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 اللغة العربية والتحديات المعاصرة

 ((آثار ومتطلبات)) 

     

 محمد ضياء الدين خليل إبراهيم: الدكتور إعداد
 العراق/كلية اإلمام األعظم الجامعة

 قسم اللغة العربية
 ملخص البحث      
الة التي توجد عليها ، ولذلك كان إنَّ واقع اللغة العربية اليوم هو انعكاس للوضع الذي وصلت إليه األمة ، وهو صورة للح     

االهتمام بمعالجة مشكالت اللغة ، وبحث قضاياها للخروج بها من الدائرة التي تتراجع فيها أهميتها لدى فئات واسعة من أبنائها 
 .، جزءًا ال يتجزأ من االهتمام بقضايا البناء الحضاري للعالم اإلسالمي 

كل التي واجهت اللغة العربية على مر العصور والسيَّما في العصر الحديث ، ويهدف بحثنا هذا إلى الكشف عن المشا   
ومحاولة معرفة األسلوب الجيد لحفظ اللغة ، وتكمن أهمية البحث في أنَّه يلقي الضوء على المشاكل التي تواجه اللغة العربية ، 

 .والسبل الكفيلة في مواجهة هذه التحديات 
 :م البحث على ثالثة مباحث رئيسة، هيوألجل الوصول إلى الهدف قس   

، وقد تناولنا في هذا المبحث بيان مكانة اللغة العربية، وأبرز ((مكانة اللغة العربية وأهميتها))وقد جاء بعنوان : المبحث األول
 .سماتها، وعالمية اللغة العربية

، وقد تناولنا في هذا المبحث واقع اللغة العربية اليوم ( (التحديات التي تواجه اللغة العربية: ))وقد جاء بعنوان : المبحث الثاني 
 .، وأهم التحديات التي تواجه اللغة العربية الفصحى في العصر الحديث 

وقد تناولنا في هذا المبحث أهم متطلبات مواجهة هذه (( متطلبات مواجهة التحديات: ))وقد جاء بعنوان : المبحث الثالث 
 .كفيلة لالرتقاء باللغة العربية الفصحى التحديات ، وبيان السبل ال

Abstract 

The reality of Arabic today is a reflection of the stimulation to which nation has arrived to. It is 
in a state that has never seen before. Therefore, caring for treating the problems of language 
and searching for its issues to take it out of the circle of regression is part of the care for the 
civilization building the Islamic world.  

This study aims at revealing the problem which Arabic language throughout ages, especially in 
modern ages, and try to know a new style to keep language. The importance to keep the 
language. The importance of the study lies in the fact that it sheds light on the problem which 
faces these challenges.  
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In order to arrive at that objective, the study was divided into three main inquiries, which are : 

The first inquiry: was entitled (The Status of Arabic and its Importance), which included the 
status of Arabic, most important features and its universality. 

The second Inquiry: was entitled (The Challenges Faces Languages) we tackle in this inquiry 
the reality of Arabic language today and the most important challenges that face the standard 
(Fus-ha) language.   

The third inquiry: was entitled (The Requirements of Facing Challenges) which includes the 
most important requirements that faces language and the ways of promotion Arabic.  

 المقدمة
، سميدنا وموالنما محممد المصمطفى األممين وعلمى لتسمليم علمى سميد األولمين وانخمرين، وأشرف الصالة وأتمم االعالمين الحمد هلل رب  

 .آله وصحبه أجمعين
 :ا بعدأمَّ 

، وال يسمتطيع اإلنسمان مهمما كمان أن يقمف علمى كنموز الفكمر ضمرالماضمي والحا فاللغة هي وعاء الثقافة وأداة االتصمال بمين     
فماظ ، والحلها وظائف للفرد ووظائف للمجتمع، وهي جزء ال يتجزأ من السيادة ، فاللغةي من تاريخ وشعر ونثر بدون اللغةاإلنسان

 .عليها هو حماية لهذه السيادة
، همذه اللغمة التمي نقلمت المجتممع العربمي ممن مجتممع اللغمات عاممةبنائها خاصمة، وبمين وللغة العربية مكانة سامقة في قلوب أ    

أحقماب وأزمممان، فهمي التمي حملممت الشمعر واألدب، كمما حملممت بسميط سماذج إلممى مجتممع فايمة فممي الرقمي الفكمري والحضمماري منمذ 
ممن الفنمون الوافمدة ، وهمي التمي خضمعت لهما جميمع ين العرب وفيرها ممن األممم األخمرى، وكانت وسيلة التعارف بالرسالة الخاتمة

، وتكممريس ، وذلممك عممن طريمم  حممبهم للغممتهمالعربيممة أن تتبمموكأ مكانممة مرموقممة ؛ ألنَّ السمملف أراد للغممةالرومممان والفممرس والهنممد وفيرهمما
                                        .بممممدينهم وعقيممممدتهم والمحافظممممة علممممى أصممممالتهم وعممممراقتهمفضمممماًل عممممن ذلممممك قمممموة شخصمممميتهم وتمسممممكهم  حيمممماتهم للعلممممم والمعرفممممة،

يعيممًا خممالل مراحممل الفممت  ، وكممان ذلممك أمممرًا طبي بعممد اإلسممالم وهممي فممي صممرا  مسممتمرقممد عاشممت اللغممة العربيممة عصممرها التمماريخو 
، ففشمما اللحممن وقممام علممماء العربيممة إقبممالهم علممى ديممن اإلسممالم، واحتكممت اللغممة العربيممة بغيرهمماوأقبممل النمماس علممى اللغممة ، اإلسممالمي
اتخمذ ممن ، ولكن عندما تمكن االستعمار ممن المدول العربيمة اللغة العربية من اللغات األخرى ألوائل بوضع القواعد لحفظالعربية ا

، وظهممرت الممدعوات التممي تممدعو إلممى نبممذ م سممعيًا وراء تمكممين لغتممه وثقافتممهاللغممة العربيممة هممدفًا أساسمميًا إلبعادهمما عممن مجممال التعلممي
، لغممات أخممرى فممي أحمماديثهم وكتابمماتهمباتممت تعمماني مممن بعمما أبنائهمما الممذين يلجمممون إلممى اسممتخدام ، كممما أنَّ اللغممة العربيممة بيممةالعر 

مموأفلممب همممالء م   ربيممة إعالنممًا عممن نفسممه وعممن ، فهممو يممرى فممي الحممديث بغيممر العدرجمماتهم العلميممة مممن بممالد أجنبيممة ل علممىن حصمممَّ
إذًا فمظمماهر ضممعف اللغممة  .عقممل اإلنسممان مممن تعبيممر وتفكيممر فممي وقممد يممرى أنَّ لغتممه العربيممة ال تسمماعده أن يقممول ممما يممدور، ثقافتممه

المفمردات إلمى ، وتسملل كمم هائمل ممن جنبية في معظم الجامعمات العربيمةالعربية في الوقت الحاضر تكمن في استخدام اللغات األ
ممن األسممباب  ضماًل عمن فيرهماوف، والعربيمة بشمكل خما  ،، وضمعف معلممي اللغمة بشمكل عمامهمذه اللغمة، وهجمر الفصمي  اللغموي

 .األخرى
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ن ، ولممذلك كمماللحالممة التممي توجمد عليهمما، وهمو صممورة عكمماس للوضممع المذي وصمملت إليممه األمممةإنَّ واقمع اللغممة العربيممة اليموم هممو ان   
، ميتها لدى فئات واسعة ممن أبنائهما، وبحث قضاياها للخروج بها من الدائرة التي تتراجع فيها أهاالهتمام بمعالجة مشكالت اللغة

 .البناء الحضاري للعالم اإلسالمي ال يتجزأ من االهتمام بقضايا جزءاً 
، لعصممور والسمميَّما فممي العصممر الحممديثعممن المشمماكل التممي واجهممت اللغممة العربيممة علممى مممر اويهممدف بحثنمما هممذا إلممى الكشممف    

لمشماكل التمي تواجمه اللغمة ى ا، وتكممن أهميمة البحمث فمي أنَّمه يلقمي الضموء علممعرفة األسلوب الجيد لحفمظ اللغمة العربيمة ومحاولة
 .الكفيلة في مواجهة هذه التحديات ، والسبلالعربية

 :قسم البحث على ثالثة مباحث رئيسة، هيوألجل الوصول إلى الهدف    
رز المبحمث بيمان مكانمة اللغمة العربيمة، وأبم، وقمد تناولنما فمي همذا ((مكانة اللغة العربية وأهميتهما)):وقد جاء بعنوان: المبحث األول

 .سماتها، وعالمية اللغة العربية
، المبحمث واقمع اللغمة العربيمة اليموم، وقمد تناولنما فمي همذا ((ديات التمي تواجمه اللغمة العربيمةالتحم)):وقد جاء بعنموان: المبحث الثاني

 .العصر الحديثوأهم التحديات التي تواجه اللغة العربية الفصحى في 
أهمممم متطلبمممات مواجهمممة همممذه وقمممد تناولنممما فمممي همممذا المبحمممث  ،((ت مواجهمممة التحمممدياتمتطلبممما)):بعنممموانوقمممد جممماء : المبحمممث الثالمممث

 .لالرتقاء باللغة العربية الفصحى ، وبيان السبل الكفيلةالتحديات
 .، وأن يفيد منه الباحثون مثلما أفاد البحث من فيره ذه الدراسة قد أعطت الموضو  حقكهنرجو أن تكون ه: وختاماً 

 :العربية مكانة اللغة: أولا  
 ، والم تخم  بنمور همدايتها أممة دون أخمرى، وال دعمت شمعبًا دون آخمر، لماإلسالمية رحمة للبشر عامة شماملةجاءت الشريعة    

نَّ فمي بلمد محصمورة، وال كانت إلقليم دون فيره، فليست مقيدة في مموطن ، وهمذا مما يفيمده قولمه مما وطنهما الكمرة األرضمية بمسمرها، وا 
 . (1) گ         گ  گ   چ چک  ک  :اهلل لنبيه 

والواقع أنَّ هذا العالم الواسع مشتمل علمى أممم كثيمرة، ولغمات مختلفمة، وقبائمل متعمددة، وأقماليم متباينمة، وبلمدان متسمعة، وأرجماء    
د، شاسمممعة، وال ب مممدَّ لهممممالء ممممن لغمممة تجممممع همممذا المتفمممر ، وتقمممرب همممذا المتباعمممد، وتسمممهل التفممماهم ممممع جماعمممات يمممدينون بمممدين واحممم

ويممنون بعقيدة واحدة، ويصدقون بكتاب واحد، ويتبعون رسواًل واحدًا؛ ألنَّ معرفة لغات المسلمين كافة على شخ  واحمد ليسمت 
باألمر الهين أو الشيء السهل، بل تكاد تكون فير مقدور عليها، نظرًا لعمر اإلنسان القصمير، إذ أنَّمه ال يفمي بمتعلم تلمك اللغمات 

ح جادةكلها تعلم إتقان، وا   .اطة، وا 
مما     فاختممار الشممار  لهممم لغممة واحممدة يتعممارفون بهمما ويتفمماهمون، هممي لغممة عاصمممة األمممة اإلسممالمية وهممي اللغممة العربيممة، اختارهمما ل م 

 .(2)تشتمل عليه من البالفة والفصاحة اللتين  ال توجدان  في فيرها من اللغات
لحيممة فممي العصممر الحاضممر، كممما كانممت قممديمًا تحتممل مكانممة الصممدارة بممين واللغممة العربيممة لغممة تتمتممع بمكانممة رفيعممة بممين اللغممات ا   

اللغات المشهورة، ينظر إليها العربمي عاممة والمسملم خاصمة بشميء ممن التقمديس واالحتمرام، وينظمر إليهما الغربمي المنصمف بشميء 
 :، وذلك لألسباب انتية(3)من اإلعجاب واإلكبار

لكمريم التمي يتعبمد بهما المسملمون منمذ أربعمة عشمر قرنمًا، وقمد دون بهما المصمدر الثماني اللغة العربية الفصحى همي لغمة القمرآن ا. 1
من مصادر الشريعة اإلسالمية وهو الحديث الشريف، وبالتالي فإنَّ كل مسملم بحاجمة ماسمة إلمى تعلمم همذه اللغمة وفهمهما، لمعرفمة 

 .ما ورد في كتاب اهلل تعالى، وس نَّة نبيه صلى اهلل عليه وسلم
للغة الفصحى هي لغة أمة عظيمة العدد، متعددة األوطان، منتشرة على مساحة كبيمرة ممن رقعمة العمالم، فهمي لغمة اإلسمالم، وا   

والمدين الحنيمف الممذي يمدين بممه مئمات الماليممين ممن البشمر فممي مختلمف بقمما  العمالم وبممه تقمام شمعائر اإلسممالم فمي كممل بلمد، فمماألذان 
ة أو قريممة فممي كممل وطمن بممه عممدد مممن المسمملمين، والقمرآن الكممريم يرتممل كممل يمموم بمممفواه يرتفمع خمممس مممرات مممن الممم ذن فمي كممل مدينمم

وم ن ال يجيد قراءة القمرآن الكمريم . المقرئين، وتنقله اإلذاعة المرئية والمسموعة إلى المسلمين في كل بلد، وفي كل بيت فيه مسلم
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ًا أخرى من قصار السمور فمي القمرآن الكمريم، يقميم بهما صمالته، باللغة العربية فهو يحفظ على األقل سورة الفاتحة أم الكتاب وسور 
حسممان ترتيممل القممرآن بهمما أمممر يحتمممه  جممادة النطمم  بهما، وا  ويممدي بهمما ممما فممرا عليممه مممن مشماعر ومناسممك، ولممذلك فممإنَّ تعلمهمما، وا 

 .(4)الدين قبل أن يكون واجبًا وطنياً 
بمممر مسممميرة تاريخيمممة طويلمممة، ممممرت خاللهممما بالعديمممد ممممن األحمممداث اللغمممة العربيمممة الفصمممحى لغمممة عريقمممة قديممممة، وصممملت إلينممما ع. 2

المختلفة، وواكبت العديد من اللغات واللهجات التي كانت موجودة قبلهما، أو متزامنمة معهما، أو حديثمة جماءت بعمدها، واسمتطاعت 
 .اللغة العربية الفصحى أن تمخذ طابعها الفريد وشكلها المميز، ومكانتها التاريخية الخاصة بها

لقممد اسممتطاعت هممذه اللغممة أن تتغلممب علممى الظممروف والمحممن التممي اعترضممتد طريقهمما منممذ أمممد بعيممد، وهممي انن تمكممد عزيمتهمما    
القوية على مجابهة الظروف والتحديات المعاصرة؛ ألنَّها قامت على أساس تاريخي متين، مكَّنها من حمل آخر الكتمب السمماوية 

، أن وهممو القممرآن الكممريم، الممذي يعممد أول أسممرار بقمماء الفصممحى علممى صممفحة التمماريخ؛ ألنَّ اهلل (اإلنممس والجممن)المنزلممة إلممى الثقلممين 
 . (5)چ     ڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳچ : تكفَّل بحفظها ما دامت لغة كتابه قال تعالى

ية، وخيمر شماهد علمى اللغة العربيمة لغمة حضمارية متميمزة اسمتطاعت أن تسمطر خمالل مسميرتها العديمد ممن اإلنجمازات الحضمار . 3
قممرن مممن الزمممان علممى تمسمميس الدولممة اإلسممالمية ،حتممى أصممبحت اللغممة العربيممة (6)ذلممك الحضممارة العربيممة اإلسممالمية ، فلممم يممما  

الفصحى لغة العلم والفكر، وانتقلت من مرحلمة الترجممة، والنقمل والتعريمب إلمى مرحلمة التممليف واإلبمدا  فمي جميمع مجماالت الفكمر 
لغة األدب والفقه إلى جانب لغة الفلسفة وعلم الكالم، وعلوم األوائل من طب وهندسمة وفلمك ورياضميات وكيميماء، والمعرفة، فهي 

وتقممف مملفممات الكنممدي وابممن سممينا والبيرونممي والفممارابي وابممن رشممد وابممن زهممر، وفيممرهم مممن أعممالم التممراث العربممي اإلسممالمي، شمماهد 
صلت إليه المعرفمة اإلنسمانية، وممن ثمم االنطمال  إلمى اإلبمدا  والتممليف، بمل إلمى على قدرة العربية على التعبير عن حصيلة ما و 

 . (7)إنتاج العلم، والكشف عن مناهجه المختلفة
اللغة العالمية هي التي تتجاوز الحدود اإلقليمية، وتتعدى نطا  االهتمام إلمى كثيمر ممن دول العمالم، وهمذا شممن اللغمة العربيمة . 4

 .(8)على ذاتها، أو تتقوقع على نفسها في إقليم واحد، أو منطقة واحدة  الفصحى التي لم تنطو  
 :سمات اللغة العربية: ثانياا 
تعمممد اللغمممة العربيمممة أهمممم مقوممممات الثقافمممة العربيمممة اإلسمممالمية، وهمممي أكثمممر اللغمممات اإلنسمممانية ارتباطمممًا بعقيمممدة األممممة، وهويتهممما،    

جاًل أمينممًا لحضممارة أمتهمما، وازدهارهمما، وشمماهدًا علممى إبممدا  أبنائهمما، وهممم وشخصمميتها، لممذلك صمممدت أكثممر مممن سممبعة عشممر قرنممًا سمم
 .(9)يقودون ركب الحضارة التي سادت األرا حوالي تسعة قرون

يجازهما، وهمذه السممات جعلمت أرنسمت رينمان     عرابهما، ودقمة تعبيرهما، وا  لمذلك اتسممت بسممات متعمددة فمي حروفهما، ومفرداتهما، وا 
مل، من أفرب ا:))يقول فيها مة ممن الر حك لمدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية، وتصمل إلمى درجمة الكممال وسمط الصمحارى، عنمد أمك

 .(10)((تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها، ورقة معانيها، وحسن نظم مبانيها
ممن التكيمف وفم  مقتضميات همذا العصمر،  إنَّ اللغة العربية ممن اللمين، والمرونمة، مما يمكنهما:))فيقول( وليم ورل)أمكا األمريكي    

وهي لم تتقهقر فيما مضى أمام أية لغة أخرى، من اللغات التي احتكمت بهما، وسمتحافظ علمى كيانهما فمي المسمتقبل، كمما حافظمت 
 .(11)((عليه في الماضي

روفها تميزت بانفرادها بحروف ال إنَّ اللغة العربية الشريفة آية للتعبير عن األفكار، ف ح  (:))جويدي)ويرى المستشر  اإليطالي    
توجد في اللغات األخرى، كالضاد والظاء والعين والغين والحاء والطاء والقاف، وبثبات الحروف العربية األصيلة، وبحركة البنماء 

مما مفرداتهمما فتميممزت بممالمعنى، وا التسمما ، فممي الحممرف الواحممد بممين المعنيممين، وبالعالقممة بممين الحممرف والمعنممى الممذي يشممير إليممه، أمَّ
، لممذلك قممال (12)((والتكماثر، والتولممد، وبمنطقيتهمما، ودقممة تعبيرهمما، ممن حيممث الدقممة فممي الداللممة واإليجمماز، ودقمة التعبيممر عممن المعمماني

إنَّ لغممة العممرب تميممزت بجمالهمما، وموسمميقاها، والتفاضممل بممين اللغممات يكممون فممي كثممرة إنتاجهمما األدبممي والفكممري ال فممي :))اإليطمماليون
ليست لغة العرب أفنى لغات العالم فحسب، بل :))يشير إلى فنى اللغة العربية في قوله( فرينباغ)العالم األلماني عدد ألفاظها، و 
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نَّ اختالفنما عمنهم فمي الزممان، والسمجايا، واألخمال ، أقمام بيننما نحمن الغربماء عمن  الذين نبغوا في التمليف بها ال يمكمن حصمرهم، وا 
 .(13)((نتبين ما وراءه إالَّ بصعوبة العربية، وبين ما ألكفوه حجابًا ال

ا تقدم ذكره تميز اللغة العربية عن اللغمات األخمرى، وهمذا التميمز يكممن فمي قمدرتها الفائقمة علمى االشمتقا ، وتوليمد     يظهر لنا م مَّ
ة أوزانهمما، وهممذه المعمماني، واأللفمماظ، وقممدرتها علممى التعريممب، واحتممواء األلفمماظ مممن اللغممات األخممرى، إلممى جانممب فممزارة صمميغها وكثممر 

 .السعة في المفردات والتركيب، أكسبتها السعة والقدرة على التعبير بدقة ووضوح
 :عالمية اللغة العربية : ثالثاا 
تحتل اللغة العربية اليوم الموقع الثالث في لغات العالم، من حيث عدد الدول التي تقرها لغة رسمية، والسادس من حيث عدد    

ثممامن ممن حيممث متغيممر الممدخل القمومي، فممي العامممل االقتصمادي، وهممي متمرجحممة مممن حيمث المنزلممة فممي العوامممل المتكلممين بهمما، وال
، ففي جانب النشر اإلجمالي من العامل الثقافي، تحتل عالميًا الرتبمة (الثقافي، اللساني، االقتصادي، العسكري: )األربعة األخرى

، ((منظمممة األمممم المتحممدة))ت السممت الرسمممية فممي أكبممر محفممل دولمميفممي النشممر العلمممي خاصممة، وهممي إحممدى اللغمما 42، و  22
وتهيمن علمى جمزء ممن اإلعمالم العربمي، ولهما حضمور فمي النظمام التعليممي، وحضمور أقمل فمي النظمام اإلداري والتنظيممي، وبمذلك 

النجليزيمممة، اإلسمممبانية، الصمممينية، ا: حسمممب ترتيمممب المتكلممممين بهممما)فهمممي إحمممدى اللغمممات اإلحمممدى عشمممرة األكثمممر انتشمممارًا فمممي العمممالم 
، كمممما أنَّهممما ممممن الثمممماني، ممممن بمممين همممذه اللغمممات (العربيمممة، الهنديمممة، الروسمممية، البرتغاليمممة، البنغاليمممة، األلمانيمممة، اليابانيمممة، الفرنسمممية

ا المانمممدرين فمممي آسمممي: )اإلحمممدى عشمممرة التمممي تكممماد تقتسمممم المعممممورة فيمممما بينهممما، وتحمممتفظ كمممل منهممما لنفسمممها بقاعمممدة جغرافيمممة واسمممعة
الوسممطى، اإلسممبانية والبرتغاليممة فممي أمريكمما الجنوبيممة، االنجليزيممة فممي أمريكمما الشمممالية ،العربيممة فممي شمممال إفريقيمما والشممر  األدنممى، 

، كما أنَّها من بمين اللغمات السمت التمي يعمرف بهما النماطقون (الهندية والبنغالية في أفلب القارة الهندية، الروسية في أوربا الشرقية
 (.اإلسبانية، والبرتغالية، والعربية، والهندية، والسواحلية، والماليزية: )ديموفرافيًا أكثر من فيرها، وهي حسب الترتيب بها تزايداً 

وم مَّا يجدر ذكره أنَّ الحروف العربية تكتب بها كل ممن اللغمات التركيمة، والفارسمية، والماليزيمة، واألندونسمية ،وأجمزاء كثيمرة ممن    
، وهمذا ممن أكبمر األدلمة علمى عالميمة همذه (14)قيا وبالد األندلس، والهند واألفغان وبالد آسيا الوسمطى والبلقمانالحبشة وجنوب إفري

 .اللغة وبقائها حية نابضة
وقد أصبحت اللغة العربية، اللغة العالمية األولى في مختلف العلوم والفنون، في عصمر ازدهمار الحضمارة العربيمة اإلسمالمية،    

نَّ عالميتهما ظهمرت واضمحة عنمدما كانمت البعثمات العلميمة فمي مختلمف األقطمار األوربيمة تممم مراكمز منذ القرن الثا لمث الهجمري، وا 
شممبيلية، وفرناطممة، وفممارس، وبجايممة، وتلمسممان، والقيممروان، وفيرهمما مممن مراكممز العلممم للدراسممة فممي  اإلشممعا  الثقممافي فممي قرطبممة، وا 

 .تدريس والبحث، ولغة المصادر العلمية مختلف العلوم والفنون باللغة العربية؛ لغة ال
لقد بلغت العربية أوج ازدهارها وانتشارها في القرن الرابع الهجري م مَّا حدا بفيكتور بيرار إلى وصفها بمنَّها أفنى وأبسط وأقوى    

المجمماز رقيمم   وأر  وأمممتن وأكثممر اللهجممات اإلنسممانية مرونممة وروعممة، فهممي كنممز يزخممر بالمفمماتن ويفمميا بسممحر الخيممال وعجيممب
 .الحاشية مهذب الجوانب رائع التصوير

فريقيا، نرى أنَّها دخلمت إلمى أوربما مممممن خمالل جسمور  ولو نظرنا إلى مسار عالميتها في قارات العالم القديم، في أوربا، وروسيا، وا 
تعليمهما، فمي مراكمز علميمة فمي ونشممت مراكمز مختصمة لدراسمة اللغمة العربيمة و . ، وصقلية(األندلس)االتصال، كان أهمها إسبانيا 

باريس وأكسفورد، وروما، وقد تركت آثارها الواضحة في مختلف الجوانب اللغوية والحضارية في العالم، حتمى العصمر الحاضمر، 
نَّ دخمول األرقمام العربيمة المغربيمة إلمى أوروبما، يعمد إسمهامًا علميماً   فكثير من المصطلحات وجدت طريقهما إلمى اللغمة االنكليزيمة، وا 
أصممياًل فممي النهضممة األوربيممة ،جمماء مممن خصائصممها الذاتيممة، ومممن ترابطهمما األبممدي بممالقرآن الكممريم، وحملهمما الممدعوة اإلسممالمية إلممى 

 .(15)شعوب العالم كافة، دون تمييز في الجنس أو اللون أو اللغة
 التحديات التي تواجه اللغة العربية
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ر، وانراء، وهمي األداة التمي نسمتخدمها لنقمل األفكمار، والقميم ،ممن مرحلمة إلمى اللغة هي وسيلة التعبير عن المعتقمدات، واألفكما   
مرحلة أخرى، ومن أمة إلى أممة، وكلمما توحمدت المصمطلحات، وكلمما اتفم  النماس علمى تلمك المصمطلحات كلمما تقاربمت وجهمات 

هممات النظمر بشمممن األلفماظ، وكلممما نظمرهم واتفقمت أهممدافهم، وكانمت األمممة فمي مظهممر واحمد، وفممي صمورة واحمدة، وكلممما اختلفمت وج
ذا كانمت هنماك لغمة تسمتطيع أن  تباعدت تلك النظرات تفككت األمة الواحدة، وعجزت عن تحقي  المظهمر الواحمد المذي يميزهما، وا 

في  توحد بين الناطقين بها، وتصنع منهم قلبًا واحدًا يهتز لصوت واحد، ويتردد صداه في قلوب الماليين في آن واحد، فإنَّه يمتي
نَّ هذه الحقيقة ال تخفمى علمى أحمد إالَّ علمى الجاحمدين، و المماكرين، والمدخالء علمى  مقدمة تلك اللغات اللغة العربية الفصحى، وا 

 .ميراث العربية وآدابها
وذهم ولقد أدرك المنصرون، والمستشرقون، وخبراء االستعمار أنَّ من أبرز العقبات التي تقف دون سمرعة انتشمار ثقمافتهم، ونفم   

 .هو اللسان العربي الفصي  الذي يهز المشاعر، ويمخذ بمجامع القلوب، ويبعث الحماس
لقمد أدرك أعمداء األممة اإلسممالمية أنَّ أحمد مقوممات القمموة فمي همذه األممة هممو همذا التمراث الضممخم فمي الفنمون، وانداب، واللغممة،    

الصممحي  القممتال  هممذه األمممة فممي تاريخهمما هممو إبعادهمما عممن تراثهمما والتمماريخ، وأحسمموا بعممد دراسممات واختبممارات متعممددة أنَّ المخطممط 
بعمماد الممنرء العربممي واإلسممالمي عممن منممابع اللغممة العربيممة الفصممحى هممو أضمممن طريمم  إلبعممادهم عممن القممرآن، وعممن  اإلسممالمي، وا 

 .(16)جميع مصادر تراثهم وتاريخهم
متنوعمة، وممن وسمائل محاربمة األعمداء للغمة العربيمة الفصمحى، وقد تفنن أعداء اللغة العربية في محاربتها عبر وسائل عديدة و    

 :ما يمتي
،ومنمع تعلمم اللغمة  (17)ممممم جعل التعليم بلغة الشعب الغالب المستعمر إجباريًا فمي مختلمف مراحمل التعلميم ولجميمع الممواد التعليميمة1

أساسمممية مممع اللغمممة العربيممة كمممما حممدث فمممي العربيممة كممما حمممدث فممي الجزائمممر وتممونس، واكتفممموا فممي بعممما الممبالد بجعممل لغمممتهم لغممة 
 .(18)مصر

ة ممممم إهمال اللغة العربية التي هي اللغة األساسية للبالد إهمااًل كليًا أو شبيهًا به، أو جعلها فمي المراحمل األولمى للخطمة لغمة ثانيم2
ن أمثلمة ذلمك وضمع ممادة اللغمة ، ومم(19)ال لغة أولمى، ثمم التخفيمف ممن شممنها شميئًا فشميئًا، حتمى تصمل إلمى مرحلمة اإلهممال الكلمي

ما حمدا بمالطالب إلمى عمدم االكتمراث  مَّ العربيمة فمي آخمر الجمدول الدراسمي بحيمث ال تعمد ممادة أساسمية بمل همي ممن الممواد المكملمة م 
 .(20)باللغة العربية في بعا البالد العربية

، والتنفيمر ممن اللغمة (21)ممدعاة للسمخرية واالسمتهزاء ممممم التقليل من قيمة مدرس اللغة العربية، ومحاولة تنفير الشباب منمه، وجعلمه3
العربيمة، بإثممارة عبمارة االسممتهزاء منهما، ومممن قواعمدها، واالسممتهانة بهمما، ممع الترفيممب فمي لغممة المسمتعمرين، عممن طريم  تزيينهمما فممي 

، والسياسمية، والصمالت العالميمة النفوس، وتوجيه الدعايات المختلفة لعلومها، وفنونها وآدابها، وربط المنافع االقتصادية، والعلميمة
 .(22)بها
مممم جعل لغة المستعمرين هي اللغمة الرسممية لمدوائر الدولمة المغلوبمة ولمدواوينها فمي بعما المبالد اإلسمالمية، وكمذلك يفعمل اليهمود 1

 .في إسرائيل 
الشممممعب العربممممي فممممي  مممممممم حصممممر الوظممممائف واألعمممممال علممممى الممممذين يتقنممممون لغممممة المسممممتعمرين، وتتبممممع إسممممرائيل هممممذه الخطممممة مممممع2

 .(23)فلسطين
مممممم الممدخول فممي ميممدان التربيممة والتعلمميم فممي الجامعممات، والمممدارس، والمعاهممد، والتممزين بممرداء األسمماتذة الجممامعيين، وأعيممنهم علممى 3

 .العربية، والعمل على القضاء عليها بميدي أبنائها
عمممن طريممم  الصمممحف، والمقممماالت، والكتمممب، والمملفمممات، مممممم العممممل فمممي مجمممال الصمممحافة، واألدب، والهجممموم علمممى اللغمممة العربيمممة 4

 .بميديهم، أو بميدي عمالئهم في الوطن العربي واإلسالمي م مَّن ينتسبون إلى اإلسالم، واإلسالم منهم بريء
 .ناً مممم التغلغل في وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة من إذاعة، وتلفاز، وتقديم التافه، والساقط من القول فيما أسموه ف5
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ممم في البالد الغربية حوربت اللغة العربية بحصرها في الجوامع، والدعوة إلى إلغاء الحرف العربمي، واالستعاضمة عنمه بمالحروف 6
 .الالتينية، وجرت حملة واسعة باالدعاء عن عجز اللغة العربية في أداء مهمتها إزاء المصطلحات الحديثة

وقية، والمطالبة بمن تحل العامية محل اللغمة العربيمة فمي التعلميم، والتخاطمب، والتعاممل بمين مممم الدعوة إلى اللهجات العامية، والس7
 .الناس

وتلمك دعموة حممل لواءهما أعمداء اإلسمالم، وهمي محاولمة مماكرة (( اللغمة الوسمطى))مممم من وسائل محاربة اللغة العربية الدعوة إلمى 7
وهذه الوسائل وفيرها تستخدمها الدوائر االستعمارية، والتبشيرية، . (24)لكتابةلفصل اللغة العربية الفصحى عن لغة الكالم، ولغة ا

واالستشممممراقية، وتمممممازر األجنحممممة الممممثالث الممممدوائر الصممممهيونية، والممممدوائر الماركسممممية، وأعمممموان جميممممع همممممالء األعممممداء، وأنصممممارهم، 
 .والسائرون في أفالكهم

على وحدتهم الدينية، واللغوية التي تمثلهما اللغمة العربيمة الفصمحى،  ومهمة المسلمين في مضادة خطط همالء تتجلى بالحر    
 .(25)، ولغة األمجاد اإلسالمية العظمى((صلى اهلل عليه وسلم))لغة القرآن، ولغة رسول اإلسالم محمد

 :ـــ واقع اللغة العربية اليوم وأسباب هجرها وضعفها 
تمعات والبالد العربية واإلسالمية يشمعر بمملم عميم ، وحسمرة شمديدة؛ لكونهما ال إنَّ الناظر في حال اللغة العربية اليوم في المج   

تحظممى بممما تسممتحقه مممن احتممرام، وليسممت عنممدهم فممي المكممان الالئمم  والموضممع المناسممب، ومممملم جممدًا أن تكممون هممذه النظممرة وذلممك 
 .والتنكر أو التجاهل وعدم المباالة الموقف من أحبائها ال من أعدائها، إنَّ أخطر ما يوجهه أبناء العربية ذلك العقو 

فاللغة العربية تتعرا أللوان من الهجر واإلقصاء والمضمايقة والتشمويه ممن أكثمر أبنائهما، وفمي عقمر دارهما ، ويتمثمل ذلمك بمما    
 :يمتي
تجمة للحضمارة محاصرة هذه اللغة بلهجات تحتكر عنها نبا الحياة اليومية ألبنائهما ممن جهمة، ومحاصمرتها بلغمات أجنبيمة من. 1

الحديثة، تحتكر عنها مجال العلم والتكنولوجيا وتسمية أشيائها الجديدة من جهة أخرى، م مَّا يشتت جهود أبنائها بين لغة فصمحى 
تفرضممها الهويممة واالنتممماء الممديني والقممومي وامممتالك الممموروث الثقممافي لألمممة ،والتفممرد عممن اللهجممات بكممل ممما هممو مكتمموب ومقممروء ، 

، عن اللغات األجنبية المهيمنة على الجديد في العلم والتكنولوجيا والثقافمة، ولكنهما بعيمدة عمن لغمة التخاطمب ونمبا وبنسبة عالية
 .الحياة اليومية، وعن إنتاج مفاهيم العلم الحديثة، وتعاني من تقصير بارز من قبل الساسة والعلماء في خدمتها

 .فير مكتوبة، وفائبة عن الموروث الثقافي وعن ميدان العلم الحديثولهجات فرعية تحتكر التخاطب ونبا الحياة، لكنها  
ولغة أجنبية تسميطر علمى كمل مما همو جديمد فمي العلمم والتكنولوجيما فمال يكماد يصمل منمه إلمى اللغمة العربيمة إالَّ مما ممرَّ عبمر صممام 

ي يشمكل مرجمع الفهمم واالسمتيعاب لمدى الترجمة، ولكنها فائبة أو تكاد، عمن التخاطمب ونمبا الحيماة، وعمن المموروث الثقمافي المذ
أبناء اللغة العربية، وتخت  بجماعمة ممن المتمدرسمين، وهمي عنمد أفلبهما سمميكة ال تمكمن المسمتخدم ممن اسمتعمالها وسميلة طيعمة 
 لإلبممدا ؛ ألنكهمما حمماجز أمممام األفكممار والمفمماهيم، والمحصمملة فممي النهايممة هممي عجممز اللغممة عممن أداء وظيفتهمما كمممداة طيعممة للتفكيممر

 .(26)اإلبداعي
إنَّ لغمة المسمتعمر للممبالد اإلسمالمية همي لغممة الشمعوب المسملمة فممي تلمك المبالد فممي أكثمر دول إفريقيما وآسمميا، وتمرى القليمل مممن . 2

ما البقيمة فهمم ال يحسمنون فيمر لغمة المسمتعمر، ممع أنَّهمم مسملمون وكمان ممن  المسلمين يحسن اللغمة العربيمة، ويعمرف لهما قمدرها، أمك
 .تقنوا لغة القرآن، لغة دينهم وعبادتهمالواجب أن ي

إنَّ اللغة األجنبية هي لغة التعليم الجامعي في األقسام العلمية في كثير من جامعاتنا بل في جامعات الدول العربية، فالطمب . 3
ة وسعتها، فالعمدول عنهما إلمى والهندسة والعلوم وفيرها من العلوم التجريبية كلها ال تدرس إالَّ باللغة األجنبية مع قدرة اللغة العربي

 .األجنبية وعدم وجود محاوالت جادة لتعريب تلك العلوم أمر مملم ومحيكر
إنَّ من الممسف جدًا أن تكون اللغة السائدة في المراكز الصحية والمستشفيات وكذلك في الفناد  همي اللغمة األجنبيمة ممع أنَّ . 4

إنَّ المرء يشعر بماأللم والحسمرة عنمدما يتسملم وصمفته الطبيمة ... مواقع من العرب فالبية األطباء والعاملين في تلك الممسسات وال
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حسابه في الفند  فيجدها كذلك، بل إنَّ األلم يزداد وتتضاعف الحسرة عندما تبحث عمَّن ( فاتورة)فيجدها مكتوبة بلغة أجنبية أو 
 .يحسن العربية في تلك المواقع فال تجده

ألجنبمي ذلمك الكمم الهائمل ممن المفمردات التمي تسمللت إلمى اللغمة العربيمة فمي حمين ففلمة ممن أهلهما، فمال إنَّ من مظاهر الغزو ا. 5
تكمماد تسممتمع إلمممى متحممدث إالَّ وتجممد فمممي ثنايمما حديثممه بعممما تلممك الكلمممات، والسممميَّما معشممر المثقفممين فيمممر مممدركين لخطممورة همممذا 

 .المسلك
يممزة لمممن يمتكلم أيَّممًا مممن اللغممات األجنبيممة والسمميَّما اإلنجليزيممة فممي الوقممت وممن مظمماهر هجممر الفصممحى وفربتهمما تلممك النظممرة المتم. 6

الذي يالقي فيه من يحاول أن يتحدث الفصحى شيئًا من االستهزاء والسخرية من المجتمع الذي يعير فيه، ور بَّما يكون ذلك في 
 .دون تقعر أو تشدد في التماس الغريب بعا األوساط العلمية التي من المفترا في روادها أن يلتزموا العربية الفصحى

عمدم عنايممة الممدرس باسممتخدام اللغمة العربيممة : إنَّ السياسمات التربويمة والمنمماهد الدراسمية النظريممة، انطبعمت بهنممات كثيمرة، منهمما. 7
التقنيمات الحديثمة الصحيحة مع تالميذه وطلبته، واالفتقار إلى أدوات للقياس الموضوعي في تقويم التعلميم اللغموي، وقلمة اسمتخدام 

في تعليمها، والخلط الكبير في درس النحمو بمين مما همو وظيفمي ومما همو فيمر وظيفمي وال ضمروري، وقمدم الطمر  المسمتخدمة فمي 
توصمميفها، وعمممدم وضممموح طمممو  تمممدريس المبتمممدئين ،واضمممطراب المسممتوى اللغممموي ممممن كتممماب منهجمممي نخمممر، وكمممون دراسمممة األدب 

ره وتمراث ماضميه وصماًل يظهمر أثمره فمي حياتمه، وتبقمى تحموم حمول المن  فالبمًا دون أن والنصو  ال تصمل التلميمذ بنتماج حاضم
تختممر  حصممنه، وطغيممان مضممامين الحيمماة المفارقممة علممى هممموم الحاضممر والمسممتقبل فممي تممدريس األدب، ونقمم  عممدد المعلمممين 

ذ فممي المممدارس عممن فصممحى العصممر، المختصممين وانخفمماا مسممتواهم فممي أفلممب مراحممل التعلمميم، وبعممد اللغممة التممي يتعلمهمما التالميمم
واسمممتبعادها فمممي أفلمممب األحيمممان ممممن درسمممي العلممموم التطبيقيمممة والمهمممارات العلميمممة، واعتمممماد المنممماهد علمممى التلقمممين بمممدل االسمممتقراء 

 .(27)والوصف واالستنباط
ومخالفات لغوية ونحوية  إنَّ من مظاهر فربة اللغة وعدم االهتمام بها بالصورة المطلوبة ما نراه ونشاهده من أخطاء جسيمة. 8

واضممحة فممي الالفتممات واللوحممات المعلقممة علممى واجهممات المحممالت التجاريممة كممما أنَّن مما نالحممظ بعمما المسممميات الدخيلممة علممى اللغممة 
 .العربية وكثيرًا ما تزاحم اللغة األجنبية لغتنا األصيلة، فتكتب بخط عريا، وشكل جميل ينافس لغة البالد المعتبرة

اهر فربة اللغة وقلة االهتمام بها االحتفماء بمانداب الشمعبية واألشمعار العاميمة، فتمرى الصمحف تتسماب  فمي خدممة إنَّ من مظ. 9
هممذا النممو  مممن األدب ونشممره، والتشممجيع عليممه، وتفممرد لممه الصممفحات وتخصمم  لممه المالحمم ، وهممذا بممال شممك دليممل علممى ضممعف 

لكتابة هذا النو  من الشعر صمرف للناشمئة عمن كتابمة الشمعر العربمي المستوى التذوقي عند بعا أفراد األمة، وفي هذا التشجيع 
 .(28)األصيل

وال شكَّ بمنَّ العامل النفسي له دور كبير في تفشي الضعف فمي اللغمة العربيمة، فقمد دخمل فمي روعنما أنَّ اللغمة العربيمة صمعبة،    
بممما فيهمما مممن مشمماكل تشممككل عائقممًا كبيممرًا، وسممببًا جسمميمًا فممي متعممددة، كثيممرة القواعممد مممع اخممتالف انراء فيهمما، وأنَّ الكتابممة العربيممة 

ضممعف التالميممذ والطممالب فممي اسممتخدام صممحي  اللغممة، ومممن جهممة أخممرى فقممد أصممبحت مهمممة تممدريس العربيممة فممي شممتى مراحممل 
كثيممرًا باللغمممة الدراسممة، تسممند إلمممى مدرسممين فيمممر أكفيمماء، كمممما أنَّ وسممائل اإلعمممالم تسمماهم فمممي الضممعف اللغممموي القممائم، إذ ال تهمممتم 

 .العربية، وال تضع في أهدافها العمل على السمو واالرتقاء باللغة الفصيحة السليمة
ا المملفون الذين يكتبون في شتى الموضوعات بلغة ضعيفة، فهم يقدمون لقرائهم نموذجًا ال يسماهم برفمع مسمتواهم اللغموي،      أمك

 .(29)بل ينحدر بهم الضعف اللغوي الذي نشهده
اًء علممى ممما مممرَّ فممال بممدك مممن إيجمماد الحلممول المناسممبة، بإعممداد تربمموي إلممى جانممب الشممهادة الجامعيممة، فإعممداد المعلممم الجيممد وبنمم   

ألساليب التدريس، التي يجب أن توضع مراعية لمعطيات علم التربية وعلم النفس، ومناسبة لحقائ  اللغة العربيمة ذاتهما، وقمدرات 
لتلقممائي الممذي درجممت عليممه وزارات التربيممة والتعلمميم العربيممة علممى العمممل بممه، فممي الصممفوف االبتدائيممة التالميممذ فممي تقلبهمما، والترفيممع ا

 .الدنيا، سبب في جعل التالميذ يصلون المراحل العليا وهم ضعاف في اللغة وفي فيرها من الدرس
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عمن أن تكمون كمما يمدعي بعضمهم لغمة عممل ، لقصمورها (مع الزمن)أمَّا الخطر على اللغة العربية فيمتي من تهميشها تدريجيًا    
وتواصممل مممع جميممع األصممدقاء، بممدءًا بالنشممر العلمممي، وتبممادل الخبممرات التكنولوجيممة، مممرورًا بممالتعليم العممالي، والتجممارة، والصممناعة، 

 .ة محدودةوفيرها، وصواًل إلى التعليم والسيَّما األساس منه، وهذا قد يمدي إلى ضمور اللغة واستخدامها في مجاالت تقليدي
 : ــ التحديات التي تواجه اللغة العربية في العصر الحديث

تمتاز اللغة العربية عن سائر اللغات بثباتها، ال تتغير، وال يختل لها ميزان، أو يعوج لهما عمود، فهمي ممن وقمت أن عرفمت فمي    
لعاميممة أو الدارجممة، فإنكهمما فممي أصممولها الوجممود هممي فممي أي زمممان وأي مكممان مهممما تنوعممت  ألفاظهمما، وهممي المعبممر عنهمما باللغممة ا

ومنبتهما عربيمة، وذلمك ممع فمزارة مادتهما، واتسما  محيطهما اتسماعًا يكممل البصمر عمن حصمره، وفمور بحرهما فمورًا يعجمز الفكمر عممن 
سبره، وفضاًل عن ذلك في بعا ميزاتها من فزارة االشتقا ، وفيا التصريف في أسمائها، وأفعالها بحيث ال تجاريها فمي ذلمك 
فريقيممة، وتركيممة، ووسممعت الحضممارات المختلفممة،  أيممة لغممة أخممرى، ولممذلك سممايرت المممدنيات القديمممة كلهمما مممن هنديممة، وفارسممية، وا 

للفظهمما، أو مكتفيممة بممما فيهمما مممن ثممروة وفنممى، أو اسممتعانت باقتبمماس ممما رأت لزومممًا القتباسممه مممن عناصممر اللغممات األخممرى تحليممة 
توضممميحًا لمعانيهممما، أو تجممممياًل لرونقهممما، دون أن يممممس ذلمممك االقتبممماس جمالهممما، أو يحمممد ممممن علوهممما، وسممممو مكانتهممما، وقمممد سمممب  
لفصحاء العرب هذا االقتباس وكان موضع الفصاحة في اللفظ، واألناقة في القمول فمي الشمعر والنثمر، بمل إنَّ القمرآن الكمريم نفسمه 

عجازه قد اقتبس، واستعار من  .(30)فير لغة العرب فما زاده االقتباس وال أكسبته االستعارة إالَّ رونقًا فو  بالفته وا 
 :وبالرفم من ذلك فإنَّ اللغة العربية تواجه العديد من التحديات والتي من أهمها ما يمتي

 :صعوبة الفصحى: التحدي األول
العربيمة ، والمشمتغلين بهما تعليممًا وتدريسمًا فمي كمل مراحمل التعلميم، من كثرة ترداد صيحات الصمعوبة ، اعتقمد كثيمر ممن أسماتذة    

 .ومن كبار الك تَّاب أنَّها صعبة حقيقية
وبعممد أن أوصممى مممدعو صممعوبة اللغممة العربيممة انتقلمموا إلممى مرحلممة أخممرى مممن الممدعوة واالدعمماء ونممادوا بجهممارة اسممتبدال العاميممة    

بة، بمل زعمموا أنَّهما أصمعب ممن أي لغمة، وممن أي علمم، وزعمموا أنَّ معرفمة قواعمدها بالفصحى، وزعموا، أنَّ العربية شديدة الصمعو 
؛ وألنَّ ((إنَّ اللغة العربيمة عسميرة؛ ألنَّ نحوهما مما زال قمديمًا عسميراً :))، وفي ذلك يقول طه حسين(31)بلغت من العسر ما ال يطا 

أظمن  أنَّ مسمملة إصمالح علموم اللغمة العربيمة قمد :))ربيمة بقولمهكتابتها ما زالت قديمة عسيرة، ثم دعا إلى ضمرورة إصمالح اللغمة الع
أصمبحت ممن الوضمموح والجمالء، بحيممث ال يجمادل فيهمما إالك المذين يحبمون الجممدال والممراء، واعتقممد أنَّ همذا اإلصممالح شمرط أساسممي 

ورة أن يمتمد أيضمًا إلمى القمراءة ، كمما أنَّمه يمرى أنَّ اإلصمالح ال يقتصمر علمى قواعمد اللغمة، بمل رأى ضمر (32)((إلصالح التعليم كله
والكتابممة موصمميًا وزارة المعممارف آنممذاك بمممالك يسممند هممذا اإلصممالح للجنممة مممن علمائنمما فقممط ، بممل يجممب أن يممذا  فممي الشممر  والغممرب 

 .(33)ويكون في صورة مسابقة لدى من لديهم الخبرة في هذا المجال
 :لغة جامدة الفصحى ال تصل  ألن تكون لغة الحياة، فهي :التحدي الثاني

أعداء اللغة العربيمة الفصمحى يزعممون أنَّهما لغمة ميتمة، وفيمر صمالحة ألن تكمون لغمة الحيماة، فمال فرابمة أن يحاربوهما ويقمذفوها    
 .بشر آلتهم، ويخترعوا عليها كل باطل، ويلصقوا بها كل نقيصة، ويلفقوا عليها كل ما هي براء منه

إذن ال فرابمة ممن أعمداء الفصمحى ! يمر التجنمي، واألذى، والباطمل، وكمل ضمروب الشمر وماذا ينتظر العدو من عدوه األثيم ف   
نَّما الغرابة أن يشترك معهم في عداء العربية، والحقد عليها عرب مسلمون ادعوا على العربية ما ادكعاه خصومها  أن يحاربوها، وا 

 .(34)من الصليبيين، والصهيونيين، والشيوعيين
 :للغة العربية بمنَّها ليست لغة حضارة ، فهي تقتل اإلبدا  واالبتكار لدى متحدثيهااتهام ا :التحدي الثالث

ادكعى المستشرقون عجز الفصحى بقاموسها اللغوي عن حمل لواء العلوم والفنون العصرية، وأنَّ سبب تخلف المسلمين ثقافيمًا    
صور عن نقل ما أخرجته العقول الغربيمة المتحضمرة، لهمذا وحضاريًا يرجع إلى ما تعانيه تلك اللغة العربية الفصحى من عجز وق

 .دعوا إلى ترك العربية الفصحى، والبحث عن لغة أخرى، حتى يمكن اللحا  بركب الحضارة الحديثة
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يمة إلى أنَّ ازدواجية اللغة ستمدي إلى عدم وجود ثقافة شعبية؛ لعدم اسمتطاعة تلميمذ المرحلمة االبتدائ(( بيتا))فمشار المستشر     
الحصول ولو على نصف معرفة، بسبب صعوبة الفصحى، فضاًل عن أنَّ طالب المدارس الثانوية يعانون من صعوبة دراستها؛ 

(( كمارل فمولرس))بسبب كتابتها بحروف هجائية معقدة فكيف بجماهير الناس الذين ال يعرفون الكتابة مطلقمًا، كمما نمدد المستشمر 
الفصممحى متهمممًا إيكاهمما (( ولمممور))ة فممي مصممر بجمممود الفصممحى، وكممذلك انتقممد المستشممر  فممي كتابممه عممن اللهجممة العربيممة الحديثمم

 .(35)بالصعوبة والجمود
مسمايرة التطمور العلممي الحمديث، بحجمة ))وهكذا اتهم المستشرقون الفصمحى بضمعف كفايتهما العلميمة ، نظمرًا لعمدم قمدرتها علمى   

لغمة ))، كمما ادعموا أنَّهما ((حتمى يسمتطيع كمل ممن المعلمم والتلميمذ أن بتدارسمها عدم وجود المراجع، والكتب العلميمة باللغمة العربيمة،
، بسممبب قلممة ألفاظهمما، ((كالسمميكية ال تصممل  للحيمماة العصممرية، إنَّهمما لغممة معقممدة صممعبة، تضممي  عممن اسممتيعاب العلمموم والمبتكممرات

ى العاميممة، بممداًل مممن الفصممحى، واسممتبدال ومصممطلحاتها، فهممذه المممزاعم وتلممك االتهامممات كانممت هممي السممبب الممرئيس فممي الممدعوة إلمم
 .(36)حروفها بحروف أجنبية أخرى

ولم يقتصر األمر على اتهام المستشرقين لها بعدم كفايتها العلمية، بل تعداه إلمى بعما أبنائهما ممن المفكمرين، والك تكماب، وممن    
والح   أنَّ اللغة العربيمة :))ضارة الحديثة، فقالالذي رأى عدم مالئمة العربية الفصحى للح(( محمد حسين هيكل))همالء المفكرين

على ما خلفتها حضارة العمرب كثيمرًا مما تستعصمي علمى صمور همذه الحضمارات الحديثمة، ولميس عليهما ممن ذلمك ذنمب، ولميس فمي 
ن لمم يمدم صمقلها عالهما الصمدأ، ثمم كمان فيهما تثا قمل عمن السمير طبيعتها دون الوصول إليه عجز، ذلك بمنَّ اللغمة العربيمة أداة، وا 

، وهكمذا يمرى هيكمل أنَّ ((المطمئن إلى حيمث يحتماج إليهما المذهن الفيماا بمعمان وصمور جمديرة، ولقمد يبلم  ممن صمدأها أن يقبرهما
ن لممم تممنها  الفصممحى ال تتماشممى مممع الحضممارة الحديثممة؛ ألنَّهمما صممارت لغممة عمماجزة وعلتهمما الشمميخوخة، وصممار يعلوهمما الصممدأ، وا 

 .(37)بحاجة إلى تطوير وتجديد؛ ألنَّها بحالتها تلك تعد متخلفة وعائقًا للتقدمبنفسها فستموت وتقبر، فهي 
 :الدعوى إلى العامية بداًل من الفصحى: التحدي الرابع

يقصد باللغة العربية ما يسمى باللغة الفصحى أو اللغة المشتركة، أو اللغة األدبية، أو اللغة المثالية، أو النموذجية التي ما ))   
تخدمها لغممة الكتابممة، والتمممليف، واألدب، وهممي التممي أخممذناها، عممن األدب الجمماهلي، والقممرآن الكممريم، والحممديث الشممريف، تممزال تسمم

 .(38)((وبعا الوثائ  الباقية من صدر اإلسالم كرسائل النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى الملوك، ومعاهداته مع فير المسلمين
ا العامية فهي ي الشممون العاديمة ويجمري بهما الحمديث اليمومي، وال تخضمع لقموانين ألنَّهما تلقائيمة متغيمرة، اللغة التمي تسمتخدم فم:))أمك

 .(39)((تتغير تبعًا لتغير األحوال، وتغير الظروف المحيطة بهم
تعممد الممدعوة إلممى العاميممة فممي العممالم العربممي اإلسممالمي واحممدة مممن الوسممائل التممي لجممم إليهمما االسممتعمار وأذنابممه، مممن الصممليبية    

نَّمما شماركهم فئمة ممن العمرب المذين نمادوا همم  العالمية والصهيونية، بل لم يكن همالء فقمط همم المذين نمادوا بهما، وحماولوا تعميمهما، وا 
ذاعتهممما، بمممل والمممدعوة إليهممما فمممي كمممل بلمممدان الممموطن العربمممي بعمممد أن تحركمممت المممدعوة إلمممى  انخمممرين بممماللجوء إلمممى العاميمممة ونشمممرها وا 

 .د الشام، ومصر، والعرا ، والشمال اإلفريقيالقوميات المختلفة في بال
ويعمممد المستشمممرقون األلممممان ممممن أوائمممل ممممن دعممما إلمممى العاميمممة العربيمممة، والكتابمممة بمممالحروف الالتينيمممة، ثمممم تمممبعهم المستشمممرقون    

مما يرجممع السممبب الممرئيس فممي ظهممور تلممك الممدعوة إلممى تغيممر الظممروف واألحمموال فممي مصممر والمشممر   االنجليممز، ثممم الفرنسمميون، ور بَّم 
العربي، حيث صارت فمي فيمر صمال  الغمرب فمي تلمك الممدة، فسياسميًا كانمت هنماك صمحوة انتهمت بمالثورة العرابيمة، وفكريمًا كانمت 
هنمماك يقظمممة أدت إلممى بعمممث المممروح العربيممة اإلسمممالمية ممممن جمودهمما وتخلفهممما، فهمممذه الظممروف همممي التمممي أدت إلممى تحريمممك ألسمممنة 

المممذي يعمممد الرائمممد األول لكمممل ممممن كتمممب (( ولهلمممم سمممبيتا))وممممن هممممالء المستشمممرقين األلمممماني المستشمممرقين فمممي المممدعوة إلمممى العاميمممة
المممذي سمممار علمممى نهجمممه معظمممم ( قواعمممد العربيمممة العاميمممة فمممي مصمممر)بعنممموان ( م1881)بالعاميمممة، إذ ألَّمممف كتابمممًا فمممي ذلمممك عمممام 

 .(40)المستشرقين
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امتمد تممثير همذه المدعوة إلمى العديمد ممن الكتماب، والمفكمرين، وعلمى ولم تكن الدعوة إلى العامية قاصمرة علمى أعمداء اإلسمالم بمل   
دعممما فيهممما إلمممى هجمممر (( اللغمممة الفصمممحى والعاميمممة))المممذي نشمممر فمممي مجلمممة الهمممالل مقالمممة فمممي موضمممو (( سمممالمة موسمممى))رأسمممهم 

يمة إلمى العربيمة بمدون قيمد الفصحى، واصطنا  العامية في الكتابة والتعليم، واألدب، واقترح أن تدخل األسماليب والمفمردات اإلفرنج
 .(41)وشرط

 :استبدال الحرف الالتيني بالحرف العربي: التحدي الخامس
ممما كانمممت العربيمممة لغمممة القمممرآن، واإلسمممالم، ومحممممد عليمممه الصمممالة والسمممالم، فمممإنَّ الحمممرب علمممى الفصمممحى ال تنتهمممي مممما داممممت     ل مَّ

انبثقت عن عقولهم الشريرة استبدال الحرف الالتينمي بمالحرف  الفصحى، وما دام القرآن واإلسالم، ومن أخطر دعوات الهدم التي
 .(42)العربي الذي وجهوا إليه قذائفهم

بدأت محاولة الدعوة إلى الكتابة بالحروف الالتينية منذ وقت مبكر، وقد حمل لواءها المستشرقون ثم اتسمع نطما  تلمك المدعوة    
بيمممة، وكانمممت حجمممتهم فمممي ذلمممك تسمممهيل عمليمممة الطباعمممة؛ ألنَّ الطباعمممة عقمممب اسمممتبدال األتمممراك الحمممروف الالتينيمممة بمممالحروف العر 

بممالحروف العربيممة التممي تتصممل فيهمما ببعضممها عمليممة شمماقة، نظممرًا لتعممدد أشممكال الحممرف فممي أول الكلمممة، ووسممطها، وآخرهمما، ومممن 
ممممن الحمممروف العربيمممة  المستشمممرقين المممذين حممماربوا العربيمممة الفصمممحى عمممن طريممم  دعممموتهم إلمممى اسمممتخدام الحمممروف الالتينيمممة بمممدالً 

الذي يعد الرائد األول للمستشمرقين فمي تلمك المدعوة، والمذين سماروا علمى خطتمه نفسمها، وظهمر ذلمك ممن (( ولهلم سبيتا))المستشر 
، ثمم عقمب علمى عنموان كتابمه بمنَّمه كمان ينبغمي أن يكمون (م1881)وألفمه فمي عمام (( قواعد العربية العامة في مصر))خالل كتابه

، فكان أبرز النتائد التي تمخضت عن ظهمور كتابمه همذا أنَّمه ((عد اللغة العامية العربية التي يتحدث بها أهل القاهرةقوا))عنوانه 
وضممع أول اقتممراح التخمماذ الحممروف الالتينيممة لكتابممة العاميممة، بممل إنَّممه اسممتخدم تلممك الحممروف فممي كتابممه أمثلممة لممبعا النصممو  

 .(43)العامية
من يحقمدون علمى اللغمة (( أنميس فريحمة))، و((سمعيد عقمل))، و((موسمى سمالمة))راحة وقد دعا إلى هذه الدعوة ص    وفيمرهم، م مَّ

 .(44)العربية الفصحى لغة القرآن الكريم
 :ازدواجية الفصحى: التحدي السادس

(( سمبيتا))ليمزي، واالنك(( وليم ولكوكس:))ك ل  أعداء الفصحى سواء أكانوا أوربيين، أم كانوا عربًا من مصر ولبنان من أمثال    
اللبنمممانيين، يتهممممون اللغمممة (( أنممميس فريحمممة))و(( سمممعيد عقمممل))المصمممريين،  و(( لمممويس عممموا))و(( سمممالمة موسمممى))األلمممماني ،و

إحداهما العامية الدارجة التي يتخاطمب بهما العمرب جميعمًا : العربية الفصحى باالزدواجية، واالنفصام ويقصدون بذلك وجود لغتين
 .رى الفصيحة المقصورة على القلم والكتابةفيما بينهم، واألخ

عاميممة، : إحداهمممممما كالميممة ، أي: يجممب أالك يكممون للمجتمممع لغتممان((: ))البالفممة العصممرية))يقممول سممالمة موسمممممى فممي كتابممه     
 ((.فصحى، كما هي حالنا في مصر: واألخرى مكتوبة، أي

تنحصمر مشماكل اللغمة العربيمة األساسمية فمي أربعمة أممور، وجمود ((: ))نحمو عربيمة ميسمرة))ويقول أنيس فريحمة فمي كتابمه    
 ((.الخ ... عامية وفصحى : لغتين مختلفتين

وهمممذه دعممموى ممممن دعممماوى أعمممداء الفصمممحى الكثيمممرة، إذ يزعممممون أنَّ العمممرب وحمممدهم دون كمممل األجنممماس يسمممتعملون لغتمممين    
 .ي الخطاب والكتابةعامية وفصحى، وأمكا فيرهم من االسم فلهم لغة واحدة ف: مختلفتين

ومن كثرة تردادهم لهمذه الفريمة صمدقها بعما الك تكماب، والمثقفمين ممن العمرب، وأخمذوا يمرددون وينمادون بالويمل والثبمور ممن    
 .(45)هذه االزدواجية التي تفردت بها لغة العرب دون سائر اللغات

لغائهاالدعوة إلى إصالح اللغة العربية، وقواعد رسمها عن طر : التحدي السابع  :ي  العبث بقواعدها وا 
ذهب بعا المفكرين المصريين إلى ضرورة التساهل في بعا قواعد اللغة وعدم التشدد فيها، كالتسماهل فمي بعما قواعمد 

صالحها وتيسيرها  .اإلعراب، أو الكتابة، ذلك كله تحت مسمى تطوير اللغة وا 
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بدالممه بممالحروف    تكتممب (( ضممرب))اللينممة الدالممة علممى الحركممات، فمممثاًل كلمممة  فقممد اقتممرح أحمممد لطفممي السمميد إلغمماء الشممكل وا 
 .ولكن اقتراحه هذا لم يل  قبوالً (( ساعدون))تكتب(( سعد  ))ومثل إثبات التنوين ورسمه بالكتابة، فكلمة (( ضارباً ))
مما    أن ))يجممب فتمثلممت إحممدى مقترحاتممه لتطمموير اللغممة فممي عممدم الحاجممة إلممى القواعممد النحويممة، حيممث(( سممالمة موسممى))وأمك

نقتصممر مممن تعلمميم اللغممة العربيممة فممي مدارسممنا االبتدائيممة علممى تمكممين الطالممب مممن المطالعممة والفهممم بممال حاجممة إلممى أيممة قواعممد 
أمكا في المدارس الثانويمة فنشمر  فمي تعلميم أقمل مما يسمتطا  ممن قواعمد ... حسبه أن يسكن آخر الكلمات ... خاصة بالنحو 

، وهمذا معنماه أن يمتم اسمتخدام اللغمة دون قواعمد، ((الذي أثبت االختبار أنكمه ال فائمدة منمه بتاتماً النحو، وال نبالي في اإلعراب، 
بعمدم االهتممام بماإلعراب، وبالتمالي سميمدي علمى تشمويه (( سالمة موسمى))كما نص  (( سككن تسلم)) وأسلم طريقة لذلك هي

 .الوصول إليه(( سالمة موسى))ا يريد الفصحى م مكا يمدي إلى النفور منها، والبحث عن بديل، وهذا هو م
يجممب أن نتجممه نحممو التيسممير ال :))دعوتممه للتحممرر مممن تلممك القواعممد بحجممة التيسممير فيقممول(( سممالمة موسممى))ثممم واصممل    

 فإذا كانت الغاية من التعلم هي القمراءة فقمط، فإنَّن ما نسمتطيع أن... التعسير في تعلم اللغة العربية بمقل ما يمكن من القواعد 
ولكمن لغتنما شماذة فمي ... ثم نقصر تعلم القواعد مم بعمد التيسمير ممم علمى المذين سميكتبونها ... نصل إلى ذلك بال قواعد نحوية 
 ((.صعوبتها ونحتاج إلى إجراء شاذ

 لمي رأي فمي اإلعمراب، أذكمره:))بدلوه في ذلك والسميكما فمي التحمرر ممن قواعمد اإلعمراب، فيقمول(( قاسم أمين))كذلك أدلى    
هنمما بوجممه اإلجمممال، وهممو أن تبقممى أواخممر الكلمممات سمماكنة ال تتحممرك بمممي عامممل مممن العوامممل ، وبهممذه الطريقممة وهممي طريقممة 

المخ، بمدون أن ... جميع اللغات اإلفرنجية واللغة التركية، أيضًا يمكن حذف قواعد النواصب، والجموازم، والحمال، واالشمتقا  
ما فمي اللغمة العربيمة فإنكمه يفهمم يترتب عليه إخالء باللغة، إذ تبقى مفرد اتها كما هي في اللغات األخرى يقرأ اإلنسان ليفهم، أمَّ

 ((.ليقرأ
اقتراحًا، هدفه تغيير نظام الكتابة، بحيث يكون للحمرف شمكل ( م1951)كما قدم محمود تيمور لمجمع اللغة العربية عام    

واقتمرح أن تكمون الصمورة التمي نقتصمر عليهما ممن صمور :))ة، فيقولواحد أيكًا كان موقعه في الكلمة م مكا يسهل عملية الطباع
ثمم اتخماذ عالممات (( الحروف هي التي تقبل االتصال من بدء الكلمات، والتي يسمميها أهمل فمن الطباعمة حروفمًا ممن األولمى
بعممد تخلمم  صممندو   الضممبط المتعارفممة التممي يجممري بهمما االسممتعمال؛ ألنَّممه فممي هممذه الحالممة ال يكممون اتخاذهمما عسممرًا وال مشممقة

الحمروف المطبعيممة ممن الصممور المتعمددة للحممروف األصملية، ثممم مثكمل لطريقتممه بصمحيفته التممي تضممنت نمم  المشمرو  بممدأها 
وأجاز المجمع هذا االقتراح، ولكنه لم ينفذ بسبب خروجه عن المملوف ألعيننا (( أريد أن ن   ت صور م ن صور:))بقوله

 .(46)((ذلك من نتائد في األجيال القادمةمن رسم الكلمات، وما سيترتب على 
 ((متطلبات مواجهة التحديات))
التفكيمر فمي مسمتقبل اللغمة العربيممة قضمية بالغمة األهميمة فممي الفكمر العربمي اإلسمالمي المعاصممر، ولهما صملة وثيقمة بسمميادة    

فهمممي قضمممية سممميادة . سمممتقبلهااألممممة العربيمممة اإلسمممالمية وعلمممى ثقافتهممما وفكرهممما، وعلمممى كيانهممما الحضممماري، وعلمممى حاضمممرها وم
فالواجمب يحمتم علينما جميعمًا أن نقموم بخدممة همذه اللغمة، وتيسمير . بالمعنى الشامل، وليست مجرد قضية لغوية وأدبية وثقافية

 .أمر تعلمها للعرب وفير العرب
سمليمة تمخمذ  إنَّ الوقوف في وجه هذه التحديات ال يمتي إالك عن طري  مشمرو  عربمي شمامل، وممسمس علمى أسمس علميمة  

على عاتقها صيانة اللغة العربية من العامي والدخيل، وكذا تكريسها في المعامالت والممارسات الحياتية اليوميمة، وممن هنما 
 : (47)تبرز عدة وسائل أو متطلبات للحفاظ على اللغة العربية والسير بها قدمًا نحو مجدها ورفعتها في النقاط انتية

اإلسمممالمية والهيئمممات والممسسمممات الخيريمممة والتعليميمممة والدعويمممة بافتتممماح الممممدارس والمراكمممز والمعاهمممد فمممي مممممم أن تقممموم الحكوممممات 1
مختلممف بممالد العممالم، والسمميكما الممبالد اإلسممالمية مممن أجممل نشممر لغممة القممرآن وتقربهمما إلممى نفمموس وقلمموب وعقممول المسمملمين؛ ألنَّ أمممر 

 .تاب والسنة من األمور المتحتمة على المسلمينتعلمها فرا واجب لكونها من الدين، ولكون فهم الك
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مممم الواجب على الممسسات التعليمية أن تعد األستاذ الممهل المحب للغة العربية والمتمكن منها ليقموم بمهممة تدريسمها وتعليمهما؛ 2
تحبيممب اللغممة للناشممئة ألنَّ هممذا النممو  مممن األسمماتذة سمميتفانى فممي خدمممة هممذه اللغممة ويضممحي مممن أجلهمما، وسمميعمل جاهممدًا مممن أجممل 

 .فيقبلوا عليها بنفوس مفتوحة وقلوب متلهفة
مممم على الجهات المسممولة إعمادة النظمر فمي منماهد التعلميم بمين الحمين وانخمر، واختيمار المناسمب المذي يحقم  األهمداف، ويخمدم 3

عممداد مادتممه وصمميافته نخبممة مممن أسمماتذة اللغممة  القضممية التممي ننشممدها، وهممذا بممال شممكك يتطلممب إعممداد كتمماب مناسممب يقمموم بتمليفممه وا 
العربيممة والتربيممة، يراعممى فيممه متطلبممات كممل مرحلممة مممن المفممردات، واأللفمماظ والتراكيممب واألسمماليب مممع العمممل علممى إيجمماد قممواميس 

 .مناسبة لكل مرحلة تحوي ما درسه الطالب من حصيلة لغوية، على أن يكون لكل مرحلة قاموسها
بدعين في الثانوية العامة إلمى دراسمة اللغمة وتقمديم التشمجيع الممادي والمعنموي لهمم الجتمذابهم إلمى همذا مممم توجيه اهتمام الطلبة الم4

 .الحقل
ممممم ضرورة أن تكون األحاديث في اإلذاعمة والتلفماز، ومختلمف وسمائل اإلعمالم فمي المبالد العربيمة باللغمة العربيمة السمليمة، وكمذلك 5

المممخ، فكمممل همممذه الوسمممائل ذات تممممثير ال يجهمممل أحمممد قيمتمممه وأن تتمممرجم األشمممرطة أو ... رح األفممماني الشمممعبية، والتمثيليمممات، والمسممم
 .المسلسالت األجنبية إلى العربية السهلة مباشرة أو عبر الدبلجة

مممم اإلكثار من الكتاتيب العصرية التي تحفظ القرآن الكريم للناشمئة وتمرك الفرصمة للمتطموعين والخموا  ممن أصمحاب الشمهادات 6
 .يا ليقوموا بذلكالعل
ممم إصمدار قمرارات لتعريمب كمل الالفتمات التمي تمدل علمى مكمان أو محمل أو ممسسمة أو مصملحة أو شمركة عموميمة أو خاصمة أو 7

ولكي يتم تنفيذ ذلك بيسر ونجاعة ال ب دَّ من تجنيد نخبة ممتازة من األساتذة والمعلمين والخطماطين والمناضملين لخدممة ... شار  
 .تم التنفيذ بعملية محو الحرف الالتيني أينما وجد، واستبداله بلغة عربية سليمة هذه القضية، وي

ممممممممم إصممممدار قممممرارات تقضممممي بجعممممل اللغممممة العربيممممة وحيممممدة االسممممتعمال فممممي ميممممدان اإلدارات العموميممممة والجمعيممممات ، والمقمممماوالت  8
 .والممسسات والصحافة والتعليم ما عدا في أقسام تعلم اللغات األجنبية 

مممممم استخدام الوسائل التكنولوجية في تعلم اللغة العربية، إنَّ مجتمعاتنا اليوم بحاجة إلى تغيير وتطوير وتجديد ،ومن تلك األمور 9
التي تحتاج إلى أف  جديد ونظرة جديدة، ما يرتبط بقضمايا التعلميم والتربيمة، فمما زالمت منماهد التعلميم تنتممي لحقبمة مما قبمل عصمر 

تصال، وهي لم تعد صالحة مم في جوانب منها علمى األقمل ممم حتمى لسمو  العممل، مما يممدي بمالمتخرجين حمديثًا ممن المعلومات واال
ما مسممولية الشمباب تجماه أنفسمهم، فيتطلمب ممن كمل شماب أن يعممل بجمد واجتهماد ممن أجمل  الجامعات لاللتحما  بقطمار البطالمة، أمك

لميكمًا وعمليكمًا، واكتسماب المهمارات الجديمدة، وااللتحما  بالتخصصمات العلميمة مستقبله، ومستقبل أمته، ويستلزم ذلك تمهيمل المذات ع
 .المتطورة، وعدم التوقف عن كسب المعرفة والعلم، فال مكان اليوم لمن ليس لديه علمية راقية

علم، وقممد كممما أكممدت كثيممر مممن الدراسممات إلممى إمكممان تحسممين التعلمميم باسممتخدام الحاسمموب، وتمموفير تفاعممل واسممتيعاب أفضممل للمممت
 :أشادت الدراسات إلى أنَّ التعليم باستخدام الحاسوب يمتاز بميزات عدة من أبرزها

ممممممم تموفير فمر  كافيمة للممتعلم للعممل بسمرعته، وقدراتمه الخاصمة، ممما يكسمبه بعضمًا ممن مزايما تفريمد التعلميم، وتزويمد الممتعلم بتغذيممة 
 .راجعة فورية

 .مكان والزمان والكيفية المناسبة للمتعلمممممم التشوي  والمرونة باستخدامه ال
 .(48)مممممممم اإلسهام بزيادة ثقة المتعلم بنفسه وتنمية المفاهيم اإليجابية للذات

مما جذريممة فممي  وقممد وصمملت تكنولوجيمما التعلمميم إلممى الموقممع الممذي يجعلهمما مرشكممحة ألن تحممدث تمممثيرًا واضممحًا، وتغيممرات ملموسممة، ور بَّم 
إلممى مرحلممة متقدمممة، وسمموف يمممدي ارتفمما  نضممد التالميممذ (( كتممب الكمبيمموتر))د وصمملت الكتممب االليكترونيممةالعمليممة التعليميممة، فقمم

وثقمممافتهم إلمممى أن تكمممون كتمممبهم الدراسمممية علمممى أقمممرا  الكمبيممموتر، تشمممتمل علمممى عناصمممر ووسمممائل متعمممددة، فائقمممة، ذات تفاعليمممة 
 .(49)متكاملة
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المحاكماة الصمحيحة ، وباالعتماد على المختبرات اللغوية التمي تمممن ات الحديثةغة العربية وف  النظريلذلك يجب أن يتم تعليم الل
الحاسمموب يممزود إذ أنَّ . دارسممين علممى الممتحككم فممي سممير الممدرس، وتسمماعد الللغممة وممارسممتها، سممماعًا، ونطقممًا، وتصممحي  األخطمماء

ما يشمجمة العاممة لصمحة اسمتجابتهلمه النتي، وتوضم  المتعلم بالمعلومات، ويسم  له باالستجابة، ثمم يعمزز لمه مسماره مك كل تقويممًا ، م 
 ، ويزيد الحاسوب من فاعلية التعليم متكاماًل لعمل الطالب
م التلميممذ مممن خاللهمما ويسممتمتع بهمما، إذ يممتعلم الحممروف، والكلمممات، ، وثمممة ألعمماب لغويممة ترفيهيممة يممتعلف يممتعلكم، ويعلكممم المممتعلم كيمم

حيمث يسمتخدم فمي ، وممن وسمائط التقنيمة المراكمز السممعية والبصمرية واإلعراب من خاللمهوالمقاطع الصوتية، والتمرينات البنيوية، 
لة المصمماحبة للكتمابوبعما ا، س يشمجع علممى المتعلم السمممعي الشمفهيالمراسملة كتماب أسمما دفممة إلمى توضممي  ، الهاألشممرطة المسمجك

 .تفاصيل النط ، وسالمة القراءة والكتابة
، فمممإذا وازنممما بمممين تعلكمممم اللغمممة العربيمممة واللغمممة بيمممة يعمممد األسممماس لتطممموير همممذه اللغمممةاللغمممة العر إنَّ اسمممتخدام التقنيمممات فمممي تعلممميم    
للغممموي ، تشمممده اللغمممة االنكليزيمممة بمختبرهممما اب اللغمممة العربيمممة علمممى سمممبيل المثمممالطالممم أنَّ  ، تعمممود إلمممىسمممعة، نجمممد فجممموة واكليزيمممةاالن

التممي يمارسممها بصممورة شممائعة ، وتغريممه ألعمماب الفيممديو والحاسمموب ،وأشممرطتها المسممجلة والمصممورة، وبلوحاتهمما التوضمميحية الملونممة
، وال بدك لنحو والصرف يدرس بصورته القديمة، فما زال اتي تفتقر إلى هذه التقنيات، بينما نجده عازفًا عن اللغة العربية الومسلية

ب العصر الحديث اليوم، يختلف عمن طالمب التقنية في تدريس اللغة العربية، وتطوير طرائقها، فطال من جديد يعيننا على إدخال
مما يقممرأ عنهمما، وفممي بيئممة ط يكتشممف أمامممه كممل شمميء علممى الواقممع، فهممو فممي محممياألمممس مك التلفمماز ، وال ننسممى دور يعايشممها أكثممر م 

 .وبرامد القنوات الفضائية
جمراءات تتطلبهما عمليممة تحمديث أسماليب تعلمميم وتعلكمم اللغمة ممممم وال ب مدك ممن وضممع خطموات11 ر النماطقين بهمما العربيمة والسمميكما لغيم، وا 

 :نوجزها فيما يمتي
 .اللغة العربية إعادة النظر في أهداف تدريس ممممم 1
 .إعداد مفردات اللغة في ضوء التكامل ومفهومه ممممم 2
 .الكفايات الواجب توافرها لدى المعلكم ممممم 3
 .األخذ باالتجاهات التربوية الحديثة مممم 4
 .من استخدام الوسائط التعليمية المناسبة ، والسيكما التقنية منها اإلكثار ممممم 5

، فعلينا أن نعممل جاهمدين ممن ماضيها، وتخسر مستقبلها، وتضيع تحافظ على لغتها تفرط في هويتها وأخيرًا ، فإنك األمة التي ال
 .، وسهام الحاقدين نمحافظة على هذه اللغة عزيزة قوية، نصد عنها كيد األعداء، وهجمات المتربصيأجل ال

 النتائج والتوصيات
ا النتائد التي   :توصل إليها البحث فيمكن ذكرها على النحو انتي أمك

ل مممو  ،، وأداة إبممداعاتها الفنيممةالثوابممت األساسممية لألمممة العربيممة، فهممي رمممز هويتهمما تعممد اللغممة العربيممة مممنمممممم 1 مممن معممالم النتمماج  م عد
 .لة من وسائل التواصل بين األفرادي، كما أنَّها وسالفكري واألدبي

إنَّ اللغة العربية وال شكَّ تمتلك من الخصائ  والمميمزات التمي تجعلهما قمادرة علمى مسمايرة العصمر ومواكبمة عمالم التكنولوجيما ممممم 2
 .ووسائل االتصال الحديث والتطور الحاصل جركاء الثورة المعلوماتية واالنفتاح على شبكات االنترنيت 

إنَّ اللغة العربية مرنة تحمل في بنيتها بذور النماء والتطمور والتجديمد بمما فيهما ممن نحمت واشمتقا  وتصمريف ، فهمي لغمة حيمة  مممم3
 .تجدات الحياة والتعبير عنهاقادرة على استيعاب مس

 .ة العربية مرتبط بمستقبل ناطقيهاإنَّ مستقبل اللغممممم 4
، ت الصممموتية، والنحويمممة، والصمممرفيةكثيمممر ممممن األخطممماء اللغويمممة علمممى المسمممتوياوجمممود إنَّ ممممن دالئمممل ضمممعف اللغمممة العربيمممة مممممممم 5
 .، لضعف المناهد التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية ك، ويعود ذلية حتى بين المتخصصين في دراستها، واإلمالئلدالليةوا



 

 573 

وسمممائل اإلعالميمممة أهميمممة المشممماركة فمممي مواجهمممة انثمممار ينممماط بالحكوممممات والقمممائمين علمممى الممسسمممات التعليميمممة والتربويمممة والمممممممم 6
مما يعممين علممى تجمماوز هممذه المرحلممة، م  ديات التممي تواجههمما اللغممة العربيممةوالتحمم لعربيممة فممي الوقمموف بموجممه ، وترسمميخ قابليممة اللغممة امك

 .التحديات
 التوصيات

 .لى حب العربية والترنم بها عالجيل من مراكز تحفيظ القرآن الكريم في الدول العربية لينشم اإلكثار مممم 1
صدار القوانين للمحافظة عليها ممممم 2  .االهتمام باللغة العربية وا 
 .االستفادة من وسائل اإلعالم في نشر الفصحى بين الناس ممممم 3
 .اعتماد التقنية الحديثة والمتطورة في تعليم اللغة العربية ونشرها عبر المواقع االليكترونية مممممم 4
صدار الدوريات والنشرات الخاصة بالعربية  ممممم5  .دعم اتحاد الك تكاب والمجامع والجامعات ماديًا ومعنويًا في نشر اللغة العربية وا 

 المصادر
، دار القلممم ،  6، ط عبممد الممرحمن حسمن حبنكممة الميممداني(: ر مممم االستشممرا  ممم االسممتعمارالتبشممي)أجنحممة المكممر الثالثممة وخوافيهماممممم 1

 .م 1991هم مم 1411وريا ، دمش  مم س
 .م 1999، عممممممان مم األردن ، لي، دار مجدالوي للنشر والتوزيعسمي  أبو مغ. د: األساليب الحديثة لتدريس العربية مممم 2
 .م2113هم مم 1424، عمان م األردن ، ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دامد يونسهاني مح: االستشرا  والتربية مممم 3
منشممور فممي شممبكة ، بحممث شممهريار نيممازي. ين حمماجي زادة ، ودمهمم. د: العربممي ومشممكالتها فممي عصممر العولمممةتحممديات اللغممة م ممممم4

 .المعلومات الدولية
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