما يُعرف "بالترمومتر" ،وما هو علا وزن " ِم ْع َعال" مثال " ِم َ
علا قيا ه " ِمج َهر" وهو المسما "بالمي رو وب".
ا ت ا  :هو ا تخراج لع من لعا أو صايغة مان صايغة ،مثال "الضارب" يُشاتَ
منه ا ماء وأفعال مثل "ضارب" ،و"مضروب ،ويضرب ،واضرب"..
التعريب (ا قترال) :وهو ما لعمت به العرب من غير لسانها فعربته فصار عربياا
بتعريبها إياا فهي عربية في هذا الحال وذلاك بعاد اخضااعها لتعاديل يساير فاي لعا
حروفهااا وإخراجهااا عاان األوزان العربيااة الم لوفااة بحيااي تصاابح مااع ت اااد الاازمن
ائغة حلوة الجر ك نها أصالية مثال" :ابريا " عان العار اية ،و"ابلايس" عان
اليونانية ،و "بركان" عن اللتينية ،و"برميل" عن ا ياالية ....ويالا علاا هاذا
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النااوع ماان األلعااائ ا اال "المع ا َّرب"  ....وفااي العصاار الحااديي ئهاار ألعااائ جدياادة
ُمعربة ،مثل (ُ )televisionع َّربَت إلاا "تلعااز" جرياا ً علاا صاوغ ا ال األلاة علاا
وزن مععال...
 -8النَّحت :وهو عملية اختصار واختزال في ال لما والعبارا  ،ب ن تعماد إلاا كلمتاين
أو جملة فتنزع من مجماوع حاروف كلماتهاا كلماة تادل علاا ماا كانات علياه الجملاة
"ح ْوقَ َل" من قال حول و قوة إ
نعسها ك ولنا " َ ْب َح َل" من قال بحان هللا ،و َ
باا ....وقاد ا ااتعاد المعاصارون ماان هاذا الماااهرة ،ف االوا لحيااوان المااء واليابسااة
"برمائي" ،اخذين ذلك من كلمتي بروماء...
 -9ا يجاااز :وهااو ماان أباارز خصااائص العربيااة ،ويشاامل هااذا اللغااة حروفهااا وألعائهااا
وتراكيبها مناوقة وم توبة فمثل :الحرف (ع) له أربعة أ ال في العربية (ع  -ـع
– عـ  -ـعـ) وفي اللغاة األجنبياة نحتااج إلاا حارفين م ابال حارف واحاد فاي العربياة
ألداء صو معين كالخاء ( )khوالجيل (.)dg
وياكد التاريخ م درتها العلمية وذلك من خلل موقعين تعرضت لهما العربية:
األول :كان في أول ئهور اإل ل عندما ئهر مصالحا جديدة ،ذا د لاة ارعية،
وقد نجحت في ذلك أيَّما نجاح.
الثاني :في العصر العبا ي األول عندما تُرجمت أمها ال ُ تاب والمالعاا مان اليونانياة
والسريانية والعار اية ،فلال تعجاز العربياة عان تحمال تبعاتهاا ،ولال يشاك واحاد مان المتارجمين
آنذاك في قصور العصحا عن ا تيعاب األف ار العلسعية والعلمية ،التي كانات لمع اري اإلغريا
والرومان والسريان وغيرهل.
وما نجاح تدريس الاب بالعربية العصحا في وريا الشا ي ة فاي عصارنا الحاضار ،إ
برهان آخر علا قدرة لغتنا الجميلة علا ا تيعاب علو العصر والتعبير عن ممااهر مساتحدثا
الحضارة(.)1
وهذا التجربة ليسات جديادة أيضاا علاا العربياة ،ف اد تم ان علماؤناا ال ادماء مان رصاد
المصااااالحا العلميااااة فااااي مالعااااا بعينهااااا كمعاااااتيح العلااااو "للخااااوارزمي" والتعريعااااا
"للجرجاااني" ،والمعاارب األعجمااي فااي لغااة العاارب "للجااوالي ي" ،كشاااف اصااالحا العنااون
والعلو "للتهانوي".
كما أنه للغتنا ميزا تتمتع بها توجد عند غيرها من اللغا  ،منها:
ي ول الادكتور اباراهيل بان ماراد ،مان أهال ميازا اللغاة العربياة الياو قادمها فهاي ت ااد
ت ون أقد لغة حية مستعملة اليو ؛ ألن نصوصها الم توبة تعود إلا أكثر من خمسة عشر قرناا
خلت ،بينما يزياد عمار ا نجليزياة أو العرنساية أو ا ابانية علاا السابعة أو الثمانياة قارون،
فااإن أنممااة هااذا اللغااا الصااوتية والصاارفية والنحويااة لاال ت ااون إ بااين ال اارنين الثالااي عشاار
والرابااع عشاار الميلديااين ،ثاال أن العربيااة قااد ب ياات علااا امتااداد تاريخهااا الاوياال محافمااة علااا
وحادتها ،فلال تتصاادع لتن سال إلااا لهجاا  ،علااا غارار مااا حادث للغااة اللتينياة ،ولاال ياارأ علااا

( )1خليل حلمي خليل ،المعرب والمولد والدخيل في تاج العروس ،االسكندرية.0995 ،
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اصواتها أو أبنيتها وتراكيبها تبدل يذكر ،ولل تن سل لذلك إلا عربية قديمة وعربية حديثة ،وقاد
يستعصي ال ديل منها علا فهل المحدثين(.)1
وي ول الدكتور حسين نصار إن أكبر تحاد واجهتاه العربياة كاان عنادما أخرجهاا اإل ال
ماان جاهليااة غنيااة كاال الغنااي فااي اإلبااداع األدبااي ،ف ياارة كاال الع اار إلااا حااد اإلماال فااي اإلنتاااج
العلمي ،ثال ال اا بهاا فاي بحار وافار مان الحضاارا والعلاو والعلساعا والعناون وكال صانوف
المعرفة التي ابت رتها األمل المتاخمة للجزيرة العربية ،ويساجل المارخاون كياف انبث ات حركاة
ف رية منذ أواخر ال رن الهجري األول ،وكيف انعرد الشاعوب الناط اة بالعربياة (مان الشاعوب
الناط ة بالسريانية والعار ية واليونانية) بالريادة العلمية والحضارية فاي مجاال البحاي العلماي
والترجمة والتعريب.
ي ول غو تا لوبون :ل اد اصابحت اللغاة العربياة لغاة عالمياة فاي جمياع األقااار التاي
احت ت مع الشعوب العربية ،حيي تراجعت أمامها حتا اللغة اللتينية في به الجزيرة اإليبيرية
(األندلس).
ول د أدرك أولوا العلل في تلك العترة أن اللغة العربية هي الو ايلة الوحيادة لن ال العلاو
والعنااون واآلداب ،باال ل ااد اضااار رجااال ال نيسااة إلااا تعريااب مجموعاااتهل ال انونيااة لتسااهيل
قراءاتها في ال نائس اإل بانية(.)2
هذا الم انة الحضارية العالمية ،اكتسبتها اللغة العربية بعضل ما تتمتع به مان مميازا
وام انا لصهر الث افا التي احت ت بها بعد أن ا توعبتها ،وكيعيتها بماا يلماس ب صاولها أن
هذا يمنحها المرونة في ت بل الث افا األخرى.
وهذا عنصر آخر يُضاف إلا م انتها العالمية ،ت ول الدكتورة مهاا خيرباك ناصار :بهاذا
البااديهيا العلميااة ،الحضااارية اإلنسااانية تاال إنتاااج الحضااارة العربيااة اإل االمية العالميااة التااي
صااهر المعااارف العلميااة والعلسااعية والث افيااة والحضااارية عنااد أماال كثياارة فااي مختباار البيوااة
الع ريااة الحضااارية الجدياادة ،و ااجلت النتااائج بلغااة عربيااة ،أثبتاات قاادرة متعوقااة علااا احت اواء
ابداعا الع ل اللمحدود ،ف غنت اللغة العربية بمعردا غريبة عن التداول ا جتمااعي ،ول نهاا
لل ت ن غريبة عن طبيعة ت وينها وخصائصها ومميزاتها(.)3
وما تميز به اللغة العربية صعة الت ثر والت ثير بل حادود ،ماع المحافماة علاا هويتهاا
و خصاايتها ،هااذا اامة اللغااا ال ويااة الغنيااة بالعناصاار الحيااة التااي تعاااي وت خااذ ،مااا يمنحهااا
فرصة التاور والتجدد.
ت ااول الاادكتورة مهااا خيربااك ناصاار :احتضاانت اللغااة العربيااة حصاااد الع اار العربااي الااذي
خضع من خلل رحلة الع ار اللمحادود إلاا مااثرا داخلياة وخارجياة بادأ بالتعاعال التجااري
والحضاري وا جتماعي مع عوب غير عربية ،ف مدتهل التجربة اإلنسانية ال ائمة علا الحاوار
والتبادل والتعاعل ،بمعردا لل ت ن في أصل المناو العربي ،ون لوا أيضا ً إلاا اآلخار معاردا
دخلاات مااع حركااة الزمااان ،فااي أصاال لغااتهل ف ثبتاات اللغااة العربيااة قاادرتها علااا التا ثر والت ا ثير،
( ) 1د /ابراهيم بن مراد ،مكانة اللغة العربية بين لغات العالم الواسعة االنتشار ،كتاب من قضايا اللغة العربية المعاصرة ،اصدار
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس ،5999 ،ص.051
( ) 2الدكتور بكري عبدالكريم ،عالمية اللغة العربية ،الرؤية واألداة ،كتاب العربية الراهن والمأمول ،ص.091
( )3المصدر السابق ج ،5ص.369
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وأكااد علااا االمتها وأصااالتها ب بااول ال ثياار ماان المعااردا غياار العربيااة ،وحافماات علااا
م وماتها ،بالرغل من تعدد اللهجاا  ،التاي لال يُحعا منهاا إ ماا يتوافا وطبيعتهاا و يتنااقض
وجوهرها وخصائصها(.)1
هناك علا جانب آخر مهل يبين طبيعة اللغة العربية ،وهاو جاناب ا ات ا أي هاي لغاة
ا ت اقية ،وهي الصعة التي تجعلها صالحة ل ل زمان وم ان وقادرة علا ا تيعاب المساتجدا ،
والتعاعل مع اخوتها من اللغا األخرى.
هااذا الجانااب ال ااوي فااي اللغااة ياادفع بهااا أن ت ااون عالميااة يسااتعيد منهااا البشاار بمختلااف
أجنا هل ،وبخاصة الباحثون في اللسانيا إنه أحد مماهر قوتها وحيويتها وعلميتها.
وتتميز اللغة العربية أنها املة بم وناتها صالحة للولوج في مختلف المياادين العلمياة
والع رية واألدبية والتربوية وا جتماعية وا قتصادية والعنية ،وكل المجا التي يحتاج إليهاا
البشر ،وتلتص بحياتهل ،ويتوقف عليها تحركهل ونشاطهل.
ي ااول الاادكتور محمااد مصاااعا اباان الحاااج :ولاال ت تسااب العربيااة عالميتهااا هااذا ااعة
ا نتشااار وكسااب الصااراع اللغااوي ف ااط ،باال كااان لهااا طابعهااا العااالمي ل ونهااا لغااة العلاال والبحااي
والمرا ل الدولية والعلقا السيا ية وا قتصادية ،كما كانت لغة األدب والعنون في مختلاف
الث افا التي اعتن أهلوها اإل ل (.)2
وبااالرغل ماان ذلااك كلااه ،بااالرغل ماان تااوفر هااذا المياازا والسااما للغااة العربيااة ذاتهااا
وقاادرتها العلميااة علااا ماادار التاااريخ ،إ أنهااا عاااجزة فااي الوقاات الحاضاار عاان ا ااتيعاب علااو
العصر ،و تعي ب غرال تدريس هذا العلو !!! والح ي ة أن هذا واقع يم ن إن ارا إ أناه
يرجع إلا العربية أنها وإنما يرجع إلا المت لماين بهاا فاللغاة العربياة قاادرة م تادرة إذا أراد لهاا
ذلك أبنائها ،قادرة بعاائها التاريخ وقابليتها للتاور والنماء ،وأهليتها للجوار ال ريل مع اللغاا
العالمية ا ألخرى ،فتلك يرتها منذ أن كانت وقدرها يو نزل بها ال رآن رحمة للعاالمين م تادرة
ب بنائهااا المعتاازين بهااا وبا نتساااب إليهااا ،فهااي مرجااع حضااارتهل وتاااريخهل وعنااوان هااويتهل
ومجال ابداعهل وقدر مصيرهل ....وياكد ذلك العالل العرنسي فندريس إذ ي ول:
"الواقااع أننااا نعلاال اطلقااا لغااة قااد قصاار عاان خدمااة انسااان عناادا ف اارة يااود التعبياار
عنهااا( ")3ثاال ي ااول ع ااب ذلااك" :فاال تنصاات اذا إلااا أولوااك المااالعين العاااجزين ،الااذين يحملااون
لغا تهل مسوولية الان ص الاذي فاي مالعااتهل ،ألنهال هال المساوولون علاا وجاه العماو عان هاذا
الاان ص( ،)4فاللغااة كمااا ياكااد كمااال بشاار( )5تجمااد بنعسااها و تتخلااف بابيعتهااا ،كمااا أنهااا فااي
الم ابل تنمو و تزدهر منعزلة عن مجتمعها وما يجري فيه من أحاداث ،وبابيعاة الحاال فاإن
حياة العربية وازدهارهاا ناابع كماا ياكاد ولياد خاالص( )6مان حيااة أهلهاا ،وإقباالهل قادرتهل علاا
اكتشاف م امن العب رية والثراء فيها ،وتم نهل من توئيعها في عيشاتهل ومنااحي حيااتهل ،ماع
مواجهة األخاار المحياة بهاا وبهال وفا خااة ع لنياة مر اومة مان أئهار اماتها التخاايط
( )1المرجع السابق ،ص.095 - 093
( )2الدكتور مصطفى بن الحاج ،عالمية اللغة العربية ،كتاب من قضايا اللغة العربية المعاصرة ،ص.019
( ) 3د /كمال بشر :التعريب بين التفكير والتعبير ،مجلة الدارة ،ع5656 ،6هـ ،ص" 599بتصرف".
( ) 4قندريس ،اللغة ترجمة د /عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص ،القاهرة 5919م ،ص.605
( )5بشر ،اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم ،القاهرة ،دار غريب.
( )6وليد محمود خالص ،اللغة العربية والعولمة.

-11-

والنمر المست بلي النابع من الواقع بغية رصدا بصاراحة حاادة مان جهاة ،وتجااوزا إلاا ماا هاو
أفضل منه من جهة أخرى..
كااان يم اان لحاضاار اللغااة العربيااة أن ي ااون أكثاار ازدهااارا ماان ماضاايها لااو أن األجيااال
العربية أئهر قدرا من ا عتازاز بلغتهاا ،والعناياة بحسان ا اتعمالها ،ول ان األجياال الحاضارة
حين ف د فاعليتها الث افية أصابحت عالاة علاا الغارب لال تعاد تغاار علاا تراثهاا الاذي هاو أول
م وما هويتها ،وبخاصة فيما يتصل من هذا التراث بالجانب التابي ي من الدين واللغة..
كما أن اللغة العربية كغيرها مان اللغاا الحياة تحتااج دائماا إلاا المختصاين الاا تااوير
مصالحاتها لتستوعب العلو والت نولوجيا التي تتاور بسرعة هائلة نتيجاة لثاورة المعلوماا ،
وهذا المهمة ت و بها مجامع اللغة العربية وحركة الترجمة في العاالل العرباي ..واللغاة العربياة
تزداد ثرا ًء ونمواً من خلل الحار علاا التعامال بهاا فاي مختلاف النشااطا الحياتياة مان علال
وفن وث افة وغيرها من فنون الحياة العصرية.
 -1الغنا وعلا اللغة العربية وأ بابه وو ائله
ل د أدرك أعداد هذا األمة علا مدار تاريخها الاويل ممن حاولوا أن ي ضوا عليها أنها
أمة غير قابلة للذوبان في هوية وذا من يغزوهاا ويعتلهاا ،ول اد أدرك أن تادين هاذا األماة هاو
ر تما ها واعتصاامها ،و ار داومهاا علاا هاذا الانهج ف انات حملاتهل علاا الرماوز ال بارى
والشخصاايا العممااا فااي تاااريخ هااذا األمااة ليصاارفوا النااا عاان ا قتااداء بهاال والسااير علااا
نهجهل ،ل ن هذا الحملة لل تعلح ولل تا الثمرة المرجوة منها ،ف د قيض هللا من رد علاا مثال
هذا ا فتراءا  ،ف خرج الع اد مثل عب رياته التي رد بها علا مثل هذا الحمل .
لااذلك ف اان أعااداء هااذا األمااة فااي و ااائل أخاارى لعلهاال يسااتايعون بهااا أن ي وضااوا اار
تما ها ويعتتوا مادة وحدتهل وقوامهل ..وقد أدرك أعداء هذا األمة أن تدين هذا األمة هو ار
ا تعصائها علا الذوبان في هوية غيرها ،وأن اللغة هي الو ايلة إلاا فهمهاا لادينها ،ومان هناا
توجهات الهماال وتبااارى المخااااون والمنعااذون لتعبوااة روح ونعااو نا ااوة األمااة ضااد العربيااة
بتصويرها لغة صعبة مع دة ،تجاري العصر و تستايع أن تعبر عن مستحدثاته ،وقد اتخذوا
لذلك و ائل تا.
وياكد علماء اللسانيا أنه يوجد فاي الوقات الحاضار ماا باين خمساة آ ف و اتة آ ف
لغة (طب ا للتصنيف واحتساب اللهجا أو عدمه) ،وتشير ا حصائيا العلمية أن ما بين ماائتي
وخمسين ألف وثلثمائة لغة تن رل نويا بععال ارعة التواصال والميال إلاا ا اتعمال اللغاا
العالمية األكثر فاعلية ،وهذا ما يسميه بعضهل بالغزو الث افي أو اللغوي.
وبعملية حسابية بسياة يتبين لنا أن ال رن الحالي يشهد اندثار حوالي ثلثة آ ف لغة
أي نصف لغا العالل ،وقد أكد منممة اليونس و لذلك ف د ا عر أحد ت ارير اليونسا و األخيارة
عن أن عدداً من لغا العالل مهددة با ن رال ومن بينها اللغة العربية.
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ما را دولية تنذر بان رال اللغة العربية علا المستوى الر مي والعالمي(:)1
العربية لل تعد لغة عالمية فمنممة األمل المتحدة تتجه إلا الغاء العربية من باين اللغاا
العالمية الر مية في المنممة وهي :ا نجليزية – ا بانية – العرنسية – الرو اية – الصاينية
– العربية ،وذلك لثلثة أ باب:
 -3عااد ا ااتعمال ممثلااي الاادول العربيااة اللغااة العربيااة فااي األماال المتحاادة ،فهاال
يستعملون اللغة اإلنجليزية أو العرنسية.
 -2عد وجود مترجمين عرب أكعاء يجيدون اللغة العربية.
 -1عد وفاء معمل الدول العربية بالتزاماتها المتعل ة بدفع نع ا ا تعمال العربية
في المنممة.
وأوضااح المع اار التونسااي الاادكتور عبدالساال المساادي أن ضااغوط الاادول ال باارى علااا
اليونس و جعلتها تعلن ماخرا أن الح و اللغوية تنحصر في ثلثة:
 الح في لغة األ .
 الح في لغة التواصل المجتمع.
 الح في لغة المعرفة.
وتعني هذا الح و بالنسبة لبلدنا ما ي تي:
 لغة األ  :اللهجة العامية أو إحادى اللغاا الوطنياة غيار العربياة مثال الادن ا فاي
السودان ،والسيريانية في وريا ،واألمازيغية في الجزائر والمغرب.
 لغة التواصل :اللهجة العربية الدارجة.
 لغة المعرفة العالمية :ا نجليزية (أو العرنسية في بعض البلدان).
وه ااذا فالعربيااة العصااحا المشااتركة بااين بلااداننا م ااان لهااا هنااا فااي هااذا الساايا  ،و
تش ل ح ا لغويا ألي فرد!
ومن ناحية أخرى ف د اتخذ عدد من ا جراءا العملية مثل الغاء تادريس اللغاة العربياة
فااي بعااض الجامعااا األمري ي اة وا ااتعيض عنهااا باللهجااا العربيااة مثاال الشااامية والمصاارية
والمغربية والعراقية  ....الخ.
وكااان امتحااان الثانويااة فااي فرنسااا يساامح فيااه للاالااب باختيااار لغااة ثانيااة كاإلنجليزيااة
واأللمانية واإل بانية والعربية ،وابتاداء مان انة  3995لال تعاد العربياة مان باين هاذا اللغاا
وا تعيض عنها بعدد من اللهجا العربية.
وئل عرب  48في ا رائيل – مسيحيين ومسلمين – يحرصون علاا تعلايل العربياة فاي
مدار هل لت ون و يلة للتعبير عن هويتهل وانتمائهل لشعبهل العلسايني العربي ول ن ا رائيل
– المزعومة – اتبعت يا اا اهماال اللغاة العربياة وتهميشاها فاي الحياز المدر اي وتهجينهاا
بالمصالحا والتعبيرا العبرية وا نجليزية.
ما معنا أن العربية مهددة با ن رال وهي لغة ال رآن ال ريل؟

( ) 1بحث بعنوان "عالقة اللغة العربية بالسيادة الوطنية والهوية" ،أ.د /محمد محمود داوود
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ح ا إن ارتباط العربية بال رآن ال ريل له أثر باالغ فاي حعمهاا وحمايتهاا مان ا ن ارال،
ل اان ب ائهااا حااال ضااعف العاارب وتن اارهل لهااا يب ااا فااي حاادود اللغااة الدينيااة المتمثلااة فااي أداء
العبادا كالصلة والدعاء والحج والخاب وتعسير ال رآن والحديي النبوي والع ه  ...الخ.
ل نها تختعي اآلن وتن رل يوا ً فشيوا ً عن ا قتصاد وا اتثمار و او العمال ومجاال
العلو (الاب والهند ة والعلك  ....الاخ) و الت نياة الحديثاة والواقاع يشاهد زهاد أهلهاا فيهاا فاي
هاذا المجااا وغيرهاا والنماارة ال اصارة الساالبية ألهميااة العربياة التااي ت صارها علااا األهميااة
الدينية لصلتها بال رآن والدين أمر يحر العربية من أن ت ون ري ا في مجا الحياة العملية،
فاللغة العربية فضل عن أهميتها الدينية لها أهمية اقتصادية ،و يا ية ،وث افية ،واجتماعية.
فانتشااار العربيااة يمتااد معااه زيااادة فاار العماال والتجااارة وتبااادل المنااافع مااع الشااعوب
األخرى ،والتعريف بالرصيد الث اافي الباديع للعربياة تلاك اللغاة الخالادة المنعاردة فاي الب ااء مناذ
أكثر من  37قرنا من الزمان يتيح العرصاة للساياحة والمهرجاناا الث افياة ليالاع الناا علاا
ر العممة وأ باب الخلود.
ونشر العربية ودعمهاا وا هتماا بهاا باين الشاعوب العربياة واإل المية وهاذا م ا اب
يا ية يستهان بها يم ن أن تح ها العربية.
والعربية لها أهمية اجتماعية في التواصل ا جتماعي الذي يضمن ب اء حيااة اللغاة باين
أهلها؛ مما يعزز تما ك األمة ووحدتها.
من صور الغزو علا اللغة العربية:
جر العادة في الشاارع العرباي علاا اتهاا اللغاة العربياة باالتخلف وال صاور وماا هاي
بتهمة بحاال مان األحاوال للعربياة ذاتهاا أن الماتهل هال العارب الاذين ي ادمون لهاا الازاد والمادد،
فاللغااة إذا اعايتهااا وطلباات منهااا ولااد ل اك مااا تشاااء وإذا أحجماات عنهااا هرباات منااك وضاااعت
فضياع العربية ببه أهلها ،فلايس فاي العربياة جعااء أو جماود أو تخلاف باذاتها ،وإنماا التخلاف
وا ضاراب أصابها من أصحابها.
وفي هذا ت ول العربية علا لسان حاف ابراهيل:
رجاااااااااااااا ً وأ ْكعَاااااااااااااا ًء وأد بنااااااااااااااتي

ُولِاااااااد ُ ول َّماااااااا لااااااال أجاااااااد لعرائساااااااي

إن العربية اآلن تعاني من التلوث اللغوي وهو أحد ممااهر الغازو الث اافي واللغاوي؛ أي
أنها باتت مشحونة باللغا األجنبياة ،واللهجاا التاي حصار لهاا .وقاد أصابح الناا ينمارون
إلا اللغة األجنبية نمرة فوقية في حين ينمرون إلا اللغة العربياة نمارة دونياة معنااا أناه ينمار
إلا نعسه النمرة نعسها ،فاحترا النعس نابع من احترا اللغة.
ومن األخاار التي تواجه اللغة العربية أيضا ً المادار األجنبياة ألن التعلايل فيهاا يُشا ل
الع لية ،وا تجاا والع ر والمعرول أن ا تجاا والع ر موحاداً أو ابه موحاد ويتح ا ذلاك مان
خلل وحدة اللغة.
ول د كان المث عون العرب يمنون أن السبب في إضعاف اللغاة العربياة ي مان فاي وجاود
المسااتعمر ،وفاارل ث افتااه وهويتااه كمااا ئنااوا أن هاادف إضااعاف الشخصااية العربيااة ورباهااا
بث افتهل ول ن ما إن ان شع غباار ا اتعمار تباين أن العلاة لال ت ان فاي ا اتعمار ،وإنماا كانات
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أل باب كثيرة ،منها العتنة الوافدة ،وغعلتهل عان أهمياة العصاحا وأصاابتهل باالعمي الحضااري
الذي جعلهل يبصرون طري هل(.)1
فلغتنا العربية اليو تتعرل أللوان من الهجر وا قصاء والمضاي ة والتشويه مان أكثار
أبنائها وفي ع ر دارها ويتمثل ذلك في اآلتي:
-3

-2

-1

-4

-5

-6

-7

-8

ان لغة المستعمر للبلد اإل لمية هي لغة الشعوب المسلمة في تلك الابلد فاي أكثار
دول افري يا وآ ايا ،وتارى ال ليال مان المسالمين يحسان اللغاة العربياة ويعارف لهاا
قدرها ،أما الب ية فهل يحسنون غير لغة المستعمر ،مع أنهال مسالمون وكاان مان
الواجب أن يت نوا لغة ال رآن ،لغة دينهل وعبادتهل.
أن اللغة األجنبية هي لغة التعليل الجامعي في األقسا العلمية في كثير مان جامعاتناا
باال فااي جامعااا الاادول العربيااة ،فالاااب والهند ااة والعلااو وغيرهااا ماان العلااو
التجريبيااة كلهااا تاادر إ باللغااة األجنبيااة وقلااة المحاااو الجااادة لتعريااب تلااك
العلو أمر مالل ومحيار رغال جهاود المجاامع اللغوياة فاي الاوطن العرباي ووحادا
التعري فيها وفي الجامعا العربية المختلعة.
إن ماان الما ااف جااداً أن ت ااون اللغااة السااائدة فااي المراكااز الصااحية والمستشااعيا
وكااذلك فااي العناااد هااي اللغااة األجنبيااة مااع أن غالبيااة األطباااء العاااملين فااي تلااك
الما سا والمواقع مان العارب ....إن المارء يشاعر بااأللل والحسارة عنادما يتسالل
وطعته الابية فيجدها م توبة باللغة األجنبية أو (فاتورة) حسابه في العند فيجدها
كذلك بل إن األلل يزداد وتتضاعف الحسرة حينما تبحي عمن يحسن العربية في تلك
المواقع فل تجدا فمن المسوول عن هذا التخاذل والتن ر؟؟
إن من مماهر الغزو األجنبي ذلك ال ال الهائال مان المعاردا التاي تساللت إلاا لغتناا
العربية فاي حاين غعلاة مان أهلهاا ،فال ت ااد تساتمع إلاا متحادث إ وتجاد فاي ثناياا
بعض تلك ال لما  ،وبخاصة معشر المث عين غير مدركين خاورة هذا المسلك.
ومن مماهر هجر العصحا وغربتها تلك النمرة المتميزة لمان يات لل أياا مان اللغاا
األجنبيااة وبخاصااة اإلنجليزيااة فااي الوقاات الااذي يلقااي فيااه ماان يحاااول أن يتحاادث
بالعصحا يوا ً من ا تهزاء والسخرية من المجتمع الذي يعيم فيه.
إن ماان مماااهر عااد ا هتمااا باللغااة وغربتهااا بااين أهلهااا مااا يلح ا علااا بعااض
المعلمين في المراحل المختلعة بش ل عاا  ،ومعلماي اللغاة بشا ل خاا مان ضاعف
في المساتوى العلماي ،فتارى بعاض المعلماين يحرصاون علاا ا لتازا بالعصاحا
أثناء تدريس الالب ،بل أنه يستخد إ اللهجة المحلية.
األخااااء الجساايمة التااي نراهااا ونشاااهدها ومخالعااا لغويااة ونحويااة واضااحة فااي
اللفتا واللوحا المعل ة علا واجها المحل التجارياة ،كماا أنناا نلحا بعاض
المسميا الداخلية علا لغتنا وكثيرا ما تزاحل اللغة األجنبياة لغتناا األصالية ،فت تاب
بخط عريض و ل جميل ينافس لغة البلد المعتبرة(.)2
ومن ذلك أن يمهر مدر العربية والدين بممهر غير ئ و حضاري فاي بعاض
األعماااال المسااارحية والمسلسااال مااان جرائهاااا يعبااا اااعور النا اااوة هاااذا األماااة

( )1احمد الضبيب ،اللغة العربية في عصر العولمة ،ط ،5العبيكان ،الرياض0995 ،م ،ص.553
( )2بحث بعنوان (التحديات التي تواجه اللغة العربية في عصر العولمة ،د /محمد انعام الحق شودري.
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بال راهية لمدر اللغاة العربياة والادين ...يضااف إلاا ذلاك أن المعاهاد والجامعاا
التااي تخاارج مدر ااي اللغااة العربيااة قااد فشاالت إلااا حااد كبياار فااي ت ااديل الم ااررا
الدرا ية التي تاهل خريجها لي ون مدر ا ناجحا ونموذجا يحتذى به.
أيضا تعاني لغتنا العربية في معركة الحضارة المعاصرة مش ل وتصادفها ع باا مان
أبرزها:









تدريس العلو الابيعية والابية بلغة أجنبية.
حرمان الم تبة العربية من األعمال المو وعية العامياة والمتخصصاة ،وكاذل ل
المعجما بمستوياتها المختلعة.
كنوز المخاوطا العربية المشتتة بين م تبا العالل لل تح بتح ي ها ونشرها
ودرا تها وت ويمها.
حالب العربية في دور التعليل وغياب الت امل العلمي في تعليل العربياة ،فمنااهج
التربية والتعليل ضد ازدهار اللغة العربية بل هي بب مبا ر للضعف اللغوي.
نزعة المجتمع إلا التغريب.
الجانب األكبر من التراث اإلنساني لل يترجل إلا العربية حتا اليو
لل يتل تيسير بل تعليل العربية لغير الناط ين بها باري ة علمية حتا اليو .
افت اد رؤية لمست بل اللغة العربية ،فل يوجد لدينا تخايط لغوي للمست بل.

وغياار أن لغتنااا تواجااه فااي صااراع الب اااء معااارك محتدمااة بينهااا وبااين أعاادائها فهااي قااد
اتخذ غرضا تتواقع فيه النصال علا النصال من فوا لعبت بساحتها األهواء فهي عند تعريغه
ائغة منزوفاة الااقاة تنتهاي بع ار و تجاري فاي مضامار الحضاارة ،وهاي عناد آخارين لغاة
جاااء والصااعوبة عاال موعااد فال اعاادة فيهااا عصااية تلااين وال ااانون النحااوي ادراكااي مث اال
يتع .
وقد ي ون من الابيعي أن تجحد اللغة العربية خارج حدودها أعاداء ي يادون لهاا ،ول ان
المعزع ح ا ً أن ي ون بعض ها ء األعاداء مان بينهاا عان قصاد أو عان غيار قصاد ،ولاذلك فهاي
ت اتل في أقربهما أمرهماا ،ألنهاا هناا ت اتال قاعاا ماع نعساها ،ولاو كتاب هللا لهاا النصار فاي هاذا
المعركة فإن ما عداها يهون .العالل ب را يهاب العربية ويضاعها مان باين اللغاا التاي تخاد
قضية الت د العلمي والت نولوجي وهذا كله لعداوتهل لإل ل والمسالمين وين صاون مان قادرها
مع علمهل ب نها محعوئة من رب العالمين ،وقد دل علاا ذلاك أنهاا اللغاة الوحيادة التاي لال تتا ثر
لبا باحت اكها بغيرها من اللغا األخارى ،بال ذاد ذلاك مان قوتهاا وقاوة معرداتهاا والتاي تشا ل
اعجازا ح ي ا للعربية حيي ا ت اقا األني ة التي أغنت المعاجل وا تااعت أن ت ون في غاية
المرونة والتاويع النادر فاي محااو العارب فاي ترجماة العدياد مان ال تاب والمالعاا الناادرة
التي خدمت البحي العلمي.
إن العربيااة كلغااة عالميااة بااد لهااا أن تسااير بخاااا ثابتااة مدركااة مااا ي ادور حولهااا ماان
ماامرا ود ائس يح يها أعداء اإل ل ..
وليس معنا رجوعنا إلا اللغة العربية أن نجهل غيرها فمازالت معرفة اللغا المختلعة
السبيل الوحيد إلا ا تيعاب العلل و حرج علا من يعش لغته العربية أن ياتعلل باللغاة العربياة
والعولمة فتل حساب علماي الدرا اا العلمياة موث اة علان ذلاك ول ان هنااك إ اارا تحاذر مان
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انتشااار اللغااة األجنبيااة علااا حساااب اللغااة األ  ،ااواء فااي مجااال الدرا ااة أو مجااال اإلعاال ماان
صحافة وإذاعة وتلعاز أو في مجال ال ل اليومي المعتاد(.)1
ومن أبرز صور الغزو علا اللغة العربية:
 -3اتهامهااا بااالع ل والجمااود والتحجاار وال صااور وأنهااا لاال تعااد ملئمااة أل اااليب ال اارن
الحااادي والعشاارين عصاار الثااورة المعلوماتيااة ،وا ختراقااا العضااائية ،ف ااان منااا ماان نماار إلااا
التخلف العلمي في عصر الذرة ف علن أن يرى لهذا بب غير تمسك العرب بلغتهل في مراحل
التعلايل عامااة والتعلاايل العااالي منهااا خاصااة ،وآخاار يلااح فااي الاادعوة إلااا تاادريس العلااو الابيااة،
وغيرها بلغة غير عربية ،ليمل العربي ،والمسلل خاصة عندا احسا بعجاز اللغاة العربياة لغاة
ال رآن.
المواجهة:
ال لما في اللغة العربية تعيم فرادى منعز بل مجتمعاا مشاتركا  ،كماا يعايم
العرب في أ ر وقبائل ،ولل لمة جسل وروح ،ولها نسب تلت ي مع مثيلتها فاي مادتهاا ومعناهاا،
فخاصااية ا اات ا ماان أعماال مااا امتاااز بااه العربيااة ،فبا اات ا عملاات علااا زيااادة موروثهااا
اللعمي والمعنوي كما ت د الزمن.
كمااا أن اللغااة العربيااة تمتاااز بثبااا األصااول ومرونااة العااروع ،وثبااا أصااول ا لعااائ
ومحافمتها علا رواباها ا ت اقية ي ابل ا تمرار الشخصية العربياة خالل العصاور ،فالحعاائ
علا األصل واتصال الشخصية وا تمرارها صعة يتصاف بهاا العارب كماا تتصاف بهاا لغاتهل ،إذ
تم ن الخاصة ا ت اقية من تمييز الدخيل الغريب من األصيل.
وبهااذا المرونااة عولجاات مسا لة المصااالحا  ،وقااد حا العاارد غيااو هااذا الخصااائص
فعلاا عليهااا ب ولااه" :صاالح اللسااان العربااي للتعبياار عاان العلقااا بإيجاااز أكثاار ماان اللغااا
()2
األوروبية ،لمرونتها وقابليتها ا ت اقية العائ ة في ا ل والععل"
فاللغا األوروبية تتغير معاجمهاا باين الحاين والحاين و يمار قارن واحاد إ ويصايبها
تغيياار أ ا ااي فااي معرداتهااا وقواعاادها ،بينمااا للعربيااة قاادرتها العائ ااة علااا ا ااتخدا أكثاار ماان
طري ة لتثبيت ألعائ جديدة في قامو ها :كال لب الم اني والنحت ،والتعرياب ،وغيارهل  ...ومان
مرونتهااا كااذلك المااواهر الصااوتية ماان اباادال وادغااا وائهااار وا ااما  ،وايضااا ر اال الم ااان،
الزمااان ،السااببية ،الحرفااة ،األصااوا  ،المشاااركة ،اآللااة ،التعضاايل ......وغياارهل ،تلااك المرونااة
التي أتاحت لها أن تغزو لغة الحضارة في ال رون الو اا ،وي ول ويليل ورك:
"إن العربية لينا ومرونة يم نانها من الت يف وف ا لم تضيا العصر"
قال حاف علا لسان العربية:
و ااااااااعت كتاااااااااب هللا لعمااااااااا ً وغايااااااااةً
ف ياااف أضاااي الياااو عااان وصاااف آلاااة

ومااااااا ضاااااا ت عاااااان آي بااااااه وعمااااااا
وتنسااااااااااااي ا ااااااااااااماء المخترعااااااااااااا

( ) 1بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي للغة العربية بعنوان" :لماذا تغزي العربي من داخل حصونها؟" أ.د /ياسر المالح أستاذ اللغة العربية
– جامعة القدس المفتوحة.
( )2بحوث في اللغة والنحو والبالغة ،عبداإلله احمد النبهان ،ص.16
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وعلمة ا عراب التاي تمتااز بهاا العربياة دون غيرهاا مان اللغاا األخارى التاي يحااول
أعداء العروبة واإل ل أن يامسوها بدعوى (تبسيط النحو /صعوبة النحو ...../الاخ) و تعادو
أن ت ااون معااو ً يحاااول أن يصاايب م ااتلً فااي كيااان هااذا األمااة ،وهااي محاااو هدامااة تحاااول
إضعاف العربية.
 -2ا نتصار للعامية والحروف اللتينية علا حساب العصحا ...وكل حول هذا الجانب
ياول ،إ أنه بين العصحا والعامية تعايم لمي قديل ،فح ي اة كاون اللغاة واحادة ذا ا اا
ومرجعية تاريخية ثابتة ،أما اللهجا الموجودة في الواقع فهي نتيجة طبيعية للعزلة التاريخية،
وا ن ساما الدينية التي ر اخت الشارا الااائعي باين أبنااء األماة الواحادة ،واللهجاا عموماا ً
موجااودة فااي معماال اللغااا الحيااة ،وفااي جميااع أصا اع األرل تخلااو لغااة ماان لهجااا عاميااة
تختلف من بلد إلا آخر.
ويصل ا ختلف احيانا إلا حد تعذر فهل لغة الشاخص اآلخار مان ذا ال ومياة كماا هاو
الحاال فااي اللغاة العربيااة حيااي تجاد صااعوبة بالغااة أحياناا فااي فهاال اللهجاة العربيااة للجزائااري أو
المغربي أو الموريتاني أو الصاومالي ...فاي كال لغاة مان لغاا العاالل الحياة توجاد لغاة فصاحا،
وتوجد لهجا عامية مح ية ومهماا اختلعات اللهجاا بحساب المنااط والبلادان فاإن المرجعياة
ت مون للعصحا األ ا  ،ومهما دخلت الشوائب وال لماا الغريباة علاا اللهجاا المحلياة فاإن
العصحا هي الحصن المنيع والمرجع األخير ل ل الاوائف من أبناء الشعب الواحد.
إن تجاهاال كاال هااا ء المستشاارقين والمسااتغربين لمس ا لة ا زدواج اللغااوي أي وجااود
العامية والعصحا في ح ي تها الراهنة في العاالل المعاصار ،والصااقها بالعربياة ف اط هاو صارف
لل ضية فاي غيار مساارها الح ي اي فا زدواجياة ئااهرة عاماة لهاا أصاولها وم وماتهاا النعساية
وا جتماعية وليست ذا صبغة مرضية كما يحاولون تصويرها إذا ت لماوا عان العربياة وك نهاا
انعرد من بين لغا البشر بهذا ا زدواجية..
وكل حال فإن من المبالغة أن نتصاور أن هنااك ذلاك الباون الشاائع المتاوهل باين عامتناا
وفحصااتنا خاصااة بعااد أن خاااا التعلاايل بالنااا خاااوا وا ااعة نحااو العصااحة فااي ااائر الاادول
العربية وما حدث تجاا مس لة ا زدواجية من تهافت أدلة اولوك الشاعوبيين حادث تجااا المساائل
األخاارى التااي باتاات معضااوحة ا رتباطااا كالاادعوة الااا ال تابااة اللتينيااة التااي بلغاات حاادا ماان
التهافت والسخف جعل أصحابها موضع تندر قبل أن ي ونوا جديرين بالرد والن اش ،ولإلنصاف
هناك من ح ل ضميرا فرجع عن دعواا! ول ن هل انهز اعداء العربية؟؟ أنهل يعرفاون
أن هد ذلك البناء الشامخ غيار مم ان و ميسار لاذلك فاإنهل ي عايهل فاي كال مرحلاة أن يخرباوا
بعض أطرافه وي لعوا بعض أحجارا لعله يتاح لهل في المست بل دك أعمدته وتخريب أ ا ه(.)1
 -1اإلعل العربي واللغة العربية:
واإلعل هو التعبير الموضوعي عان ع لياة الجمااهير ،وروحهاا وميولهاا ،واتجاهاتهاا
في الوقت نعسه فهاو أو ً وقبال كال ائ يعاد مان أهال ما ساا التشا يل الث اافي علاا تنوعهاا
أصبحت بحوزة اإلعل ( )2وا تصال الجماهيري وتتسع رقعته يوميا بعد يو  ،فالسماء وما فيهاا
من أقمار صناعية واألرل وماا فيهاا مان مسات بل فضاائية ،كال يخاطاب كالً ويتصال باه وقاد
( )1بحوث في اللغة والنحو والبالغة ،عبداإلله احمد النبهان ،ص.50-59
( )2االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم ،نورالدين بليبل ،ص ،09سلسلة كتاب األمة ع  56رجب 5600هـ.
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ي ون ميدان الصراع الحضاري الح ي ي اليو  ،قد تحول إلا اإلعل  ،وأصبح التم ن من اماتلك
الشااوكة اإلعلميااة ب اال لوازمهااا وم تضااياتها يضاامن الغلبااة الث افيااة التااي تعااد ركياازة التعااو
الحضاري(.)1
ويبااين أصااحاب الخباارا الاويلااة فااي البحااي اللغااوي أن أفضاال طري ااة لتعلاايل اللغااة
وايسرها إلا الابيعة هو خل بيوة فصيحة تنا بالعربية ،وأن نستمع إليها ونايل ا تماع،
ثل نحاول التحدث بها ون ثر المحاو  ...أنناا بحاجاة لتنمياة المل اة اللغوياة للمجتماع ،اي ن لاه
من مستوى إلا مستوى أفضل ،ومن نمط بال إلا آخر مت د  ،ومن طري ة تعبيرياة اوقية إلاا
أخرى رائعة ،أليس من اللئ التستر وراء الشعبية لتسويغ اإل عاف ،أو لتسويغ ال ضااء علاا
تعلاو بال اار عان طاقاة األمياة
الشعب بالجهل األبدي الاذي ي صار اطلعاه علاا موضاوعا
مسااوغا ً لتاادني مسااتوى لغااة الخااااب اإلعلمااي ألننااا إذا خاطبنااا العامااة بلغااة األميااين ن ااون قااد
أ همنا في زيادة نشار األمياة ول ان إذا خاطبنااهل بلغاة أرفاع ن اون قاد أفادناهل مان جهاة ،وألن
ا تمرارنا في ذلك يجعلهل يتعلمون ايوا ً ماا ،ويساتخدمونه فاي التعبيار مان جهاة أخارى ،ألن
اللغة ضربا من السلوك قبل أن ت ون علما ومعرفة.
ئواهر لبية في اإلعل المرئي(:)2
-3

-2
-1
-4

فشو العامية علا ألسنة بعض المذيعين و ايما فاي الم اابل والمحااورا علاا
الااارغل مااان أن الصاااحافة الم اااروءة ا اااتااعت حتاااا اآلن أن تصاااون نعساااها مااان
ا نز في اللهجة الدارجة نوعا ما.
بعض األلعائ األجنبية كثيرة التردد علا ألسنة المذيعين ..وهذا العيب قلما نجدا في
الصحافة الم روءة.
ضااحالة األ االوب وضااعف الاازاد اللغااوي لاادى المااذيعين وغالبااا بساابب ذلااك قصااور
اطلعهل علا أ اليب البلغاء ،وكل العصحاء.
لغة اإلعلنا ؛ غلبت الركاكة علا اللغة اإلعلنياة وكثار فيهاا األخاااء وا بتاذال،
واء في الصحف أو التلعاز أو اإلذاعة.

بعض الحلول والم ترحا :
-3
-2
-1
-4
-5

ان تستخد و ائل اإلعل في توعيتها ال لما العصحا.
ضاارورة وجااود دائاارة ماان المااراجعين الماادق ين اللغااويين ذوي ال عاااءة يتتبعااون
النشرا والت ارير والبرامج األخرى.
ت ديل جوائز تشجيعية ل ل من يخرج عملً إعلميا ً من ل اء أو مسارحيا أو أغااني
أو مسلسل بلغة فصحا مبساة للجماهير في كل قار.
يجااب ت ااديل درو ت ويااة للعاااملين باااإلعل  ،ي ااون حضااورها إلزامي اا ً فااي مسااائل
العربية ونحوها وصرفها.
إقامااة ناادوا لغويااة ونحويااة لإلعلميااين ،وإل اااء محاضاارا بااين الحااين واآلخاار،
تناقم فيها مختلف ال ضايا اللغوية والنحوية المتعل ة بو ائل اإلعل .

( )1التقديم ،بقلم عمر عبيد حسنة لكتاب في الغزو الفكري د /احمد السايح ،ص 09سلسلة كتاب األمة ع  /39رجب 5656هـ.
( )2بحث بعنوان" :اللغة العربية التحديات والمواجهة" ،ا /دوان موس الزبيدي.
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-6
-7
-8
-9
-31
-33
-32
-31
-34
-35

إصدار نشرة با هل األغالط الملحوئاة ،ماع تصاويبها وتعميمهاا علاا العااملين لياتل
تلفيها.
عد قباول أي كاادر إعلماي إ بنجاحاه فاي ماادة اللغاة العربياة؛ ألن هاذا ايدفعهل
لل راءة والمتابعة وتاوير قدراتهل اللغوية.
ان ي ون اختيار المذيعين قائما علا جودة اللغة العربية ،وات انهل لها ،ف را وث افاة
وكتابة موهوبة.
زيااادة الوقاات المخصااص للباارامج التث يعيااة فااي اللغااة العربيااة والعماال علااا رفااع
مستواها.
تعميل اللغة المشتركة بين اللهجا ثل تلغيها بمرور الوقت.
الربط بين اإلعل وأجهزته وبين خاط التعليل والمناهج المدر ية.
عرل ترجما األفل والبارامج األجنبياة علاا الماراجعين المادق ين اللغاويين قبال
تسجيلها ،علا أن ي ون هذا رطا ً لشرائها أو مبادلتها.
يعترل في اإلعلناا التجارياة أن ت اون بلغاة اليمة ناصاعة ،أو علاا األقال بلغاة
و ط بين العامية والعصحا.
ينبغي عد ادخال العائ أجنبية علا العربية في لغاة اإلعلناا ؛ ألن فياه إهاناة لهاا،
وإنما يتل الترجمة أو التعريب حتا يادي هذا إلا ازدواجية لغوية.
يجااب أن تسااتمر و ااائل اإلعاال الاادعايا اإلعلنيااة بإلزامهااا بلغااة عربيااة فصاايحة
معاصرة.

من صور ال مع ا
-3

-2

-1

-4

تعماري للعربية في الجزائر:

حمر ا تعمال اللغة العربية في المجال الر مي حمرا مال اً ،ونعذ ذلك بدقة ،وناتج
عنه أن أصبح المتعلل باللغة العربية واألمي في درجة واحدة أماا اإلدارة العرنساية
ل ضاء حاجاتهل.
عااد السااماح للجزائااريين بت اايس ماادار ومعاهااد تعلاايل اللغااة العربيااة وث افتهااا،
وا كتعاء ببعض ال تاتيب لحع ال ارآن ال اريل ف اط دون تعسايرا أو تادريس الماواد
ا جتماعيااة ،وكاال ماان يخاارج عاان هااذا الشاارط يغل ا كتابااة ويغاار وياازج بااه فااي
السجون.
وضع ال تب المدر ية باللهجة العامياة أيضاا ً لابعض الجزائاريين ،هاذا العامياة هاي
فاااي الح ي اااة خلااايط مااان العربياااة ولهجاتهاااا ،والبربرياااة والتركياااة ،والعرنساااية،
نتشارها بين النا أكثر من غيرها.
فرل حصار مح ل علا تسلل الث افة العربية اإل لمية من المشر  ،حتا تخل
لهل مشاكل في توجههل نحو فصل الشعب الجزائري عن أمته العربية.

 ...وتستمر حمل التغريب اللغوي باتساع العالل العربي ،ومازالت جهودنا قاصرة عان
مواجهة تلك الحمل .
 -4دور المخلصين من أبناء العربية نحوها
نريد أن ن ون مع لغتنا العربية علا موقف احد رجلين تصاحبا في السعر ،وجد أحادهما
قاعة حجر تبر تحت أ عة الشمس وتلمع ،فالت اها أحدهما ،وتعحصها فمن أنها قيماة لهاا
وأل ا بها جاهل بح ي تها ،فالت اها مراف ه فنمر إليهاا فعارف أنهاا حجار كاريل ،فاإذا باه يخارج
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منديلااه ويزياال التااراب عنهااا ،ولمااا وصاال إلااا بلدتااه أتااا بلعااائف ماان حرياار ووضااعها فيهااا ثاال
عرضها علا الزبائن في متجرا.
وأقول نريد أن ن ون علا موقف احد هاذين الارجلين تجااا لغتناا العربياة ،ف ماا الموقاف
األول ،موقف اإلل ااء واإلهماال ،فإناه كاان لجهال ذلاك الرجال ب يماة الحجار ،وماا أئان أن أحادنا
يرضااا لنعسااه أو ألو دا أن ي ونااوا علااا هااذا الموقااف بعااد أن بااان أن لغتنااا العربيااة تااادي ماان
الوئائف ما ياديه غيرها من اللغا  ،إضافة إلا كونها مدخلنا لعهل كتاب هللا و نة ر وله وماا
دار حولهما مان علاو وماا كتاب فاي ئال الحضاارة اإل المية فاي اتا فاروع المعرفاة ب اا أن
ن ون علا موقف الرجل الثاني الذي أنزل الحجر ال ريل منزلته اللئ ة به ،لما عارف مان قيمتاه
وح ي ته.
وبعااد أن عرضاانا لصااور الغاازو علااا لغتنااا العرياادة تبااين لنااا أن لزام اا ً علااا أهاال اللغااة
العربية الغيورين عليها ،التداعي لتوفير أ باب حماياة اللغاة الم د اة ،مان األناواء واألعاصاير
التااي تعصااف بهااا ،وانتشااالها ماان الهاويااة التااي تتااردد إليهااا ماان مختلااف الصااعد ،وفااي مختلااف
الجوانااب ،حمايااة للث افااة العربيااة ماان ا ناادثار والااذوبان وصااونا ً للهويااة العربيااة ماان التل ااي
والضياع.
فعلا أبنااء اللغاة العربياة المخلصاين دوراً كبياراً فاي الحعاائ علاا لغاتهل وتمسا هل بهاا
فعلي بيل المثال:
 -3في التعامل اليومية بين األفاراد يجاب أن ين اوا لغاة تعااملهل مان األلعاائ األجنبياة
وأن يحافموا علا لغتهل الرصينة األصلية ويلتزموا بها.
 -2التعامل بهاا علاا مواقاع التواصال ا جتمااعي وا نترنات فاي مواجهاة ماا يساما باـ
"العران ااو آراب" ،وهااو ماان الباادع التااي قاات رواجاا ً وألعااة بااين الشااباب العربااي،
وهذا الماهرة تعني كتابة الحروف العربية باللغة اإلنجليزية ،وهي لغة منتشرة بين
الشباب ،وتستخد في مصر والدول العربية من خلل ا اتخدا ا نترنات ،خصوصاا ً
في المحادثة ور ائل البريد ا لي تروني ...وهي تعد من الحروب الم نعة ضد اللغاة
العربية.
 -1اإليمان بعب رياة اللغاة العربياة ،وهاذا مان ا ن منااهج تادريس اللغاة العربياة حياي
يازود منهاااج اللغااة العربيااة المااتعلل بجملااة مان قواعااد اللغااة فااي ال تابااة ،والصاارف
والنحو والبلغة والعرول ،وتتيح له هذا الدرا ة ا تجلء أنمماة اللغاة العربياة،
ومعايير ت ليف ال ل فيها ،مما يغر في نعسه بعب رية اللغة العربية ،ويال علا
أ رار تميزها.
 -5األمل المنشود للغة العربية
م ترحا حول إعادة إحياء اللغة العربية في كل مجا

حياتنا

ول اي نصال إلاا المساات بل المنشاود للغاة العربيااة ،الاذي يليا بلغااة ال ارآن لادينا بعااض
الم ترحا والحلول التي إن خرجت من إطار التنمير إلا التابي تعيد للغتناا العربياة م انتهاا
وريادتها بين اللغا  ،ومن هذا الم ترحا :
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( )3ا رت اء بالمستوى اللغوي لو ائل اإلعل :
-3
-2
-1
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-31
-33
-32
-31
-34
-35
-36

االيمة

ان تسااتخد و ااائل اإلعاال فااي توعيتهااا ال لمااا العصااحا ،والعبااارا
التراكيب التي تجمع بين البساطة في التعبير ،واحترا قواعد اللغة.
قيا و ائل اإلعال بالتوعياة المساتمرة فاي حاي الجمااهير علاا الناا بالعربياة
العصحا.
ضاارورة وجااود دائاارة ماان المااراجعين الماادق ين اللغااويين ذوي ال عاااءة يتتبعااون
النشرا والت ارير والبرامج األخرى.
أغان
ت ديل جوائز تشجيعية ل ل من يخرج عملً إعلميا من ل اء أو مسرحيا أو
ٍ
أو مسلسل بلغة فصحا مبساة للجماهير في كل قار.
يجااب ت ااديل درو ت ويااة للعاااملين باااإلعل وي ااون خصااورها إلزامااا فااي مسااائل
العربية ونحوها وصرفها.
إقامااة ناادوا لغويااة ونحويااة لإلعلميااين وال اااء محاضاارا بااين الحااين واآلخاار،
تناقم فيها مختلف ال ضايا اللغوية والنحوية المتعل ة بو ائل اإلعل .
إصاادار نشاارة ب ا هل األغاالط الملحوئااة ،مااع تصااويبها وتعميمهااا علااا العاااملين
لتلفيها.
عد قبول أي كادر إعلمي إ بنجاحه فاي ماادة اللغاة العربياة؛ ألن هاذا ايدفعهل
لل راءة والمتابعة وتاوير قدراتهل اللغوية.
أن ي ااون اختيااار المااذيعين قائمااا علااا جااودة اللغااة العربيااة ،وات ااانهل لهااا ،ف ااراً
وث افة ،وكتابة موهوبة.
زيااادة الوقاات المخصااص للباارامج التث يعيااة فااي اللغااة العربيااة والعماال علااا رفااع
مستواها.
تعميل لغة مشتركة ت رب بين اللهجا ثل تلغيها بمرور الوقت.
الربط بين اإلعل وأجهزته وبين خاط التعليل والمناهج المدر ية.
عرل ترجما األفل والبرامج األجنبية عغلا المراجعين المدق ين اللغويين قبال
تسجيلها ،علا أن ي ون هذا رطا لشرائها أو مبادلتها.
يعترل في اإلعلنا التجارية أن ت ون بلغاة اليمة ناصاعة ،أو علاا األقال بلغاة
و ط بين العامية والعصحا.
ينبغي عد ادخال العائ أجنبية علا العربية في لغة اإلعلنا ؛ ألن فيه إهانة لهاا،
وإنما تتل الترجمة أو التعريب حتا يادي هذا إلا ازدواجية لغوية.
يجب أن تستثمر و ائل اإلعل الدعايا اإلعلنياة بإلزامهاا بلغاة عربياة فصايحة
معاصرة.

( )2محاولة تعصيح العامية:
اللغة العربية العصحا هي اللغة التي تستخد في تدوين الشعر والنثر واإلنتااج الع اري
والعلمي عامة ،وهي تخضع ل وانين تضباها ،وتح ل عبادتها ،وهي تتوخا اإليضاح واألصاالة
واإلعراب أحد و اائلها إلاا تح يا هاذا الغاياة ،غاياة اإليضااح واإلفصااح عان صال ال لماا
العديدة التي
وبعضها البعض وعن نمل ت وين الجمل بالحا المختلعة لها والبحي في الد
تحملها.
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أمااا اللغااة العاميااة فهااي لغااة الحااديي التااي تسااتخد فااي الشااوون العاديااة ،ويجااري بهااا
الحديي اليومي في البيت والسو والشارع؛ وهي تخضع لنعس ال واعد وال اوانين الضااباة
للعربية العصحا ألنها تل ائية ،ومتغيرة تبعا لتغير األجيال وتغيار الماروف المحيااة بهال ،ومان
أبرز مميزاتها خلوها من ئاهرة اإلعراب.
ئاهرة العامية:
إذا بحثنااا عاان طبيعااة العلقااة ال ائمااة بااين اللغااة العصااحا ماان جهااة ،واللغااة العاميااة أو
العاميا من جهة أخرى ،فإننا نجدها في كل لغا العالل ت ريبا علقة قديمة تضرب جذورها في
أعما تاريخ نش ة اللغا الم توبة ،بل أن العصحا كانت في إحدى مراحال التااريخ عباارة عان
لغة عامية ،تاور نتيجة لعوامل مختلعة ،مجال لتعصيل الحديي عنها ،إلا لغة فصحا.
ماان هنااا لاال ي اان اهتمااا اللغااويين العاارب ال اادماء بدرا ااة العاميااة وعلقتهااا بالعصااحا
يهدف إلا تدوينها كلغة قائمة بذاتها وإنما كان من أجل تصحيحها وت لايص العجاوة بينهاا وباين
العصحا؛ ل ي تصبح جزءاً ليما ً من اللغة العصحا وليست منافسا ً لها.
ول اان هاال اللغااة العاميااة قااادرة فع الً علااا الوفاااء بماالااب الع اار والعلاال والت نولوجيااا؟
بالابع ومما أيدا كل الباحثين اللغويين ت ريباا أن العامياة اواء فاي الابلد العربياة أو غيرهاا
من البلدان األخرى لغة قاصرة جداً في التعبيار إ فاي المجاا البساياة ،كماا أنهاا ف يارة ف ارا
ديداً في معرداتهاا و يشاتمل متنهاا علاا أكثار مان ال لماا الضارورية للحاديي العاادي ف اط،
وهي فو ذلك كله لتعدد أنماطهاا فاي البلاد الواحاد لغاة مضااربة كال ا ضااراب فاي قواعادها،
وأ اليبها ،ومعاني ألعائها ،وتحديد وئاائف ال لماا فاي جملهاا ،ورباط الجمال بعضاها بابعض
إلا غير ذلك كما أنهاا تخلاو مان المصاالحا العلمياة ،ومان الدقاة فاي التعبيار فاي غيار مجالهاا
الحياتي ,وأداة هاذا الشا ن يم ان أن ت اوى مال اا علاا التعبيار عان المعااني الدقي اة ،و عان
ح ااائ العلااو واآلداب واإلنتاااج الماانمل ،ولااذلك فهااي تصاالح أن ت ااون لغااة عامااة خااتلف
العاميا حتا في البلد الواحد.
كيف نعصح العامية؟
إن العامية ئاهرة طبيعية في معمل لغا العالل مادامات لال تتعاد حادودها وتناافس اللغاة
الرئيسية ،وعندما حاول الغرب ال ضاء علا اللغة العربية العصحا عا أو لدرا تها وفهمهاا
محاو البحي عن ن اط قصورها ،وعنادما لال يجاد اقحال العامياة فاي ال تاباا كو ايلة لمحارباة
العصحا.
الحلااول المالوبااة للرقااي باللغااة العاميااة وت ريااب العجااوة بينهااا وبااين اللغااة العصااحا
والعودة لنشرها بين النا عن طري :
أ-
ب-
ج-
د-

تبسيط اللغة العربية لدار يها وتيسير النحو با تخدا اإلم انيا الحديثة.
نشر اللغة في و ائل اإلعل والصحف حتا ت ون قريبة من اآلذان والمعاهيل.
التركيز علاا ا اتخدامها فاي بارامج األطعاال وال تاب الخاصاة بهال باري اة مشاوقة
حتا ي لعها الاعل قبل دخول المدر ة أيضا.
منااع المدر ااين ماان ا ااتخدا العاميااة بالماادار وتشااجيع الالبااة علااا ا ااتخدا
العصااحا وي شااف هااذا دور ماادر اللغااة العربيااة وئلمااه بالمسااوولية المل اااة علااا
عات ه إذ أننا عندما ناالب بت هيله لتحمل دورا يجب أ نتغافل عن ركائه في هاذا
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الادور مان مدر اي جمياع الماواد إذ أنااه – فاي رأيناا – يوجاد مادر
ول ن كل مدر يجب أن يدر باللغة العربية.

لغاة عربيااة

( )1إحياء األلعائ ال ديمة المماتة:
فالعربية تحتوي علا حوالي مائة ألف جذر ،و يستعمل منها وى عشرة آ ف؟ ومن
ثل فهناك نسبة كبيرة من ألعائها مماتاة أو مهجاورة؛ وهاذا يوجاد فاي جمياع اللغاا  ،وقاد انتباه
بعااض الباااحثين الغااربيين إلااا أهميااة هااذا الثااروة الراكاادة فااي لغاااتهل فا ااتغلوها فااي وضااع
مصالحا ت تصر علا المعنا العلمي المراد ف ط ،فل تلتبس با ي معناا غيارا ،وهاذا الاري اة
في ا صالح العلمي تعتمد علا ا قترال من اللغة نعسها(.)1
(  )4ا

تا :

ويعرف ب نه عملية ا تخراج لع من آخار ،أو صايغة مان أخارى بشاروط معيناة أهمهاا
ا تعا أو الم اربة في المعنا ،وا نابا أو ا تراك في الحروف األصلية.
وا ت ا نوعان :صغير وكبير ،وأهمها األول؟ ل ونه يعمل علا تنمية الثروة اللغوياة
بزيادة صيغها و العائها مثل :ا ات ا (ضارب – يضارب – اضارب – ضاارب – مضاروب) مان
مادة (الضرب) ،وقد ا ت المحدثون بعض األلعائ المعاصارة قيا اا علاا أوزان مساموعة عناد
العرب ،وذلك في األلعائ الجامدة نحاو تمحاور مان محاور – تموضاع مان موضاع – تمو ال مان
مو ل – مذهب من مدهب – َم ْن َه َج منل منهج – تمركز من مركز.
وقااد اامع منااه قااديماً( :تمااذهب – تماادرع ماان مدرعااة – تمناا – تمناادل ماان منااديل-
تمس ن)( )2وما من ك في أن هذا الاري ة في تخلي ألعائ جديدة وتوليدها بعضها من بعاض،
تجعل من اللغة جسما حيا تتوالد أجزاؤا ويتصال بعضاها بابعض ب واصار قوياة واضاحة ،وباذلك
ي و ا ت ا بدور كبير في التوليد اللغوي أللعائ جديدة من جهة ،ومن جهة أخارى يمياز باين
األلعائ األصلية والدخيلة ،ألن ما يخضع له يعد من األصيل ،وما يخضع له ي ون من الدخيل.
( )5النحت:
"النحت من ضروب التو ع( ")3في اللغة وهو أن تعمد إلاا كلمتاين ،أو جملاة ،فتنتازع
منت مجموعة حروف كلماتهاا كلماة فاذة ،تادل علاا ماا كانات علياه الجملاة نعساها( )4ومثال هاذا
ا ختاازال فااي ال لمااة المنحوتااة المعباارة عاان ا نتماااء إلااا (دار العلااو ) فت ااون (درعمااة) ا ااما،
(ودرعمي) صعة(.)5
وقد أجاز النحت أكثر ال دماء ،وعلا رأ هل "الخليال بان احماد" فاي معجماه "العاين"
حيي نحت (حيعل) من جملة (حي علا العلح)،

( ) 1د شخاذة الخوري ،مبحث واقع حركة الترجمة ومستقبلها في الوطن العربي ،مجلة الفيصل ،ع 5993 ،039م.
( ) 2الشريف الجرجاني (على بن محمد) ،التعريفات ،الشئون الثقافية ،بغداد5995 ،م.
( ) 3د /عبدالكريم خليفة،ـ مبحث العربية والتعريب في العصر الحديث ،منشورات مجمع اللغة العربية األردني.
( )4فندريس ،اللغة ،ترجمة د /عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص ،القاهرة
( ) 5د /كارم السيد غنيم ،اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة ،ط مكتبة ابن سينا.
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وأجاز ذلك لما مع عن العرب من قولهل( :تعبم الرجل وتعب س ورجل عبشايمي) إذا
كان من عبد مس أو من عبد قيس ،ف خذوا من كلمتين متعاقبتين كلمة وا ت وا فعل( ،)1وهاذا
المشت ا المنحوتة عند "الخليل" ت خذ ح ل حاتل انتماؤها اليه ،فهي تعامل معاملة األ ماء إذا
صار ا ماً ،كماا تعامال معاملاة األفعاال إذا صاار فعال ،وقاد اختلاف اللغوياون المحادثون فاي
التو ع با تعمال النحت في اللغة الحديثة ،فهناك من ي ول بعد الحاجة إلاا النحات ،لشائ إ
ألن علماء العصر العبا ي ،علا حد قولاه ،لال ينحتاوا كلماا علمياة ،وآخارون ي ولاون إنهال
يركنااون إليااه فااي المصااالحا الجدياادة إ نااادراً ،لساابب إ ألنااه علااا حااد قااولهل نااادر فااي
العربيااة ،وهناااك فري ا معاصاار آخاار فااي النحاات و اايلة إلغناااء العربيااة الحديثااة ،وطري ااا فااي
التو ع ي عل لها مواكبة الحضارة وعلومها.
وألهمية النحت في نمو الثروة اللغوية ،اهتل به مجمع اللغة العربية ف ادمت فياه أبحااث
اضافية عرضت فيه علا لجنة األصول ،وبعد درا اا وبحاوث متعاددة ،أقارا المجماع مشاترطا
له ا قتصار علا المصالحا العلمية والسماع ،إ أن كثرة المستحدثا والمخترعا اضار
المجمع إلا عد ت ييدا بالمصالحا العلمية وجعله قيا ا؟
وبااذلك تخلااص النحاات ماان ال يااود التااي كاناات موضااوعه لااه ماان قباال ،وئهاار تراكيااب
جديدة نحو (فحمائيا ) التي نحتت من (فحل وماء) ...وه ذا يعاد النحات مان مصاادر نماو اللغاة
العربية ،فهو يزيادها ثاراء وغناا ،و ايما فاي التراكياب الاويلاة التاي يشا علاا المتحادثين
التداول بها ،وه ذا يم ان للغاة أن تساخر بإم انياتهاا اتيعاب طوفاان الحضاارة الحديثاة ،ذلاك
ب يد مراعاة أوزان العربية ،وانسجا حروف التراكيب المنحوتة.
( )6انعتاح اللغوين العرب:
إن علل اللغة اآلن ما زال قاصرا علا دار يه واصبح كثيراً من المتعلماين والمث عاين
يعرفون يوا عن علو اللغة وقواعدها وأصولها ،كما بد كتابا اللغاويين وقعاا علايهل قاراءة
وفهمااا ،وإن أكثاار اللغااويين يوجااه اهتمامااه بدرا ااة أ اااليب بعااض الشااعراء وال تاااب ال ااداما
ويركز علا ت ثيرهل وت ثرهل باللغة قديماً.
ول ن كان األولا بها ء درا ة التراث اللغوي وفض خزائنه بما يتنا اب ماع متالباا
العصر الحديي وا طلع علا الدرا ا اللغوية الحديثة أيضاً.
وكااي يتنا ااب انتاااج اللغااويين العاارب مااع منتجااا اللغويااا فااي البلاادان ذا الث افااة
والع اار ،وكااي ي اادموا الرجااال العلااو المختلعااة مااا يشاابع رغباااتهل بساارعة تجااري مااع معاادل
ا كتشافا وما ت تي به ا ختراعا  ..ل ي يحدث ذلك ،يحتاج ها ء اللغويون إلا:
 -3المااامهل بت نولوجيااا اللغااة وهند ااتها والنمريااا الحديثااة فااي هااذا المجااال ،أيض اا ً
المامهل بما يتناقل عبر ب ا ا تصا من منتجا التاور السريع اواء أكانات
مصاااالحا لعمياااة أ مصاااالحا علمياااة أ مترجماااا أ معرباااا تخاااد اللغاااة
وتدعمها ،إن ت نية اللغة ودرا تها ،وإقامة نموذج حا وبي لها يساعد أكثر علا
تعهمهااا ،ورضااوخها ،وكشااف كنوزهااا ،وجوهرهااا ،وخاصااة فااي مجااال األبحااااث
اإلحصااائية اآلليااة ،ووضااعها فااي منمومااة اااملة ،ويصاابح دور المتخصصااين هااو

( ) 1د /كمال بشر ،مبحث التعريب بين التفكير والتعبير ،مجلة الدارة ،ع5656 ،6هـ.

-24-

األخذ من هاذا الت نياا  ،واإلضاافة إليهاا باد ً مان عازل اللغاة عنهاا حتاا ي تصار
العلاال بعلااو اللغااة يوم اا ً مااا علااا دار اايها المتخصصااين ف ااط ،ويبتعااد عنهااا غياار
المتخصصين.
 -2ا تخدا الو ائل الحديثة التي تستخد في تدريس اللغة اإلنجليزية.
 -1البحي في صحة كل ما هو جديد وت ييدا ومحاولة تصحيحه.
 -4إطاال يااد البحااي علااا ااب ا ا تصااا لجميااع الاادول وتاارك األبحاااث فااي مواقااع
خاصة بها كنوع من الدعاية اللغوية والث افية أيضا ً كنوع من جذب المتخصصين.
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الخاتمة
وفي الختا :
إن اللغة العربية هي لغة ال رآن ال ريل ،وهو مهيمن علا ما اواا مان ال تاب األخارى،
وهذا ي تضي أن ت ون لغته مهيمنة علا ما واها من اللغا األخارى ،وهاي لغاة خااتل األنبيااء
والمر لين أر له هللا للبشرية جمعاء ،ينبغي أن ندرك أبعاد هذا المس لة.
وح األَ ِماينُ َعلَاا قَ ْلبِاكَ لِتَ ُ اونَ ِمانْ
ب ا ْل َعالَ ِمينَ نَزَ َل بِا ِه ُّ
قال تعالاَ " :وإِنَّهُ لَتَ ْن ِزي ُل َر ْ
الار ُ
ين " (الشعراء)395-391 :
ا ْل ُمن ِذ ِرينَ بِلِ َ
ان ع ََربِ ٍّي ُمبِ ٍ
س ٍ
فلما وصعها هللا بالبيان علل أن ائر اللغا قاصرة عنها ،وهذا و ا
هللا به معر العربية ،خصوصا ً حين ناط هللا بها كلمه المنزل.

ارف وتااج كلال

قال تعالا" :إِنَّا َج َع ْلنَااُ قُ ْرآنا ً ع ََربِيا ً لَ َعلَّ ُ ْل تَ ْع ِلُونَ " (الزخرف)1 :
صلَتْ آيَاتُهُ قُ ْرآنا ً ع ََربِيا ً لِ َ ْو ٍ يَ ْعلَ ُمونَ " (فصلت)1 :
وقال تعالاِ " :كتَاب فُ ْ
ومن هنا قال حاف علا لسان العربية:
و ااااااااعت كتاااااااااب هللا لعمااااااااا ً وغايااااااااةً

ومااااااا ضاااااا ت عاااااان آي بااااااه وعمااااااا

فهو يشير إلا الااقا الهائلة والمخزون الضخل الذي تمتل ه العربية التاي و اعت هاذا
ال رآن ب ل أبعادا ،وآفاقه ،أنها لغة الخلود حيي يم ن أن تازول عان األرل إ أن يازول هاذا
ال تاب المنزل ،وقد ت عل هللا بحعمها ضمنيا في قوله:
" إِنَّا نَ ْحنُ نَ َّز ْلنَا ْ
الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِمُونَ " (الحجر)9 :
إن لغتنا العربية هي ركن ثابت من أركان خصيتنا فيح لنا أن نعتخر بها ،ونعتز بها،
ويجاب علينااا أن نازود عنهااا ،ونوليهااا عناياة فائ ااة ،ويتمثال واجبنااا نحوهااا فاي المحافمااة علااا
لمتها ،وتخليصها مما قد يشوبها من اللعن والعجمة ،وعلينا أ ننمر اليها بوصعها مجموعة
ماان األصااوا  ،وجملااة ماان األلعااائ والتراكيااب ،باال يتعااين علينااا أن نعتبرهااا كائن اا ً حي ااً ،فنااامن
ب وتها ،وغزارتها ،ومرونتها وقدرتها علا مسايرة الت د في تا المجا .
كما تعد م وما ً من أهل م وما حياتنا وكياننا وهي الحاملة لث افتناا ،ور االتنا والارابط
الموحد بيننا والم اون لبنياة تع يرناا ،والصالة باين أجيالناا ،والصالة كاذلك بينناا وباين كثيار مان
األمل.
إن اللغة من أفضل السبل لمعرفة خصية أمتناا وخصائصاها ،وهاي األداة التاي اجلت
منذ أبعد العهود أف ارنا وأحا يسنا ..وهي البيوة الع رية التي نعيم فيهاا ،وحل اة الوصال التاي
تربط الماضي بالحاضر بالمست بل ،أنها تمثل خصائص األمة وا تااعت أن ت اون لغاة حضاارة
إنسانية وا عة ا تركت فيها أمل تا كان العرب نواتها األ ا ية ،والموجهين لسعينتها.
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