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1

Abstract
A language_ in general_ is the link among people in which they can
communicate; as speakers, Arabic can be considered as the
strongest interconnected bonds among its native speakers; so
((Arabic is the most prominent manifestation of Arabic culture, and
it is the most expressive and impact language as it has been
described as National Affection Container, in deed, there is no
national culture without national language)). Arabic should be
preserved with its strength to lead to its purpose. For making it the
communication language among us to express ourselves and to
illustrate to our objects to live with us and by us.
But there are big challenges that face our language, Arabic; so
obviously the clearest one of them is the globalization in concept of
language that imposes its sovereignty a particular language on
others in the world and exclude the others to do their purpose of
communication among people. That could be seen clearly in terms
of using Arabic in daily life by its native speakers and spread
foreign words and phrases between its structures that used by its
native speakers. Moreover, changing its structural words and
phrases to be used daily, as a result disfigured language structure.
So that we have to stand and face this mess up which try to storm
on Arabic indirectly by using its native speakers. To face this
dander, we need to repair Arabic from any simple deflection and
that can be happened by keeping and using its words, phrases and
structures as standard, and filtering it from deep inside, and
tighten it up by translating it into Arabic to be updated, and
everyone can see how it is important to be a living language to get
performance and public.
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اللغة العربية يف عامل متغي
ربيعة عبدالسالم حممد هندر

2

امللخص

إن اللغة  -بشكل عام  -هي الرابط الذي جيمع بني البشر؛ بكوهنم انطقني ،وتعد العربية من
أقوى أواصر الرتابط بني املتكلمني هبا؛ إذ « أن اللغة العربية هي أبرز مظاهر الثقافة العربية،
أثرا بوصفها وعاء الوجدان القومي ،فال ثقافة قومية بدون لغة قومية» ومن هنا
وأكثرها ً
تعبريا و ً
وجب احملافظة عليها بقوهتا وجزالتها حىت تؤدي الغرض منها؛ أبن جنعلها لغة التواصل فيما
ونعّب هبا عن أغراضنا؛ فتحيا بنا ومعنا.
بيننا ،نقضي هبا حاجاتنا ،ر
ولكن هناك حتدايت كبرية تواجه لغتنا لعل أبزها العوملة يف اجملال اللغوي الذي يفرض سيادة لغة
على سائر اللغات يف العامل ،وإبعاد غريها عن أداء دوره يف التواصل بني الشعوب .وقد
معينة ٰ
اضحا فيما يتعلق ابستخدام العربية لغة التخاطب والتواصل اليومي بني
ظهر أثر ذلك جليًا و ً
على ألسنة متكلميها ،ومل يقف
أبنائها ،وتفشي مفردات ومصلحات أجنبية بني تراكيبها تدور ٰ
األمر عند هذا احلد بل وصل أحيا ًان إ ٰىل تغيري بعض مبانيها لتطويعها للغة اليومية اليت أنتجت
لغة مشوهة ال تكاد تبني.
من أجل ذلك كله وجب علينا الوقوف أمام هذا العبث الذي حياول أن يعصف ابللغة العربية
بطريقة غري مباشرة وعن طريق أبنائها ،ومواجهة هذا اخلطر احملدق تتم من خالل صيانة اللغة
على ألفاظها وعباراهتا وتراكيبها سليمة
العربية من كل زيغ وزلل مهما كان بسيطًا؛ ابحملافظة ٰ
على
فصيحة ،وتنقيتها من الدخيل ،وشد عضدها ابلرتمجة والتعريب لتواكب العصر ،وال خيفى ٰ
أحد ما جلعلها لغة التواصل من فائدة عظيمة تبث فيها روح احلياة ،وتكسبها الدميومة والذيوع.

الكلمات املفتاحية :اللغة العربية ،الوجدان القومي ،عامل متغري.
املقدمة

مكانة اللغة العربية وأمهيتها
مر العصور واألزمان ،فمنذ القدم متيرزت
إن للغة العربية مكانة ال ترقى إليها لغة من اللغات احلية؛ وقد اكتسبت هذه املنزلة الرفيعة ٰ
على ر
بكوهنا لغة راقية فصيحة وصلت إ ٰىل درجة من النضج والكمال منذ بداية اترخيها؛ متثرل ذلك فيما وصل إلينا من الشعر العريب الفصيح
ال ذي ازدان ابجلزالة والفصاحة ،ووصل الذروة يف التصوير البياين والبالغي ،وقد ازدادت مكانتها علوا ،وازدانت مبا حباها هللا به إذ
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ۡ
َنزل ٰنه ق ۡ
ِ
ِ
يبٗا لا َعلا ُك ۡم تَ ۡع ِقلُو َن﴾( )3وقد اختارها جل وعال لتكون لغة آخر الكتب
ر
ع
ان
ء
ر
ٰ
ُ
ً
َ
َ
جعلها لغة الوحي ،قال تعاىل﴿ :إ اانٓ أ َ ُ َ َ ر
املنزلة من عنده ،فخاطب هبا ومن خالهلا البشرية مجعاء؛ ألنه الدين اخلامت ،وقد بعث صاحب هذه الرسالة – ﷺ  -إ ٰىل
السماوية ر
الناس كافة؛ فاكتسبت بذلك الشمولية والدميومة واالنتشار ،كما ضمنت احلفظ عّب الزمن من خالل تكفل هللا – جل جالله –
ۡ
ۡ
حبفظ كتابه حيث قال﴿ :إِ اان َ َۡن ُن نَازلنَا ٱل رِذكَر َوإِ اان لَهُۥ َحلَِٰفظُو َن﴾( ،)4وقد ربني نبينا الكرمي – ﷺ  -فضلها ومكانتها فقال « :أحب
العرب لثالث ألين عريب ،والقرآن عريب ،وكالم أهل اجلنة عريب»( ،)5ويراها الثعاليب أفضل اللغات فيقول « :إ رن العربية نزل هبا أفضل
غلوا أن تع رد أفضل اللغات،
الكتب ٰ
على أفضل العرب والعجم  ...وأعتقد أ رن العربية خري اللغات»( ،)6ومن هذا املنطلق ليس ً
على ذلك أهنا لغة القرآن ،وال يقبل غريها عند قراءته أو حفظه ،أو التعبرد به؛ فال جمال إ ٰىل ترمجته إ ٰىل لغة
وأكثرها
انتشارا؛ وأكّب دليل ٰ
ً
أدل ،وأن أقسام أتليف
على أن العرب أنطق ،وأن لغتها أوسع ،وأن لفظها ر
أي منها( .)7يقول اجلاحظ ... « :الدليل ٰ
أخرى لتأدية ٍّر
كالمها أكثر ،واألمثال اليت ضربت فيها أجود وأسري»( .)8وميتدحها أمري الشعراء فيقول:

إن الذي مأل اللغات حماسنًا جعل اجلمال وسره يف الضاد()9
وألهنا لغة الدين اخلامت اختصت بكوهنا صاحلة لكل زمان ومكان ،استطاعت أن تسري وفق سنن الطبيعة من حيث التطور ومواكبة
على التوليد واإلنتاجية مبا يف نظامها الصريف والنحوي
سبل احلياة ومناحيها املختلفة ،وتعايشت مع الواقع من خالل ثرائها ،وقدرهتا ٰ
على توليد املفردات املالئمة لكل ما يستجد ،واستيعاب تراكيبها للمعاين والتعابري الوجدانية اليت تنتج عن متكلميها يف كل
من قدرة ٰ
يتعرض هلا بكوهنا لغة ختلرف ومجود.
زمان ومكان ،ويّبز هنا دور اجملاميع اللغوية ،وجهود أهلها للنهوض هبذه اللغة ،و ر
الرد ٰ
على كل من ر
مشكلة البحث وتساؤالته:
على الرغم من كل اجلهود املبذولة للوقوف يف صف اللغة العربية ،ودفع االدعاءات املغرضة اليت حتاول احلظ من شأهنا فإن ذلك مل مينع
ٰ
من وجود عقبة تقف حجر عثرة يف سبيل احملافظة عليها يف زمن يتغري كل حلظة ،فنجد فيها ما يعرف ابالزدواجية اللغوية ،أو ثنائية
اللغة؛ حبيث تكون لغة الواقع املعاش عبارة عن خليط من اللغة األم ،وأخرى قد تكون هلجة حملية أو لغة أجنبية ،أو غريمها ،ومن أهم
أسباب هذه االزدواجية ما يلي:
• تداخل اللغة العربية مع غريها من اللغات األجنبية بداعي التطور والعوملة.
تكون هلجة داخل اللهجة.
• العمالة الوافدة وما ينتج عن التعامل معها من ر

• عدم اعتماد اللغة السليمة لغة للتواصل اليومي بني أبنائها.
نتج عن ذلك كله أن أصبحت اللغة العربية مغيربة بشكل كامل؛ فال جندها يف احلديث اليومي ،وال يف جماالت العمل كالتعليم واألعالم
مثالً ،ويق ردم من يقوم بذلك اإلبعاد حج ًجا واهية؛ ففي جمال التعليم  -العايل منه خباصة  -جينحون إ ٰىل ما يسمى ابللغة احلية
كاإلجنليزية مثالً فيعتمدوهنا يف تدريس العلوم التطبيقية كالطب وختصصاته ،والعلوم واهلندسة أبقسامها املختلفة ،وكأن العربية يف نظرهم
لغة ميتة ،أو ضعيفة ال تستطيع أن تواكب التطور .وسبب ذلك – حسب ما أرى -هو قطع اللغة عن احلياة اليومية؛ فلسان حال
 – )3سورة يوسف اآلية.2 :
 – )4سورة احلجر اآلية.9 :

 – )5الطّبسي  ،جممع البيان.206/2 :

 – )6فقه اللغة وسر العربية ،ص.192 :

 – )7انظر أمحد بن فارس ،الصاحيب يف فقه اللغة ،ص.13 :
 – )8البيان والتبيني.384/1 :

 – )9أمحد شوقي ،الديوان .163/2 :
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تالميذان اليوم يقول :ملاذا أدرس العربية ،وإن أكملت دراسيت سأتعلرم ابإلجنليزية ،ولو تكلمت سأتكلم ابللهجة؟! ومن هنا الرجاء
منكم اي من هتمكم العربية أن توصلوا اللغة ابحلياة لتكتسب احلياة.
ميسرة سهلة للجمهور ،ولكنه يف حقيقة األمر ال ييسر هذه اللغة بقدر ما يشينها ويشوهها؛ فال هي
أما اإلعالمي فيظن أنه يق ردم لغة ر
مكون من عامية وأجنبية وقليل من العربية.
اللغة األم ،وال هي هلجة مقبولة ،إمنا هي عبارات شوهاء ،خليط ر
وتتجلى اآلن هذه التساؤالت:
• هل اللغة العربية مواكبة للعصر؟
• ما التحدايت اليت تواجهها يف سبيل حتقيق ذلك؟
افدا يغ رذي العربية؟
• ملاذا ال تكون اللهجات ر ً

للتنوع والنماء؟
• كيف جنعل اللهجة ً
منبعا ر
على لغة القرآن وإعطائها حقها بني لغات العامل من
• ما احللول اليت ميكن من خالهلا الوصول إ ٰىل الغاية املنشودة يف احلفاظ ٰ
حيث السريورة والذيوع ،واستثمارها لتواكب احلياة العملية كالسياحة مثالً ،والندوات واملؤمترات الدولية؟.
على مكامن القوة اليت ختدم غاايت العربية وحتققها.
على هذه التساؤالت ،والوقوف ٰ
سيكون يف هذا البحث حماولة لإلجابة ٰ

التحدايت اليت تواجه اللغة العربية يف الوقت الراهن
إجيااب ،ومن خالل ذلك كله تعرتض اللغة مجلة من
ويتعرض ملؤثرات ترتك بصماهتا عليه سلبًا أو ً
حي ينمو ويتطور ،ر
إ رن اللغة كائن ر
التحدايت قد تقف يف طريقها فتمنعها عن أداء مهمتها التواصلية بني أبنائها.
وختتلف هذه التحدايت؛ فمنها ما ينبع من داخل اللغة نفسها ،ومنها ما يرتبط أبهلها ،والناطقني هبا .أما ما يتعلرق مبا هو انبع منها
فهو ما يعرف ابللهجات اليت تع رد يف حقيقة األمر اَنرافًا عن اللغة الفصحى يف بعض أحواهلا سواء أكان هذا االَنراف انجتًا عن
اللحن يف القواعد ،وإدخال مفردات لغة أجنبية عليها تسربت إليها نتيجة االستعمار ،أو ادعاء التطور ،أم كان عن طريق ما ختللها من
التحوير والتغيري الذي يطرأ عليها لدو ٍّاع صرفية كالتسهيل واإلعالل والقلب املكاين وغريها ،ويف هذه احلال تكونت فجوة عميقة بني
أبناء العربية أسهمت يف خلق فراغ يقف حائالً بينهم وبني االنتماء إ ٰىل هوية واحدة وما هو موجود يف الواقع؛ والسبب يف ذلك هو
اللجوء إ ٰىل اللهجة اليت يستسهلوهنا ،وابتعادهم عن اللغة األم لغة القرآن مصدر احتادهم وقوهتم.
ولعل السر يف شيوع اللهجات املرذولة انتج عن دعوة بعض أهل العربية ممن ينحازون إ ٰىل املدنية احلديثة ،ويستسيغون ذلك بدعوى
على اللغة ،ويرون وجوب تطويعها لتناسب الزمن الذي نعيش فيه ،وعدم االلتزام ابللغة الفصحى تعامالتنا
التطور ،فيطبرقون ذلك ٰ
على العربية؛ فهو دعوة إ ٰىل تغريبها بني
عظيما ٰ
خطرا ً
اليومية ،ويف إطالق مصطلحات أو مسميات بعينها ،ولعمري فإن هذا يشكل ً
أبنائها.
على الثنائية يف اللغة من صعوابت ومزالق قد تؤدي إ ٰىل العصف ابللغة األم ،وهذا ما تدعو إليه بعض
ومما جيب التنويه عليه ما يرتتب ٰ
املنظمات يف العامل العريب أبن يكون هناك لغة للتخاطب والتواصل اليومي يتعامل هبا عامة الناس ،ويف املقابل توجد اللغة الفصيحة
على غري
الراقية اليت يستعملها املختصون والكتراب واألدابء واألكادمييون يف كتاابهتم .ولو افرتضنا جدالً أن اللغة الفصيحة تصعب ٰ
املختص ،وسلرمنا لدعوى التسهيل ،وجعلنا هلؤالء لغة يومية ميارسوهنا يف حياهتم ويقضون هبا حوائجهم؛ فكيف سيقرؤون القرآن؟ أو
ابألحرى كيف سيفهمون ما جاء فيه من أوامر ونواهٍّ ،وما سرد فيه من قصص ألخذ العظة والعّبة؟.
ال شك أن ٍّ
لكل اختصاصه وجماله ،ولكننا نسعى إ ٰىل ربط كل مسلم بكتاب هللا ،وهذا ال يعين أنه يستطيع تفسري كالم هللا املعجز
على األقل ،وإن استعصى عليه معىن لفظ ،أو آية بعينها يعلم أين يبحث
وحده ابجلملة ،ولكن ما نريده هو أن يستطيع فهم بعضه ٰ
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على غريه يف كل شيء ،إضافة إ ٰىل تواصله الدائم مع كتاب هللا
على نفسه مشقة أن يعتمد ٰ
عنها كاملعاجم مثالً أو كتب التفسري ،فيوفر ٰ
من خالل اللغة الفصيحة ،وهذا يسد الفجوة اليت جعلت بني لغة االستعمال ،ولغة الكتب والتأليف.
جهود العرب يف احلفاظ على لغتهم
على لغتهم نقية سليمة ابلرغم من وجود مستويني هلا؛ وهو ما استند إليه دعاة الفريق الذي يدعو إ ٰىل
حاول العرب منذ القدم احملافظة ٰ
الثنائية يف اللغة ،ومن الالفت أن هذين املستويني كاان ال يكادان خيتلفان؛ فمنذ بداايت العربية وأهلها يتحدثون مبستويني من اللغة:
• املستوى الفصيح ،وخيتص ابألدب الرفيع والشعر والندوات.

• املستوى العادي ،وليس العامي ،وهو ما يتحاورون به يف حياهتم اليومية.
على اآلخر طيلة العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم حىت اختلط
وقد كان هذان املستواين يسريان يف خطني متوازيني ،وال يطغى أحدمها ٰ
هب أبناء العربية مدافعني عن لغتهم لغة القرآن للمحافظة عليها
اللسان العريب بغريه من األعاجم فتولدت هلجات يشوهبا اللحن ،وهنا ر
من خالل تقنيني ضوابط هلا ،ووضع معايري للسالمة فيها.
على لغتهم ،والنأي هبا عن اللهجات املرذولة اشرتاطهم يف راوي اللغة أن يكون ممن ميلكها فطرة وسليقة،
ومن مظاهر حفاظ العرب ٰ
حضري
على ذلك فهذا الفارايب يقول « :وابجلملة فإنه مل يؤخذ عن
وهذا ما جعل اللغة يف مأمن ،فحفظت سليمة نقية؛ وأتكيدا ٰ
ر
قط ،وال عن سكان الّباري ممن كان يسكن أطراف بالدهم اليت جتاور سائر األمم الذين حوهلم؛ فإنه مل يؤخذ ال من خلم وال من
جذام؛ فإهنم كانوا جماورين ألهل مصر والقبط ،وال من قضاعة وال من غسان؛ فإهنم كانوا جماورين ألهل الشام وأكثرهم نصارى يقرءون
يف صالهتم بغري العربية ،وال من تغلب وال من النمر؛ فإهنم كانوا ابجلزيرة جماورين لليواننية ،وال من بكر؛ ألهنم كانوا جماورين للنبط
والفرس ،وال من عبد قيس؛ ألهنم كانوا سكان البحرين خمالطني للهند والفرس ،وال من أزد عمان ملخالطتهم للهند والفرس ،وال من
أهل اليمن أصالً ملخالطتهم للهند واحلبشة ولوالدة احلبشة فيهم ،وال من بين حنيفة وسكان اليمامة ،وال من ثقيف وسكان الطائف
ملخالطتهم جتار األمم املقيمني عندهم ،وال من حاضرة احلجاز ألن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حني ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد
خالطوا غريهم من األمم ،وفسدت ألسنتهم»(. )10
وبني
وقد أشار ابن خلدون إ ٰىل حقيقة مسلرم هبا تفيد أن العرب عندما اختلطوا يغريهم فسدت سالئقهم ،وضعفت ملكتهم اللغوية ،ر
السبيل إ ٰىل تربية تلك امللكة من خالل الدربة واملران فقال « :ووجه التعليم ملن يبتغي هذه امللكة ويروم حتصيلها أن أيخذ نفسه حبفظ
على أساليبهم من القرآن واحلديث وكالم السلف ،وخماطبات فحول العرب يف أسجاعهم وأشعارهم ،وكلمات
كالمهم القدمي اجلاري ٰ
يتنزل لكثرة حفظه كالمهم من املنظوم والنثور منزلة من نشأ بينهم ،ولقن العبارة عن املقاصد منهم،
املولدين ً
أيضا يف سائر فنوهنم ،حىت ر
على حسب عبارهتم وأتليف كلماهتم ،وما وعاه وحفظه من أساليبهم ،وترتيب ألفاظهم،
مث يتصرف بعد ذلك يف التعبري عما يف ضمريه ٰ
رسوخا وقوة» (.)11
فتحصل له هذه امللكة هبذا احلفظ واالستعمال ،ويزداد بكثرهتا ً
ومل تقف جهود العرب قدميًا يف الدفاع عن العربية ،واحملافظة عليها سليمة نقية عند حد وضع الضوابط والقوانني فقط ،بل تعدى ذلك
أبن حاولوا معاجلة ما جيدونه يف كالمهم ،وهو ما أثبته السيوطي بقوله « :قال ابن نوفل :مسعت أيب يقول أليب عمرو بن العالء:
أخّبين عما وضعت مما مسيت عربية أيدخل فيه كالم العرب كله؟ قال :ال ،فقلت :كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟

 – )10السيوطي ،االقرتاح يف علم أصول النحو ،ص.57-56 :
 – )11مقدمة ابن خلدون ،ص.527-526:
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يفرق بني
فقال :أمحل ٰ
على األكثر ،وأمسي ما خالفين لغات»( .)12ويقصد – يف ر
ظين  -بقوله لغات أهنا هلجات؛ وهبذا فهو ر
الفصحى واللهجة.
عرف بعض احملدثني اللهجة العامية فقال « :هي اللسان الذي يستعمله عامة الناس -مشافهة – يف حياهتم اليومية لقضاء
وقد ر
حاجاهتم والتفاهم فيما بينهم ،ومع مرور الزمن تتخذ هذه اللهجة صفات لغوية خاصة هبا»(.)13

حتمية التطور
حي تتماشى مع سنن الطبيعة يف التطور والنمو؛ فرتقى برقي من يتكلم هبا ،فتكتسب صفة احلياة والدميومة
من املعلوم أن اللغة كائن ر
عن طريقهم ،وهي بذلك تع رد عملية مكتسبة من حيث الكالم املنطوق الذي ميثرل اجلانب الفعلي للغة؛ فتخضع لضوابط بعينها،
على املادة اللغوية املسموعة
وتتفاعل مع البيئة احمليطة هبا ،فتأخذ منها وتعطيها ،ف « ال ميكن أن يتعلرم اإلنسان اللغة من خالل القصور ٰ
أو املدونة فقط ،واملعروضة بوسائل ووسائط متعددة ،فالعينة اللغوية ال ميكن أن متثل اللغة كلها ،بل تعكس فحسب صورة جزئية
على حدس املتكلم يف معرفة ما يقبل ،وما ال يقبل من االستعماالت اللغوية ،ويقصد
خمتارة ،وعليه فال بد من االعتماد – كذلك – ٰ
على أن يديل مبعلومة حول اللغة اليت يتكلرم هبا»(.)14
ابحلدس :قدرة املتكلم ٰ
ومما يؤكد إميان العرب ابلتطور الداخلي للغتهم ما جاء عن تركهم بعض اللغة اليت ثبت أن أسالفهم كانوا يستخدموهنا من قبل؛ فالتطور
يف اللغة أمر مسلرم به والدليل أهنم كانوا موقنني بذلك ،يقول السيوطي « :ومن أمثلة املرتوك قال يف اجلمهرة :كان أبو عمرو بن العالء
يقولَ :مض ِاين كالم قدمي قد ترك ،قال ابن دريد :وكأنه أراد َأمضاين هو املستعمل»( .)15وهذا األمر جلي وواضح يف املعاجم العربية
على املهمل واملرتوك من األلفاظ .
اليت تزخر ابلنص ٰ
التوسع ،وعدم مجودها ،وهو بال شك مظهر من مظاهر تطورها؛ فهذا
وقد تنبره علماء العربية األوائل إ ٰىل طواعية اللغة ،وقدرهتا ٰ
على ر
جين يقول « :اعلم أن الفعل إذا كان مبعىن فعل آخر ،وكان أحدمها يتعدى حبرف واآلخر يتعدى آبخر ،فإن العرب تتسع فتوقع
ابن ر
أحد احلرفني موقع صاحبه إيذا ًان أبن هذا الفعل يف معىن ذلك اآلخر؛ فلذلك جيء معه ابحلرف املعتاد مع ما يف معناه ،وذلك كقوله
ۚۡ
ۡ ۡ
ِ
ِ
ث إِ َ ٰىل نِ َسآئِ ُك ۡم ﴾( ،)16وأنت تقول :رفثت إ ٰىل املرأة ،وإمنا رفثت هبا أو معها ،لكنه ملا كان
ٱلصيَ ِام ٱلارفَ ُ
تعاىل ﴿ :أُح ال لَ ُكم لَي لَةَ ر
وإشعارا أنه
الرفث هنا يف معىن اإلفضاء ،وكنت تع ردي أفضيت ب (إ ٰىل) ،كقولك :أفضيت إ ٰىل املرأة جئت ب (إ ٰىل) مع الرفث إيذا ًان
ً
على من يتهمها ابجلمود والتخلف .ويضيف ابن
مبعناه»( .) 17فمن خالل هذا النص نستشف مدى مرونة اللغة وسالستها ،وفيه ر
رد ٰ
فارس إ ٰىل ذلك مبينًا خصائص العربية ،فيقول« :ومما اختصت به لغة العرب قلبهم احلروف عن جهاهتا؛ ليكون أخف من األولَ ،نو
قوهلم :ميعاد ،ومل يقولوا :موعاد ومها من الوعد ،إالر أن اللفظ الثاين أخف ،ومن ذلك تركهم اجلمع بني الساكنني ،وقد جتتمع يف لغة
على ألسنة أهلها،
العجم ثالث سواكن ،ومنه قوهلم :اي حا ِر ميالً إ ٰىل التخفيف»( .)18يتبني مما سبق مدى طواعية اللغة وانسياهبا ٰ
على املتكلم حبيث يستطيع استعمال ما شاء من األلفاظ مبا يتناسب ومقدرته واستعداده
أي عصر ،وتروحيها ٰ
وقدرهتا ٰ
على مواكبة ر
أيضا دفاعٌ عن العربية ضد من يتهمها ابجلمود ،كما هو معلوم اآلن ،ولكن من العدل أن نقول إن هناك من
اللغوي .كما يظهر ً
 – )12املزهر.185-184/1 ،

 – )13انيف معروف ،خصائص العربية وطرائق تدريسها ،ص.54 :

 – )14حممد حسن عبد العزيز ،القياس يف اللغة العربية ،ص.141-140 :
 – )15املزهر.218/1 :

 – )16سورة البقرة ،من اآلية..187 :
 – )17اخلصائص.308/2 :

 – )18الصاحيب يف فقه اللغة ،ص.16 :
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فبني خصائصها ،وانتصر هلا ،يقول املستشرق يوهان فك « :قد احتفظت العربية الفصحى – يف ظاهرة
أنصف العربية من غري أبنائها ،ر
التصرف اإلعرايب -بسمة من أقدم السمات اللغوية اليت فقدهتا مجيع اللغات السامية – ابستثناء البابلية القدمية – قبل عصر منوها
التصرف اإلعرايب يف لغة التخاطب احل ري؛ فأشعار عرب البادية قبل اإلسالم ،ويف
وازدهارها األديب ،وقد احتدم الصراع حول غاية هذا ر
عصوره األوىل ترينا عالمات اإلعراب مطردة كاملة السلطان»( .)19ويضيف براجسرتاسر قائالً ... « :فالضاد العتيقة حرف غريب
على حسب ما أعرف يف لغة من اللغات إالر العربية»(.)20
ً
جدا غري موجود ٰ
ولعل فيما أوردان من نصوص ما يثبت حقيقة تطور اللغة العربية ،ومنوها عّب العصور ،ووصوهلا إ ٰىل الدرجة الرفيعة اليت نزل هبا القرآن
على هنج أسالفنا
من حيث الصفاء والنقاء ،والبعد عن احلوشي واملهمل .وهو األمر الذي حيترم علينا ضرورة احملافظة عليها ،والسري ٰ
ابلتعمق فيها ودجمها مع الواقع ،وعدم هجرها وجعلها لغة خاصة للخاصة فقط ،بل ال بد من احتوائها ،وحتقيق التكيرف بينها وبني
ر
أبنائها ،مع تعدد اللغات وتباين الثقافات الذي يزخر به عاملنا املعاصر ،ويتم ذلك االحتواء من خالل صرف اهلمم وإعادة النظر يف
على نشر
اخلطط اليت تضعها املؤسسات العربية من أجل إدراج املتعلم األجنيب الناطق بغري العربية ضمن أوىل اهتماماهتا؛ فيعمل ذلك ٰ
العربية يف العامل ،من خالل إسهام هذا اآلخر يف تسويقها وتروجيها بعد اندماجه يف أنظمتها اللسانية والبيانية(.)21
ويضاف إ ٰىل ذلك ضرورة ربط اللغة ابلواقع املعاش من خالل التقنية احلديثة اليت تظهر مدى قوة الرتابط والتآزر بني ثقافات العامل ،وقد
مستخدما لغته
كان للثقافة العربية واإلسالمية نصيب من ذلك؛ من حيث رغبة العريب يف إثبات هويته ووجوده عّب شبكة األنرتنت
ً
على هذه احلقيقة بقوله « :إ رن تعميم العربية
على برامج تعلرمها( .)22ويؤكد الفهري ٰ
العاملية ،وإظهار اهتمام غري العرب ،وإقباهلم ٰ
ابعتبارها لغة التواصل املالئمة لدى القوى العاملة اليت ستم ركن من الزايدة سرعة التنفيذ واإلنتاج ،بل إ رن تعزيز العربية يف اإلدارة
واالقتصاد واالتصال والتكنولوجيا شرط ضروري للنوم االقتصادي والتمية االجتماعية ،وإ رن استعمال العربية بصورة مالئمة يف تقنيات
اإلعالم اجلديدة ستم ركن من اتساع جماهلا وديقرطتها»(.)23
أيضا جمال آخر
وابإلضافة إ ٰىل دمج اللغة يف احلياة اليومية ،وجعلها لغة التفاعل اليومي ،وقضاء االحتياجات واألغراض هبا ،هناك ً
لى هذه اللغة من انحية أخرى ،ذلك هو جمال السياحة؛ فهو  -كما ال خيفى
تظهر فيه أمهية اللغة ،كما يظهر من خالله مدى أتثريه ع ٰ
على أحد  -من أوسع اجملاالت وأمهها يف نشر لغة ما ،وم ردها أبسباب احلياة والنمو ،ولكن هل العربية لغة سياحية؟ وإن كان اجلواب
ٰ
على أن تكون لغة للسياحة مبا متتلكه من خصائص جتعلها تواكب كل
ال ،فهل تستطيع أن تكون كذلك؟ ال شك أن العربية قادرة ٰ
على كل أنظمتها؛ الصوتية والصرفية والرتكيبية والداللية.
جديد ،ومبا متتاز به من طواعية تستوعب الواقع بكل مكوانته ،مع احلفاظ ٰ
حلول وإصالحات
على التفكري العميق ،وحماولة استنباط احللول لكل ما يواجهه يف احلياة ،وكذلك
ال شك أن لكل معضلة حالً؛ وقد طبع اإلنسان ٰ
احلال ابلنسبة إ ٰىل ما تواجهه العربية يف عاملنا املعاصر الذي يتغري يف كل حلظة ،واللغة شأهنا كغريها من مكوانت هذا العامل ال بد أن
تسري وفق سنن الطبيعة ،وقواعد الوجود؛ فتنمو وتتطور ،وتواكب كل جديد ،ولكن هذا ال يعين فصلها عن جذورها ،وحماولة التقليل
تتعرض له من حرب شعواء بسبب اللهجات
من شأهنا ،واهتامها ابجلمد .ومن هنا وجب احلرص ٰ
على هذه اللغة ،والوقوف يف وجه ما ر
 – )19العربية ،دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب ،ص.15 :
 – )20التطور النحوي للغة العربية ،ص.18 :

 – )21انظر أمحد حساين ،املرتكزات اللسانية لتعليمية اللغة العربية يف وسط تعدد اللغات والثقافات ،ص.70 :
 – )22انظر سعيد بيومي ،أم اللغات ،دراسة يف خصائص اللغة العربية والنهوض هبا ،ص. 10 :
 – )23اللغة العربية ،أسئلة التطور الذايت واملستقبل ،ص. 15 :

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 8/Issue 3, March 2021

149

Arabic in a Changing World

منبعا للتنوع والنماء؟ ولكن هذا ال يعين
اليت تكاد تعصف بكياهنا؛ فلماذا ال تكون اللهجات ر ً
افدا يغذيها؟ وكيف جنعل من اللهجات ً
شرعنة اللهجات كما حياول بعضهم .
على عاتق أبناء هذه اللغة مهمة الدفاع عنها ،ويكون ذلك ابتداء ابحملافظة عليها نقية سليمة تدخل معرتك احلياة
ويف هذه احلال يقع ٰ
الواقعية ،وتثبت وجودها بني نظرياهتا األخرايت .وأول ما جيب التنبره إليه خدمة هلذه اللغة يكمن يف ربطها ابلقرآن الكرمي؛ فعالقة
العربية ابلقرآن عميقة  ،وصلته هبا متينة ،يقول ابن قتيبة « :وإمنا يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه ،وفهم مذاهب العرب
خص هللا به لغتها دون مجيع اللغات»( .) 24فربط اللغة بكتاب هللا تعاىل من خالل الكتاتيب يف املراحل
وافتناهنا يف األساليب ،وما ر
وشجي أصواهتا؛
على النشء الذي يرتعرع وسط أصداء لغته الراقية ،فيشنف أذانه برائق عباراهتا
األوىل من التعليم يعود بفائدة عظيمة ٰ
ر
من خالل ما يسمع ويرتل من آي الذكر احلكيم ،فتألف أذنه اللغة الفصيحة ،وينطلق لسانه أبساليبها وتراكيبها الرصينة ،فال جيدها
غريبة عنه ،ويف هذا حتفيز وغرس حلب العربية يف نفسه.
على سالمة اللغة العربية فقط ،بل يفوق ذلك أبنه من خالل الكتاتيب،
على حفظ القرآن ،واحملافظة ٰ
وال يقتصر دور الكتاتيب ٰ
وجمالسة الشيوخ ،وتل رقي النصوص القرآنية يستفيد الطالب مفردات ومعاينَ كثرية من خالل النص القرآين ،فيثري خمزونه اللغوي
والفكري ،وتتكون لديه ثروة لغوية  -قل نظريها عند غريه – يكتسبها من خالل حتليل النص القرآين وفهمه قبل حفظه ،كما أنه يؤكد
تنظريا.
على الدقة يف استعمال اللغة واحملافظة ٰ
ٰ
على قواعدها وضوابطها ،فهو يستوعب تلك القواعد منطوقة عمليًا ال ً
على اللغة العربية سليمة خالية من العيوب قدر املستطاع خالل املراحل الدراسية التالية للكتاتيب ،ويف
ومن احللول – ً
أيضا – احملافظة ٰ
كل التخصصات.
على أحد أ رن اعتمادها لغة للعلم والتخاطب واملعامالت له دور كبري يف صوهنا واحملافظة عليها ،ويكون ذلك أبن تقام دورات
وال خيفى ٰ
تدريبية للعاملني يف خمتلف اجملاالت ،خاصة اإلدارية منها ،كي تكون مراسالهتم سليمة اللغة تؤدي مهمتها.
ومما يسهم يف حل مشكلة الثنائية يف اللغة التنبره إ ٰىل لغة اإلعالم سواء املكتوب أم املسموع أم املرئي .ومع كل ما سبق يبقى األمل
داخل نفوسنا ،ويظل التطلع إ ٰىل ٍّ
غد مشرق ،فمهما تباعدت الدول العربية سياسيًا وجغرافيًا تظل وحدة اللغة والدين جتمعها؛ حيث
متثل اهلوية اللغوية والدينية هلذه األمة ،ويؤكد ذلك ما نالحظه من اختالف اللهجات احمللية فيما بيننا الذي مل يقدح يف هذه اهلوية؛ إذ
على القدر الكايف للتواصل؛ فريدان إ ٰىل
على احلفاظ ٰ
حياول العريب أن يفهم أخاه العريب وإن اختلفت هلجة كل منهما ،فيعمل كالمها ٰ
منهل الفصحى ليجدا ما جيمعهما.
اخلالصة والتوصيات
على تنمية املتكلمني هبا ،ومن خمتلف النواحي؛ الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
أي لغة يكمن يف العمل ٰ
وختام القول إن مستقبل ر
على عاتق أهل اللغة دون غريهم مسؤولية احملافظة عليها ودعمها
عامي ،ويقع ٰ
كي ينتج لغة سليمة ال يعكر صفوها دخيل أو ر
لتكتسب السريورة والذيوع؛ ويف ذلك محاية هلا من االنقراض ،ولكن اجلهود الفردية ال تغين شيئًا ،بل ال بد من تكاثف اجلهود؛
مؤسسات ومنظمات وهيئات إدارية وحكومية من أجل الرقي هبذه اللغة الشريفة.
وضمريا حيًّا جيعل واقع العربية ومستقبلها
أخلص من ذلك كله إ ٰىل مجلة من النتائج والتوصيات أرجو أن جتد أذ ًان صاغية ،وقلبًا واعيًا،
ً
نصب عينيه ،من هذه التوصيات:

 – )24أتويل مشكل القرآن  ،ص.12 :

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 8/Issue 3, March 2021

Rabiea Abdlissalam Mohamed HANDAR

150

على تزويد الطفل العريب ابملستوى الراقي من اللغة؛ حىت أينس هذا النوع اجليد من الكالم ،وأتلف أذنه الرائق من
• احلرص ٰ
األساليب ،ولعل أفضل وسيلة لذلك تكمن يف الدفع به منذ الصغر إ ٰىل الكتاتيب؛ حلفظ القرآن الكرمي ،والتعايش مع أساليبه
وإعجازه البياين.

• االنتباه إ ٰىل برامج األطفال اليت تبث يف وسائل اإلعالم ،وحتمية عرضها بلغة رصينة حمكمة يتلقاها النشء اجلديد ،فيعتاد عليها
على منواهلا ،ولعل ما نراه يف بعض القنوات اليت أسهمت يف هذه املسألة خري مثال؛ إذ من املالحظ أن
وحياول النسج ٰ
األطفال يف سن مبكرة يتكلمون بلغة أفضل من ذويهم نتيجة احملاكاة ،فتتشرب نفوسهم هذه اللغة منذ نعومة أظفارهم،
على الدرب
وعندما يلتحقون ابملدرسة ،والتعلم خارج البيت ال بد أن جيدوا ما يكمل هذه اخلطوات ،ويواصل املسري هبم ٰ
الصحيح من خالل معلم يتقن العربية ،وال يستعمل غريها داخل قاعات الدرس؛ لكي ال حيصل خلل وازدواج بني ما ألفه
هؤالء األطفال يف مراحل حياهتم األوىل ،وما يستجد يف املدرسة.
على إجادة لغته؛ فمستقبل
• وال ننسى واجب احلكومات املنوط هبا من خالل وضع اسرتاتيجيات تكفل للجيل الناشئ ما يعينه ٰ
على جعل الفرنسية مادة
اللغة رهن هبذا اجليل ومتوقف عليه ،وخري مثال لذلك ما يالحظ يف بلدان املغرب العريب من حرصهم ٰ
أساسية يف املراحل األوىل من التعليم ،بل قد يصل األمر أحيا ًان إ ٰىل اعتمادها لغة التعليم فيها؛ ما أنتج جيالً يكاد يكون
على تكوين مجلة عربية صحيحة ،فيجب التنبه إ ٰىل ذلك ومعاجلته.
مستعرًاب ال عربيًا‘ فالطفل أصبح غري قادر ٰ
على عاتق املؤسسات مبختلف ختصصاهتا مهمة القيام هبذه املبادرة؛ ابستقطاع وقت
على القراءة احلرة ،حيث يقع ٰ
• التشجيع ٰ
لتنمية هذه املهارة.
على الرتويج هلا وتصديرها إ ٰىل
• االرتقاء بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من خالل وضع برامج معدة مسب ًقا ،وكذلك العمل ٰ
قياسا
ملزما لكل من لديه الرغبة يف العمل أو الدراسة يف بلد عريب ً
العامل أمجع بتعميم امتحان الكفاءة يف اللغة العربية ،وجعله ً
على امتحان اللغة اإلجنليزية (.)TOEFL
ٰ

على اللغة العربية السليمة ،والتنبه إ ٰىل خطر لغة التواصل املستعملة لدى رواد
• مراقبة مواقع التواصل االجتماعي ،ومدى أتثريها ٰ
الفضاء األزرق ،وإسهامها يف اتساع الفجوة بني اللغة الفصيحة واللهجة احمللية ،بل إهنا جعلت التفاهم من الصعوبة مبكان بني
أبناء الوطن الواحد الختالف هلجاهتم.

على تضييق الفجوة العميقة بني الفصحى والعامية من خالل االرتقاء ابلعامية ،وحماولة تقريبها إ ٰىل الفصحى ،وليس
• العمل ٰ
العكس؛ أبن توجد لغة معتدلة صحيحة القواعد ،سهلة ميسورة للتخاطب اليومي؛ فال هي عامية ملحنة ،وال عربية مقعرة.
ويتحقق هبذا التقليل من الثنائية يف اللغة ( لغة اخلطاب اليومي ،ولغة األدب الرفيع للمختصني) وجعلها لغة حياة وتواصل.
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