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 المغة العربية بين الواقع المرصود واألمل المنشود

,, مقدمة   

قبَؿ الَبْدِء في ىذا الموضوِع أحبُّ أْف أؤكّْد عمى حقيقٍة تفرَّدت بيا المغة العربيَّة مف بيف سائر لغات 
صمَّى  -لتكوف لغَة كتاِبو الكريـ ولغة سنَّة رسوِلو محمَّد  -سبحانو وتعالى  -البَشر؛ فقد أختارىا ا 

وىذاف األصبلف: الُقرآف والسنَّة، ُيمثّْبلف مع ما داَر حوليما مف ُعموـ وُشروح منيَج ا  ا عميو وسمَّـ
إلى البشريَّة عامَّة َعاَلِميف ( أي :﴿ َوَما َأْرَسْمَناَؾ ِإالَّ َرْحَمًة ِلمْ  -تعالى -فقد قاؿ  –تبارؾ وتعالى  -

ِرَث اُ األرَض وَمْف عمييا .إلى أْف يَ   

ـْ َجِميًعا ﴾ . ﴿ ُقْؿ َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنّْي َرُسوؿُ وقاؿ :  المَِّو ِإَلْيُك  

. اِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا ﴾﴿ َوَما َأْرَسْمَناَؾ ِإالَّ َكافًَّة ِلمنَّ :  وقاؿ   

أكثر مف ألٍؼ وأربعمائة عاـ،  -صمَّى ا عميو وسمَّـ  -يَّة قطَعْت منذ َبعثة محمٍَّد ومع أفَّ العرب
فعمرىا  -صمَّى ا عميو وسمَّـ  -إضافًة إلى مائتي عاـ عمى األقؿّْ مستوية عمى ُعوِدىا قبؿ َبعثتو 

عمى حيف الفترة المشار بيذا يزيُد عمى ألٍؼ وستمائة عاـ، فما َتزاؿ حيَّة نابضة، لغة لؤلدب والعمـ، 
َلْتيا إلى لغٍة تاريخيَّة، أو حوَّلت ليجاتيا إلى  إلييا ال يمكف أْف تمرَّ عمى لغٍة مف لغات البشر إال حوَّ
ُلغاٍت َتباَعَد ما بينيا وبيف المغة األْـّ، حتى صارت المغة األُـّ لغًة متخفّْية أو لغة تاريخيَّة مقصورة 

عمميَّة؛ كالبلتينيَّة وليجاتيا، والساميَّة األولى وليجاتيا، والييروغميفيَّة عمى َمف يقصدىا بالدراسة لم
. مثبلً   

ىنالؾ العديد مف اآلراء والروايات حوؿ أصؿ العربية لدى قدامى المغوييف العرب فيذىب البعض إلى 
في أف يعرب كاف أوؿ مف أعرب في لسانو وتكمـ بيذا المساف العربي فسميت المغة باسمو، وورد 
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الحديث الشريؼ أف نبي ا إسماعيؿ بف إبراىيـ عمييما السبلـ أوؿ مف ُفتؽ لسانو بالعربية المبينة ، 
وىو ابف أربع عشرة سنة بينما َنِسي لساف أبيو، أما البعض اآلخر فيذىب إلى القوؿ أف العربية كانت 

ثابتة ترجح أي مف تمؾ  لغة آدـ في الجنة ، إال أنو ال وجود لبراىيف عممية أو أحاديث نبوية
 االدعاءات .

ولو اعتمدنا المنيج العممي وعمى ما توصمت إليو عمـو المسانيات واآلثار والتاريخ فإف جؿ ما نعرفو 
أف المغة العربية بجميع ليجاتيا انبثقبت مف مجموعة مف الميجات التي تسمى بميجات شماؿ الجزيرة 

العربية أو مايسمى اآلف باليمف أجزاء مف عماف فتختمؼ العربية القديمة. أما لغات جنوب الجزيرة 
عف المغة العربية الشمالية التي انبثقت منيا المغة العربية، وال تشترؾ معيا إال في كونيا مف المغات 

ـ( : ٓٚٚالسامية، وقد كاف عمماء المسمميف المتقدميف يدركوف ذلؾ حتى قاؿ أبو عمرو بف العبلء )
" .ا وال عربيتيـ بعربيتنا"ما لساف حمير بمسانن  

تطورت المغة العربية الحديثة عبر مئات السنيف، وبعد مرور أكثر مف ألفي سنة عمى والدتيا 
تسمى لغة مضر، وكانت تستخدـ في شماؿ الجزيرة، وقد قضت عمى  -قبيؿ اإلسبلـ  -أصبحت 

عربية الجنوبية القديمة لغة المغة العربية الشمالية القديمة وحمت محميا، بينما كانت تسمى المغة ال
)حمير( نسبة إلى أعظـ ممالؾ اليمف حينذاؾ، وما كاد النصؼ األوؿ لؤللفية األولى لمميبلد ينقضي 
ف كانت  حتى كانت ىناؾ لغة لقريش، ولغة ليذيؿ ولغة لربيعة، ولغة لقضاعة، وىذه تسمى لغات وا 

فيموف غيرىـ بسيولة، كما كانوا ما تزاؿ في ذلؾ الطور ليجات فحسب، إذ كاف كؿ قوـ منيـ ي
ف بشكؿ أقؿ، وكاف نزوؿ القرآف في تمؾ الفترة ىو الحدث العظيـ الذي  يفيموف لغة حمير أيًضا وا 

وىي  -والتي كانت أرقى لغات العرب  -خمد إحدى لغات العرب حينذاؾ، وىي المغة التي نزؿ بيا 
قريش وسميت لغة قريش منذ ذلؾ المغة  لغة قريش، فكؿ أشعار العرب في العيد الجاىمي كتبت بمغة

" .العربية الفصحى بقوؿ القرآف ))َوَكَذِلَؾ َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيِّا(( وقولو "وىذا لساف عربي مبيف  
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مع ذلؾ ما تزاؿ العربيَّة لغًة حيَّة نابضًة تَِفي لممتكمّْميف بيا بكؿّْ ما ُيمِكف أْف تَِفي بو لغٌة مف  أقوؿ
لـ أليّْ تجمُّع بشرى يتكمَّـ لغًة ما، ممَّا عدَّه ُعَمماء المغة وظائؼ ُتؤدّْييا كؿُّ لغٍة في حياة لغات العا

. َمف يتكمَّموف بيا   

ذا كنَّا نري مف غير المتكمّْميف بالعربيَّة موفًقا ُيغاِير ما نجُده مف موقؼ المتكمّْميف بالعربيَّة؛ مف  وا 
والبذؿ مف أْجميا، والكد في تحصيميا، والتََّعِب في تطويرىا والِحفاظ  اعِتزازىـ بُمغتـ، واىِتماميـ بيا،

عمييا، فإنَّا نجُد أفَّ السّْمة العامَّة لكثيٍر مف المتحدّْثيف بالعربيَّة أنيـ َيِئنُّوف منيا، ُمدَِّعيف ُصعوبتيا، 
عيو بعُضيـ في حؽّْ تمؾ وعدـ َصبلحيَّتيا في نَظر قوـٍ منيـ ِلُمجاراة العصر، وما إلى ذلؾ ممَّا يدَّ 

. المغة   

 

 

 

 

 

 مفيوُم الّمغة عند القدماء

فأتقنوىا مف حيث الّنطؽُ   ,ممارسًة و دراسةً  ,األخرى مع الّمغة  تعامَؿ العرُب كغيرىـ مف األمـ
فكانت تعاريفيـ  ,ومف حيث دراستيا واستكناه أسرارىا ومعانييا ودالالتيا العميقة ,والكتابُة بيا
ـ ليا تعّبر عف أصالة في التّفكير الّمغوي عند العرب مّكنيـ مف بناء صرح شامخ وتحديداتي

وال  .ومف تحقيؽ سبؽ تاريخي وحضاري في مجاؿ البحث المغوي ,سّمي بعموـ الّمغة العربية  لمغة
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 خاصة ثقافة اإلغريؽ ,ييّمنا ىنا الّدخوؿ في جداؿ تأّثر تفكير الّمغوييف العرب بالثّقافات الّسابقة
بقدر ما ننوي الّتركيز عمى إسياميـ المثير في تقديـ فكرىـ الّمغوي الذي يختزف بطبيعة  ,والينود

 ,و ابف جني ,و أحمد بف فارس ,و سيبويو ,فعمماءٌ مف قبيؿ الخميؿ .الحاؿ نظرتيـ لمغة بشكؿ عاـ
يـ مع الّمغة عمى وغيُرىـ كثير قّدموا دراسات فريدة مف نوعيا في تعامم ...وعبد القاىر الجرجاني 

قبؿ بزوغ الّدرس الّمغوي الحديث الذي تغمغؿ  ,نحو جعؿ دراساتيـ تتوارث عبر األجياؿ لمئات الّسنيف
  .مف أروبا وأمريكا إلى الدوؿ العربّية في أواخر القرف التّاسع عشر وأوائؿ القرف العشريف

صواٌت يعّبر بيا كؿ قـو عف أغراضيـ، أما حّدىا فإنيا أ :فحيف يعّرؼ أبو الفتح بُف جني المغَة بقولو
كونيا تتحدد مف خبلؿ بعدىا الوظيفي بيف  ,فيذا يبمغ قّمة البحث الّمغوي حيف يربط المغة بالوظيفة

والمغة كما قمنا  .مف خبلؿ تبادؿ األغراض والحاجات بواسطة المغة  ,األفراد والمتكّمميف عمى الّسواء
التي   شريطَة مراعاة قواعدىا ,بيا يتفاعؿ مع مجتمعو ,متكّمـفالممارسة وظيفة ال ,ممارسة و دراسة

أو عمى حد تعبير أحد  ,ومف خالؼ ىذه القواعَد صار الحنا ,يفرضيا المجتمع عمى كؿ حاؿ
أما اّلّدراسة فيي وظيفة الَباحث الذي يحاوؿ مبلحظة  .الباحثيف ميرطقاً خارجا عمى كنيسة سيبويو

تكوف وظيفة   ومف ثـ ,تبارىا المرآة التي تعكس سموؾ المجتمع وثقافَتوباع ,الّمغة كظاىرة اجتماعية
الباحث رصَد الّتمفظات المغوّية الّصادرة عف أفراد المجتمع لوصؼ الّظاىرة المغوية باعتبارىا شيئا في 

  .ال بكونيا مجموعَة قواعد يجب أف تطّبؽ و تراعى حيف الّتكمـ ,ذاتو

أسبلؼ لغويي العرب تعامموا مع الّمغة ال كمعطى يستحؽ الّدراسة في إف  :مف ىنا يمكف لنا أف نقوؿ
صحيح أّف العرب األقحاَح ُفطروا عمى    ,و لكف باعتبارىا قواعد يجب أف يمتـز بيا المتكمـ ,ذاتيا

خصوصا قبؿ و بعد بعثة النبي صّمى ا عميو  ,نظًما ونثًرا ,فبرعوا في رصفيا ,الّتكمـ بالّمغة العربية
 ,تفّشى ما سمي بالّمحف ,لكف مع حدوث اختبلط العرب بالممؿ اأُلخرى التي دخؿ إلييا اإلسبلـ ,ـوسم

مما دعا كما ىو معموـ إلى تحصيف الّمغة مف خبلؿ  ,نتيجة اختبلط الّمساف العربّي بالّمساف األعجمي
دمة الّمغة خصوصا أف في خ ,فرض قواعد ضابطة يجب أف يمتـز بيا المتكمـ حيف الّتكمـ بالمغة

  .ليكوف العامُؿ في تعامميـ مع المغة عامبلً دينّيا محضاً  ,خدمَة لمقرآف الكريـ
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وصحيح أيضا أف ىؤالء العمماَء أسيموا أّيما إسياـ في مجيودىـ ىذا لتحصيف الّمغة ولمحفاظ عمييا 
كؿ حاؿ تحتاج لكّف الّمغَة عمى  ,لما بذلوه في عمميـ ،فكاف عمميـ نفيسا مستحسنا  ,وعمى جوىرىا

مثبل ال يمكف لنا أف نفيـ  ,وعاداتو وتقاليده ,وفيـ ثقافتو ,إلى دراسات تدرسيا داخؿ المجتمع لفيمو
شيئا مف نظـ الجاىمييف دوف دراسة لغتيـ دراسًة مستفيضًة تفيـ الّمغة التي تكّمموا بيا مف حيث 

أو  ,أو سائبة ,أو بحيرة ,األزالـ  قبيؿفمفرداٌت مف  .وتقّمبيا أو ثباتيا ,دالالُت مفرداتيا في ذاتيا
ـّ كاف لزاًما فيـُ  ,وىمـ جرا لتعبر عف عادات اإلنساف الذي عاش في الجاىمَية ...الُنصب  و مف ث

و كؿ ىذا بطبيعة الحاؿ يتـ بواسطة الًمغة؛ فيي  ,ىذه المفردات لفيـ عادات وتقاليد ىذا المجتمع
  .المفتاح الذي يفؾ شفرة ىذه المفردات

عصر  ,بيد أّف البحث الّمغوي المتقّدـ في العصور اليجرية األولى وحتى العصر الّرابع اليجريّ 
جاء لتمقيف كيؼ تمارس   ترسيخ ثقافة عربية إسبلمية ما زالت آثارىا ممتّدًة حّتى عصرنا الحالي

مما  ,فة اإلتباعوترسيخ ثقا ,ال كيؼ ندرس المغة باستمرار مّطرد؛ أي تـّ منعُ ثقافة االبتداع ,المغة
 ,بممارسة الّمغة المعيارية باعتبارىا جزءا مف العادات  جعؿ المتكّمـ بطبيعة الحاؿ يمتـز كما قمنا

أي إف المغة ىنا جزٌء   والمبلبس، وطريقة المعيشة في المجتمع الذي يعيش فيو ، ,والّديف ,والتّقاليد
لذلؾ كانت الّمغة عند أسبلؼ لغويي  ,باعيامف اأَلعراؼ االجتماعية التي يمتـز أفراد المجتمع باتّ 

يقوؿ في ىذا السياؽ المرحـو الدكتور  .لمراعاة الّصحة في استعماليا  العرب عند ممارستيا مدعاةً 
فقد جرت عادة الباحثيف الّمغوييف في الماضي عمى أف ينظروا إلى المغة مف «العبلمة تماـ حساف 

ال أف يفكروا فييا  ...أف يفكروا في دراستيا تفكيرا معياريا أي ,زاوية المتكمـ ال مف زاوية الباحث
في استعماليا ال لمقياس   فكروا في المغة تفكير ما يخضع الصواب والخطأ ...تفكيرا وصفيا

و يجعؿ كؿ ما ال تنطؽ عميو ىذه  ,يفرضيا عمييا فرضا  بؿ لمجموعة مف القواعد ,اجتماعي
 .  و لو كاف أشيَع عمى األلسنة , يدخؿ في دائرة االستعماؿ العاـالقواعد إما شاّذا أو خطًأ ينبغي أالّ 

مف أىّميا ذلؾ العسر  ,ىذه المعيارية في فيـ األسبلؼ لّمغة جعمت المتكّمميف يقعوف في مطّبات كثيرة
ـَ جّمد  ,في ضبط قواعد الّمغة نحوا وصرفا وببلغة وسبب ىذا بطبيعة الحاؿ أّف التّفكيَر الّمغوي القدي
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ّنشاط الفكرّي في الّمغة منذ انقضاء عصر االستشياد إلقامة القواعد و األدلة بتمؾ اآليات القرآنية ال
والمنظومات الشعرية والنثرية التي تمخص بطبيعة الحاؿ المادة المغوية العربية الفصيحة  ,الكريمة

ية ىذا العصر لـ يطّور لكف مع نيا ,لتأسيس القواعد والمعايير التي ينبغى أف تيتدَي المغُة بيداىا
فكاف معظـ  ,فاضطروا أف يدوروا حوؿ ما تركو الّسمؼ مف قواعد  الّمغويوف األسبلُؼ دراسَة الّمغة

وال عف آليات استقراء جديدة  ,فمـ يتكّمموا عف مادة المغة البتة ,كبلميـ اجترارا لتمؾ القواعد و َتكرارىا
أف حّجتيـ في ذلؾ   ويرى الّدكتور تماـ حساف .المتكمميفتطّور فيـَ الّمغة وتغني استعماَليا مف لدف 

  .و أوقفوا العمؿ بو برفض الجديد مف الّشواىد ,أّف الّسمؼ أتموا البحث المغويّ 

ـَ  ,إف المغَة بيذا الفيـ ىي مجرد وسيمة حياة في المجتمع وانتيى أّي اجتياد قد يطوؿ تمؾ المفاىي
ـّ ترسيخيا منذ نياية عصر االس فكانت ُقصارى الجيود الّمغوية لخدمة المغة تكوف إّما  ,تشيادالتي ت

ّما في سبيؿ الّتعميؽ ,في سبيؿ الّشرح ّما في سبيؿ الّتحقيؽ والّتصويب ,وا   .وا 

 ,إّف القدماَء نظروا إلى الّمغة في شكميا الّتعميمي ال العمميّ  :وبشكؿ عاـ يمكف لنا أف نقوؿ ,إذف
فاحتاجت الّدراسة الّمغويُة بإلحاح إلى بزوغ دراسة  ,عميمّيا ال عممّيابمعنى أف عموَميا أخذت طابعًا ت

خصوصا أنيا لغة معيارية قواميا قواعد  ,و تجيُب عف أسئمة تعميـ الّمغة ,جديدة ُتطّور البحَث الّمغويّ 
   .ىذا ما سنراه في المبحث الموالي .يجب أف ُتمتـز في االستعماؿ

العمماء المحدثين لمغة مفيوم  

ّكمت المغةُ لئلنساف تمؾ الوسيمَة التي يتـ بيا الَتخاطبُ ش والَتواصُؿ، وتبادُؿ األفكار، واألحاسيس؛  ,
فما مف إنساف يمتمؾ الّمغةَ إاَل و تكوف لو  .فكانت األداَة التي ال يستغنى اإلنساف عنيا البتة

أغراَضوو  ,عمى نحو يجعمو يحقؽ غاياتو ,القدرةُ عمى الَتعامؿ مع العالـ الخارجي مخالفًا في ذلؾ  ,
والّتشّكؿ الفطري إاّل أّنيا ال تستطيع  ,بقية الخبلئؽ غير الَناطقة التي ميما بمغت مف الُنمو البيولوجي
إذف فمّمغة منزلٌة  .الّتعبير عف أغراضيا بالّشكؿ الذي يستطيع اإلنساُف الّناطؽ الّتعبيَر عف أغراضو
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في الّتواصؿ؛ أي توصيُؿ ىذه األغراض والغاياتساميٌة بّوأتيا أف تكوف ضرورًة ممّحة  وممارسة  .
والّدارسيف إلى االنكباب عمى  ,والعمماءَ  ,دَعت المبلحظيف ,مشافيًة وكتابةً  ,المغة في الحياة اليومّية
سنحاوؿ في ىذه المقالة وضَع  .دراستيا وفحص نواتيا ومكّوناتيا ووضع تعريؼ جامع مانع ليا

القدماء والمحدثيف؛ أي إننا سنتناوؿ نظرَة العمماء مف أسبلؼ لغويي العرب  مفيـو المغة بيف ميزاف
بشكؿ   وأىـّ آراء المحدثيف الذيف درسوىا ,و نظرُتو ليا ,وًأيضا كيؼ تناوليا العمـ الحديث ,لمغة

. خالؼ في كثير مف المواضع آراء القدماء وأقواليـ  

 

يف لمغة لوَجْدنا أنَّيـ ُيركّْزوف عمى أنيا بنية صوتيَّة، تتنوَّع ولو أنَّنا نَظْرنا في تعريؼ العمماء المحَدثِ 
بحَسب المجتمعات واألقواـ، وليا وظائؼ ُتؤدّْييا في حياة المتكمّْميف بيا، وتعريؼ المغة عند ابف جني 

.مف ألؼ عاـ   

قت منذ عصر إف محاوالت الّتجديد التي طالت المغة العربية انطم :ويمكف لنا أف نقوؿ في ىذا اإلطار
فقد وضعَ الفكُر الّمغوي العربي إباف مرحمة الّنيضة أسَس تفكير لغوّي ينطمؽ مف واقع الّمغة  ,النيضة

وجعميا مسايرة لمتطّور  ,العربية لئلجابة عف تساؤالت لغوية عممية تتعمؽ بكيفية تطويع الّمغة العربية
 .  عرفتياو يتحدد ذلؾ تاريخيا بالنقمة الحضارية التي  ,الحضارّي 

فنشأت  ,ىذا التطّور الممفُت جذب إليو الّمغة بحيث إّف مواكبَتيا ليذا التطور صارت ضرورًة ممحة
يجاد المصطمح العربي المبلئـ فكانت الّمغة   عمى إثر ذلؾ حركٌة لغوّية جديدة اىتمت بالّترجمة وا 

ّية التي ُتعّرؼ بحضارة الغرب العربية في ىذا العيد نشيطًة باعتبارىا تصّدت لترجمة الّنقوؿ الغرب
  .وثقافتو لنقميا إلى الثّقافة العربية التي عانت قبؿ ىذه الّنقمة الحضارية مما سمي بعصر االنحطاط

ومف بيف أىـ ما حقؽ لمثقافة العربية التجديَد تمؾ البعثاُت الّدراسية التي ُأرسمت في ىذا العصر إلى 
فقد كاف مف بيف  ,فاعة الطيطاوي أنموذجا في ذلؾوسنأخذ ر  ,أروبا قصد الدراسة والتحصيؿ
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و مف الذيف دعوا إلى تجديدىا إلزالة ما أصابيا مف  ,الّنيضوييف األوائؿ الذيف اىتموا بالمغة العربية
وعموما فقد عالج الطيطاوي ثبلَث قضايا في    .جمود في المفردات وتعقيد في األساليب والّتراكيب

 ظيرت كما .فيـ طبيعة المغة  ,تبسيط الّنحو ,التعريب والمصطمح :لتاليالمغة يمكف لنا حصرىا في ا
 فيـ بيدؼ المقارنة  بالفيمولوجية عرؼ ما أو الطبيعية المغات بيف المقارنة تتناوؿ أبحاث ايضا

 ىذا و ,  أثر ليا يعد لـ و انقرضت التي المغات أو الحية المغات سواء , المغات تعرفو الذي التطور
 , القدماء عند البتة ُيعرؼ لـ نحو عمى المغة بدراسة اىتموا الذيف المستشرقيف مع ظير لحاؿا بطبيعة

 المسانيات أو الحديث المغة عمـ مع ُعرؼ الذي ىو ككؿ المغوي البحث مجاؿ في األبرز العنواف لكف
 . فقد سوسير فيردناند المساني العالـ مع ظيرت التي

بحيث تعاممت معيا بمنيج حّقو الوصؼ أوال  ,إلى الّمغة غّيرت الّمسانيات الحديثة النظرةَ 
فأسدت إلى البحث الّمغوي الحديث بنظريات جديدة و حديثة أفادت في العديد مف مجاالت   ,وأخيرا
ويعد فرديناند سوسير رائَد ىذا العمـ الحديث ومؤسَسو وباعَثو إلى  .خاصة تعميميا وتعمميا ,المغة

استقر رأيو أفَّ موضوع عمـ الّمغة ىو دراسُة الّمغة في ذاتيا وألجؿ بحيث  ,البحث المغوي ككؿ
بحيث ال يستطيع الباحث أف  ,ظاىرة معّقدة وغير متجانسة إلى حد بعيد :فالمغة عنده ىي  .ذاتيا

وقد كاف سوسير حريصا أشد الحرص أف يجعؿ عمـ المغة عمما مستقبل  .يدرسيا مف أنحائيا المختمفة
وتعريفو لمغة يفترض سمفا  .عمما لو موضوعو الخاص ومنيجو المناسب لو ,ىعف العمـو األخر 

أما مجاليا فيكوف في وصؼ وتعقب تاريخ كؿ  ,استبعاد أي شيء يخرج عف حدود بنيتيا أو نظاميا
وتحديد القوى المؤثرة دوما وعموما عمى كؿ المغات واستنباط القوانيف التي تخضع  ,المغات المعروفة

ثـ إف عمـ المغة عنده ينتمي إلى عمـ جديد سيعرؼ بعد سوسير  ,ىر التاريخية المحددةليا كؿ الظوا
إف  «يقوؿ سوسير في ىذا الصدد ,ىو عمـ العبلمات ,امتدادا كبيرا في األبحاث المغوية المعاصرة

ليست أف نقرر ما إذا كاف عمـ المغة أقرب إلى عمـ النفس أو إلى عمـ _أي عمـ المغة_القضية 
ولكف القضية يجب أف تطرح عمى  ,و ال أف نفسح لو مكانا بيف الفروع المعرفية القائمة ,ماعاالجت

إف عمـ المغة  .ومف خبلؿ مصطمحات جديدة كؿ الجدة تولي مفاىيميا الخاصة ,مستوى مغاير تماما
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عمـ يتناوؿ األنظمة األخرى المشابية داخؿ مجموعة  ,ينتمي في الحقيقة إلى عمـ لـ ينشأ بعد
و قد قّسـ سوسير الظاىرة المغوية إلى ثبلثة    .»وىذا العمـ ىو السيمولوجيا ,لّظواىر اإلنسانيةا

ينتقؿ مف جيؿ  ,فأما الّمغة فيي نظاـ مف عبلمات وصيغ وقواعد .والّمساف ,والكبلـ ,الّمغة :ىي ,أقساـ
ّنما يتكممو  ,ألف الناس ال يتكمموف القواعد ,إلى جيؿ وليس لو تحقؽ فعمي وأقرب  ,ف َوفقا لياوا 

أما الكبلـ فيو كؿ ما  .عمى حيف يشبو الكبلـ العزؼ عمى اآلالت ,إلييا أنيا تشبو السمفونية  شيء
أي ما يختارونو مف مفردات أو تراكيب ناتجة عما تقـو بو أعضاء  ,يمفظو أفراد المجتمع المعيف
المغة "ؿ في العنصريف الّسابقيف في حيف يكوف الّمساف ظاىرة عاّمة تتمث .النطؽ مف حركات مطموبة

و ليذا ال يعده سوسير ظاىرًة اجتماعية خالصة إذ ىو يشمؿ الجانبيف معا  ,مجتمعيف "و الكبلـ
و قد قرر سوسير غير مرة أف المغة ال الكبلـ والمساف ىي  ."المغة"و االجتماعي  "الكبلـ"الفردي 

ؿ في الوقت نفسو ما ىو اجتماعي عما ىو فبفصؿ المغة عف الكبلـ نفص ,موضوع البحث لعمـ المغة
إنما موجودة  ,فالمغة ليست موجودة بشكؿ تاـ عند المتكمـ .وما ىو ضروري عما ىو ثانوي ,فردي

أي إف كّؿ فرد مف أفراد الجماعة الّمغوية يحاوؿ أف يأتي كبلما َوفقا  ,فحسب بكامميا في الجماعة
ولعّؿ  ,ومف ثـ يتفاوت ىؤالء األفراد في مراعاة قواعدىا ,ولكّنو ال يمكف أف يحققيا تحقيًقا كامبل ,ليا

ألف الكبلـ يتحقؽ في صور مختمفة ال حصر  ,ىذا ما جعؿ الّمغة ال الكبلـ ىي موضوع عمـ المغة
وتعد العبلمة المغوية أحد أىـ أفكار  .ليا وليس ثمة عمـ يمكف أف يدرس ىذه الصور في الواقع

ال أحد يجادؿ في مبدأ  « :يقوؿ سوسير عنيا ,الذي دارت حولو أفكاره كونيا المبدَأ المركزي ,سوسير
و لكف اكتشاؼ الحقيقة أقرُب مناال غالبا مف وضعيا في موضعيا  ,اعتباطية عرفية العبلمة

بيد أنو مف  ,و نتائجو ال حصر ليا ,ىذا المبدأ السابؽ يسيطر عمى مناحي التحميؿ المغوي ,الصحيح
و بعد إمعاف النظر سوؼ تتضح كؿ  ,ر ليس واضحا عمى سواء كؿ المناحيالحؽ أف يقاؿ إف األم

 .  »و بيذا نتبيف أىمية المبدأ ,المعالـ

إف المسانيات الحديثة تميزت عف األبحاث المغوية القديمة كونيا نظرت  :عموما يمكف لنا أف نقوؿ
غوية المدروسة في فترة زمنية إلى الّمغة نظرة وصفية تقوـ عمى أساس المبلحظة المباشرة لمظواىر الم
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بخبلؼ الدراسة  ,أي القياـ بدراسة سانكرونية لمغة في حالة ثبات ,وفي مكاف محدد  محددة
 .الدياكرونية لمغة في حالة تطور والتي كانت ديدف المنيج التاريخي المقارف الذي أشرنا إليو آنفا

رديناند سوسير كونو نقؿ ميداف البحث ويمكف اعتبار أف عمـ المغة الحديث مديف لمعالـ المساني ف
المغوي إلي ساحة أرحَب توجد فييا مفاىيـ جديدة فتحت الباب عمى نظريات لسانية أخرى ستتمو 

 .خاصة في مجاؿ تعميـ المغة وتعمميا ,نظرية سوسير البنيوية

ؿ الذي الشاغ  كونيا كانت الشغؿ ,يتبيف لنا مف خبلؿ ما سبؽ أف دراسة المغة أمر ليس بالييف 
كما أف أي عمـ مف العمـو اإلنسانية ال يجد نفسو في غنى  ,جذب إليو اتجاىات مختمفة المشارب 

و ال جداؿ  ,كونيا تعد وسيمة تعينو عمى فيـ الظواىر التي يدرسيا أي عمـ مف ىذه العمـو  ,عنيا 
بحيث صارت في كوف المسانيات الحديثة أعانت البحث العممي عمى توظيؼ المغة بطريقة أمثؿ 

خبلفا لؤلبحاث  ,و تجيب عف كثير مف االسئمة التي تشغؿ الذىف البشري  ,مطاوعة لمعمـ الحديث 
بيد أنيا كانت سوى تكرار لنماذج سابقة تظير في كؿ حيف مف  ,و عمى قيمتيا العممية  ,القديمة 

لعربية و تقنينيا األحاييف بصورة ال تكسر الجوىر التي ظيرت فيو منذ عصر تأسيس قواعد المغة ا
  .في العصور اليجرية األولى

، والعربيَّة في ىذه الجوانب شأنيا شأف كؿّْ لغات  بيا كؿُّ قوـٍ عف أغراضيـ المغة أصوات ُيعبّْر" 
ُـّ بمغتو وُيوِلييا مف العناية والرعاية ما يجَعُميا  البَشر، غير أفَّ كؿَّ تجمُّع بشريٍّ عمى وْجو األرض ييت

ماماتو وأىدافو في َحياتو؛ ذلؾ أنيا ُتؤدّْى ليـ في َحياتيـ دوًرا ال يمكف االستغناُء عنو؛ مف أولى اىتِ 
فيي ُتؤدّْي ليـ وظائَؼ ال يمكف لممجتمع أْف يسَتغِني عنيا، إضافًة إلى كوف المغة وسيمًة مف وسائؿ 

."تحقيؽ الذات اإلنسانيَّة، ودعامًة مف دعامات الوحدة بيف المتكمّْميف بيا     
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 وظائف المغة

وف بمغتيـ ف فما ِتمُكـ الوظائؼ التي ُتؤدّْييا المغة ي حياة ىؤالء، تمُكـ الوظائؼ التي جعَمْتيـ يعتزُّ
ويبذلوف مف أجميا ويسَتسِيموف الصَّعب في سبيؿ الِحفاظ عمييا؟ وىؿ العربيَّة قادرٌة عمى الَوفاء بيا، 

 أـ أنيا عاجزة عف ذلؾ؟

ئؼ المغة بشكؿ عاـ إلى قسميف أساسييف: تنقسـ وظا  
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القسـ األوؿ ىو الموضوعي، أي ما يتعمؽ بالمغة ذاتيا، كونيا منظومة منسجمة مف العبلقات 
الداخمّيٌة، التي ليا وظائؼ عديدة تتـ تأِديتيا، وُيْعَتمُد دور وأىمية كؿ مف ىذه الوظائؼ عمى القدرات 

وى تطورىا ونضجيا، ولكّؿ وظيفٍة مف ىذه الوظائؼ الداخمّيٌة الموضوعيَّة لمغة المعنية، أي عمى مست
حدوُدىا وشروُطيا، التي تأمف بدورىا العبلقات المتينة التي تربط ىذه الوظائؼ ببعضيا البعض 

 لتجعؿ منيا وحدة متكاممة، ومف أىـ ىذه الوظائؼ ىي:

الّداللية، الوظيفة الببلغّية أو الوظيفة الّصوتّية، الوظيفة الصرفية، الوظيفة المعجمّية، الوظيفة 
األسموبّية. وىي بمجمميا تتعمؽ بتطبيؽ أمور النطؽ واإلسموب والببلغة وقواعد النحو والصرؼ 

 والكتابة والقراءة

وما إلى ذلؾ مف أمور متداخمة ليذه أو تمؾ مف المغات، أي بحديث المغة عف نفِسيا أو الوصؼ 
ية.المغوي لمغة ذاتيا ولعبلقاتيا الداخم  

أما القسـ الثاني، والمقصود ىنا الجانب الذاتي، وىو ما يتعمؽ بالمغة كونيا منظومة متكاممة لمتفاىـ 
والتداوؿ والتواصؿ بيف البشر، ويشمؿ ىذا الجانب الوظائؼ اإلجتماعية لمغة، بإعتبارىا أكبر وسيمة 

في كافة مجاالت الحياة لمتفاىـ بيف البشر عمى مّر العصور، فيي ضيفا ال يمكف اإلستغناء عنو 
اإلجتماعية سواءًا لمفرد أـ لممجتمع، وىي بيذا تقوـ بتأدية سمسمة متداخمة ومتكاممة مف الوظائؼ 

 اإلجتماعية اليامة وتشبع بذلؾ حاجّيات الفرد والمجتمع عمى السواء.

تي تؤدييا إىتـ عمماء المغات واإلجتماع والفمسفة ومنذ وقت مبكر بدراسة الوظائؼ اإلجتماعية ال
المغة وتقديـ النماذج المختمفة لكيفية تأدية ىذه الوظائؼ، وال زالت اإلبحاث مستمرة في ىذا المجاؿ 

ومرافقة لمتطورات العمبلقة التي تجري في مختمؼ مياديف المعرفة ومنيا في باب المغات، وباإلعتماد 
األسس التي يتوجب  عمى ىذه الدراسات تـ التوصؿ إلى وضع نموذج عاـ يتضمف مجموعة مف

توفرىا في أي نوع مف أنواع الكبلـ المتعارؼ عمييا والمستخدمة في المغة مثؿ توجيو نداء أو الحديث 
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اإلعتيادي بيف شخصيف أو تقديـ محاضرة أو إلقاء شعر أو القياـ بإجراء مكالمة تمفونية وما شابو 
 ذلؾ مف أمور الكبلـ المختمفة، وىذه األسس ىي: 

 

الُمْرِسؿ، أي المتكِمـ، الذي يريد إيصاؿ رسالة إلى اآلخريف.. الشخص ٔ  

. الشخص الُمْرَسؿ إليو، أي المخاطب وربما الغائب، الذي ُيراد إيصاؿ الرسالة إليو.ٕ  

. الموضوع الذي يجري الحديث حولو.ٖ  

أو ...الخ.. القناة المعتمدة في إيصاؿ الرسالة، كأف تكوف مباشرة أو عف طريؽ الياتؼ أو التمفاز ٗ  

. المغة المستخدمة، ىؿ ىي لغة طبيعية كالعربية واإلنكميزية واأللمانية أـ لغة اإلشارات وغيرىا٘  

. طريقة إيصاؿ الخبر، أي الطريقة التي ُتْطَرح بيا المغة، عف طريؽ إستخداـ أساليب لغوية مختمفةٙ  

 كاألمر والنيي والرجاء والنصح ... الخ.

أي المادة المغويَّة نفسيا، كأف يكوف نثر أوشعر أوغيرىا مف النصوص . نص الكبلـ المطروح، ٚ  

 المغويَّة المتعارؼ عمييا. 

تختمؼ نوعية الوظيفة التي تقـو المغة بإنجازىا إعتمادا عمى أىمية ومكانة ودور ىذا الجزء أو ذاؾ 
أجزائو، وتنقسـ  مف األجزاء المشار الييا أعبله في مجمؿ النص المغوي المستخدـ أو في بعٍض مف

الوحدات المغوية المختمفة التي يصار إلى إستخداميا في أي نوع مف أنواع الكبلـ، إرتباطًا بالنص 
الَمْعنّي، أو بالحدث المقصود، أو حتى في المكاف أو الزمف المحدد، إّما إلى إشارات مف نوع 
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ي بمثابة رموز تعكس معاني اإليماءات أو التمويحات أو التنبييات عف أو إلى أمور معينة، أو ى
 محددة أو تكوف عبارة عف ِإشارات تعبر عف ظواىر أو أعراض معينة.

نشير ىنا إلى بعض مشاىير عمماء المغة الذيف تناولوا في أبحاثيـ ودراساتيـ المختمفة ىذه الوظائؼ، 
 والتي جرى األخذ بيا وتطويرىا مف قبؿ البعض اآلخر عمى مّر السنيف.

 
القوؿ بأف وظائؼ المغة تتوزع في مجاالت وأبواب مختمفة، فيي تساىـ بشكؿ نشيط  إجمااًل يمكف  

في عممّيات التفاىـ واإلببلغ والّتواُصؿ بيف البشر، وليا دور أساسي في صناعة الحضارة اإلنسانية 
طبلؽ عجبلت التقدـ واالرتقاء بيا إلى حاالت أفضؿ، وال يمكف لبني البشر أف يتفاعموا ويمارسو  ا وا 

حياتيـ اإلعتياديَّة إال بإستخداـ المغة، فحاجة البشر إلى المغة كحاجتيـ إلى ضروريات الحياة 
 .األخرى

والمغة، كالكائف الحّي ، فيي تنمو وتترعرع، تشب وتشيخ وتموت إذا لـ تتوفر ليا عوامؿ الديمومة 
االقتصادية والسياسية واالستمرار، وىي تستمد كؿ ىذا مف مجاالت الحياة المختمفة االجتماعية و 

نتاجيا ضمحبلليا مرتبط بتطور وتدىور المجتمع حضارًيا وا  فَّ تطورىا وا  . والعممية، واِ   

 

  المغة وسيمة اتصال

ؿ تمؾ الوظائؼ أفَّ المغة وسيمُة اإلببلغ واالتّْصاؿ والتفاُىـ بيف أفراد المجتمع الذي يتكمَّـ بيا، فبيا  :أوَّ
آلخريف وأف َيفَيـ عف اآلَخريف، إنيا وسيمتو األولى واألساسيَّة في االتّْصاؿ يستطيع اإلنساف أْف ُيفِيـ ا

بأفراد مجتمعو، وىي الوظيفة األولى مف وظائؼ المغة، وكؿُّ لغٍة يتحدَّث بيا قوـٌ فإنيا تمَعُب ىذا 
غَة اإلببلغ الدور في حياتيـ بصفٍة عامَّة، والعربيَّة الُفصَحى مف ىذه الناحية قادرٌة عمى أْف تكوف ل

واإلفياـ والفيـ، وقد استطاعت أْف تمَعَب ىذا الدور بصفٍة أساسيَّة عمى َمَدى تاريخيا الطويؿ المشار 
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قادرًة عمى الَوفاء بيذه الوظيفة، بؿ إنَّؾ لتعَجُب مف لغٍة  -عند ِصدؽ النيَّة  - إليو، بؿ إنيا ما َتزاؿ
ىَـّ ُنصوِصيا وىو الُقرآف الكريـ، فعندما يستمع إليو العاميُّ يفيـ العاميُّ والمتعمّْـ وأنصاؼ المتعمّْميف أ

فإنَّو ال ُيحَرـ الفيـَ، وكؿّّ يأُخذ منيا عمى قْدر اسِتعداد؛ بدليؿ اسِتجابتو البادية عميو عند اسِتماعو، 
ـُ المصمّْيف لخطبة الجمعة التي ُتؤدَّى   وما َفْي

﴿ َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَف ِلمذّْْكِر َفَيْؿ ِمْف ُمدَِّكٍر ﴾:  بالُفصحى مف ىذا بغريب، وصَدؽ ا؛ فقد قاؿ  

لتي بيا نزؿ ومف ِحفظ ىذه المغة أنَّيا ُميسَّرة في ذاتيا، وُميسَّرة لنْقؿ  وال ُيحَفظ الذّْكر إال بِحفظ لغتو
في كتابو العزيز :﴿ ِإنَّا تعالى فقاؿ المعاني التي ُيراد لمعربيَّة أْف تكوف وعاَء َنقِميا ووسيمَة إفياميا 

نَّا َلُو َلَحاِفُظوَف ﴾ ْلَنا الذّْْكَر َواِ  . َنْحُف َنزَّ  

لوال المغة نفسيا   وفي الواقع،  أثار اصؿ المغة وتنوُّعيا وتطوُّرىا اعجاب العمماء.  مرّْ التاريخ، فعمى
وىكذا تكوف   يخية.لكفَّ المغة حفظتيا كما حفظت معظـ السجبلت التار   َلضاعت تعابير اعجابيـ،

  . بالفعؿ وسيمة االتصاؿ االساسية عند البشرالمغة 

وىذا الرقـ ال يشمؿ   لغة او اكثر، ٙ، ٓٓٓيقدّْر بعض المغوييف انو ُينطؽ حاليا حوؿ العالـ بنحو 
 ٓٓٛاذ انيا لغة اكثر مف   وأكثر لغة ُينطؽ بيا حتى اآلف ىي الصينية المنَدرينية،  الميجات المحمية.

انما ليست بالضرورة   والمغات االربع التالية التي ينطؽ بيا اكبر عدد مف االشخاص،  ميوف شخص.م
  واالسپانية واليندية والبنغالية .االنكميزية   ىي:  بيذا الترتيب،

ومف   وبالتالي تحتّؾ لغة الواحدة بمغة االخرى؟  ماذا يحصؿ حيف تحتّؾ حضارة فجأة بحضارة اخرى،
 التقارب  لنَر اآلف كيؼ يحصؿ  كيؼ يؤثر انعزاؿ مجموعات مف الناس في لغتيـ؟  ناحية اخرى،

  بسبب المغة .  — والتباعد ايضا   .



17                                                              بين الواقع المرصود واألمل المنشودالمغة العربية  

المغة وكما تشير بعض المصادر، ىي نسؽ مف اإلشارات والرموز، يشكؿ أداة مف أدوات كما أف 
مع في جميع مياديف الحياة. المعرفة، وتعتبر المغة أىـ وسائؿ التفاىـ واالحتكاؾ بيف أفراد المجت

وترتبط المغة بالتفكير ارتباًطا وثيًقا؛ فأفكار اإلنساف تصاغ  .وبدوف المغة يتعذر نشاط الناس المعرفي
دوًما في قالب لغوي، حتى في حاؿ تفكيره الباطني. ومف خبلؿ المغة فقط تحصؿ الفكرة عمى 

فييا. وقد عرؼ القدماء الّمغة بأنيا أصوات  وجودىا الواقعي. كما ترمز المغة إلى األشياء المنعكسة
يعبر بيا كؿ قـو عف أغراضيـ ولـ تستطع التعريفات الحديثة لمغة أف تتجاوز ىذا التعريؼ 

.  الموضوعي  

وعّرؼ عمماء النفس الّمغة، فرأوا أنيا مجموعة إشارات تصمح لمتعبير عف حاالت الشعور، أي عف 
و اإلرادية، أو أنيا الوسيمة التي يمكف بواسطتيا تحميؿ أية صورة حاالت اإلنساف الفكرية و العاطفية 

أو فكرٍة ذىنيٍة إلى أجزائيا أو خصائصيا، والتي بيا يمكف تركيب ىذه الصورة مّرة أخرى بأذىاننا و 
أذىاف غيرنا، وذلؾ بتأليؼ كمماٍت و وضعيا في ترتيٍب خاٍص، وتنقسـ لغات العالـ إلى عائبلت 

األفريقية اآلسيوية والمغات اليندية األوروبية، حيث تحوي كؿ منيا عدًدا مف المغات لغوية، كالمغات 
. ذوات األصوؿ والخصائص المتشابية  

وتؤكد بعض المصادر المتخصصة عمى عدـ وجود إحصائية رسمية متفؽ عمييا عالميًا بعدد 
ينة. وتقوؿ بعض المراجع المتحدثيف بمغة ما، وىناؾ عدد مختمؼ مف المصادر وبأرقاـ فد تكوف متبا

إف عدد المغات ىو ما بيف أربعة آالؼ وخمسة آالؼ. ولكف تشير بعض التقديرات إلى أف العدد 
الحقيقي يتراوح ما بيف ثبلثة آالؼ وعشرة آالؼ لغة. والتزاؿ المغة محط اىتماـ الكثير مف الباحثيف 

تمفة مف العالـ تتحدث لغات خصوصا واف البعض يرى اف ىناؾ شعوب وقبائؿ تعيش في مناطؽ مخ
خاصة التزاؿ بعيدة عف االىتماـ او أنيا غير مكتشفة وىو ما قد يزيد عدد المغات الحالية، يضاؼ 

. الى ذلؾ المغات األخرى التي بدأت باالندثار والتبلشي بسبب عدـ االىتماـ بيا  
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أكثر أىمية مف نظيرتيا في السياؽ ذاتو أظيرت دراسة جديدة، أف المغة العربية ُصنفت عمى أنيا 
ووجدت الدراسة، التي أصدرىا المجمس  .الفرنسية لمتعمـ مف قبؿ الطبلب في المدارس البريطانية

الثقافي البريطاني ونشرتيا صحيفة اندبندنت، أف المغة الصينية الشمالية المعروفة باسـ الماندريف، 
انية، فيما ظمت اإلسبانية المغة األكثر تقدمت عمى المغة األلمانية بالنسبة لطبلب المدارس البريط

. طمبًا لمتعمـ مف قبميـ  

 ٓٔوقالت الدراسة إف ىناؾ نقصًا مثيرًا لمقمؽ مف البريطانييف القادريف عمى التحدث بأي لغة مف 
% منيـ غير قادريف عمى التحدث بطبلقة بأي واحدة مف ىذه ٘ٚلغات حددتيا، بعد أف تبيف أف 

% المغة ٙ% مف البريطانييف فقط يتحدثوف المغة الفرنسية بطبلقة، و٘ٔة أف المغات. وأضافت الدراس
ٗاأللمانية، و % لغات الماندريف والروسية ٔ% المغتيف العربية واإليطالية، وٕالمغة االسبانية، و %

. بريطاني المغتيف البرتغالية والتركية ٓٓٔواليابانية، وأقؿ مف واحد مف كؿ   

مـ المغة العربية برزت بعد ظيور ستة بمداف ناطقة بالعربية بيف أكبر أسواؽ وأشارت إلى أف أىمية تع
مميار جنيو استرليني،  ٕٔالتصدير لممممكة المتحدة، وتدر سنويًا عمى االقتصاد البريطاني أكثر مف 

أي ما يفوؽ قيمة صادرات المممكة المتحدة إلى اسبانيا أو الصيف أو إيطاليا. ولفتت الدراسة إلى أف 
العربية صارت واحدة مف المغات ذات األولوية بالنسبة إلى وزارة الخارجية البريطانية، وتخطط لزيادة 

. %. بحسب يونايتد برسٓٗعدد دبموماسيييا الناطقيف بالمغة العربية بنسبة   

وقاؿ مدير قسـ االستراتيجية في المجمس الثقافي البريطاني جوف وورف، إف المممكة المتحدة تحتاج 
ى تعميـ المزيد مف مواطنييا المغات الفرنسية واإلسبانية واأللمانية إلى جانب المغات العربية إل

. والصينية واليابانية، وما لـ تتحرؾ لمعالجة النقص ستخسر اقتصاديًا وثقافياً   

عمى صعيد متصؿ لجأت سنغافورة الى ممثؿ كوميدي شيير لدييا ليعطي سكاف الجزيرة دروسا في 
غة وذلؾ في اطار جيودىا المتواصمة منذ فترة طويمة لتشجيع االستخداـ الصحيح لمغة قواعد الم
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االنجميزية خشية اف يؤثر ضعؼ الميارات المغوية عمى شيرتيا كمركز ألنشطة األعماؿ. ويجد 
األجانب الذيف يزوروف جزيرة سنغافورة الصغيرة الغنية أنفسيـ وقد انغمسوا في محادثة محرجة مع 

. كاف الذيف يتحدث الكثيروف منيـ لغة انجميزية ركيكة بميجة صينية أو بمكنة لغة المبليوبعض الس  

عاما لتحسيف مستوى ممارسة المغة االنجميزية في ىذه الدولة فاف  ٘ٔورغـ الحممة المستمرة منذ 
عمى مميوف نسمة واصموا مقاومتيـ لما يروف انيا قيود تؤثر  ٗ.٘معظـ السكاف البالغ عددىـ نحو 

حممة لمنيوض ” تحدث لغة انجميزية سميمة“مقومات التكامؿ في ثقافتيـ. وأطمقت حركة تسمى 
بمستوى المغة واستعانت بأشير ممثؿ كوميدي في سنغافورة يقمد النساء يدعى كومار ليقوـ بدور 

تخداميـ في سمسمة مف شرائط الفيديو التي توبخ فييا الممكة رعاياىا بسبب طريقة اس” ممكة القواعد“
. لمغة. بحسب رويترز  

نحف نتحدث لغة انجميزية أفضؿ مف “وقاؿ ادرياف تاف وىو محاـ وعضو لجنة الحركة الجديدة 
وقاؿ ” جيراننا وىذا ىو السبب في اف الناس يأتوف الى ىنا. لكف ثقتنا أصبحت مفرطة بشأف وضعنا.

" .وعندىا سنواجو متاعب في يـو مف االياـ في الصيف سيتحدثوف لغة انجميزية أفضؿ منا“  

، انضمت الصحافية في التمفزيوف الفمسطيني ”اعرؼ لغة عدوؾ“الى جانب ذلؾ وعمبل بالمثؿ القائؿ 
دالؿ سعيد مع صحافييف اخريف الى دورة لتعمـ المغة العبرية لكي يتسنى ليـ االطبلع عمى االخبار 

صحافيا الى الدورة التي تنظـ في بصورة أفضؿ والحصوؿ عمييا مف مصادرىا. وانضـ نحو ثبلثيف 
كمية خاصة في راـ ا في الضفة الغربية المحتمة، لتمقي الدروس لمدة ساعتيف كؿ ثبلثاء عمى مدى 

. ستة اسابيع  

والصحافيوف المشاركوف في الدورة مف مؤسسات اعبلمية محمية خاصة، وتابعة لمسمطة الفمسطينية، 
، ومنيـ مف يعمؿ في وكاالت عربية. وباالضافة الى ومف دوائر اعبلمية في مؤسسات حكومية

تدريس المغة، يشرح استاذ المادة، وىو فمسطيني مف القدس مختص بالمغة العبرية، معنى الكممات 
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في سياقيا االجتماعي والتاريخي. ففي الحصة الرابعة التي ركز فييا عمى تعميـ االلواف، تحدث عف 
يا قد تستخدـ لمحديث عف االفارقة، وكيؼ اف بعض ومعناىا اسود وشرح ان” شحور“كممة 

. بدال مف ذلؾ وىي كممة ذات مضموف عنصري” كوشيـ“االسرائيمييف قد يستخدموف كممة   

بات االعبلـ العبري مصدرا رئيسيا لبلحداث “ويقوؿ الصحافي عمي عبيدات، احد منظمي الدورة 
كثير مف “ويتابع ”. يب المصدر الفمسطينيالتي تتعمؽ بالصراع الفمسطيني االسرائيمي، في وقت يغ

االخبار التي يتـ تناقميا في االعبلـ الفمسطيني يتـ اسنادىا وىي مترجمة الى مصادر اعبلـ عبرية، 
" .دوف وجود القدرة لدى كثير مف الصحافييف لمتاكد مف المصدر العبري  

الى مصادر اعبلـ اسرائيمية، وتنشر الكثير مف االخبار في وسائؿ االعبلـ الفمسطينية، استنادا 
بخاصة المتعمقة بحوادث القتؿ واالشتباكات بيف الجانبيف، حيث تعتمد االخبار بالمطمؽ عمى 

معرفة العبرية تمكننا “ ٕٗالمصادر العبرية. ويقوؿ عبيدات الذي يعمؿ صحافيا لدى موقع امارات 
" .مف التأكد مف مصداقية المعمومة  

وء استقاء المعمومة عف حادث سير نشرتو اعبلـ فمسطينية استنادا الى ويورد عبيدات مثاال عمى س
، لكف تبيف الحقا انيـ ”سبعة اسرائيمييف قتموا في حادث سير“مصادر عبرية، وقالت فيو اف 

فمسطينيوف كانوا عائديف مف الصبلة في المسجد االقصى. ويقوؿ رئيس مجمس ادارة الكمية العصرية 
عبرية ميـ خبلؿ تغطية المواجيات بيف الشباف والجيش االسرائيمي خصوصا تعمـ ال“ناصر الشيوخي 

" .لممصوريف الذيف يحتكوف مباشرة مع الجيش. اذا فيمت لغة عدوؾ ستعرؼ كيؼ تتعامؿ معو  

ويشرح الشيوخي اف الكمية خصصت ثبلثة مساقات لمغة العبرية لطمبة االعبلـ البالغ عددىـ حوالي 
طالب يدرسوف فييا ٕٓٓ٘ؿ حوالي طالب وطالبة مف اص ٕٓٓ ويتحدث كثير مف الفمسطينييف  .

الؼ فمسطيني يعمموف في اسرائيؿ قبؿ اندالع االنتفاضة الثانية في سنة  ٓ٘ٔالعبرية، فقد كاف نحو 
. . ولكف الدولة العبرية سحبت منيـ بعدىا تصاريح العمؿ. بحسب فرانس بؤسٕٓٓٓ  
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يتحدث الفمسطينيوف العبرية ولكنيـ يستعينوف بالعرب  وفي القدس الشرقية المحتمة غالبا ما
االسرائيمييف الذيف يتقنونيا وخصوصا في المسائؿ القانونية ولمدفاع عنيـ اماـ المحاكـ االسرائيمية. 
كما تعمـ كثير مف الفمسطينييف العبرية في السجوف االسرائيمية لمتواصؿ مع الحراس. وتقوؿ دالؿ 

ريس العبرية في مدارسنا، النو ضروري جدا، واعتقد اف تعمـ العبرية بالنسبة انا اصبل اؤيد تد“سعيد 
" .لنا اىـ مف تعمـ االنجميزية  

 

 

 

 

 

 

 

  المغة وسيمة تفكير 

مة ببف المغة والتفكي ر صمٌة قويَّة ال يمكف الفصؿ بينيما ، حتى إنَّو وسيمة اإلنساف في التفكير؛ فالصّْ
يٌر بغير لمغة .ال ُيتصوَّر أْف يكوف ىناؾ تفك   

وسيمة التفكير عند ُعَمماء  -وما تزاؿ  -والعربيَّة ال تقؿُّ في ذلؾ عف أشير ُلغات الدُّنيا، فقد كانت 
ىذه األمَّة وعامَّتيا في عصورىا الزاىرة، تمؾ العصور التي خمَّفت عدًدا ال َحصَر لو مف المؤلفات 
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وْجو األرض، وكانت األساَس الذي بنى عميو الَغرب في شتَّى ُفروع المعرفة اإلنسانيَّة التي أنارت 
. َحضارتيـ المعاِصرة، وما تزاؿ كذلؾ لغَة التفكير عند عمماء ىذه األمَّة وعامَّتيا في وقتنا الحاضر  

يعتبر ىذا الموضوع ذا أىمية كبيرة لمدارسيف والباحثيف في مجاؿ طبيعة التفكير وفي حقؿ المسانيات 
المسانيات دي سوسير أف ىناؾ ثنائية ال تتخمؼ بيف المغة والفكر ويشبييا بورقة  عامة . وَيعتِبر رائد

العممة النقدية إذا مزؽ أحد الطرفيف مزؽ اآلخر معو ، فبل يمكف التفكير دوف لغة كما ال يمكف وجود 
ة والفكر لغة دوف دالالت معنوية ، وما يعنيني في ىذه الورقة ىو العبلقة والتأثير المتبادليف بيف المغ

، خاصة عندنا معشر العرب الذيف نولي المغة أىمية خاصة وبعدا متميزا، فكـ مف إنساف أسقط حقو 
لمجرد مثؿ مف األمثاؿ غذي بو شعوره وكـ حصمت مف مشاكؿ وربما حروب مف كممة أو بيت 
عمى  شعر، وقديما قاؿ الشاعر : " أديـ مطاؿ الجوع حتى أميتو " وذلؾ ضمف برمجة عصبية تعتمد

  المغة أساسا ومف ىنا يتفاءؿ البعض أو يتشاءموف جراء سماعيـ لبعض الكممات .

عندما أبحث في طريقة تركيب الجممة العربية ) فعؿ + فاعؿ + بقية الجممة ( أستطيع أف أستنتج 
طريقة مف طرائؽ تفكير العربي وىي أف ما ييمو ىو الفعؿ بغض النظر عف الفاعؿ فقد يكوف 

ضير ، فأستنتج أف العربي يمتمؾ قدرة أكثر مف غيره عمى اإليماف بالغيبيات فالفعؿ عنده مجيوال ال 
 مقدـ .

المؤنث السالـ -وعندما أبحث في باب الجموع أعثر عمى جموع كثيرة ) المذكر السالـ –التكسير  – 
تماسؾ  ( فأضع يدي عمى أىمية االجتماع في الفكر العربي وعمى-منتيى الجموع  -الكثرة -القمة

المجتمع وترابطو وقد كاف ذلؾ حقيقة واقعية فالنظاـ القبمي ىو السائد في عالـ العرب ويعتمد ىذا 
النظاـ عمى التكافؿ والتناصر غير المشروط بيف أفراد القبيمة ميما تباعدت سكناىـ وأستطيع أف 

أرقى أساليب  أعتبر القبيمة في مصطمحات العالـ المعاصر أحد المؤسسات المدنية التي تنشر
التكافؿ االجتماعي ، وزاد في ذلؾ التشريعات الدينية التي وثقت ىذا التماسؾ مف مثؿ صبلة 
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الجماعة والجمعة والعيديف والتي حثت أيضا عمى زيارة المريض وكفالة اليتيـ وأقرت نظاـ القبيمة في 
 بعض الجوانب مثؿ دفع الدية التي توزع عمى القبيمة حاؿ القتؿ الخطأ .

ولما كانت المرأة غير فاعمة في المجتمع العربي لـ نجد ليا جمعا مف حروفيا وال مفردا مف كممة 
نساء ، في الوقت الذي نجد فيو سبعيف اسما لمسيؼ وغيرىا ، وكذا لـ نجد طريقة لتسمية اإلناث مف 

زاؿ وىكذا .....الصقور والغزاؿ إال ما يعرؼ بػػ "التحايؿ المغوي" حيث نقوؿ أنثى الصقر وأنثى الغ  

في دفع المسار  -وىي تبني طريقة تفكيرنا  -وىنا أريد أف أطرح تساؤال مشروعا : كـ تساىـ المغة 
 الحضاري العربي إلى األماـ ؟ وكـ تستطيع ىذه المغة أف تقدـ ؟ 

 "بغض النظر عف مدى قدرة المغة العربية عمى إعطاء أسماء لمسميات مف خبلؿ التوالد الكبير 
قاؽ " والنحت والتعريب والخ...............كـ تستطيع أف تدفع أبناءىا إلى اختراع المسميات االشت

 قبؿ اختراع األسماء ،أـ أنيا ال دخؿ ليا بذلؾ ؟ 

ىؿ يتوقؼ دور العربي عمى انتظار مف يخترع السيارة لتتمثؿ براعتو في القدرة الفائقة عمى إيجاد 
عمى كتابة عبارة " عيف الحاسد تبمى بالعمى " ؟؟؟؟تسمية ليذا المبَتكر الجديد ؟ أو   

وقس عمى ذلؾ ،،،   

لقد أنتج العرب حضارة وثقافة في عصور كانت أوربا تغرؽ في الظممات وتنسب ساعة ىاروف 
الرشيد إلى الجف كنوع مف عدـ القدرة عمى استيعاب المخترعات ، فمماذا تبادلنا األدوار مع أوربا ، 

إال مف حصص الدرس العربي  -التي تساىـ في طريقة تفكيرنا  -غة العربية ىؿ ألننا ىجرنا الم
وبعض المسمسؿ التاريخي ، أـ ثمة مشاكؿ داخؿ المغة ؟ أـ ثمة أسباب أخرى يمكف أف يحفز ىذا 

 المقاؿ عمى استكشافيا والخوض فييا ؟؟ 
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  المغة وسيمة لتسجيل المعارف اإلنسانية

أنيا مف وسائؿ البَشر في تسجيؿ المعارؼ اإلنسانيَّة، فالمغة مف أىْـّ تمؾ  :ثالث ىذه الوظائؼ
الوسائؿ في تسجيؿ ىذه المعارؼ، وىو أمٌر يمَمُسو الجميع في شتَّى َمناِحي المعارؼ اإلنسانيَّة، 

. يستوي في ذلؾ ما كاف متَّصبًل باإلنساف ذاتو وما كاف متَّصبًل بالكوف وُعمومو  
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بيَّة في ذلؾ مَثبًل رائًعا في ُقدرتيا عمى اسِتيعاب العموـ، وأْف تكوف لغًة عمميَّة في كؿّْ ولقد ضربت العر 
ؿ بيا، فمقد أثبَتْت َجدارتيا ونمكُّنيا في ذلؾ، فبيا بَرع ُعَمماء ىذه األمَّة قديًما في  ما ُيكَتب بيا أو ُيسجَّ

والجبر وحساب المثمثات والكيمياء والفيزياء  تسجيؿ معارفيـ العمميَّة واإلنسانيَّة؛ في اليندسة والحساب
. والجغرافيا والطب وصناعة الدواء، كما كانت َوِسيمَتيـ لتسجيؿ التاريخ واألدب وُعموـ اإلسبلـ  

  

نيا في وقتنا الحاضر ما َتزاؿ قادرًة عمى تسجيؿ تمؾ الُعموـ، بما في ذلؾ ما ُيسمَّى خطًأ بالعموـ  وا 
وـ الكونيَّة أو العموـ الربانيَّة، ولقد خَطا بعُض أساتذة الجامعة في ىذا الطبيعيَّة وصوابيا: العم

ؿ ليا ىذا الجيد  الِمضمار ُخطوات ال ُيسَتياف بيا، وىي ُخطوات شجاعة تستحؽُّ منَّا أْف نسجّْ
ب والسَّبؽ، بؿ إفَّ بعض ببلِد ىذه األمَّة قد أَخذ عمى عاتقو تدريَس العموـ العمميَّة الحديثة؛ كالط

بالمغة العربيَّة، كذلؾ الذي نمَمُسو فيما فَعَمو أساتذة الجامعة في  -واليندسة، والفيزياء والكيمياء 
سوريا، فيي ُتمثّْؿ ترجمًة حقيقيَّة ورائدة، تَُبرِىف عمى ُقدرة ىذه المغة عمى أْف تكوف أداَة العمـ وتسجيمو 

. في العصر الحديث  

  

يوِد ُعَمماء العربيَّة وُعَمماء العموـ الكونيَّة ومجامع المغة العربيَّة ومعاىد لكفَّ ذلؾ يحتاُج إلى َتضاُفر جُ 
وأقساـ دراستيا وتعميميا في شتَّى ببلد ىذه األمَّة؛ الستغبلؿ ما تمتَّعْت بو ىذه المغة مف وسائؿ 

َممة التي ما تجديد َشبابيا؛ كاالشتقاؽ والنحت والتعريب، إضافًة إلى اسِتغبلؿ الجذور المغويَّة المي
ؿ منيا أبنيًة يعمؽ عمييا ما يجدُّ مف المعاني والُمستحَدثات . تزاؿ في انتظار َمف ُيحوّْ  
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  المغة وسيمة لتنمية الميارات المغوية واألدبية

أفَّ المغة وسيمٌة مف وسائؿ تنمية الميارات المغويَّة واألدبيَّة عند الموىوبيف  :رابع ىذه الوظائؼ
حدّْثيف بيا، فكؿُّ لغة مف لغات البشر ُتمكّْف المتحدّْثيف بيا مف تنمية ُقدراتيـ المغويَّة ومياراتيـ المت

. األدبيَّة؛ فيكُثر النّْتاج بيا في ىذيف الجانبيف  
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ولقد ضربت العربيَّة في ىذيف الجانبيف أرَوَع الَمَثؿ وأصدقو عمي أنيا أكَثُر لغات األرض ُقدرًة 
. بيا كتب العربي شعَره ونثره، وعبَّر أصدؽ تعبيٍر عف مكنونات تمؾ النفوس اإلنسانيَّةواستجابًة؛ ف   

فَّ الناظر والمتأمّْؿ فيما خمفْتو األجياؿ المتعاِقبة مف النّْتاج المغوي واألدبي لُيفاَجأ بيذا الكْـّ الوافر  وا 
ت المغة واألدب بأجناسو المختمفة الذي لـ يتوفَّر أليَّة لغٍة عمى وْجو األرض، فبيا جاءت ُمصنَّفا

. قديًما وحديثًا  

د اإلنساف بالتعابير الجاىزة المناِسبة لكؿّْ موقٍؼ؛ ممَّا يؤدّْى إلى  :خامس ىذه الوظائؼ أنيا ُتزوّْ
. التناُسؽ االجتماعي بيف األفراد الذيف يتكمَّموف بيا   

دؾ المغُة بالتعبير المنا سب عف كؿّْ موقؼ؛ ففي المعرس مثبًل تقوؿ: ففي مواقؼ الفرح والسُّرور ُتزوّْ
العاقبة عندكـ، وبارؾ ا لكما وبارؾ عميكما وجمع بينكما في خيٍر، وفى الحجّْ مثبًل: حج مبرور 

أو تقبؿ ا منا ومنكـ ، وفي عيد الفطر تقوؿ عيد مبارؾ ، أو عيد سعيد ، كؿ عاـ  وذنب مغفور،
  وأنتـ بخير . 

دؾ المغُة التعبير المناسب لكؿّْ موقٍع شدًَّة أو ببلًء؛ ففي الَعزاء مثبًل تقوؿ: وفى موقؼ الَببلء ُتز  وّْ
البقاء ، إفَّ  ما أعطى و ما أَخذ، أو أطاؿ ا بقاَءكـ وغفر لَفِقيدكـ، وفى موقؼ الفقد واإلصابة 

لئلنساف مف تواُفؽ اجتماعي آِخر ذلؾ ممَّا يمكف ... إلى  عميكـ، أخَمَؼ ا عميكـ نحو: عوََّض ا
. بينو وبيف أفراد مجتَمِعو   

: َتَمقَّي المغِة ، أيّْ لغٍة ، عربيًة كانت أو غيَر َعَرِبّيٍة ، يكوف عمى صعيديف  

أف تَُتَمّقى وتَُتَعمَّـ َشَفِييِّا وعمى مستوى النطِؽ والتكمـِ ، وأف َيْكِسَب المرُأ ميارَة التعبيِر عّما في ضميره 
، ويتدّرَب عمى ذلؾ ؛ فيكوَف قادًرا عمى أداِء كؿ غرٍض مف أغراضو شفييِّا ، سواٌء في البيت  بمسانو
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، أو في الشارع ، أو في السوؽ ، أو في المدرسة ، أو في الجامعة ؛ ويتوّسَع في القدرة النطقية ؛ 
. فيقدر عمى إلقاء الخطاب والمحاضرة شفييِّا وارتجاالً   

قؿ : يتحّقؽ ىذا المطمب ، بالمواظبة عمى النطؽ ، والتحّدث شفييِّا ، إذا  ويتأّتى ىذا المستوى أو
يستغّؿ كؿَّ ُمَناَسَبٍة ليفصَح فييا عف رأيو بمسانو ، واليشعر بأي َخَجٍؿ أو تحّرٍج ، وال يبالي بضحؾ 

في األداء ، أو عميو إذا بدرت منو زّلٌة في التعبير ، أو َعْثَرٌة  –وال سّيما الزمبلء والمعارؼ  –الناس 
خطٌأ في صياغِة لفٍظ أو تكويف جممٍة . إف المواظبَة عمى النطِؽ بالمغِة العربيِة في كِؿ مكاٍف و 

مناسبٍة ُتَخرُّْج المرَأ َماِىًرا في النطِؽ بيا وبارًعا في ِإبداِء ما يريد إبداَءه شفييِّا خالًيا مف أي خطٍأ أو 
. زّلٍة في التعبير والصياغة  

جدُّ يسير عمى مف  –كأّي لغة أخرى  –عف بالكـ أف تعمُّـَ المغِة العربيِة  –أييا اإلخوة !  –فَّ وال يغيبَ 
يحاوؿ تعّمميا نطًقا وتحّدثًا و بالتالي خطاًبا وارتجااًل ليا ، بشكؿ شفيّي . وقد رأيُت كثيًرا مف الذيف 

، َقَصُدوا مدينًة مف مدٍف المممكة  لـ يعرفوا مف العربية كممًة ، بؿ رأيت كثيًرا مف األمييف الينود
العربّية السعودّية أو غيرىا مف الدوؿ العربية ، فتعّمموا العربيَة نطًقا وتحّدثًا في زمف يسير دونما 

. َمَشقٍَّة ؛ ألّف تمقّي أّي لغٍة نطًقا سيؿ جدِّا إذا استمرت المحادثُة وتبادُؿ الخطاِب بيا  

ِدُروا عمى التََّكمُّـِ بالمغِة العربيِة وأداِء كؿّْ ما في نفوسكـ مف أغراٍض فإذا كانت لديكـ رغبٌة في أف َتقْ 
بيا شفييِّا فعميكـ المحادثَة الدائمَة بيف زمبلِئكـ ومعارِفكـ فتعودوف قادريف عمى النطؽ بيا دونما 

ا كنتـ مف حاجٍز نفسيٍّ أو عمميٍّ ، وتعودوف غيَرما أنتـ اآلف ، وتشعروف بدوركـ أنكـ أصبحتـ غيَرم
قبؿ . وَدُعوا عنكـ الخجَؿ والمباالَة بَأفَّ زمبلَءكـ سيجعمونكـ أضحوكًة ويتناولونكـ باالستيزاء 

ديوبند يأتونني ويسائمونني  / ويتنادروف عميكـ . إف كثيًرا مف الطبلب في الجامعة اإلسبلمية دارالعمـو
إّف ذلَؾ أَلْسَيُؿ شيٍء : َتَكمَُّموا بيا كؿَّ  عف كيفية تنمية ميارة النطؽ بالمغة العربية ، فأقوؿ ليـ :

وقٍت وفي كؿّْ مناسبٍة وفي كؿّْ مكاٍف يجمع بينكـ وبيف زمبلئكـ َغْيَر ُمَباِلْيَف بتنادِر اْلُمَتَناِدِرْيَف وُسْخِريَِّة 
لطريؽ ؛ ولكف الماّرَة ال َمَثُؿ الِكبَلِب َتْنَبُح في ا –ومعذرًة إلى أمثاؿ ىؤالء  – السَّاِخِرْيَف ؛ ألف َمَثَميـ
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ُيَباُلوَف ِبَنَباِحَيا وَيْمُضوَف في طريقيـ ، ويصموف إلى المنزؿ . إف الوصوَؿ إلى المنزؿ إنما يتحقؽ 
. ؽ والمتاريس التي َتْعترض الطريؽأي العوائ” كبلب الطريؽ”دائًما إذا لـ ُنَباِؿ بػ  

 –َعمّْـُ والُمَتَمقّْْي أف يعود قادًرا عمى الكتابة والتأليؼ بالمغة العربية أف تَُتَعّمـ وتَُتَمقَّٰى كتابيِّا ، فيحاوؿ الُمتَ 
ـُ لغٍة عمى المستوى الكتابي َأْنَفُع وَأْدَوـُ تأثيًرا؛ ألف  –أو بأّي لغة يرغب فييا ويتصّدى لتعّمميا  وتعّم

و كثيرة إذا لـ ُيَسجَّؿ ويحفظ قميمة أ –النطَؽ بيا والخطاَب فييا والتحّدَث مف خبلِليا َيْذَىُب بعد فترٍة 
مف الزماف ، حتى يصيَر المستمُع لو ينساه وينساه األجياؿ القادمة وال َتْذُكُر منو إاّل ذكرًى  –مطبوًعا 

تمّحي ىي األخرى عمى َمرّْ األياـِ . إننا نسمع ذكًرا خافًتا لعدد مف كبار الخطباء بالمغة األردية الذيف 
قِّا، وكاف لخطاباتيـ دويّّ وِسْحٌر وسمطاٌف عمى القموب في عيودىـ ؛ ولكنيـ كانوا خطباَء َمَصاِقَع ح

اآلَف صاروا َمْنِسيّْْيَف لدى الجيؿ المعاصر في َأَقؿَّ مف نصِؼ قرٍف ؛ ولكف الُكتَّاب والُمَؤلّْفيف الذيف 
ْت عمى وفاتيـ، فبل نزاؿ ُنِشْيُد كتبوا لنا عموًما ، وَألَُّفوا لنا ُكتًُبا اليزالوف أحياَء لدينا رغـَ قروٍف َخمَ 

نجازىـ التأليفي ، وندعو ليـ بالخير، وَنْفِرُش ألرواحيـ العيوَف  ِبُتَراِثيـ العممّي ، وِنَتاِجِيـِ الفكرّي ، وا 
. والقموبَ   

عمٌؿ صعٌب لحدٍّما ، وعمٌؿ َيَتَطمَُّب  –كأي لغة أخرى  –ولكفَّ كسَب الميارة الكتابية بالمغة العربيِة 
قًتا وجيًدا ، واىتماًما وِجدّْيًَّة ، ألّف الكتابَة اليقدر عمييا المتعمـ إاّل َبْعَد ما ُيْمِضْي وقًتا كافًيا في و 

التََّدرُِّب عمييا ُمَراِعًيا قواعَد المغِة و وآداَب الكتابِة مف اإليجاز واإلطناب ، والترتيب والتنسيؽ ، 
لُمَناَسَبُة ، واإلقصاِر إذا دعت الضرورة ، َوَتَوخّْي السيولِة والتقديـ والتأخير واإلطالِة إذا اقتضت ا

والسبلسِة ، والَعَفِويَِّة والحبلوِة ، والصياغِة المحكمِة ، واألسموِب الرائِع ، والجزالِة والدّقِة في مكانيما ، 
في العرِض والنقاِش  وانتقاِء األلفاِظ المبلئمِة لمموضوع ، والوضِع الصحيح ِلمفقرات ، والمنيِج الجّذابِ 

ْت عميو الحوائُج مالـ َيْقَرْأه مف  والطرِح ، بحيث إذا َأَخَذ القارُئ الكتاَب بيده لـ َيْطَرْحُو َجاِنًبا ميما َأَلحَّ
ِؿ َسْطٍر إلى آخِر َسْطٍر فيو ، كأف اْلُمَؤلَّْؼ أو الَكاِتَب َشدَّ القارَئ ِبِكتَاِبو فبل ِفَكاَؾ َلو منو َحّتى  َأوَّ

. مف القراءةِ ” وظيَفتو”ْنِييَ يُ   
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إّف البدايَة في مشواِر َتَعمُّـِ المغِة العربيِة كتابيِّا ينبغي أف تكوف غيَر ُمْعَتِمَدٍة عمى القواعد النحوّية 
والصرفّية ، التي يراىا الطبلب المبتدئوف صعبًة جدِّا، كأنيا مادٌة فمسفّيٌة ؛ بؿ ينبغي أف ُيَحفَّظوا أواًل 

والمفرداِت الخفيفَة والسيما التي ربما يكونوف َقْد َأِلُفوىا مف خبلؿ المغِة المحميِة التي ُرِضُعوا الكمماِت 
ِبَمَباِنيا ، مثُؿ المغِة األرديِة وغيِرىا ، ثـ ُيَعوَّدوف تكويَف ُجَمٍؿ ُمَماِثَمٍة مف جممٍة خفيفٍة قصيرٍة دوف 

نما يأخذ الُمَعمّْـُ جممًة كنموذج مف كتاٍب ألطفاِؿ العربيِة  إشارٍة إلى ُمْصَطَمَحاِت َنْحِويٍَّة أو صرفيةٍ  ، وا 
ُنيا مف ِعْنِده ، ثـ َيْنُسُج َعَمٰى ِمْنَواِلَيا جممًة أو جممتيف أو أكثَر بيف يدي الُطبلَِّب ِلَيُعوا ِمْنَياَج  أو ُيَكوّْ

ـْ بتكوي ِف ُجَمٍؿ في ضوِئيا . مثبًل : ىذا َجَبٌؿ تغييِر الجممِة و صياغِة ُجَمٍؿ في َقاَلِبَيا ، ثـ َيْأُمُرُى
ـَ الطُّبلَُّب النسَج عمى منواِؿ ىذا النموذِج ، َنَتَدّرج  َـّ َجرِّا . فإذا َأْحَك نأخذىا نموذًجا ؛ ىذا فقيٌر ، وَىُم
ؿ إلى نموذج مثِمو : ذلؾ كبيٌر ؛ ذلؾ صغيٌر ؛ ذلؾ ُمَعمّْـٌ ؛ ذلؾ تمميٌذ . وىكذا . وكذلؾ يمكف أف ُيْفعَ 

ُف اْلُجَمُؿ في ضوِئو” كاف التاجُر صادًقا”مع . كنموذج ُتَكوَّ  

ـُ َصاِدًقا ، وىكذا ، فيجري تغييُر  فيقاؿ )مثبًل( : كاف العاِمُؿ صادًقا ؛ كاف التمميُذ َصاِدًقا ، كاف الُمَعمّْ
“اسـِ  ـُ فُيَكمُّْؼ الطبّلَب بنزِع خبر ” كاف بغيره مف األسماء ، ثـ يعود المعم “ حبلؿ األخباِر و ” كاف ا 

وغيرىما مف الُمْصَطَمَحاِت ” خبِر كاف“و ” اسـِ كاف“األخرى محمَّو مف غير إشارٍة إلى ُمْصَطَمَحْي 
. التي قد ُتَشكُّْؿ لدى الطبلب ُعْقدًة قد ال تزوؿ أبًدا  

ْبُت كثيًرا مف الطبلب عمى ىذا المنياج عمى تعميـ الكتابة ، فوجدُتو َأْنَجَع وَأنْ  َجَح ؛ ولكنو ال إنني َدرَّ
يعزبّف عف الباؿ أف قضيَة أىمّيِة اْلُمَعمّْـِ مف عدِميا ستبقى قِضّيًة َأَساِسيًَّة باقيًة بقاَء الدنيا ، ولف تتغير 

َر . إّف الُمَعمّْـ اْلُمْمَيـ  ـُ الَبَشِرّي أو تََأخَّ ـَ الَعاَل ـُ ُمَعمًّْما حتى يكوف ُممْ  –ميما َتَقدَّ  –َيًما وال يكوف الُمَعمّْ
الُمَؤىَّؿ الُمَدرَّب َذا الِخْبَرِة المطموَبِة ، قد يصنع معجزًة في تعميـ المغة العربّية أو غيِرىا مف المغات ، 
والُمعمّْـ الذي دونو ال يأتي عمى مستواه ميما كاف المنياُج الدّْراسّي مصوًغا في ضوِء المواصفاِت 

ات طويمٍة، وتجارَب واسعٍة ، ومقرراٍت دراسّيٍة َوَضَعيا نوابُغ العصريِة الحديثِة ، وكاف مبنيِّا عمى ِخَبر 
. الدىِر في موضوعاتيـ  
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بعد ما يكوف الُطبلَُّب قد َتَمكَُّنوا مف التصرؼ في الجمؿ ، وحفِظ األلفاِظ الكثيرِة ، وَمْعِرَفِة بعِض  و
صرفية بشكؿ مستقؿ ، ولكف االعتماَد القواعِد النحويِة والصرفّيِة ، فينبغي أف يقرأوا القواعَد النحوية وال

ـُ القواعُد  الكبيَر ينبغي أف يكوف عمى التعابيِر وتكميِؼ الطبّلِب باالستقاِء منيا ومحاكاِتيا، وُتْسَتْخَد
عمى المستوى اآللّي وكأداٍة لتصحيِح الجمؿ وتقويـِ الكمماِت فبل ُتَسمَّط عمى الطبلب بحيث ينيمكوف 

في تذّوؽ المغِة العربيِة واالستفادة مف التعابير ومحاكاتيا في الكتابة فييا أكثَر مف انيماِكيـ مثَمَما  . 
يحدث عموًما في ُمْعَظـِ المدارِس العربيِة األىميِة والسّيما التي تَتَِّبُع المنيَج النَّْظاِميَّ ؛ قد يكوف 

ولكنيـ قد اليقدروف  األساتذة أنفسُيـ فضبًل عف الطبلب ممسكيف بزماـ القواعد و متمكنيف منيا؛
عمى الكتابة في موضوٍع ما كتابًة صحيحًة بؿ قد ال يقدروف عمى تكويف ُجَمٍؿ صحيحٍة . وذلؾ 

لى َظنّْيـ أّنيا ىي وحَدىا َتُحؿُّ كؿَّ َمْسَئَمٍة فيما يتعمؽ  يرجع إلى اّتكاليـ الزائد عمى القواعد وحَدىا ، وا 
. اغتراٌر ىائٌؿ وانخداٌع ُمِخْيؼٌ  – كما تروف –بتعمـِ المغِة العربيِة . وذلؾ   

ـَ الّمغِة العربيِة  لف يتـ إاّل عف طريؽ التمرف المكثؼ بعد القراءة  –َكَأيّْ لغٍة ذاِت قيمٍة ثقافيٍة  –إّف تعّم
لماـ بالقواعد النحوية والصرفية ، فالعماُد ىو  المكثفة وحفِظ رصيٍد كاٍؼ مف األلفاظ والتعبيرات وا 

ـَ التمرُف والمحاك اُة والسيُر في ضوِء التعابيِر والجمِؿ ، والتصرُؼ الكثيُر في العبارة . فمف َحاَوَؿ تعم
المغة العربيِة عف طريٍؽ بغير ىذا الطريؽ فمف ينجَح َمْيَما َنَجَح في حفِظ القواعِد وحفِظ َمَعاِني 

. المفرداِت والجمؿِ   

ثَبَُّت في إنتاِج ُجَمٍؿ مف جممٍة واحدٍة ، وصياغِة إف الطالَب الذي الُيْتِقُف ىذه المرحمَة ، أي الَيتَ 
تراكيَب مف تركيٍب واحٍد نموذجيٍّ في ضوِء القواعِد النحويِة والصرفيِة ، والَيَتَسقَُّطيا َتَسقُّطًا ، والَيِعْي 

وابيا ، طبائَع اأَلَساليِب والصياغاِت ، وال يدرؾ كيؼ يأتي في شأِف كتابِة المغِة العربيِة البيوَت مف أب
نشاِء مقاٍؿ ، رأيُت كثيًرا مف أمثاِلو يظّموف يتخّبطوَف  ويتخّطى ىذه المرحمَة إلى مرحمِة كتابِة فكرٍة وا 

. خبَط َعْشَواَء َعْبَر ِمْشَواِرىـ اْلِكَتاِبّي ، فتضيع أعماُليـ مف حيث يظنوف أنيـ ُيْحِسُنوَف ُصْنًعا  
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عمى الكتابة . وىنا َيَتَدرَُّج إلى  –بإذف ا تعالى  –دًرا إذا َتَمكََّف طالٌب مف ىذه المرحمة أصبح قا
المرحمِة الرابعِة التي تعني أف َيَتَوفََّر عمى قراءِة كتٍب شّيقة ممتعٍة بأقبلـِ الكتاِب واألدباِء الموثوِؽ بيـ 

ياٍت، أدًبا وفكًرا وعقيدًة ، وكذلؾ َيْعُكُؼ عمى قراءِة مقاالٍت ، وصحٍؼ ومجبلٍت ، وقصٍص وروا
مدفوًعا بروح األخِذ والتمقي ، واإِلمعاِف والتعمِؽ، فيستقي مف كؿٍّ منيا ، وَيَتَشبَُّع بما فييا مف روائِع 

األقواِؿ وبدائِع التعابير وأطايِب األساليِب . ويحاكييا عف ظيِر قمب دوف النظر إلييا ، فيكتب مقااًل 
رأه في كتاٍب أو مجمٍة ، وُيِعّد َخْبًرا أو تقريًرا أو قصًة مثَؿ مقاٍؿ قرأه ، ويصوغ فكرًة ُمَماِثَمًة لما ق

قصيرًة مثمما استوعبو خبلَؿ قراَءتو . وينبغي أف يدوـ عمى ىذا التصرِؼ زمًنا ال بأس بو ، وَيْعِرَض 
اّل فميكف أستاَذ نفسو ، كما كاف يقوؿ أستاُذنا الكبير فضيمةُ   ما يكتبو عمى أستاذ إذا كاف ُمَيسًَّرا ، وا 
د تبلميَذه أف يراجعوا ما  الشيخ وحيُد الزماِف القاسميُّ الكيرانويُّ رحمو ا تعالى ؛ حيث كاف ُيَعوّْ

يكمفيـ  –رحمو ا  –يكتبونو كأنيـ أساتذٌة ، وينتقدوه انتقادىـ وُيْحُصوا األخطاَء وِعَمَميا . وربما كاف 
ستخرج في كتابتو أخطاًء أكثَر يستحؽَّ عبلماٍت بذلؾ حتى في االمتحاناِت الَفْرِعيَّة ، ويقوؿ : مف ي

ْد بالجراءِة عمى شطِب ما يبدو أروَع ما في مقالؾ ! وبذلؾ تتخرج كاتًبا أمثَؿ ، وال  أكثَر ، ويقوؿ: َتَزوَّ
. تكوف كاتًبا يشار إليو بالبناف إذا َضِنْنَت بكؿ ما في كتاباتؾ مف تعابيَر صحيحٍة أو ذاٍت خطأٍ   

ـُ كاتًبا أو شبَو كاتب ؛ فبل يظنَّفَّ أنو أصبح كاتًبا متقًنا ؛ ألف اإلتقاف  في ىذه المرحمة يتخرج المتعم
الَيَتَأّتى إاّل بعَد مشواٍر طويٍؿ في الكتابة . وىنا تأتي المرحمة الخامسة التي تعني أف َيَتَوفََّر عمى 

لسميـِ ، فَيَتَشرَُّب ما عنده مف األلفاظ قراءِة كاتٍب وأديٍب واحٍد يجمع بيف روعِة الكتابِة وبيف االتجاِه ا
المنتقاة ، واألساليب الرائعِة ، والعرِض المبِؽ ، والخطاِب الحكيـِ ، وطريقِة السير في الكتابِة ؛ حتى 
يتخّرج في مدرستو ، ويكوف نسخًة منو أو مِثميا أو مثِؿ مثِميا ، ويحاوؿ أف يستجيب لروحو الكتابية 

. في صياغِة الجمِؿ وفي ِإْتَباِعو إحداىا األخرى، وَيتَِّبَع َأَثَره   

وذلؾ ألّنو يجتاز اآلَف مرحمَة النمّو اإلتقاني ؛ فبلبّد أف اليكوف َفْوَضِويِّا في أسموبِو الكتابّي ؛ ألف 
ِف األسموِب ، َيَظؿُّ أسموُبو ُمْضَطِرًبا َعْبَر  َحَياِتو ، وال الكاتَب إذا َتَعرََّض لمفوضى اأُلْسموِبيَّة لدى َتَكوُّ

ُب  ّنما َيْبَقى ُمَتَأْرِجًحا بيف أساليَب عديدٍة جّيدٍة ورديئٍة ؛ َفَيَتَوجَّ يكوف مستقيًما ممتاًزا ذا ُىَويٍَّة منفردٍة ، واِ 
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عميو أف َيْنَقِطَع إلى دراسِة أعماِؿ كاتٍب أو أديٍب واحٍد في ىذه المرحمة ، فُيتَاِبَع قراَءَتيا وبجانب ذلؾ 
الكتابَة في موضوعاٍت شتَّٰى يميؿ إلييا ، واليكتفي بمجرِد القراءِة دوَف الكتابِة ؛ ألف السائَر عمى  ُيتَاِبعُ 

درِب الكتابِة ما ِإْف َتَوقََّؼ سيُره حتى َتِعَب َوَكؿَّ وصار محتاًجا إلى عممّيِة ِإْنَعاٍش جديدٍة ؛ فبلبّد 
. مًعا لمكاتِب أف َيْجَمَع دائًما بيف القراءِة والكتابةِ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 المغة توصف نفسية المتكمم

المغَة تقوـُ بوظيفٍة نفسيٍَّة لممتكمّْـ، فيي النّْتاج الذي ُيطِمعنا عمى النسيج النفسي لممتكمّْـ، كما أنَّيا لذلؾ 
. ُتطِمعنا عمى نسيجو الَعقمي  

يظير ىذا األمر تشير األدلة العممية إلى وجود عبلقة بيف الناحية النفسية وصوت اإلنساف، و   -
عمى غالبية األشخاص الطبيعييف، حيث بإمكاف المستمع أف يعمـ الحالة النفسية لممتكمـ مف خبلؿ 



34                                                              بين الواقع المرصود واألمل المنشودالمغة العربية  

. نبرة صوتو، فيي تدؿ عمى أنو سعيد أو متوتر أو حزيف  
وليذه التغيرات في نبرة الصوت أثر قوي في تغيير السموؾ الصوتي لمشخص المستمع، وتمؾ العبلقة 

ت بالوضع النفسي لمشخص ال توجد في األوضاع الطبيعية فحسب، بؿ إف العامؿ التي تربط الصو 
النفسي لو دور كبير في إصابة بعض الناس بمشاكؿ في الصوت يطمؽ عمييا باضطرابات الصوت 

الوظيفية، وتسمى بالوظيفية نظرًا لغياب العامؿ العضوي كسرطاف والتياب الحنجرة وغيرىما مف 
. األمراض  

ة الصوت البريطانية، ترتبط مشاكؿ الصوت ببعض االضطرابات النفسية كاالكتئاب وبحسب جمعي
والقمؽ واضطرابات الشخصية والسموؾ، وعمى معالج الصوت أف يميز ما إف كانت تمؾ االضطرابات 
النفسية عوامؿ أولية أدت إلى اإلصابة بمشاكؿ الصوت بشكؿ مباشر أـ أنيا عوامؿ ثانوية أصيب 

جة إلصابتو بمشكمة في صوتو أـ أنيا عوامؿ تزامنت مع إصابة الفرد باضطراب في بيا الفرد نتي
. صوتو  

، تبيف مف خبلليا أف التغير المرضي في شخصية ٕٓٓٓوفي إحدى الدراسات التي أجريت العاـ 
اإلنساف والنتائج النفسية المترتبة عمى ىذا التغير تسيـ في إصابة الشخص بالبحة الصوتية الوظيفية 

. غير العضوية( وحبوب الحباؿ الصوتية)   
وعمى الفرد المصاب بالبحة الصوتية زيارة طبيب األذف واألنؼ والحنجرة إف استمرت البحة الصوتية 

لمدة تزيد عمى األسبوعيف ليقوـ الطبيب المختص بتنظير الحنجرة تنظيرًا عضويًا، باإلضافة إلى 
ف لـ يتـ ال عثور عمى المسبب العضوي فقد يكوف مسبب البحة فحوصات أخرى ليتـ كشؼ السبب. وا 

الصوتية إما إساءة استعماؿ الصوت أو التدخيف أو العوامؿ النفسية وتعتبر ىذه العوامؿ مف 
المسببات الوظيفية )غير العضوية(، وتعتبر مناقشة السيرة المرضية مع المريض واالطبلع عمى 

. ليساعد االختصاصي في التوصؿ إلى المسبب التقارير الطبية السابقة أمرا في غاية األىمية  
وينبغي أف يقـو اختصاصي النطؽ والمغة المختص باضطرابات الصوت بتقسيـ وقت الجمسة  

العبلجية إلى جزءيف، األوؿ: يشمؿ التدريب المباشر لمصوت واآلخر يشمؿ التحدث مع المريض 
. وتقديـ النصائح واإلرشاد النفسي لو  
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ف ِخبلؿ المغة أْف يتعرَّؼ عمى نفسيَّة الكاتب مف مبلحظة اضطراب تمؾ المغة أو ويستطيع اإلنساُف م
استقامتيا وُرسوخيا، ونحو ذلؾ ممَّا ُيؤثّْر عمى الجوانب المختمفة لمغة في أصواتيا وأبنيتيا وتراكيبيا 

. ودالالت ُمفرداتيا  

: عمـ المغة النفسي   

لى طبيعة المغة اذ انيا احد مظاىر السموؾ االنساني ترجع العبلقة بيف عمـ المغة وعمـ النفس ا   
 فإف دراسة السموؾ المغوي تعد احد،فإذا كاف عمـ النفس يعني بدراسة السموؾ االنساني عمومًا 

جوانب االلتقاء بيف عمـ المغة وعمـ النفس وقد رأى بعض العمماء أف الدراسة المغوية اذا لـ تقـ عمى 
و وراءىا فيي غير مكتممة وكذلؾ الدراسة النفسية عمييا اف تستعيف دراسة القوى النفسية الكامن

 نفس مما نتج عنو نشوء )عمـ المغةبمعطيات عمـ المغة.ومف ثـ حدث االمتزاج يف عممي المغة وال
  النفسي(. 

لقد اىتمت )المدرسة السموكية( بالسموؾ المغوي ، وكاف ليا اثر كبير في البحث المغوي االمريكي في 
ؼ االوؿ مف القرف العشريف. والبد مف االشارة الى اف ىناؾ فرقًا بيف بحث المغوييف وبحث النص

عمماء النفس في قضايا المغة ،فعمـ المغة ييتـ بالعبارات المنطوقة عند صدورىا في الجياز الصوتي 
لعصبي واثناء مرورىا في اليواء وعند تمقي الجياز السمعي لممخاطب ليا. والعبلقة بيف الجياز ا

والجياز النطقي عند المتحدث ليست مف مجاالت البحث المغوي ، فالمغويوف ييتموف بالمغة عند 
صدورىا وال ييتموف بالعمميات  العقمية السابقة عمى ذلؾ فيي موضوع مف موضوعات البحث في 

ي تحدث عمـ النفس وعندما تصؿ المغة الى الجياز السمعي لممتمقي ويقوـ بنقميا الى الجياز العصب
عمميات عقمية اخرى يبحثيا عمـ النفس ايضًا. أما تمؾ الظاىرة الصوتية التي تصدر عف المتحدث 
 . في عمـ المغو وتمضي في شكؿ موجات صوتية فتصؿ الى المتمقي في المغة ،وىي مجاؿ البحث

رؼ عمماء وىناؾ فرقًا اساسي بيف منيج المغوييف ومنيج عمماء النفس تجاه الظواىر المغوية،فقد ص
النفس جيدىـ الى اكتشاؼ قوانيف عامة تفسر السموؾ االنساني،وركزوا جيدىـ عمى الظواىر العامة 



36                                                              بين الواقع المرصود واألمل المنشودالمغة العربية  

مثؿ التعمـ واالدراؾ والقدرات،ولكنيـ لـ ييتموا بمحتوى السموؾ نفسو. ففي بحث قضية التعمـ لـ 
. بؿ كاف اىتماميـ ييتموا بالمادة المنشودة التي تعّمـ ،    

يات التعّمـ بحسبانيا عممية عقمية، وفي السنوات االخيرة حاوؿ بعض الباحثيف النظر مركزا عمى عمم
الى المغةمف الجانبيف، فمـ تعد االستجابات المغوية تدرس بحسبانيا ضربًا مف االستجابات فحسب، 

. بؿ البنية المغوية في ذلؾ ايضاً     

الطفؿ بالدراسات المعاصرة فيي تبحث ويتضح مف ىذا مف مقابمة الدراسات السابقة حوؿ المغة عند 
. الموضوع نفسو بطريقة المغوييف، اي بتحميؿ لغة الطفؿ مف جوانبيا الصوتية والنحوية والداللية   

فمجاؿ الدراسة النفسية لمغة ىو كيفية تحويؿ المتحدث لبلستجابة الى رموز لغوية وىذه عممية عقمية 
الصوتي لمغة. وعندما تصؿ المغة الى المتمقي ويقوـ  تتـ عند االنساف وينتج عنيا اصدار الجياز

بفؾ ىذه الرموز المغوية في العقؿ الى المعنى المراد ،تتـ عممية عقمية اخرى تدخؿ في اطار عمـ 
النفس ايضًا اّما تمؾ الرموز الصوتية التي تنتقؿ مف المتحدث عبر اليواء الى المتمقي فيي مجاؿ 

. البحث في عمـ المغة  

مـ المغة النفسي باالمور التي تتناوؿ العبلقة بيف المغة والعقؿ االنساني مثؿ اكتساب المغة وييتـ ع
وادراؾ الكبلـ ،وطبيعة العبلقة بيف المغة والتفكير، وعبلقة المغة بالشخصية، ووظيفة المغة في حالة 

. الصـ، ودراسة عيوب الكبلـ   

درٌة عمى أْف َتعِكس النسيَج العقمي والنفسي لصاِحبيا والعربيَّة في ذلؾ الجانِب ككؿّْ ُلغات البَشر قا
. لترُصد في النياية َمبلِمَح ُصورة نفسيَّة لممتكمّْـ بيا  
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  المغة مكتسبة

 منطوقة، دائماً ) تتداوليا لغات ليا كانت البشرية األرض وحضارات شعوب كؿ فإف الجميع يعمـ كما
 انتشر ثـ البشر مف مجموعة بواسطة تخترع لـ المغة فإف ممناع وبحسب ،(ومقروءة مكتوبة وأحياناً 

نما والزراعة، اليجاء حروؼ كحاؿ استخداميا؛  لو حتى معروفة حضارة كؿ في أصؿ ليا كاف وا 
. متقدمة حضارة مع تواصؿ ليا يحصؿ لـ و مديدة أللفيات معزولة كانت  

 ال أنو والمدىش متشابية، وتمثيمية قواعدية أساسات تستخدـ معقدة حسابية أنظمة ىي المغات كؿ
 مف قواعدياً  بأعقد ليست الصناعية الحضارات لغة أف بحيث التقني التقدـ وبيف بينيا ترابط يوجد
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 القديمة اإلنجميزية ”تقّدـ“ نتاج ليست المعاصرة اإلنجميزية المغة كذلؾ الحجري، العصر شعوب لغات
( .األوائؿ العرب وليجات يةالعرب لمغة المحمية الميجات مع نفسو والحاؿ)  

 حالتو أو ذكائو، عف النظر بغض المغة مف متمكف طبيعي فرد كؿ البشرية، المجتمعات في
 قواعدياً  المعقدة لمجمؿ بارعيف متحدثيف يغدوف عادةً  األطفاؿ أيضاً . تعميمو مستوى أو االجتماعية

 مما تنظيماً  أكثر لغات اختراع يـيمكن بؿ رسمي، وتوجيو تعميـ استخداـ بدوف سنوات ثبلث عمر منذ
 ليا ليست دقيقة قواعدية بمبادئ يتقيدوف وكذلؾ قبؿ مف عمييا يطمعوا لـ لغات تشابو بحيث سمعوه
. المحيطة بيئتيـ في دالالت  

 مف يعاني ىو بينما المغة في نابغة اإلنساف مف تجعؿ وعمؿ أمراض ىناؾ فإف ذلؾ إلى باإلضافة
 رغـ لغوياً  وقاصراً  محدوداً  اإلنساف أخرى عمؿ تجعؿ قد اآلخر لجانبا وعمى شديد، عقمي تخمؼ

 طريؽ عف اآلباء عف األبناء يتوارثيا التي المغة اضطرابات بعض ىناؾ أيضاً ! طبيعياً  ذكاءاً  امتبلكو
. الجينات  

 تتحكـ خاصة بمناطؽ ربطيا أمكف قد المغوية الميارات جوانب بعض فإف بالدماغ، يتعمؽ فيما أما
ف – ياب  وثيقة عبلقة ليا األمامي الفص مف فأجزاء ،-الوظائؼ في تتداخؿ متعددة أجزاء كانت وا 

 إلى المعمومات بتقسيـ تقوـ الصدغي الفص مف وأجزاء النحو وفيـ المستقبمة المعمومات بَسْمَسَمة
دراؾ التكوينية أجزائيا . عاـ بشكؿ الصرؼ وا   

 سواءاً - لمكبلـ لحاجتنا مصممة تبدو( واألنفي الفموي افوالتجويف والحمؽ الحنجرة) الصوتي الجياز
 وظائؼ مؤقتاً  وتعّطؿ تتداخؿ أنيا درجة إلى – البكـ مف الكثير كحاؿ نستخدمو لـ أـ استخدمناه

 ومراكز مسارات) المركزي بجزئيو السمعي الجياز أيضاً . والبمع التنفس مثؿ عنيا غنى ال حيوية
 متكاممة تخصصية ُيْظير( والداخمية والوسطى الخارجية ذفاأل) والطرفي( الدماغ في السمع

. لغوية مقاطع إلى وتحويمو لمكبلـ السمعية الشفرة وفؾ ترجمة في اإلنساف الحتياجات  
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 أف يجدر الطبيعية المغة استعماؿ عمى قدرتنا دراسة أف يبدو فإنو الحقائؽ مف سبؽ ما عمى عطفاً 
 تشبيييا يمكف ربما. اإلنساف وحضارة ثقافة عمماء مف أكثر ربما البشري األحياء عالـ بيا يعنى

 بدؿ القردة، عند( ستيريوبسيس) المجسمة الرؤية أو الخفافيش عند( إيكولوكيشف) بالصدى بالرصد
. أوالعجمة بالكتابة تشبيييا  

 

 

 

 

 

 

 

ذا كنَّا ُنبلحِ  ظ أفَّ غير العرب مف كؿّْ تمؾ أىُـّ الوظائؼ التي تقوـُ بيا المغة في حياة المتكمّْميف بيا، وا 
ـُ األوَّؿ  تجمُّع بشري يعتدُّ بمغتو وُيوِلييا مف الِعناية والرّْعاية ما يجَعُميا قضيَّة قوميَّة ليا االىتما

والمنزلة األولى مف َقضايا المجتمع، فمماذا ال نجُد عندنا ىذا االعِتداَد واالعِتزاَز بمغتنا العربيَّة التي 
؟ تزاؿ قادرًة عمى القياـ بما تقوـُ بو المغات األخرى في حياة المتحدّْثيف بياقاَمْت وتقوـُ وما   

إذا أردنا تشبيو المغة بشيء يضاىييا مف حيث األىمية فإننا يمكف أف نشبييا باألساسات التي توضع 
 قبؿ البناء، فبدونيا يستحيؿ أف نشيد مبنى. وكما توضع األساسات قبؿ البناء فإف المغة تكتسب في
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الصغر قبؿ أف ندخؿ معترؾ الحياة بدًء بالمدرسة ثـ الجامعة ثـ العمؿ وىمـ جرا، فبدوف المغة ال 
 تستقيـ الحياة.

لكف المغة حاليا حاؿ األساسات ليست ىدفا بحد ذاتو، فكما أف الغرض مف وضع األساسات تشييد 
المتنوعة في الحياة وليس  البناء ال األساسات بحد ذاتيا، فإننا نكتسب المغة لنحقؽ بيا مقاصدنا

لمجرد استخداميا. ولذلؾ نبلحظ أف ابف خمدوف عندما صنؼ العموـ وضع المغة ضمف العمـو اآللية 
نما لنستخدميا مف أجؿ تحصيؿ العموـ المقصودة لذاتيا.  التي نسعى إلى تحصيميا ال لذاتيا وا 

متاحة لمجميع عمى مختمؼ مستوياتيا وألنيا لمحياة بمنزلة األساسات لممبنى فإف المغة يجب أف تكوف 
التي نحتاجيا، فكما نكتسب شقيا العامي دوف عناء فإف مف الضروري أف نكتسب شقيا الفصيح 

بسبلسة أيضا، وىو ما يستمـز أف يكوف ذلؾ الشؽ الفصيح حاضرا بقوة في مجاالتو فنكتسبو اكتسابا 
االفتراضي. أي عالـيعيا دوف الدخوؿ في طب  

  

 

 

نصراف عن المغةأسباب ال   

إفَّ ىذا الموقؼ َيعِكُس ىزَّة نفسيَّة وَحضاريَّة أصابت المتحدّْثيف بالعربيَّة ألسباٍب تجمَّعت عمييا وعمى 
المتكمّْميف بيا كاف مف َجرَّائيا أْف أىَمَؿ الكثيروف ىذه المغة وباَت بعُضيـ ينُظر إلى غيرىا ليجَد فيو 

. مى مركٍز أو ماؿ بإجادة غيِرىاما قد ُيبمّْغو أَمَمو في الحصوؿ ع   
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لقد مرَّت عمى ىذه المغة فتراٌت أىَمَؿ ذوو السُّمطاف وأولو األمر شأَف العربيَّة؛ ممَّا جَعؿ الناس 
موف بو غرَضيـ مف الماؿ أو الجاه؛ فمدرّْس العربيَّة مثبًل ال  ينَصِرفوف عنيا إلى غيرىا ممَّا ُيحصّْ

. ي الغالب األعْـّ عمى الراتب الذي َيكِفيو لَيِعيَش عيشًة كريمةيتحصَّؿ في ببلد ىذه األمَّة ف   

لقد أدَرَؾ أعداُء ىذه األمَّة عمى َمدار تاريخيا الطويؿ ممَّف حاَولوا أْف يقُضوا عمييا أنيا أمٌَّة غير 
ة ىو ِسرُّ تماُسكيا قابمٍة لمذَّوباف في ىويَّة وذات َمف َيغزوىا ويحتمُّيا، ولقد أدَرَؾ أفَّ تديُّف ىذه األمَّ 

واعِتصاميا، وسرُّ َدواميا عمى ىذا النَّيج؛ فكانت حممتيـ عمى الرُّموز الكبرى والشخصيَّات الُعظمى 
في تاريخ ىذه األمَّة؛ لَيصِرفوا الناَس عف االقتداء بيـ والسَّْير عمى نيجيـ، لكفَّ ىذه الحممة لـ تُفِمح 

د قيَّض ا َمف ردَّ عمى ِمثؿ ىذه االفتراءات؛ فأخرج العقاد مثبًل ولـ ُتؤِت الثَّمرة المرجوَّة منيا، فق
. عبقريَّاتو التي ردَّ بيا عمى ِمثؿ ىذه الحمبلت  

عز  -تواجو المغة العربية في عصرنا ىذا عّدة مشكبلت، ولوال أنيا لغة التنزيؿ الذي تكفؿ ا لذلؾ 
ت كفيمة بالقضاء الُمْبـر عمى ىذه المغة بحفظو، لكانت مشكمة واحدة فقط مف ىذه المشكبل -وجؿ 

. الشريفة  
تتضخـ يوًما بعد يوـ، دوف أف نجد خطوة عممية مف أىؿ ىذه  -ولؤلسؼ  -ىذه المشكبلت نراىا 

المغة نحو القضاء عمييا، أو حتى العمؿ عمى الحّد مف خطورتيا، بؿ قد أكوف غير مبالغ إف قمت: 
األحياف نعمؿ في كثير مف -نحف العرب  -إننا  عمى ترسيخ ىذه  -ونحف نشعر أْو ال نشعر  - 

عبلمنا، ومدارسنا، خُ  :المشكبلت، وذلؾ بإىمالنا ليا في َطِبنا الدينيَّة والسياسيَّة، وندواتنا، وحواراتنا، وا 
. وجامعاتنا، بؿ في مناقشة رسائمنا العممية المختصة بالمغة العربية  
ى األسى، ألننا بإىمالنا لغتنا نيمؿإف حالنا مع المغة العربية حاؿ تدعو إل أنفسنا،  -في الحقيقة -

وحضارتنا، وتاريخنا، ومجدنا، وتراثنا، إننا نعمؿ عمى ذوباف أنفسنا في غيرنا، الذي يسعى جاىًدا 
لتحقيؽ ذلؾ؛ لذا جاءتنا صيحات منو تدعو مرة إلى الحداثة، وأخرى إلى العولمة، وما ذلؾ إال 

تفيؽ أمتنا مف ىذا السُّبات العميؽ؟ لمقضاء عمى ىويتنا، فيؿ   
إف المغة العربية عامؿ أساسي مف عوامؿ الحفاظ عمى كياننا، لذا وجب عمينا الحفاظ عمييا، 
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: واالىتماـ بيا، فيي لغة القرآف الكريـ، مف ىذه المشكبلت  
رىا، مزاحمة العامية لمغة الفصحى في كثير مف المياديف، التي ينبغي أف تكوف لمفصحى دوف غي

: مثؿ  
قاعات الدرس وما شابييا: حيث تزاحـ العاميُة المغَة العربيَة الفصحى في معقؿ مف أىـ معاقميا،  -أ

إذ إنيا تزاحميا وتحاصرىا في قاعات الدرس، داخؿ المدرسة والجامعة، فنجد تدريس العمـو المختمفة 
ا لمفصحى بعدـ صبلحيتيا لمتدريس، ومنيا: المغة العربية، يتـ بالعامية، وىذا يحمؿ في طياتو اتيامً 

ف ىذا لمف أشد األمور خطًرا عمى ىذه المغة ؛ إْذ ُتَياف  بؿ لتدريس الفصحى، شعًرا ونثًرا وقواعد، وا 
عادة مجدىا، والذْود عف حياضيا . عمى يد َمْف ُيفترض فييـ إعبلء شأنيا، وا   

ممية، التي ُتعنى بالمغة العربية بؿ إف مما يؤسؼ لو أف ُتستخدـ العامية في مناقشة الرسائؿ الع
تختمط فييا العامية بالفصحى،  -إف لـ تكف جميعيا  -الفصحى وآدابيا، فكثير مف ىذه المناقشات 

. مما يذىب برونؽ الفصحى وجماليا  
ويضاؼ إلى ما سبؽ المحاضرات العامة، والندوات، والخطب الدينية، وغير الدينية، كؿ ذلؾ وما 

متمسكة بالفصحى –بفضؿ ا  –مسيطرة عميو، عدا قّمة قميمة ما زالت شابيو نجد العامية  .  
فيؿ ىانت عمينا لغتنا إلى ىذا الحّد ؟ إف الفصحى المنطوقة لـ َيُعْد ليا وجود في المدارس، وال في 
الجامعات، وال في الندوات العممية، وىذا نذير خطٍر، ألف ضياع المغة يعني ضياع أىميا، وطمس 

. ىويتيـ  
وسائؿ اإلعبلـ المختمفة: فالناظر إلى اإلعبلـ العربي بوسائمو المسموعة والمرئية، األرضية  -ب

والفضائية، يجد أف المغة التي يستخدميا ىي العامية، وال يستخدـ الفصحى إال في نشرات األخبار، 
ا شاكؿ ذلؾوبّث الُخطب السياسية التي يمقييا القادُة والزعماُء في المناسبات المختمفة، وم .  

أما البرامج، والمسمسبلت، واألفبلـ، والمسرحيات، والتعميؽ عمى المباريات، وغير ذلؾ فالعاميات ىي 
. المستخدمة، إذ يستخدـ كؿ ُقطر عاميتو فيما ينتج مف برامج وأفبلـ... إلخ  

إلعبلف اإلعبلنات التجارية: حيث يعمد أصحاب المصانع والشركات، والمحبلت التجارية إلى ا -ج
عف بضائعيـ في الصحؼ والمجبلت، واإلذاعة والتميفزيوف، كما يكتبوف الفتات ويعمقونيا في 
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إلى طباعة أوراؽ وتوزيعيا عمى جميور الناس، يفعموف ذلؾ  –كذلؾ  –األماكف المزدحمة، ويعمدوف 
. كمو كي تروج بضائعيـ  

لفصحى اختبلًطا مشيًنا، ولكي نكوف وعندما ننظر إلى ىذه الوسائؿ نجد أف العامية تختمط فييا با
جاّديف في العمؿ عمى انتشار الفصحى وانحسار العاميات، عمينا أف ُنبدي اىتماًما كبيًرا بالفصحى 

: في عّدة مياديف منيا  
البيت: فنيتـ بيا في بيوتنا، نحببيا إلى أبنائنا، ونعمميـ إياىا، فالبيت ىو البيئة األولى التي تولد  -أ

. لطفؿفييا لغة ا  
أىمية كبرى في نشر الفصحى وحموليا محؿ العاميات،  -وكذلؾ الجامعة  -المْدَرسة: لممدرسة  -ب

ويكوف ذلؾ باختيار المنيج المبلئـ، حيث تعتمد العممية التعميمية في المدارس عمى اختيار 
لنظر في موضوعات في عمـو مختمفة، واألصؿ فييا أف تكوف مناسبة لممستوى الذي اختيرت لو، وبا

كثيًرا مف أسباب القصور الحاصؿ في تعميـ » حاؿ المغة العربية، وما آلت إليو مف ضعؼ، نجد أف 
«.المغة العربية ألبنائنا، يرتبط بالمنيج إلى حدٍّ كبير   

كما أف طريقة التدريس ليا دور كبير في تفاقـ المشكمة المغوية أو عبلجيا، فتقديـ المادة العممية في 
، لو أثر كبير في القضاء عمى الفصحى، وتقديـ العامية بديبًل ليا، وفي ذلؾ اتياـ قالب عاميّ 

لمفصحى بالعجز عف توصيؿ المفاىيـ، وتزداد خطورة ىذا االتياـ إذا كانت المادة العممية المقدمة 
. لمطبلب ىي المغة العربية شعًرا ونثًرا  

المستمسكيف بالعامية داخؿ الفصؿ الدراسي، أف يتوجو ىذا االتياـ إلى ىؤالء  -مف الواجب  -وأرى 
فيـ الذيف يعجزوف عف استعماؿ الفصحى في توصيؿ ما يريدوف، أو شرح ما ىـ بصدده مف شعر 

. أو نثر  
وقد يقوؿ قائؿ: إف ىذا يحدث داخؿ الفصوؿ مراعاة لحاؿ الطبلب، وأقوؿ: إف ىذه حجة واىية، 

مقي عمييـ المحاضرات مف أوؿ يوـ بالمغة اإلنجميزية، ت -مثبًل  -فالطبلب الذيف يدخموف كمية الطب 
ومعظميـ ال يؤىمو مستواه فييا لفيـ كؿ ما يسمعو، ولكنو يعمؿ عمى رفع مستواه، وشيًئا فشيًئا نجده 
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. يفيـ ما يسمع  
مع أننا في حالة التحدث بالفصحى أماـ الطبلب، سنخاطبيـ بمغتيـ األـّ، فاألمر أيسر كثيًرا، وحتى 

نا منيـ صعوبة في الفيـ، ستكوف مؤقتة سرعاف ما تزوؿ، بإذف ا تبارؾ وتعالى، الميـّ أف لو وجد
. نبدأ، دوف تباطؤ أو تكاسؿ  

أمر آخر يجب التنبيو إليو في طريقة التدريس، وىو التخمي عف طريقة التمقيف، فيي طريقة تعتمد 
. يفقد الطالب التفاعؿ مع لغتعمى طرؼ ُيْمِقي، أما اآلخر فبل يفعؿ سوى أف يتمقى، وبيذا   

وسائؿ اإلعبلـ: فمف المعموـ أنو ال يستطيع اإلعبلـ أف يساىـ في حّؿ المشكمة المغوية، إال إذا  -ج
كاف قدوة ُيحتذى بيا، في االلتزاـ بالفصحى، والدعوة إلى التزاميا نطًقا وكتابة، وبياف أىميتيا في 

. الكّؼ عف تشويو صورة ُمَعمِّْمييا، والحّط مف شأنيا الحفاظ عمى اليوية العربية واإلسبلمية، بؿ  
لقد انتشرت القنوات الفضائية انتشاًرا واسًعا، وبالتالي لـ تعد الرسالة اإلعبلمية موجية إلى بمٍد دوف 

بمد، وأصبح مف الضروري أف يمتفت القائموف عمى أمر ىذه القنوات إلى الوسيمة الفاعمة في توصيؿ 
الناطقيف بالمغة العربية، وحينئذ لف يجدوا أفضؿ مف الفصحى وعاًء لحمؿ ىذه  رسالتيـ إلى جميع

الرسالة وتوصيميا، دوف أف يغيب عف ىذا أو ذاؾ معنى كممة مف الكممات، بخبلؼ العاميات 
والرطانات التي ال يعرفيا إال أىميا المتحدثوف بيا، ولو فعؿ ىؤالء ذلؾ الستفادوا توصيؿ رسالتيـ، 

. المغة العربية ذيوًعا وانتشاًرا، وأىميا عّزة وفخاًراوالستفادت   
أما ما نراه اآلف مف طغياف العامية، بؿ العاميات عمى ىذه القنوات فيو أمر محزف حقِّا، إذ ييدر 
قيمة المغة بيف أبنائيا، وييدد اليدؼ الذي مف شأنو ُأعّد ىذا البرنامج أو ذاؾ، ألنو عندما يذاع 

. أىؿ البمداف األخرى ال يستطيعوف إدراؾ كثير مف الكممات التي يسمعونيا بعامية بمٍد ما، فإف  
ال  -لؤلسؼ  -ورغـ كثرة القنوات الناطقة بالمغة العربية فضائيًة وأرضّيًة، وتنوع اىتماماتيا، فإننا 

إال قناة واحدة تمتـز الفصحى في كؿ ما تبثو ىي -حسب عممي  -نجد منيا  Space Toon  وىي
فاؿ، وليا أثر كبير في االرتقاء بمغتيـ حسب ما شاىدت بنفسي، فاألطفاؿ متعّمقوف بيا قناة لؤلط

عدًا األعبلـ فإنيا  - جدِّا، ويفيمونيا جيًدا، وبسبب التزاميا بالمغة العربية الفصحى في كؿ ما تبثو
فاظ فإف األطفاؿ في لعبيـ، ومحاكاتيـ لبعض برامجيا، ينطقوف باألل -تكوف أحياًنا أعجمية 
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الفصيحة التي يسمعونيا في تمؾ البرامج، وىذا دليؿ قوّي عمى أىمية السماع في تكويف الممكة 
في عبلج  -خصوًصا  -المغوية وتنميتيا، كما أنو دليؿ قوي عمى أىمية وسائؿ اإلعبلـ المرئي 

. المشكمة المغوية، واالرتقاء بالفصحى  
مزاحمة المغات األجنبية ليا، حيث تزاحـ  - كذلؾ -مف المشكبلت التي تواجييا لغتنا الفصحى 

يكمف في  -حسب ما أرى  -المغاُت األجنبيُة المغَة العربيَة في عدة مياديف، والسبب القوّي في ذلؾ 
: تخمفنا حالًيا في الجانب المادّي مف الحضارة، مف ىذه المياديف  

الحوار اليومي بيف المثقفيف -أ  
اإلعبلنات التجارية  -ب  
دريس في كميات الطب والصيدلة وما شابيياالت -ج   
( .مواقع بعض الجامعات عمى الشبكة العالمية لممعمومات ) اإلنترنت -د  
في المناىج الدراسية  -ىػ  

خصوًصا  -بتعميـ المغات األجنبية وتعمميا  -في العالـ العربي  -حيث نجد اىتماًما ممحوًظا 
أنني لست ضّد تعميـ المغات  –ىنا  -ض األطفاؿ، وأؤكد ويتـ ذلؾ بداية مف مرحمة ريا -اإلنجميزية 

األجنبية وتعمميا، بؿ إف ذلؾ يصؿ في بعض األحياف إلى درجة الضرورة، أو الفرض الكفائّي، ولكف 
. المؤسؼ أف يكوف ذلؾ قبؿ نضج التبلميذ، وتمكنيـ مف لغتيـ األصمية  

ذا كانت المغات األجنبية تزاحـ المغة العربية، في عد فإف عبلجيا يكوف مف  -كما سبؽ  -ة مياديف وا 
: عّدة نواحي، منيا  

 أواًل: العمؿ عمى غرس االعتزاز بالمغة العربية الفصحى في نفوس أبنائيا، واالنتماء ليا
كي ال تُْفقد في الحوار الحّي، واالستعماؿ اليومي، وتحّؿ محمَّيا لغٌة أجنبية، أو تختمط بيا اختبلًطا 

الناطقيف، وأرى أف يتـ غرس ىذا االعتزاز في النفوس عف طريؽ أمور عديدة  مشيًنا عمى ألسنة
:منيا  

بياف االرتباط الوثيؽ بيف الحفاظ عمى المغة العربية الفصحى، وبيف القرآف الكريـ والسنة النبوية،  -أ
ؾ لف مف حيث إنيا وعاٌء ليما، فضياعيا والقضاء عمييا، ييدؼ إلى القضاء عمى القرآف الكريـ، وذل
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نا لو لحافظوف ( ، لقولو تعالى عز وجؿ -يكوف بإذف ا  .  : )إنا نحف نزلنا الذكر وا   
تعريؼ الجميور العربّي بالجيود العظيمة المباركة، التي قاـ بيا عمماؤنا القدامى، مف أجؿ  -ب

عب الحفاظ عمى الفصحى، ونزوليـ البوادي لجمع المغة، وتحّمميـ في سبيؿ ذلؾ المشاؽ والمصا
. واآلالـ، وأنو يجب عمينا أال نكوف أقّؿ منيـ غيرة عمى الفصحى، لغة القرآف الكريـ  

قياـ األدوات الفاعمة بواجبيا في توعية الجميور العربي، بالمكائد التي ُيراد منيا ضياع المغة  -ج
مف تأثير كبير  العربية، وفقداف الشخصية العربية األصيمة، وأىـ ىذه األدوات وسائؿ اإلعبلـ، لما ليا

. في التوجيو واإلرشاد  
نشر الوعي باآلثار الحميدة التي تترتب عمى االلتزاـ بالمغة العربية الفصحى، مف التفاىـ بيف  -د

. أبناء الوطف العربي، مما يؤدي إلى الوحدة المنشودة، وعدـ الذوباف في الثقافات الوافدة  
الذي ُيحتـّ عمييـ أف يكونوا قدوة صالحة في غرس نيوض َمْف ىـ في موقع المسئولية بالواجب  -ىػ

االعتزاز بالفصحى، وذلؾ كالرؤساء، والحكاـ، والمموؾ، واألمراء، والوزراء، وأعضاء ىيئات 
. التدريس، وأعضاء المجالس النيابية.. الخ  

ت األجنبية ثانًيا: إعادة النظر في فرض تعميـ المغات األجنبية منذ وقت مبكر، فإذا كانت لتعميـ المغا
مف لغتو  -إلى حدٍّ ما  -فوائُد عظيمة، فإف ىذا يجب أف يبدأ بعد أْخِذ الطالب جرعة كافية 

.األصمية  
ثالثًا: تشريع القوانيف البلزمة أو تفعمييا في حاؿ وجودىا، لمنع استعماؿ المغات األجنبية في 

. ة، والمنتجات.. الخاإلعبلنات التجارية، وأسماء الشركات والمصانع، والمحبلت التجاري  
ولقد أدركت فرنسا خطورة ىجمة المغة اإلنجميزية التي أوصمتيا األقمار الصناعية إلى بيوت 

الفرنسييف، حتى نجح اإلبيار األمريكي في جذب عدد كبير مف المشاىديف، واختراؽ ألسنتيـ، مما 
« لزـو الفرنسية » اسـ ـ لتشريع قانوف ُأطمؽ عميو ٜٜٗٔدفع حّراس المشروع الفرنسي في مايو 

يمنع أّي مواطف فرنسّي مف استخداـ غير الفرنسية طالما أف ىناؾ ألفاًظا أو عبارات مماثمة، تؤدي 
ذات المعنى في الفرنسية، والمجاالت التي يسري عمييا الحظر ىي: كافة الوثائؽ والمستندات، 

ة عمى األرض الفرنسية، وبوجٍو واإلعبلنات المسموعة والمرئية، وكافة مكاتبات الشركات العامم
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خاّص المحبلت التجارية، واألفبلـ الدعائية، التي تُبّث عبر اإلذاعة والتميفزيوف، بؿ إف القانوف 
اشترط عمى الجيات المحمية والحكومية أال تموؿ سوى المؤتمرات والندوات التي تكوف الفرنسية لغتيا 

األبحاث التي قدميا أجانب بمغتيـ األصمية، ما لـ األساسية، كما منع نشر أعماؿ تمؾ المؤتمرات و 
تكف مصحوبة بممخص مكتوب بالفرنسية، وأوصى القانوف بعقوبة المخالؼ بالسجف أو الغرامة 

لفرنسي الميدد المالية، التي تصؿ إلى ما يعادؿ ألفْي دوالر، وذلؾ كمو محاولة الستنقاذ التراث ا
. باإلغراؽ المغوي  

ىذا القانوف، شريطة أف ُيطبؽ وُيعمؿ بو، ليردع المخالفيف، ويرّد لمغة العربية وما أحوجنا إلى مثؿ 
. كيانيا وعزتيا، التي كادت تفقدىا بيف أىميا  

رابًعا: العمؿ عمى تكويف قاعدة عممية في الوطف العربي، تكوف نقطة االنطبلؽ لممشاركة في التقدـ 
. تكنولوجيا، ال مجرد مستيمؾ ليا اْسًما وُمَسمِّىالتقنّي، ليكوف العالـ العربي مشارًكا في صنع ال  

. خامًسا: تعريب التعميـ الجامعي، أي تدريس العموـ الطبيعية بالمغة العربية  
سادًسا: مواكبة التقدـ العممي بوضع مصطمحات عممية موحّدة، مع ضرورة نشرىا عمى الجميور 

وتدريًسا عمى وجو الخصوص، وذلؾ  العربي عموًما، وعمى المختصيف بالعموـ الطبيعية درًسا
. بالوسائؿ المختمفة، لئبل تظؿ حبيسة األدراج، أو بطوف المعاجـ  

إف مما أصاب لغتنا العربية يدعو لمتمحيص والتدقيؽ و خصوصا في مدارسنا عمى امتداد القطر 
لدى ؛ضعؼ واضح في المغة العربية إضافة إلى أخطاء جسيمة في اإلمبلء .إضافة إلى سوء الخط 

أطفالنا و تبلميذنا و حتى مربي األجياؿ واألمر يتعدى ذلؾ وىو أف أغمب الطبلب الذيف ينتقموف مف 
المرحمة االبتدائية إلى االعدادية يخطئوف في كتابة أسمائيـ إضافة إلى الضعؼ في اإلمبلء وقواعد 

يرة. وحتى نعرؼ األسباب و المغة العربية لغة األجداد ولغة القرآف الكريـ ؛ىذا مؤشر لو دالالتو الخط
المسببات طرحنا عدة أسئمة عمى المعنييف بالمغة العربية فكاف لكؿ واحد منيـ رأيو الذي طرحو بيذا 

   الخصوص .

المغة العربية . ظاىرة غريبة بدأت ترتسـ مبلمحيا في مدارسنا وىي ضعؼ الطبلب في  
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لحديث في كؿ األمور الحياتية و ىي التي المغة العربية ىي المغة التي يستخدميا أطفالنا أثناء ا
يتعمموف بيا العمـو التي ينيمونيا مف مدارسيـ ؛ وضعفيـ ليس في المغة العربية نفسيا أو التفاىـ بيا 

و إف لـ تكف معربة  إنما ىو في قواعد المغة العربية فكبلميـ في كؿ األمور ىو المغة العربية ؛
 و الميجة المحمية أما الضعؼ في قواعد المغة العربية فمو أسبابوتسمى ىذه المغة :العربية المحمية أ

  كثيرة نذكر منيا : أخرى 

االستخداـ السيء لبعض الوسائؿ العممية الحديثة مثؿ: متابعة بعض الفضائيات التي تروج  -
أو مراكز األلعاب النتشار الميجات القطرية و محاكاتيا وقضاء معظـ الطبلب في مقاىي 

    ية التي ال ىدؼ تربوي أو تعميمي منيا .االلكترون

عدـ أو )ضعؼ (اىتماـ األىؿ بتوجيو أبنائيـ نحو االىتماـ بالمغة العربية وقراءة الكتب المفيدة و  - 
   التي تقوي لغة األبناء.

الضعؼ المتفشي في المدارس في مادة المغة العربية و عدـ وجود المدرس المختص في أغمب  -
ة في األرياؼ واالستعاضة عنيـ بمعمميف وكبلء يحتاجوف إلى مف يعمميـ المغة المدارس و خاص

   العربية .والمثؿ القائؿ :)فاقد الشيء ال يعطيو(.ينطبؽ عمى ذلؾ بشكؿ كبير .

يعزى أيضا ىذا الضعؼ أو جانب منو إلى عدـ اىتماـ المدارس والمدرسيف بإجراء مباريات  - 
بمختمؼ فروعيا كالنحو واإلمبلء و الخط وتشجيع التبلميذ الىتماـ  منيجية في مادة المغة العربية

   بيا.

انشغاؿ التبلميذ في المعب والميو في أحياف كثيرة وقضاء معظـ أوقاتيـ في الشوارع والحدائؽ  -
   واليروب بذلؾ عف أداء واجباتيـ المدرسية .

كبيرا في ضعؼ األبناء بالغة  كؿ ذلؾ وىناؾ األسباب االقتصادية و االجتماعية تمعب دورا -
العربية فمف ال يستطيع شراء الكتب التي تزيد معرفة التمميذ أو المجبلت و الجرائد التي تعنى بالمغة 

العربية ليبقى عمى اتصاؿ بيذه المغة في المدرسة وفي البيت سوؼ تتناقص معارفو فييا حتى 
.تضعؼ أو تفنى   
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نعد نتكمـ بالمغة العربية الفصيحة في مجالسنا و في حديثنا مع وال بد لي مف التنويو إلى إننا لـ  -
أطفالنا و نعمميـ بدال مف ذلؾ الميجات المحمية و كؿ حسب منطقتو وربما نتباىى بيذه الميجات 

المحمية التي سوؼ تؤثر عمى معارؼ أبنائنا وتبعدىـ عف المغة العربية الفصيحة لغة اآلباء 
.بيا ونعتبرىا أىـ رابط مف روابط القومية العربية واألجداد؛والمغة التي نعتز   

   ظاىرة بدأت تستشري في مدارسنا وىي ضعؼ الطبلب في المغة العربية .ما أسبابيا؟

   وكاف لموجو المغة العربية الدكتور عياد خير ا الرأي التالي:

   ا :ترجع ظاىرة ضعؼ الطبلب في مادة المغة العربية إلى أسباب كثيرة أذكر مني

   النقص في عدد المدرسيف المؤىميف في بعض المناطؽ . -

   عدـ تحمؿ األسرة مسؤوليتيا في متابعة أبنائيا و عدـ تجاوبيـ مع المدرسة في كثير مف األحياف. -

تقصير الطبلب في متابعة دروسيـ ؛ وانشغاليـ بأمور أخرى غير دراسية ألسباب معاشيو  -
أو غير ذلؾ .واجتماعية   

   تسرب الطبلب في مرحمة التعميـ اإللزامي. -

ولعؿ مف أىـ األسباب عدـ التحدث بالمغة العربية الفصيحة في لغة التخاطب و الحوار ؛وىذا  -
   األمر يطمب مف الجياز التعميمي كما يطمب مف وسائؿ اإلعبلـ والمجتمع بشكؿ عاـ .

إقامة دورات تأىيؿ مكثفة لممدرسيف لمعالجة ىذه وتقـو وزارة التربية اآلف بتطوير المناىج الدراسية و 
  .الظاىرة ؛والسير في التعميـ في ركاب التقدـ العممي المنشود 

ظاىرة الرسوب ظاىرة عامة موجودة بوجود االمتحانات و فيما يتعمؽ بالمغة العربية قد لذلؾ فإف 
نجده في مدرسة أخرى كذلؾ  يكوف الموضوع نسبيا و ليس مطمقا ؛ فإننا قد نجد ضعفا في مدرسة وال

   نجد في الصؼ الواحد طالبا ضعيفا وآخر قويا في المغة العربية وغيرىا في المواد.
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وظاىرة الرسوب في المغة العربية تعود إلى أسباب مجتمعة وليس سببا واحد ؛ ألنو بحسب النظريات 
إلى نشوء ىذه الظاىرة ومف  االجتماعية ال تتشكؿ ظاىرة سمبية بسبب واحد إنما بأسباب كثيرة تؤدي

   ىذه األسباب :

   سوء استخداـ التكنولوجيا الحديثة مف قبؿ الطبلب . -

   عدـ اىتماـ األىؿ بأبنائيـ الطمبة و انشغاليـ بأمورىـ االجتماعية و االقتصادية. -

   ضعؼ طرائؽ التدريس لبعض الزمبلء المدرسيف المختصيف و صعوبة في المناىج القديمة. -

   عدـ التحدث بالمغة العربية الفصيحة في الصؼ وفي المحاضرات والندوات . -

 

 

 

 

  محاولة القضاء عمى المغة بشتى الطرق

لذلؾ فكَّر أعداُء ىذه األمَّة في وسائؿ أخرى؛ لعمَّيـ يستطيعوف بيا أْف ُيقوّْضوا ِسرَّ َتماُسكيا وُيفتّْتوا 
: سَبؽ اإلشارة إليو، فمنذلؾ مادَّة َوحدتيـ وَقواميـ، إضافًة إلى ما  

ُمحاَولة الَقضاء عمى مادَّة تماُسؾ ىذه األمَّة بقوَّة السبلح، وقد تمثَّؿ ذلؾ في ُحروٍب وحمبلٍت خاَضيا 
ذا بيـ بعد فترٍة ُيفاَجؤوف بأفَّ تمؾ  أعداُء ىذه األمَّة لمَقضاء عمييا بُقوَّة السبلح فما استطاعوا، وا 

تيا مف جديدالحمبلت ما ىي إال ىزَّة  . تفيُؽ مف جرَّائيا ىذه األمَّة، ليزداد تماُسكيا وتعُظـ قوَّ  

  



51                                                              بين الواقع المرصود واألمل المنشودالمغة العربية  

عرض النموذج األدبي لمحياة الراىنة عمى أنَّو آِخر حمقة مف تطوُّر َحيوات البشر، وأفَّ  :ومف ذلؾ
ُـّ في حمقات تسمـ الواحدة منيا إلى الحمقة  التي َتِمييا؛ البشريَّة تمرُّ بمراحؿ مف التطوُّر، وأْف ذلؾ يت

فمف المجتمع البدائي، إلى المجتمع األسطوري، إلى المجتمع المتديّْف، إلى المجتمع الحديث عمى 
نموذٍج َصوََّره الغرب يقوـُ عمى أسٍس وَمبادئ ُتخاِلؼ في أخبلقيَّاتيا وعاداتيا وأعرافيا ما عميو ىذه 

اة َجْذَب عدٍد غير قميٍؿ، حاَكى في َحياتو األمَّة، وقد اسَتطاع ىذا العرض لمنموذج األوربي في الحي
َـّ بمغٍة أخرى غير ُلغتو القوميَّة لينقؿ بيا  الَغْرَب غالًبا في المظَيِر ال الجوىر والمخبر، وكاف أِف اىت

. ويفيـ ىذا النموذج الغربي   

الذوباف في ىويَّة أفَّ أعداء ىذه األمَّة قد أدَرُكوا أفَّ تديُّنيا ىو ِسرُّ اسِتعصائيا عمى  :ومف ذلؾ
غيرىا، وأفَّ المغة ىي الوسيمة إلى فيميا لِدينيا، ومف ىنا توجَّيت اليمـ وتَباَرى المخطّْطوف والمنفّْذوف 

لتعبئة روح ونفوس ناشئة األمَّة ضد العربيَّة، بتصويرىا لغًة صعبًة ُمعقَّدة، ال ُتجاِري العصَر، وال 
. تستطيع أْف ُتغيّْر عف ُمسَتحَدثاتو  

  

قد اتَّخذوا لذلؾ وسائؿ شتَّى؛ فمف ذلؾ أْف يظير مدرس العربيَّة والدّْيف بمظير غير الئٍؽ وال حضاري 
في بعض األعماؿ المسرحيَّة والمسمسبلت، مف جرَّائيا ُيعبَّأ شعور ناشئة ىذه األمَّة بالكراىية لمدرّْس 

ة أسمى أواصرىا وَروابطيا، وىو عاطفُة االحِتراـ المغة العربيَّة والدّْيف، ومف ىنا فَقدت العمميَّة التعميميَّ 
والحب المتباَدؿ بيف المعمّْـ والمتعمّْـ؛ ممَّا ميَّد لخَطٍر عظيـٍ ىو إىماُؿ ىؤالء الناشئة لمغة وِحَصِصيا؛ 
فأدَّى ذلؾ إلى ضعفيـ فييا، وَصْيرورتيا عقبًة أماميـ بتقاُدـ العيد وُطوؿ الزمف، ومف ذلؾ تخبٌُّط ال 

ى فييا ف إغفالو في َمناىج المغة وكيفيَّة تدريسيا، لقد فقدت الناشئة في ىده األمَّة َمِعيًنا كاف ُيغذّْ يمك
تمكَُّنيا مف المغة، ىذا الَمِعيف يتمثَّؿ في ِحفظ شيٍء مف الُقرآف الكريـ وبعض الحديث في الكتاتيب أو 
ُدور تحفيظ الُقرآف الكريـ كما يحمو لبعضيـ أْف ُيسمّْييا، فكاف ىذا المحفوظ ُيمثّْؿ ثروًة وزاًدا ليؤالء، 
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با  منو يتعمَّموف كيفيَّة التعبير عمَّا في ُنفوسيـ في قوالَب ُمسَتقاة مف ذلؾ المحفوظ في ِسفّْ الصّْ
َغر . والصّْ  

المغة العربيةبالطبع لـ يكف العيب في   ذلؾ بما ليا مف حيوية وقدرة عمى تجديد نفسيا فضبًل عف 
وبتيا في التوليد المغوي إذا ما تعيدتيا عقمية جادة ذات طبيعة عممية مرونتيا في االشتقاؽ وخص

متخصصة، وخمصت نوايا اإلنجاز، وىي سمات حممت إلييا الكثير مف صفات اإلعجاز التي ميزتيا 
عف غيرىا مف المغات وجعمت ليا اليد العميا عمى لغات سائر البشر وليس أدؿ عمى ذلؾ مف دخوؿ 

المغة العربيةإلى المغة اإلنجميزية وحدىا.. بينما لـ تدخؿ إلى  عشرة آالؼ كممة عربية أكثر مف ألؼ  
كممة مف مختمؼ لغات العالـ .. وأيًضا كانت العربية طواؿ تاريخيا قادرة عمى التحدث بطبلقة بمغة 

مرجعًا في الطب والتي  ٙٛأدؿ عمى ذلؾ مف أف العمماء المصرييف قد قاموا بترجمة العمـ وليس 
بتغيير لغة الدراسة في مدرسة الطب مف العربية  ٖٜٓٔفي سنة  المورد كرومر انتيت تجربتيـ بقرار

! يزيةإلى اإلنجم  

المغة العربيةلـ يكف العيب في  ..  عندما ابتعد  بؿ كمف في خموؿ العقؿ العربي في عقوده األخيرة 
المناسبة لبعض  عف معالجة القضايا التفكيرية والعقمية والعممية وما أستتبع ذلؾ مف فقداف المفردات

ما يتـ تداولو مف المصطمحات األجنبية في االستعماؿ الشائع؛ بسبب ضعؼ حركة التنظير المغوي 
عداد المعاجـ واالتجاه نحو إعداد المغة لمترجمة اآللية؛ ولذا أصبح مف الصعب إيجاد المصطمح  وا 

ت محاوالت التنظير المغوي المبلئـ لمغة العربية مف جية، والقارئ العربي مف جية أخرى، وقد انقطع
قاـ بيا أحمد فارس الشدياؽ، ومنذ ذلؾ الحيف لـ نشيد سوى  ٜٔبعد محاوالت جادة في نياية القرف 

مغربية في مجاؿ التنظير المغوي وتونسية في مجاؿ المعجمية وسورية في مجاؿ  بعض مبادرات 
حات عربية في مقابؿ التعريب وبعض محاوالت مف ميندسي تكنولوجيا المعمومات لصؾ مصطم

نظيرتيا البلتينية لكاد المشيد المغوي لدينا يخمو مف أي جديد وقد أضافت تمؾ المحاوالت الجادة 
. دليبًل جديدا لما أسس لو العمماء المصريوف في الطب  
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" أبحث في المحاوالت  وقد جعمتني تجربتي الشديدة الخصوصية في الكتابة عف  حرب المعمومات
لعمي أجد عمييا ىدى مستعينا بما أتاحتو لي مف دراية دراستي بإدخاؿ  المغة العربيةديد المزعومة لتج

بعضا مف العامية في الفصحي تحت مسمى " ضبط العامية واستخداميا في الكتابة"!!، ومحاولة 
داؿ الفصحي بالعامية، وتسكيف أواخر الكممات عوضا عف اإلعراب واستبداؿ حروؼ باستب البعض

الكتابة العربية بالحروؼ البلتينية بزعـ عدـ القدرة عمى تطويع الحرؼ العربي بما يتناسب مع 
منظومة الطباعة وىو ما كذبتو األحداث فاليوـ نشيد مئات األبناط والفونتات التي تستخدـ جماليات 

. لعربي وانسيابة وتناسقو في منظومة الطباعةالخط ا  

وقد تيقنت أف تمؾ األفكار التي قدمت إلينا في أثواب عممية في ظاىرىا بينما باطنيا يتسع لمكثير  ..
مف األىداؼ المغرضة إنما ىي " حرب فكرية " تعد امتدادًا نفسيًا وعقميًا لمحروب المسماه زورًا بػ 

بلع تاريخنا والسيطرة عمى مقدراتنا ونيب ثرواتنا.. حرب تسود فييا "الصميبية" .. حرب ىميا ابت
النفوس بظبلـ األحقاد !!، .. وال تمت تمؾ األفكار لمعمـ بصمة وغير مبرئة مف عبث األصابع القذرة 

لئلستعمار واالستشراؽ والتبشير إلحكاـ السيطرة عمى المستعمرات وتجنيد الجواسيس واالتصاؿ 
، وقطع عبلقة العرب بماضييـ والقرآف الكريـ المغة العربية، ومف ناحية أخرى ىدـ بالعواـ مف ناحية

سوى إعادة إنتاج  المغة العربيةوسنة النبي الكريـ، وتفتييت وحدتيـ المغوية، ولـ تكف مزاعـ تجديد   
، ومدرسة  ٖٚٚٔخمفتو معاىد الدراسات الشرقية في أوربا )مدرسة نابولي لمدرسات الشرقية ػ   لما

وغيرىا مف المدارس في  ٜ٘ٚٔ، ومدرسة باريس لمغات الشرقية الحية ػ ٗ٘ٚٔالقناصؿ في فينا ػ 
( .وسيا وانجمتراالمجر ور   

والتي تـ االستعانة فييا ببعض العرب مف الشواـ والمصرييف، وانتجت كتاب بعنواف : " أحسف  
، وكتاب آخر ٛٗٛٔالنخب في معرفة لساف العرب " تأليؼ محمد عياد الطنطاوي ػ طبع ليبزج 
" تأليؼ مخائيؿ الصباغ ػ بعنواف : " الرسالة التامة في كبلـ العامة والمناىج في أحواؿ الكبلـ الدارج 

. ٙٛٛٔطبع في استرازبورج   
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ممف ابتميت بيـ األمة ممف يطمؽ  نثر ىؤالء بذرة النبتة الخبيثة فى تربة الوطف وراح الوكبلء عنيـ
عمييـ " عمبلء الصفوة " ترديد تمؾ المزاعـ، ولـ يكف ىؤالء العمبلء سوى بعض الصنائع الذيف 

ـ ويتظاىروف في نشر سموميـ بأنيـ ىـ المبتكروف لما ينقمونو يدعوف ليـ ويرفعوف مف شأف عممي
عف سادتيـ وصانعييـ، ولـ يكف ىؤالء العمبلء سوى أحد صنفيف ، األوؿ يعاني كساحًا فكريًا ويرى 
في العمالة مكاسب تعوضو عف عاىتو، والثاني يرى في العمالة استجابة لعداء موروث يصرخ في 

. ـو األعداء بيف أىؿ وطنودمو، ويحاوؿ إسكاتو بنشر سم  

دوف أف يتوقؼ ىؤالء العمبلء لبرىة لمتساؤؿ : لماذا ال يطبؽ محركوىـ ادعائاتيـ عمى لغات ببلدىـ؛ 
فالفصحى والعامية موجودتاف في كؿ المغات األوربية، ومع ذلؾ لـ نشيد محاوالت إلحبلؿ العامية 

 في مكاف الفصحى؟

! سبرنتو أى تجاوب مف المواطف األوربيولماذا لـ تمقى الدعوة إلى لغة اال   

كتب أحمد لطفي السيد عدة مقاالت  ٖٜٔٔوتتابعت المحاوالت التي تنطوي عمى شبيات.. ففي سنة 
في مجمة "الموسوعات " بعنواف : "مشخصات األمة" نادى فييا بإصبلح الحروؼ العربية؛ كي يقرأ 

حو والصرؼ ، وىى محاولة ال تنطوي عمى أي القارئوف المغة قراءة صحيحة مف غير أف يتعمموا الن
. وقواعدىا وأساليبيا وسياقاتيا المغوية وأدواتيا التعبيرية المغة العربيةفيـ لطبيعة   

: "الحروؼ البلتينية لكتابة العربية" قدـ عبد العزيز باشا فيمي في كتابو بعنواف  ٖٜٗٔوفي سنة 
مشروعًا ساذجا أدعى أنو محاولة إلصبلح الحروؼ العربية باستبداليا بالحروؼ البلتينية كما حدث 

( تمؾ المؤامرة عمى حروؼ المغة التركية التي قطعت العبلقة بيف المواطف التركي ٕٖفي تركيا)
وة الصموات في المساجد بالمغة التركية بعد ترجمة وتاريخو والقرآف واقتبلع الديف بجعؿ اآلذاف وتبل

القرآف إلى التركية .. والتي قادىا مجموعة الساف سيموف األتراؾ، وكانت رأس حربتيـ السيدة 
التي تـ دسيا عمى أتاتورؾ بطريقة مفضوحة؛ فممكتو ووجعمتو لعبتيا ولعبتيـ بعده أف قضت   لطيفة
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بية السربوف، فمـ يكف ُيعرؼ عف أتاتورؾ سابقة اىتماـ بالمغة؛ سنوات في دراسة متقنة لممخطط في أق
فالمرأة أحد أىـ وسائؿ تجنيد العمبلء، وتطويعيـ لما ُيوكؿ إلييـ مف مياـ والرقابة عمي آدائيـ؛ وىو 

مف أجنبيات؛ فيوالء النسوة مكمفات بالعمؿ لصالح  ما يفسر زواج الكثير مف العناصر "الناقمة لمعدوى
. بلدىفمخابرات ب  " 

أعمف أتاتورؾ عف " البدعة " الجديدة بكتابة التركية بالحرؼ البلتيني وشرع  ٕٜٛٔففي صيؼ سنة 
يطوؼ بأنحاء الببلد حامبًل سبورة وطباشير ليشرح طريقتو الجديدة، وجمس الناس في المقاىي ومع 

أي متخمؼ عف اتقاف كؿ منيـ لوح إرتوازي يعمـ بعضيـ بعضا بعد أف حدد أتاتورؾ يومًا يصبح فيو 
الكتابة الجديدة عرضة لعقوبات قاسية منيا الطرد مف الوظيفة والتجريد مف الجنسية بؿ والنفي مف 

. الببلد أو االعتقاؿ في السجوف  

 المغة العربية: "الببلغة العصرية و   خرج عمينا سبلمو موسى بكتاب بعنواف ٜ٘ٗٔوفي مارس 
راح ينتقؿ مما زعـ أنو مسممات إلى ما توىمو نتائج دوف فيـ أو روية أو  وبطريقة وثبات الضفدعة

إدراؾ أنو غير مؤىؿ لمبحث فكؿ مؤىبلتو ىو شيادة االبتدائية مف إحدى المدارس التابعة إلحدى 
ىرة بالسوء بالدعوة إلى اإلندماج في الغرب وقطع العبلقة الجمعيات المسيحية، وقدرة عمى المجا

بالشرؽ، والزواج مف األوربيات لتحسيف النسؿ، ودعوة إبنو إلي ممارسة الفجور وفي ذات اإلطار 
أدعى أف تأخرنا المغوي ىو سبب مف أعظـ األسباب لتأخرنا االجتماعي، وأطمؽ ما اسماه بػ " 

ر الحسـ في انتصار اإلنساف األوربي المياجر إلى أمريكا عمى السيادة المغوية" وأنيا كانت عنص
 السكاف األصمييف متخطيًا السجؿ اإلجرامي لئلنساف األوربي في القتؿ واإلبادات الجماعية، 

بػ "المغة الخرساء"، وأنيا ليست لغة " جوية " أي أنيا ال تنقؿ لنا جو الحديث وشبييا بمغة الكياف، 
. مف سبقوه  وكرر دعوات  
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والحقيقة أنو يمكف تفيـ دوافع شخص مثؿ سبلمة موسى يعاني حالة مف عدـ القدرة عمى التكيؼ مع 
: المجتمع الذي يعيش فيو باعترافو في مقدمة كتابو بعنواف : " تربية سبلمة موسى " فيقوؿ  

ذ تكوف إني منعزؿ عف المجتمع الذي أعيش فيو ال أنساؽ معو في عقائده وعواطفو ورؤياه ، وعندئ "
ىذه الترجمة التبرير لموقفي مف ىذا المجتمع وىو موقؼ االحتجاج والمعارضة ، فأنا أكتب أسوى 

". حسابي مع التاريخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  تورطنا في تدىور المغة

ُيضاؼ إلى ذلؾ أفَّ المعاىد والجامعات التي ُتخرّْج ُمدرّْسي المغة العربيَّة قد فشمت إلى َحدٍّ كبيٍر في 
رات الدراسيَّة التي ُتؤىّْؿ ِخرّْيجيا ليكوف ُمدرًسا ناجًحا ونموذًجا ُيحَتذى بو، فكثيٌر مف تقديـ الم قرَّ

رات الدراسيَّة ما ىو إال اجتياد َشخصي في أحسف األحواؿ إْف لـ يكف تدريًسا لرسالٍة أو بحٍث  المقرَّ
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ْف كاف - تقدَّـ بو في تاريخو العممي، ال يصمح في كثيٍر مف األحياف ذا قيمة عمميَّة ال يمكف  وا 
. ألْف يكوف َلِبَنًة أو ُخطوًة في إعداد ىذا المعمّْـ -إنكارىا    

وممَّا تعاَظـ أَثُره في ىذا الجانب فتنُة الناشئة بيذا التطوُّر العممي الذي أحَرَزه الغرب؛ ممَّا َحَدا بقطاٍع 
ماميـ راغبيف في أْف ُيحِرزوا ما أحَرُزوه، كبيٍر إلى أْف جَعؿ لغة عمـ الغرب محطَّ آماليـ وُمنَتيى اىتِ 

. وأْف يصموا إلى ما وَصُموا إليو   

أيِّا كاف نوعيا -إفَّ تعمُّـ لغة العمـ  ُيَعدُّ َمطَمًبا يجب أْف تسعي إليو ىذه األمَّة، لكفَّ ذلؾ ال يكوف  - 
. عمى ِحساب المغة األـ أو المغة القوميَّة كما بقولوف  

المدارس والمؤسسات التعميميَّة في المراحؿ األولى إلى أْف تكوف لغة التعميـ  سعُي بعضومف ذلؾ : 
األساسي غير العربيَّة؛ كاإلنجميزيَّة أو الفرنسيَّة أو األلمانيَّة، منذ اسِتقباؿ الطفؿ لتعميمو، فبل يجُد 

ا برامج التعميـ األخرى فمغتيا العربيَّة وال ُيصاِدفيا إال في ِحَصِص المغة العربيَّة والتربية اإلسبلميَّة، أمَّ 
ة تكتسبيا تمؾ المغة األخرى عمى ِحساب  كمُّيا غير العربيَّة؛ ممَّا ُيمِقي في روع الناشئ أىميًَّة خاصَّ
ة بعد أْف صار إْتقاُف لغٍة مف تمؾ المغات َمدَخبًل واسًعا لَسعة العيش وتحصيؿ  لغتو األـ، وخاصَّ

زؽ . أسباب الرّْ  

   

و بناِشئتنا وِصغارنا، في حيف أفَّ الدوؿ التي ندَفُع بأبنائنا إلى تعمُّـ ُلغاتيا، ُتحرّْـ وُتجرّْـ ىذا ما نفَعمُ 
تدريَس غير المغة القوميَّة عمى الناشئة حتى يصموا إلى مراحَؿ ُمعيَّنة مف السفّْ والتعميـ لتُتاح الفرصة 

. لمغة األْـّ لتستكفَّ في ُنفوس أبنانيا   

فَّ العربيَّة ُتؤدّْي ما ُتؤدّْيو غيُرىا مف المُّغات في حياة البشر بصفٍة عامَّة، وقد رأينا كيؼ إذا الَحْظنا أ
أنيا تقوـُ بكؿّْ ذلؾ بتمكُّف واقِتدار، فإنيا باإلضافة إلى ذلؾ تقوـُ في َحياتنا بدوٍر خطير وفعَّاؿ، فيي 



58                                                              بين الواقع المرصود واألمل المنشودالمغة العربية  

وما دار حوؿ ىذيف األصميف مف  -و وسمَّـ صمَّى ا عمي -َمدَخُمنا إلى فْيـ كتاب ا وسنَّة رسولو 
. ُعموـ عمى َمَدى تاريخ ىذه األمَّة، ذلؾ التاريخ الذي ُيجاِوز ألًفا وأربعمائة عاـ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ما تحتاجو منا لغتنا العربية 

 زيغ إفَّ العربيَّة ىي المدخؿ الطبعيُّ إلى فْيـ ىذه الُعموـ َفْيًما صحيًحا ال لبَس فيو وال ُغموض، وال
، وكمَّما تدنَّى ُمسَتواه  ـَ وال خطا؛ إذ إنَّو كمَّما تمكَّف اإلنساف مف العربيَّة كاف فيمو لُنصوصيا أجَوَد وأسَم
لى الخطأ أقرب، ونحُف بحاجٍة ماسَّة إلي الَفْيـِ الصحيح حتى نستطيع  وتمكُّنو منيا كاف فْيمو أردأ وا 
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﴿  -تعالى  –ا، وأشار إلى شيٍء مف أَثِره عمينا في نحو قولو الذي أَمَرنا بو خاِلُقنأْف نحسف االتّْباع 
فُحسف االتّْباع ينجو بو صاِحُبو مف الضَّبلؿ والشَّقاء وال يكوف  َفَمِف اتََّبَع ُىَداَي َفبَل َيِضؿُّ واََل َيْشَقى ﴾

اإلنساف مف لغتو العربيَّة ُحسف االتّْباع إال ِبُحسف الفْيـ وال يكوُف ُحسف الَفيـ وَجْودتو إال بأْف يتمكَّف 
وأْف َيرَقى ُمستواه فييا، وىو أَثر لو لـ يكف غيره منيا لكفى بو داِفًعا ألْف ُننِزؿ ىذه المغة المنزلَة 

. البلئقة بيا، وأْف نعتزَّ بيا كما يعتزُّ غيُرنا بمغتو َسواء بسواء   

إعداًدا لبرامج تعميميا، ثـ لمقياـ بيذه البرامج إفَّ ىذه المغَة تحتاُج منَّا إلى صدؽ النيَّة والعمؿ الجادّْ 
لى كؿّْ َمف َيطُمبيا . عمى خير وْجو يحسف تقديميا إلى الناشئة وا    

ثـ إفَّ المغة العربيَّة بالنسبة ِلَمف يقوـ بالترجمة ال ُبدَّ لو مف أْف يرتفع بيا وأْف يرقى مستواه فييا عمى 
. أو إلييا؛ ليحسف القياـ بيذه الترجمة عمى الوجو األكمؿاألقؿّْ إلى درجة المغة التي ينقؿ منيا    

نريد أْف نكوَف مع لغنتا العربيَّة عمى موقؼ أحد رجميف َتصاَحبا في السفر؛ وجد أحدىما قطعة حجر 
تبرؽ تحث أشعَّة الشمس وتممع، فالتقطيا أحُدىما، وتفحَّصيا فظفَّ أنيا ال قيمَة ليا وألقى بيا جاىبًل 

فالتَقَطيا ُمراِفُقو فنظر إلييا فعرؼ أنيا حجٌر كريـ، فإذا بو ُيخِرج منديمو ويزيُؿ التراَب عنيا، بحقيقتيا، 
. وَلمَّا وصؿ إلى بمدتو أتى بمفائؼ مف حريٍر ووَضَعيا فييا ثـ عرضيا عمى الزبائف في متجره   

اجتيادات متنوعة، بيف الحيف والحيف تمر المغة العربية بمخاض صعب تتولد عنو مواقؼ متباينة، و 
ومطارحات جدلية، تثري العربية وتضفي عمييا رونقا وجماال، فإذ بيا تخرج بعد كؿ جولة ثابتة 
الوجود، خفاقة المكانة، عالية المنزلة رغـ كؿ ما يحاؾ ليا، ويبقى محبوىا والحريصوف عمييا، 

يبخموف بجيد ميما كاف في الواعوف لخصائصيا، المدركوف لحقيقة وظيفتيا، المنشغموف بيا الذيف ال 
. سبيؿ نشرىا والدفاع عنيا، ودرء المخاطر عف حياضيا  

 
ف المغة العربية في ىذا العصر الذي تعد ىجمتو عمييا أقوى اليجمات وأشدىا وطأة؛ واقعة بيف  وا 
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مكاناتيا في  سنداف اإلىماؿ واالزورار عنيا، وبيف مطرقة المؤامرات عمييا وسوء الفيـ لخصائصيا وا 
ىيمنة ثقافية غربية عاتية تقوـ عمييا جيات تدأب ليؿ نيار في نشر ثقافتيا مف خبلؿ لغتيا  ظؿ

بجميع الوسائؿ والصور.مف ىنا كاف شأف العربية أجؿ وأكبر مف أف يترؾ لمجيود الحكومية 
 بمؤسساتيا وىيئاتيا، بؿ كاف البد مف مشاركة مجتمعية حقيقية يقوـ بيا األفراد الذيف يقع عمى كؿ

. منيـ مسؤولية بشكؿ ما تجاىيا عبر الوسائؿ المتاحة  
 

ومف أبرز ىذه الوسائؿ جمعيات حماية المغة العربية التي انتشرت في الوطف العربي، والتي يأتي في 
، والتي آلت عمى نفسيا أف تكوف درعا واقيا وصوتا “جمعية حماية المغة العربية بالشارقة ” مقدمتيا 

الذي رأت أف يكوف عددىا ” العربية ” ة مما يحيط بيا مف مخاطر عبر مجمتيا قويا في حماية العربي
األوؿ يحتوى عمى استطبلع رأي لنخبة مف المثقفيف والميتميف والباحثيف لما يجب أف تكوف عميو 

. الجمعية، وأىـ األىداؼ التي يجب أف تحققيا  
 

 

 

 

  العربية قمعة األمة
 

ا والمخاطر التي تحيط بيا، يقوؿ الدكتور عمي قاسـ الشعيبي، حوؿ أىمية المغة العربية ومكانتي
المستشار اإلعبلمي العامة بشرطة دبي، ليس بجديد أف تتعرض المغة العربية لمتيميش والتخريب 

ف األمر يتعمؽ بيجوـ ضاٍر عمى ىذه المغة منذ أواخر القرف الثامف عشر الميبلدي  وربما االغتياؿ، وا 
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عشر، كما أنو ونتيجة لمتبلقح الثقافي مع الغرب في ظؿ ىيمنتيا، وىجرة  وبدايات القرف التاسع
بعض األدباء والمثقفيف العرب لمخارج انطمقت دعاوى كثيرة منيا ترجيح استخداـ الميجات المحمية 
المحكية عمى حساب العربية الفصيحة، ومنيا كذلؾ استخداـ الحرؼ البلتيني بديبل عف الحرؼ 

غيره انطبلقا مف فكر منظـ يستيدؼ ضرب أىـ متراس تتمرس خمفو ىذه األمة العربي، وكؿ ذلؾ و 
وقمعتيا الركينة، وساعد عمى ذلؾ مساعدة العديد مف الحكومات عمى التدريس بالمغة اإلنجميزية 

. باعتبارىا لغة العمـ والحاسوب والمغة األشير لمتخاطب  
 

ة األولى عمى مستوى العالـ حاليا أال أنو يجب أف ويوضح أنو رغـ أىمية المغة اإلنجميزية لكونيا المغ
نتذكر أننا بدوف العربية ننقطع مف جذورنا تماما، وكأني بذلؾ اسمع صوت أحد الشعراء مف 

أزوبكستاف يقوؿ: إذا أطمقنا رصاصة عمى الماضي فسوؼ يطمؽ المستقبؿ عمينا مدافعو، أنيا حقيقة 
. صمتنا بحضارتنا صرنا ىجينا ال ُيعرؼ لو أصؿ أو بدايةمؤكدة فإننا أف تواصمنا مع غيرنا وقطعنا   

 
مما عمؽ اليوة بيف العربية والمجتمع ىو ىذا الشعور بالدونية واالنيزاـ النفسي الذي تعاني منو األمة 
اإلسبلمية في مرحمتيا الراىنة، مما أثر سمبا عمى مكانة العربية التي يحاوؿ أىميا عدـ التخاطب بيا 

. قدر اإلمكاف  
 

ونتمنى عمى جمعية حماية المغة العربية أف يكوف ليا الدور األبرز في تنشيط مجاالت االىتماـ 
بالعربية عبر عقد االجتماعات بصفة دورية ومكثفة في كافة وسائؿ اإلعبلـ المسموعة والمرئية، كما 

رض قوانيف أرى أنو مف الضروري أف تتواصؿ الجمعية مع مختمؼ مؤسسات الدولة خاصة البمدية لف
تقضي بضرورة الكتابة الصحيحة لموحات اإلعبلمية والتعريفية التي توضع عمى المحاؿ والمنشآت، 
إذ مف المبلحظ وال يخفى عمى أحد أف ىناؾ اعتداء صارخ عمى المغة الكريمة عبرىا ، األمر الذي 

. يسبب لمعيف إيذاء بميغا  
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 وجوب حماية المغة العربية
 

يؤكد الداعية اإلسبلمي، الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي، أف تعمـ العربية فرض عيف عمى ومف جيتو 
المسمـ كالصبلة والصياـ سواء بسواء، ويتأسس ذلؾ عمى كوف العبد ال يحؽ لو الصبلة بغير القرآف 
 إال إذا عجز عجزا يمنعو مف أف يؤدي فرض الصبلة بالعربية فعميو حينئذ أف يؤدييا كما يتيسر لو
فالديف يسر ال عسر فيو، كما أف اإلسبلـ كشريعة تدخؿ في تفاصيؿ حياة المسمـ مقدمة إليو عمى 

ف اإلسبلـ كديف ليذىب ىباء  طبؽ مف العربية ومف ثـ فيي المقدمة األساسية لفيـ الديف واستيعابو، وا 
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. سدى بغير العربية  
ف مما يمـز التعاوف مع كافة المؤسسات المعنية بشأف العرب ية ىو ما استقيناه مف خبلؿ دراساتنا وا 

وأبحاثنا أف العربية محاربة منذ قروف عدة، وتأخذ ىذه الحرب أشكاال متنوعة تستوجب منا جميعا 
وقفة جادة تحتميا ظروؼ خاصة تمر بيا المغة العربية في ىذا العصر الذي أصبحت تعاني فيو 

رض أف تكوف في مقدمة المدافعيف عف إىماال تتموف مظاىره وصوره بارزة في مؤسسات مف المفت
العربية والذائديف عف حياضيا مثؿ المؤسسات التعميمية واإلعبلمية والتي أضحت تمثؿ بشكؿ أو 

. بآخر وجداف المجتمعات  
ف  ومف ىنا فإف نشد عمى أيدي القائميف عمى شأف الجمعية متمنيف ليـ دواـ التوفيؽ والسداد السيما وا 

. ومتداخمة، منيا الجيؿ الفاضح بخصائصيا التي تجعميا في مقدمة المغات إشكاليات المغة متعددة  
كما أف نوصي بأف تكوف الجمعية حمقة وصؿ بيف العمماء المختصيف وبيف أفراد المجتمع مف خبلؿ 

. أبحاث ودراسات تقرب ليـ ما أغمؽ عمييـ فيمو، وتدني منيـ ما بعد عمييـ إدراكو  

 
 العربية في مواجية العنف 

ومف جانبو يشير الداعية اإلسبلمي الشيخ عزيز العنزي، مدير مركز الدعوة واإلرشاد بدبي، أف 
قضية االىتماـ بالعربية بجميع جوانبيا قضية تصب في أىـ وأجؿ قضايانا وىي تتماس مباشرة مع 

ف إلمامة سريعة لمجمؿ مراحؿ ودورات ال تاريخ مفردات حياتنا بدءا مف أىونيا شأنا إلى أضخميا، وا 
لى فترات الضعؼ واالنيزاـ  اإلسبلمي، والتأمؿ في ثناياه والنظر إلى فترات القوة والعزة فيو وا 

. واالنكسار نجد أف المغة كاف ليا الدور األبرز في مسار التاريخ اإلسبلمي وتقمباتو  
تجديد إف مف أوضح مظاىر أىمية العربية ىي عبلقتيا شديدة التماسؾ والحيوية بقضية ال ”ويضيؼ 
في الديف، فإف لـ يممؾ القائموف عمى ىذا األمر المغة امتبلكا تاما لسقطوا حتما بيف مطرقة اإلفراط 
ف ىذا الديف ال يضيع إال بيف ىذيف  والتطرؼ والعنؼ والتشدد وسنداف التفريط والتسيب واإلىماؿ، وا 

يف الكتاب والسنة وفقو السمؼ أما الوسطية العادلة إنما تتجمى واضحة في العمماء الذيف نيموا مف مع



64                                                              بين الواقع المرصود واألمل المنشودالمغة العربية  

نما تأتي ليـ ىذا مف خبلؿ  مف الجيؿ الرباني الذي تربى في حجر النبي صمى ا عميو وسمـ، وا 
دراؾ دقائقيا وخصائصيا التعبيرية والببلغية . استيعابيـ التاـ لمغة العربية وا   

يعد ذلؾ خطوة جادة وقيمة ومف ىنا تظير ضرورة االىتماـ بالعربية بفصاحتيا وطبلقتيا إذ ” ويكمؿ 
في مواجية مظاىر وثقافة العنؼ والتطرؼ التي بدأت تسود بعض أوساطنا نتيجة الفيـ المغوي 

" .والفقيي القاصر لبعض آيات القرآف الكريـ وأحاديث النبي صمى ا عميو وسمـ  
تما نا لندعو ا تعالى أف يكمؿ جيود جمعية حماية المغة العربية بالنجاح وا  ـ رسالتيا عمى خير وا 

وجو، ونرجو أف تتواصؿ كافة الجيات المعنية سواء الثقافية منيا أو التعميمية أو الدينية بيذا الشأف 
. لتحقيؽ األىداؼ المنشودة  

 

 

  العربية لغة الفطرة
 

ويرى الدكتور مصطفى أحمد عبد العميـ، األستاذ المساعد بجامعة اإلمارات، برنامج المغة العربية، 
العربية بخصائصيا الفائقة صوتيا ونحويا تعد لغة الفطرة السميمة، ويؤكد ىذا بكوف القرآف الذي أف 

ىو آخر رساالت السماء إلى األرض قد خص ا تعالى بو العربية واصفاىا بو، وأف ا تعالى 
تعالى يصطفي مف عباده مف يشاء ليكوف أنبياء ورسبل، وحتى بيف األنبياء والرسؿ فقد فضؿ ا 

ف ىذه سنة االصطفاء تسري عمى  بعضيـ عمى بعض، وكذا اصطفى مف األماكف ما يشاء، وا 
. المغات كما تسري عمى غيرىا  

ويشير إلى أف ىناؾ العديد مف البحوث والدراسات والجيود الحثيثة لمحاربة بعض خصائص العربية 
ذلؾ إعداـ لروح العربية وسماتيا بحجة التسييؿ والتيسير، وفي ىذا مغالطة واضحة، إذ في 

ف ا تعالى الذي يسر القرآف لمذكر بمجمؿ معانيو، لف ينزلو بمغة يصعب استيعابيا،  وحقيقتيا، وا 
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. وصدؽ ا تعالى، وكذب المبطموف المعطموف  
نما  ولكف تظير إشكاليات عديدة بالنسبة إلى العربية السيما في المجاالت الحديثة ليس ضعفا فييا، وا 

ـ تمؽ الجيد الكافي والواعي، ومف أبرزىا ىو إدخاؿ العربية في مجاؿ البرمجة اآللية مف ألنيا ل
خبلؿ أجيزة الحاسوب، فما زالت اآلف العربية رغـ كؿ الجيود التي بذلت إلى أنيا بعض القضايا 

عربيا  التي تحتاج إلى إلقاء الضوء عمييا، وىذا ما نتمناه مف مجمة العربية التي نرجو أف تكوف لساف
. مبينا في الدفاع عف العربية ودرء المخاطر عنيا  

 

 

 

 

  دور متعاظم لمؤسسات المجتمع المدني

يقوؿ األستاذ عبد الفتاح صبري،عضو اتحاد الكتاب، إف دور الجمعيات في المرحمة الراىنة يمثؿ 
منظومة أساسا في مجتمع تتجو آلياتو إلى االعتماد عمى مؤسسات المجتمع المدني، وذلؾ ضمف 

مبتغاة تحاوؿ ترسيخ التشارؾ والحرية كي تنطمؽ مكامف اإلبداع في كافة مناحي الحياة، ونبذ القيود 
المفروضة عمى أي حراؾ اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي لتنطمؽ كافة المؤسسات واألفراد 

. بالمجتمع نحو آفاؽ أكبر مف الرقي والتقدـ  
 

العاـ مطالبة اآلف أكثر مف أي وقت مضى بتفعيؿ دورىا  ولذلؾ أعتقد أف جمعيات النفع” ويضيؼ 
الميني واالجتماعي، وأف تحقؽ ليا مكانة فاعمة في آليات تسيير وخمؽ مناخات جديدة لحركة األفراد 
وبحركتيا ومنتسبييا تجاه ىذا الدور المأموؿ، والبد مف إعادة طرح اتحاد عاـ يضـ ىذه الجمعيات 
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ـ المطموب ووضع أطر لمحركة ومراقبة تمؾ الحركة وضوابطيا لكي يتوفر بكافة أطباقيا لخمؽ التناغ
مناخ داعـ في اتجاه اآلتي والقادـ والمستقبؿ، وىذا االتحاد سيكوف داعما وخالقا آلليات ستفيد أيضا 

في إيجاد صيغة لمتعاوف، وحالما تتحقؽ ىذا الخطوة المأمولة والتي تأخرت كثيرا يجب عمى ىذه 
المرحمة اآلنية التنسيؽ والترتيب والتشاور لجية توحيد الحركة والمفاىيـ وخمؽ آلية الجمعيات في 

عمؿ مشتركة تجاه خدمة المجتمع المدني واإلنساني في كافة مجاالت العمؿ الوطني الحالي، وتقديـ 
المشورة لمجمعيات الرسمية تجاه المستقبؿ مف أجؿ خمؽ مجتمع متقدـ يسوده األماف والطمأنينة 

. لسبلـ والرخاء االقتصادي واالستقرار االجتماعيوا  
 

ويرى أف جمعية حماية المغة العربية عمييا سواء عمى الصعيد الميني أو عمى صعيد تحقيؽ أىدافيا 
كما تنص الئحتيا التأسيسية، وأف تترؾ روح بث الحركة إلى التحرؾ الذاتي والتخمي عف فعاليات 

حب لمغة العربية، أعني الحب الصامت الذي لف يكفي وحده، إذ الندوات والمؤتمرات وبث شعارات ال
عمييا في المرحمة القادمة الولوج إلى لحمة المجتمع والتحرؾ بإيجابية لتطبيؽ المرسـو السامي 

والقاضي باستخداـ العربية فقط في جميع التعامبلت الرسمية في الدوائر الحكومية كافة، وعمييا كذلؾ 
اوزات التي نراىا في واجية الشارع اإلماراتي، كما عمى الجمعية أف تدعو جميع الحركة لمراقبة التج

فئات المجتمع إلى أىمية استقداـ الخادمات البلتي يتمتعف بإجادة العربية، وذلؾ حرصا عمى عربية 
 الناشئة، كما عمييا التنسيؽ والمتابعة مع وزارة التربية مف أجؿ إيجاد وسيمة لحماية أطفاؿ الحضانة
مف التعامؿ مع غير الناطقيف بالعربية، إذ مف المبلحظ وجود عدد مف التجاوزات الخطيرة في ىذا 
 السياؽ، وفي األخير فإف ميداف الحراؾ واسع وكبير يحتاج إلى تكاتؼ الجيود والتنسيؽ بيف الجميع

 
يع والنشر، في حيف يرى األستاذ/ فرج أبو زياف المدير التنفيذي لمؤسسة بف عمي بف راشد لمتوز 

وصاحب اإلبداعات المتميزة في أدب األطفاؿ، أف قضية حماية المغة العربية مف خبلؿ جمعياتيا 
البد أف تسانده الكثير مف الفعاليات األخرى التي يتجسد أبرزىا في إصدار قوانيف ممزمة ال سيما في 

ليذه الجيات الثبلث مف أىمية وسائؿ اإلعبلـ ووزارة التربية واألوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية، وذلؾ لما 
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. قصوى تأثيرىا عمى النشء وعمـو المجتمع  
 

ويضيؼ أف مثؿ ىذه الجمعيات لف تؤتي األىداؼ المرجوة منيا إال إذا توفرت ليا اإلمكانيات المادية 
والبشرية التي تجعؿ نجاح الجمعية في أداء دورىا عمبل ال يرجى بو إال األجر والثواب مف ا 

خيركـ ” ذ أف نشر العربية وحمايتيا إنما يدخؿ في صميـ حديث النبي صمى ا عميو وسمـ تعالى، إ
، ومف أجؿ ما يعمـ عف القرآف ىو فيـ معناه وال يمكف ذلؾ إال مف خبلؿ “مف تعمـ القرآف وعممو 

. تعمـ العربية السميمة الصحيحة  

ا العربيَّة: فأمَّا الموقؼ األوَّؿ موقُؼ نريد أْف نكوف عمى موقؼ أحد ىذيف الرجميف تجاه لغتن :أقوؿ
اإللقاء واإلىماؿ، فإنَّو كاف لجيؿ ذلؾ الرجؿ بقيمة الحجر، وما أظفُّ أفَّ أحدنا يرضى لنفسو أو 

ألوالده أْف يكونوا عمى ىذا الموقؼ نعد أْف باَف أفَّ لغتنا العربيَّة ُتؤدّْى مف الوظائؼ ما ُيؤدّْيو غيرىا 
، وما مف المغات، إضافًة  إلى كونيا مدخمنا لَفْيـِ كتاب ا وسنَّة رسولو وما دار حوليما مف ُعموـٍ

ُكِتَب في ظؿّْ الحضارة اإلسبلميَّة في شتَّى فروع المعرفة، بقي أْف نكوَف عمى موقع الرجؿ الثاني 
ىذا البحُث الذي أنزؿ الحجر الكريـ منزلَتو البلئقة بو لما عرؼ مف قيمتو وحقيقتو، وىو ما ىدؼ إليو 

. مف أْف نشُعر بقيمة ما يمكف أْف ُتؤدّْيو ىذه المغة العربيَّة في حياتنا ممَّا ال يمكف االستغناء عنو  

 التدريس بالمغة العربية
وذلؾ بتعميـ تعميـ كاّفة المعارؼ والعموـ بالمغة العربّية، ونشرىا في الجامعات، والمدارس، واالبتعاد 

رتبط بتعّمـ المغات األجنبّية، لذلؾ يجب تطوير المناىج التعميمّية في مختمؼ عف التفكير بأّف التقّدـ م
. مراحؿ التعميـ لتدريسيا بالمغة العربّية، والمواظبة عمى تعّمـ القرآف الكريـ لممحافظة عمى لغة قوّية  

 
 الكتابة بالمغة الفصحى
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ي كتابة المغة العربّية بحروؼ حيث ظير في السنوات األخيرة مصطمح جديد يعرؼ بالعربمشّية، ويعن 
إنجميزّية، وقد انتشرت ىذه الكتابة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، مّما ساىـ في طمس المغة 
فيـ  .العربّية، واندثارىا بالتدريج، ولكف تجب مكافحة ىذه الظاىرة، والعودة لمكتابة بالمغة العربّية

ـ المغة وكاّفة مصصطمحاتيا، ومعانييا المتنّوعة، القرآف الكريـ يساعد فيـ القرآف الكريـ عمى تعمّ 
. وذلؾ مف خبلؿ تعّمـ تفسير القرآف الكريـ، وتعاليـ اإلسبلـ الصحيحة  

 التعويد

تعويد األذف عمى سماع العربّية الفصيحة في مختمؼ األماكف، خاّصًة في البيت، كاإلنصات  
واإلصرار عمى النطؽ بيا أماـ اآلخريف،  تعويد المساف عمى النطؽ بيا، لمدروس واألفبلـ اليادفة

. حّتى عند سخريتيـ  
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 ىدم المغة العربية
كانت الشعبُة الثالثة مف الدعوات اليدَّامة تتَّجو إلى المغة العربية؛ تريد أف تفرؽ المجتمعيف عمييا 

ف، وقبؿ أف أدخؿ ِبُمختِمؼ الحيؿ واألساليب، تحت ستاٍر مَف الرغبة في اإلصبلح، وفي ُمساَيَرِة الزما
في تفاصيؿ المسألة، أحب أف أعرض تاريخيا عرًضا سريًعا في لمحة خاطفة، لنتبيف مصادر ىذه 
الدعوة، فقد ُيِعيُننا ذلؾ عمى تصّور مبمغ ما فييا مف الصدؽ واإلخبلص والبراءة مف اليوى، بدأت 

لمغة التي يتكمميا الناس ـ حيف اقترح "المقتطؼ" كتابة العموـ بأٛٛٔىذه الدعوى في أواخر سنة 
في حياتيـ العامة، ودعا رجاؿ الفكر إلى بحث اقتراحو ومناقشتو، وال أراني في حاجة إلى أف أتحدث 

عف "المقتطؼ" وعف ميولو السياسية، والجيات التي كاف يخدميا، فقد تكممت عنو وعف شقيقو 
ـ حيف ٕٜٓٔأخرى في أوائؿ سنة "المقطـ" في الجزء األوؿ مف ىذا الكتاب، ثـ ىاجت المسألة مرة 
كتاًبا  –وىو القاضي ولمور  –ألَّؼ أحد قضاة محكمة االستئناؼ األىمية في مصر مف اإلنجميز 

عمَّا سمَّاه لغة القاىرة، وضع ليا فيو قواعد، واقترح اتخاذىا لغة لمعمـ واألدب، كما اقترح كتابتيا 
أشاد بو "المقتطؼ" في "باب التقريظ واالنتقاد"، فحممْت  بالحروؼ البلتينية، وتنبَّو النَّاس ِلمكتاب حيف

َعَمْيِو الصحؼ، مشيرة إلى موضع الخطر مف ىذه الدعوة التي ال َتْقِصُد إالَّ إلى محاربة اإلسبلـ في 
 :[1]لغتو، وفي ذلؾ الوقت كتب حافظ قصيدتو المشيورة، التي يقوؿ فييا، ُمَتحّدثًا ِبِمساف المغة العربية

 َرَجْعُت ِلَنْفِسي َفاتََّيْمُت َحَصاِتي َوَناَدْيُت َقْوِمي َفاْحَتَسْبُت َحَياِتي
ـْ َأْجَزْع ِلَقْوِؿ عُ  َداِتيَرَمْوِني ِبُعْقـٍ ِفي الشََّباِب َوَلْيتَِني َعِقْمُت َفَم  

ـْ َأِجْد ِلَعَراِئِسي ِرَجااًل َوَأْكَفاًء َوَأْدُت َبَناِتي  َوَلْدُت َولمَّا َل
 َوِسْعُت ِكَتاَب المَِّو َلْفًظا َوَغاَيًة َوَما ِضْقُت َعْف آٍي ِبِو َوِعَظاتِ 
 َفَكْيَؼ َأِضيُؽ الَيْوـَ َعْف َوْصِؼ آَلٍة َوتَْنِسيِؽ َأْسَماٍء ِلُمْخَتَرَعاِت؟

ا الَبْحُر ِفي َأْحَشاِئِو الدُّرُّ َكاِمٌف َفَيْؿ َساَءُلوا الَغوَّاَص َعْف َصَدَفاِتي؟َأنَ   
ْف َعزَّ الدََّواُء ُأَساِتي ـْ َواِ  ـْ َأْبَمى َوتَْبَمى َمَحاِسِني َوِمْنُك  َفَيا َوْيَحُك

ـْ َأْف َتِحيَف َوَفاتِ  َماِف َفِإنَِّني َأَخاُؼ َعَمْيُك يَفبل َتِكُموِني ِلمزَّ  
ـْ َعزَّ َأْقَواـٌ ِبِعزّْ ُلَغاتِ   َأَرى ِلِرَجاِؿ الَغْرِب ِعزِّا َوَمْنَعًة َوَك
ـْ تَْأُتوَف ِبالَكِمَماتِ  ـْ ِبالُمْعِجَزاِت تََفنًُّنا َفَيا َلْيَتُك  َأَتْوا َأْىَمُي

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2111#_ftn1
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2111#_ftn1
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ـْ ِمْف َجاِنِب الَغْرِب َناِعٌب ُيَناِدي ِبَوْأِدي ِفي َرِبيِع َحَياِتي؟  َأُيطِرُبُك
ـُ ِبَما َتْحَتُو ِمْف َعْثَرٍة َوَشَتاتِ   َوَلْو َتْزُجُروَف الطَّْيَر َيْوًما َعَرْفُت

 َسَقى المَُّو ِفي َبْطِف الَجِزيَرِة َأْعُظًما َيِعزُّ َعَمْيَيا َأْف َتِميَف َقناِتي
 َحِفْظَف ِوَداِدي ِفي الِبَمى َوَحِفْظُتُو َلُيفَّ ِبَقْمٍب َداِئـِ الَحَسَراتِ 

َفاَخْرُت َأْىَؿ الَغْرِب َوالشَّْرُؽ ُمْطِرٌؽ َحياًء ِبِتْمَؾ اأَلْعُظـِ النَِّخَراتِ وَ   
 َأَرى ُكؿَّ َيْوـٍ ِبالَجَراِئِد َمْزَلًقا ِمَف الَقْبِر ُيْدِنيِني ِبَغْيِر َأَناةِ 

اِئِحيَف ُنَعاِتي ـُ أفَّ الصَّ ًة َفَأْعَم  َوَأْسَمُع ِلمُكتَّاِب ِفي ِمْصَر َضجَّ
وىو السير وليـ  –رت المسألة مف جديد، حيف دعا إنجميزي آخر، كاف ميندًسا لمري في مصر وثا

إلى ىجر المغة العربية، وخطا بيذا االقتراح خطوة عممية، فترجـ أجزاء مف  ٕٜٙٔسنة  –ولكوكس 
ؾ ثائرة اإلنجيؿ إلى ما سماه "المغة المصرية"، ونوَّه سبلمة موسى بالسير ولكوكس وأيَّده، فثارت لذل

الناس مف جديد، وعادوا لمياجمة الفكرة، والتنديد بما يكمف وراءىا مف الدوافع السياسية، ولكفَّ الدعوة 
استطاعت أف تجتذب نفًرا مف دعاة الجديد في ىذه المرة، فاتَّخذوا القوميَّة والشعبيَّة ستاًرا لدعوتيـ، 

عشي األبصار، وحيف كاف الناس مفتونيف حيف كاف لمثؿ ىذه الكممات رواج، وكاف ليا بريؽ خداع ي
، وحيف كانوا يتحدثوف [2]"بكؿ ما يحمؿ ىذا العنواف في أعقاب ثورة شعبية تمخضت عف "الفرعونية

ؼ البلتينية بالحروؼ العربية، وترجمة القرآف لمغة التركية، بما صنع الكماليوف مف استبداؿ الحرو 
لزاـ الناس بالتعبد بو، وتحريـ تدريس العربية في غير معاىد دينية محدودة، وضعت تحت الرقابة  وا 
الشديدة، وقد مضوا مف بعد في مطاردة الكممات العربية األصؿ ينفونيا مف المغة التركية كممة بعد 

 .كممة
 
 

الدعوة آخذة في االنتشار، حيف اتخذت الميجة السوقية في المسرح اليزلي ثـ بدا أفَّ  ، ثـ انتقمت [3]
ىي "فرقة رمسيس" إلى المسرح الجدي حيف تجرأت عميو وقتذاؾ فرقة تمثيمية تتخذ اسًما فرعونيِّا، و 

فوجدت مسرحياتيا إقبااًل ولقيت رواًجا عند الناس، وظيرت الخيالة )السينما( مف بعد فاتخذت ىذه 
، ثـ ظيرت ىذه الميجة السوقية التي [4]الميجة، ولـ يعد لمعربية الفصحى وجود في ىذا الميداف

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2111#_ftn2
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تسمى بالعامية في األدب المكتوب، فاستعمميا كثير مف كتاب القصة في الحوار، وال يزاؿ دعاتيا 
 .يمكنوف ليا في ىذا الميداف، ويجدوف في ذلؾ جاىديف

 
 

، ولكف ولـ يكف ذلؾ ىو كؿ ما كسبتو الدعوة الجديدة الَّتي روجيا اإلنجميز وعمبلؤىـ كما رأينا
أعجب ما ظير مف ذلؾ في ىذه الفترة وأغربو، مما ال يخطر عمى الباؿ، ىو أف الدعوة قد 

استطاعت أف تتسمؿ متمصصة إلى الحصف الذي قاـ لحماية المغة العربية الفصيحة، والمسمى 
"بمجمع المغة العربية" فظيرت في مجمتو الناطقة باسمو سمسمة مف المقاالت عف "الميجة العربية 

فَّ ِممَّا يدعو إلى [5]العامية"، كتبيا عضو مف أعضاء ىذا المجمع اسمو عيسى إسكندر المعموؼ ، وا 
ربية، وىو عداء عريؽ ورثو العجب حقِّا أف يختار المجمع لعضويتو رجبًل معروًفا بعدائو الصريح لمع
مو في مقاؿ لو نشرتو اليبلؿ سنة  ، دافع فيو عف ٕٜٓٔعف أبيو الذي أعمنو وجير بو حيف سجَّ

، [6]الميجات السوقية، وقاؿ إنو يشتغؿ بضبط أحواليا، وتقييد شواردىا الستخداميا في كتابة العمـو
وقد أكد ىذا المقاؿ أف اختبلؼ لغة الحديث عف لغة الكتابة ىو مف أىـ أسباب تخمفنا الثقافي، وزعـ 
أفَّ مف الممكف اتخاذ أي ليجة عامية لغة لمكتابة، كالمصرية أو الشامية، وأنيا ستكوف أسيؿ عمى 

مف العربية الفصيحة –ختبلؼ ليجاتيـ عمى ا –سائر المتكمميف بالعربية  ، كما أنو زعـ أف تعمؽ [7]
المسمميف بالمغة الفصيحة ال مبرر لو، ألف ىناؾ مسمميف كثيريف ال يتحدثوف بالعربية وال يكتبوف بيا، 

المغة التي يتكمميا المسمموف ىي غير العربية الفصيحة عمى كؿ حاؿ، وقاؿ إف كؿ ما يطالب  وألف
 :بو ىو وضع قواعد ىذه المغة التي يتكمموف بيا فعبًل وواقًعا، وختـ المقاؿ بقولو

وما أحرى أىَؿ ببلدنا أف ينشطوا مف عقاليـ طالبيف التحرر مف رؽ لغة صعبة المراس، قد استنزفت "
يـ، وقوى عقوليـ الثمينة، وىي مع ذلؾ ال تولييـ نفًعا، بؿ أصبحت ثقبًل يؤخرىـ عف الجري في أوقاتَ 

مضمار التمدف، وحاجًزا يصدىـ عف النجاح... ولي أمؿ بأف أرى الجرائد العربية وقد غيرت لغتيا، 
، وىو وباألخص جريدة اليبلؿ الغراء، التي ىي في مقدمتيا، وىذا أعده أعظـ خطوة نحو النجاح

 ."غاية أممي ومنتيى رجائي
ىؿ تعرؼ عداء لمعربية التي لـ ينشأ ىذا المجمع إال لحمايتيا أعرؽ مف ىذا العداء الصريح في الولد 
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 !؟[8]وأبيو عمى السواء؟ فؤلي شيء اختير ىذا العضو وأمثالو مف المعروفيف بالكيد لمعربية ولمعرب
 

وليس ىذا ىو كؿ ما يدعو لمعجب مف أمر ىذا المجمع، فقد تقدَّـ عضو مف أبرز أعضائو، وىو 
باقتراح كتابة  ٖٜٗٔفي السنة  –ثالث الثبلثة الذيف بني عمييـ الوفد المصري  –عبدالعزيز فيمي 

وشغؿ المجمع ببحث اقتراحو عدة جمسات، امتدت خبلؿ ثبلث سنوات،  العربية بالحروؼ البلتينية،
ونشر في الصحؼ، وأرسؿ إلى الييئات العممية المختمفة، وخصصت الحكومة جائزة مقدارىا ألؼ 

 .[9]جنيو ألحسف اقتراح في تيسير الكتابة العربية
أليس يدعو ذلؾ إلى أف نتساءؿ: ىؿ أنشئ ىذا المجمع لينظـ جيود حماة العربية، أو أنشئ ليكسب 
اليدـ واليداميف صفة شرعية، وليضع عمى بيت حفار القبور لوحة نحاسية كتب عمييا بخط عريض 

 !، وعمى وكر القاتؿ السفاح اسـ "جراح"؟[10]""طبيب
 
 

أليس يرضى االستعمار عف مثؿ اقتراح المعموؼ، واقتراح عبدالعزيز فيمي؟ أليس يرضى عنو 
؟" عند كبلمو العضو اإلنجميزي الموقر ىػ. ا. ر. جب، الذي يقرر في كتابو "إلى أيف يتَّجو اإلسبلـ

عف الوحدة اإلسبلمية، أفَّ مف أىـ مظاىرىا الحروؼ العربية التي تستعمؿ في سائر العالـ 
اإلسبلمي، والمغة العربية التي ىي لغتو الثقافية الوحيدة، واالشتراؾ في كثير مف الكممات 

، أليس يرضى عنو االستعمار الفرنسي الذي حارب العربية [11]واالصطبلحيَّة العربية األصؿ
الفصيحة في شماؿ إفريقيا أعنؼ الحرب، وضيؽ عمييا أشد التضييؽ، ووضع مستشرقوه مختمؼ 

؟الكتب في دراسة الميجات البربرية وقواعدىا إلحبلليا محؿ العربية الفصيحة أليس يرضى عنو  [12]
المستشرؽ األلماني كامفماير الذي يقرر في شماتة أف تركيا لـ تعد بمًدا إسبلميِّا، فالديف ال يدرس في 

ربية والفارسية في المدارس، ثـ يقوؿ )إف قراءة القرآف مدارسيا، وليس مسموًحا بتدريس المغتيف الع
العربي وكتب الشريعة اإلسبلمية قد أصبحت اآلف مستحيمة بعد استبداؿ الحروؼ البلتينية بالحروؼ 

 !العربية(؟
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وبعد فيذه الدَّعوة ىي أخطر الشعب الثبلث التي عرضناىا في ىذا الفصؿ إف الدعوات التي 

األخبلؽ، قد تضؿ جيبًل مف الشباب؛ ولكف األمؿ في إنقاذ الجيؿ القادـ يظؿ تستيدؼ ىدـ الديف أو 
قوف حبلوة أسموبو وجماؿ عبارتو، أمَّا ىذه الدعوة  كبيًرا ما داـ القرآف حيِّا مقروًءا، وما داـ الناس يتذوَّ

ا؛ كأساطير والحكـ عميو بأف ُيْصِبح أثًرا ميتً  –وىييات  –الخطيرة، فيي ترمي إلى قتؿ القرآف نفسو 
ليف التي أصبحت حشو لفائؼ البردي، أو بأف يصبح أسموبو عتيًقا بالًيا لتحويؿ أذواؽ األجياؿ  األوَّ

الناشئة عنو، وتنشئتيـ عمى تذوؽ ألواف أخرى مف األساليب المستجمبة مف الغرب، وبينما نجح الييود 
كاف بعض المفتونيف مف العرب ينادوف في إحياء لغتيـ العبرية الميتة، واتخاذىا لغة لؤلدب والحياة، 

بأف المغة العربية الفصيحة لغة ميتة، وينشروف في ذلؾ المقاالت الطواؿ، المكتوبة  –وال يزالوف  –
"بالعربية الفصيحة" التي يزعموف موتيا، والَِّتي يقرؤىا أقؿ الناس حظِّا مف الثقافة في الصحؼ فبل 

يف في الصباح وفي المساء مجتمعيف حوؿ رجؿ منيـ ال يغيب عنو منيا شيء؛ بؿ إنا لنرى األمي
تتجاوز ثقافتو اإللماـ بالقراءة، يطالع ليـ الصحؼ، وىي غير مضبوطة بعبلمات الشكؿ، وىـ مف 

 .حولو يستمعوف فيفيموف
 
 

يزعموف أفَّ قواعدىا صعبة معقدة، وفي المغات األوربية الحية ما ىو أشد منيا صعوبة وتعقيًدا 
، ويقولوف إفَّ الشاذَّ فييا مف غير القياسي كثير، والشذوذ في صيغ األفعاؿ وفي صيغ كاأللمانية

الجمع والتأنيث وفي المصادر يمؤل المغات األوروبية كميا، والشواىد عميو ال تحصى، وقالوا إف 
الكتابة فييا غير ميسرة، مع أفَّ مطابقة الصوت المسموع لمصورة المقروءة ىي في العربية أوضح 
منيا في اإلنجميزية وفي الفرنسية، المتيف يتقنيما معظـ المتذمريف، وصانعي الفتف مف اليداميف، 

فالفرنسي يسقط مف النطؽ أربعة حروؼ مف أواخر الكممات في كثير مف األحياف، واإلنجميزي يفعؿ 
 through) ، وفي( right) في ( gh) ، وحرفي( Honour) في ( O)و ( H) ذلؾ في مثؿ حرفي
، وىو بعد ذلؾ يكتب الصوت الواحد في ست صور أحياًنا، مثؿ الياء التي تصور الكسرة الطويمة (
في مثؿ )كبير(، إف ىذا الصوت يكتب في اإلنجميزية عمى ست صور متعددة، ال ُيَميّْز إحداىا عف 
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 :األخرى منطؽ أو قواعد، وىي
(y-e, e-e, ie ,ei ,ea, ee ) ية إال ياء، وحرؼ )ؾ( ال يكتب في ؛ بينما ىو ال يكتب في العرب

، وحرؼ )ؼ( ( ch, q, ck, k , c) العربية إال كاًفا، وىو يكتب في اإلنجميزية عمى صور عدة ىي
، وقس عمى ذلؾ ما ال سبيؿ ( ph, f, gh) ال يكتب في العربية إال فاء، وىو يكتب في اإلنجميزية

ـ إف لكؿ صوت في العربية حرًفا واحًدا إلى إحصائو مف األمثمة العديدة في مختمؼ األصوات، ث
يصوره، وبعض األصوات المغوية ال يصورىا إال حرفاف في اإلنجميزية مثؿ حرؼ )ش( العربي، الذي 
، وميزة ثالثة لمكتابة العربية، ىي أف ( th) ، وحرؼ )ذ( الذي يقابمو حرفا( sh) يقابمو في اإلنجميزية

دة، وليس كذلؾ الحرؼ اإلنجميزي، فحرؼالحرؼ ال يقرأ إال عمى صورة صوتية واح  (c )  ينطؽ
ينطؽ  ( g)ينطؽ )ذ( حيًنا، وينطؽ )ث( حيًنا آخر، و ( th))س( حيًنا، وينطؽ )ؾ( حيًنا آخر، و

 .جيًما قاىرية تميؿ نحو الكاؼ، وينطؽ جيًما معطشة حيًنا آخر
 
 

يشكوف مف صعوبتيا، أو يتشاَكْوَف،  أيقاؿ بعد ذلؾ كمو إفَّ العربيَّة معقَّدة نحًوا أو كتابة، والذيف
ُيتقنوف ما ىو أكثر منيا تعقيًدا وال ُيْخِطئوف فيو؟ بؿ إفَّ ِمْنُيـ َمْف ُيْتِقُف ُلَغتَْيِف أو ثبلث لغات أجنبيَّة 
ُمَعقَّدة ِفي بعض األحياف، يقيمونيا ويخجموف أف ُيْخِطئوا فييا، حيف ال ُيقيموف لغتيـ وال يخجموف أف 

ا، بؿ ربما فاخروا بو وقالوا ساخريف )نحف ال نتكمـ لغة سيبويو(، ولعؿ كثيًرا منيـ ال يخطئوا فيي
 .يعمموف أف )سيبويو( كاف فارسي األصؿ

 
 

ويقولوف إفَّ المغات األوربية قد تطورت، فيجب أف تتطور لغتنا كما تطورت لغاتيـ، وىناؾ فرؽ بيف 
ا قوانيف قاىرة ىذا التطور، أما التطوير فيو سعي "التطور" و"التطوير" تتطور المغة بأف تفرض عميي

مفتعؿ إلى التطور، ىو إرادة إحداث ىذا التطور دوف أف تكوف لو مبررات تستدعيو، والتطور ال 
يسعى إليو وال يصطنع، ولكنو يفرض نفسو فبل نجد بًدا مف الخضوع لو، وأي نعمة وأي مزية في 

اؿ نظيره في لغتنا؟ إف ىذا التطور كاف نكبة عمى تطور المغات األوربية حتى نسعى إلى افتع
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أصحابو، قطعيـ أمًما بعد أف كانوا أمة واحدة، فما زالوا في خبلؼ وحروب منذ ذلؾ الوقت، ثـ إنو 
لـ يحكـ عمى تراثيـ القديـ المشترؾ وحده بالموت، بؿ ىو ال يزاؿ يقضي بيف الحيف والحيف عمى 

وب بالموت، حتى ما يستطيع اإلنجميزي اليـو مف عامة التراث القومي لكؿ شعب مف ىذه الشع
الشعب أف يفيـ لغة )شكسبير( الذي مات في القرف السابع عشر، بينما ال يستطيع اإلنجميزي المثقؼ 
أف يقرأ ما قبؿ شكسبير، مثؿ تشوسر، وال يقدر عميو إال قمة مف المتخصصيف، ومثؿ ذلؾ الفرنسية 

بية الحديثة، أمَّا نحف العرب عمى اختبلؼ أقدارنا مف الثقافة، فنقرأ واإليطالية وسائر المغات األور 
القرآف ونفيمو إال قميبًل مما ترجع صعوبتو إلى ِدقَّة المعاِني في أغمب األحياف، ونقرأ رسائؿ الجاحظ، 
 وأغاني األصفياني، فبل نكاد نحس فارًقا بيف أسموِبيا وبيف أسموب بعض المعاصريف، فِمماذا َنْسَعى

إلى أف ُنْفِقد أنفسنا ىذه المزايا التي لـ َتفرض عمينا فْقَدىا ضرورٌة مف الضرورات؟ لماذا نحسد أوروبا 
التي ابتميت بذلؾ عمى مصابيا، ونصنع صنيع الييود الذيف قالوا لنبييـ حيف مروا بقـو مف الكفار 

[؟َٖٛٔآِلَيٌة{ ]األعراؼ:  عاكفيف عمى أصناـ ليـ يعبدونيا: }اْجَعْؿ َلَنا ِإَلًيا َكَما َلُيـْ   
وبعد، فمنعد إلى عرض ىذه الدعوات اليدامة التي تستيدؼ قتؿ العربية الفصيحة في شيء مف 

 .التفصيؿ
نستطيع أف نحصر ىذه الدعوات في شعب ثبلث: تتناوؿ أوالىا المغة، فيطالب بعضيا بإصبلح 

تناوؿ ثانيُتيا الكتابة، فيدعو بعضيا قواعدىا، ويطالب بعضيا اآلخر بالتحوؿ عنيا إلى العامية، وت
إلى إصبلح قواعدىا، ويدعو بعضيا اآلخر لمتحوؿ عنيا إلى الحروؼ البلتينية، وتتناوؿ الشعبة 

الثالثة األدب، فيدعو بعضيا إلى العناية باآلداب الحديثة، وما يتَّصؿ منيا بالقومية خاصة، ويدعو 
دب الشعبي" وَيْقِصُدوف بو ُكؿَّ ما ىو ُمتداوؿ ِبَغْيِر العربيَّة بعضيا اآلخر إلى العناية ِبما ُيسّمونو "األ

الفصيحة، ِممَّا يختمؼ في البمد الواحد باختبلؼ القرى وبتعدد البيئات، وسنتناوؿ فيما يمي ىذه 
 .الشعب الثبلث واحدة بعد األخرى

 
 

ـ، ثـ أثاره  ٔٛٛٔسنة  –ما بينا ك –أمَّا ما يتناوؿ المغة مف ىذه الدعوات، فقد أثاره "المقتطؼ" أواًل 
، وأثاره ٕٜٙٔ، ثـ أثاره الميندس اإلنجميزي وليـ ولكوكس سنة ٕٜٓٔالقاضي اإلنجميزي ولمور سنة 
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بعض الكتاب، وبعض الصحؼ والمجبلت في خبلؿ ذلؾ ومف بعد ذلؾ، وال يزاؿ يثور حتَّى اآلف 
تتحصف الجراثيـ داخؿ أغمفتيا بيف حيف وحيف، فيييج بعد سكوف، ثـ يعود إلى الكموف، كما 

وأكياسيا التي تحيط نفسيا بيا حيف تأنس مف قوى الجسـ الدفاعية صبلبة وعناًدا، منتظرة سنوح 
 .[13]الفرصة ليجـو جديد في نوبة تعب أو إجياد أو اضطراب

 
 

والَّذي َيْعِرُض ما َكتََبُو الكتَّاب في ذلؾ يحسُّ أفَّ ُىناؾ ىدًفا واحًدا َيسعى إليو أصحابو مف ُكؿّْ وجو 
يَّة دعوة صريحة، وىـ  وبُكؿّْ وسيمة، وىو محاربة الفصحى والتخمُّص منيا، فيـ تارة يدعوف إلى العامّْ

لعاميةتارة أخرى يدعوف إلى التوسط بيف الفصحى وا ، وتارة يدعوف إلى فتح باب التطور في [14]
لى أي مذىب ذىب ، وتارة [15]المغة، واالعتراؼ بحؽّْ الكتَّاب في تغييرىا كيفما كاف ىذا التغيير، وا 
[16]يدعوف إلى إسقاط أبواب معينة مف النحو، أو تعديؿ بعض قواعده وا في شيء ، فإذا لـ ينجح

مف ذلؾ اكتفوا بالدعوة إلى دراسة الميجات العامية، وحصر مفرداتيا وأساليبيا ووضع القواعد 
حصائيا، يدعوف إلى ذلؾ باسـ العمـ، واتباًعا لممناىج األوربية في البحوث  والمعاجـ لضبطيا وا 

بيوف يفعموف ذلؾ، فإذا المغوية الحديثة، فإذا سألت ىؤالء عف ىدفيـ مف ىذه الدراسات، قالوا: األورو 
قمت: ما النفع الذي نرتجيو مف وراء ىذه الدراسة؟ قالوا: إنيا دراسة العمـ لمعمـ، إنيا لذَّة المعرفة 
المجرَّدة مف كؿ غرض، ىذا ما يقولو الخبثاء الذيف يخفوف أىدافيـ الحقيقية، والمغفموف الذيف ال 

أوفر مف الجرأة وصبلبة الوجو فإنو يقوؿ: إننا يعرفوف ماذا يصنعوف، أمَّا مف أوتي منيـ نصيًبا 
ندرس الميجات ألفَّ فييا أدًبا يستحؽ الدراسة، ولست أدري في أي قسـ مف ىذيف القسميف أضع طو 

ُر إنشاء معمؿ لؤلصوات في كمية اآلداب بأف الحاجة إليو شديدة جدِّا في تعميـ  حسيف، الذي ُيَبرّْ
أف إنشاءه ضرورة مف الضرورات، إذا أردنا درس الميجات العربية المغات األجنبية عمى اختبلفيا، وب

، عمى أف حجج أعداء المغة العربية في كؿ حاؿ ال تتجاوز الكبلـ عف صعوبة [17]قديميا وحديثيا
العربية مف ناحية، والقوؿ بعجزىا عف تأدية أغراضيا األدبية أو العممية مف ناحية أخرى، تعمـ المغة 

وربما أضيؼ إلى ىذيف السببيف سبب ثالث، أكَثَر دعاة الفرعونية مف الكبلـ عنو في صدر ىذه 
عمى حسب تعبير أحدىـ –الفترة التي نؤرخيا، وىو تمصير المغة؛ فالمغة الفصحى  تبعثر ) - [18]
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وطنيتنا المصرية وتجعميا شائعة في القومية العربية، فالمتعمؽ في المغة الفصحى يشرب روح 
 .(العرب، ويعجب بأبطاؿ بغداد، بداًل مف أف يشرب الروح المصرية، ويدرس تاريخ مصر

 
 

يحمموف بتأييد أصحاب السمطاف  –واإلنجميز منيـ خاصة  –وقد ظؿ كثير مف أعداء العربية ىؤالء 
، وكانوا يجيبوف [19]أو بتأييد الصحؼ، ويروف أف ذلؾ ىو أقرب الطرؽ لتنفيذ مؤامرتيـ اليدامة
عمى اعتراض المعترضيف بضياع التراث القديـ بالتقميؿ مف قيمة ىذا التراث تارة، وبإمكاف ترجمة 
الصالح منو إلى العامية الجديدة تارة أخرى، بينما يردوف عمى اعتراض المسمميف بأف عمماء الديف 

، إف لـ يكف كمو، ولممسمميف أسوة مكمفوف بدرس كتبو وتفسيرىا )وىذا ىو الجزء األكبر مف عمميـ
بالنصارى مف البلتيف واألرواـ، فإف البلتيف يقرؤوف إنجيميـ بالمغة البلتينية، واألرواـ باليونانية، أو 
بالمسمميف مف الفرس واألتراؾ فإنيـ يقرؤوف القرآف بالعربية، وأما كتب الفقو فقد صار العدوؿ عنيا 

نظاـ بمغة العامة ليفيمو الخاصة والعامة(؛ وربما زعموا أف دراسة إلى النظاـ، وال مانع مف كتابة ال
القرآف ونحوه وصرفو وأسموبو ىي دراسة عالية لطبقة خاصة، وأف األدب العربي القديـ مف شأف 

خاصة المتأدبيف ال عامتيـ، وىذه الخاصة تستطيع أف تدرسو كما يدرس طبلب األدب في الجامعات 
والبلتيف الراقية أَدَبِي اليوناف ، وحاوؿ بعض أعداء العربية أف يدعموا مزاعميـ عمى قرائيـ [20]
 :[21]باألسماء الرنانة، وباسـ الوطنية والشعبية، مثؿ ما فعؿ سبلمة موسى حيف قاؿ

والتأفؼ مف المغة الفصحى التي نكتب بيا ليس حديثًا، إذ يرجع إلى ما قبؿ ثبلثيف سنة، حيف نعى "
فيـ، أما قاسـ أميف عمى المغة الفصحى صعوبتيا، وقاؿ كممتو المشيورة "إف األوروبي يقرأ لكي ي

نحف فنفيـ لكي نقرأ"؛ أو ما معناه ذلؾ وقد اقترح أف يمغى اإلعراب، فنسكف أواخر الكممات كما يفعؿ 
األتراؾ، وقاـ عمى أثره منشئ الوطنية الحديثة أحمد لطفي السيد، فأشار باستعماؿ العامية، أي لغة 

ر ألنفسيـ، بحيث تألبوا عميو، العامة، ولكف ىؤالء العامة الذيف انتصر لمغتيـ كانوا مف سوء القد
وجازوه جزاء ال يأتي إال مف العامة الذيف ال يدروف مصالحيـ، وفي العاـ الماضي حدثت في سوريا 

مثؿ ىذه الحركة، فألؼ فاضؿ رسالتيف دعا فييما إلى اصطناع العامية السورية بداًل مف المغة 
بيًرا وأدؽ معانَي، وأحمى ألفاًظا مف المغة الفصحى، واستند في دعوتو إلى أف المغة العامية أوفى تع
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الفصحى، وأنيا لذلؾ يجب إيثارىا عمى المغة الفصحى، وقد ىبت الصحؼ السورية والفمسطينية حتى 
العراقية، تقبح رأيو وتنسبو إلى ضعؼ الحمية الوطنية مع أف المنطؽ أحرى أف ينسبو إلى قوة ىذه 

ة القومية العربية، حتى حصرتو في حدود الوطنية الحمية، التي غمبتو حتى أخرجتو مف شيوعي
 ."السورية

 
 

وقد أبطؿ المدافعوف عف العربية كؿ مزاعـ خصوميا فأبرز خميؿ اليازجي في رده عمى اقتراح 
نقطتيف: أوالىما ىي أف اتخاذ العامية لغة لمكتابة )فيو َىْدـ بناية الّتصانيؼ  ٔٛٛٔالمقتطؼ سنة 

ضاعة ك ثير مف أتعاب المتقدميف، ثـ تكمؼ مثميا في المستقبؿ(، وأما النقطة العربية بأسرىا، وا 
األخرى فيي أف عامة الناس وجياليـ يفيموف العربية الفصيحة ويتذوقونيا، عمى غير ما يدعيو 

خصوـ العربية، )وكفانا مف أمثمة ذلؾ ما يراه كؿ منا ويسمع بو مف لياٍؿ تحيا حتى مطمع الفجر في 
لعربية، مف نحو قصص عنترة، وكتاب ألؼ ليمة وليمة، وبعض الروايات المترجمة قراءة الحكايات ا

عف اإلفرنجية، وكميا فصيحة العبارة، بمعنى أنيا ليست مف لغة العامة في شيء، إال ما ىو مف 
سقط الكتاب في بعضيا، ومع ذلؾ فيي مفيومة مف سامعييا، ولو كانوا مف أجيؿ العامة، يتيافتوف 

يحفظونيا ويتناقموف وقائعيا عمى ما ىو مشيور، وذلؾ أف لغة العامة ال تبايف عمى سماعيا و 
الفصيح في غالب األمر إال مف جية اإلعراب، وىو ال يقؼ في طريؽ المفيوـ، وما ال يفيمونو مف 
ذا اضطر  الغريب أو مما ىو غريب بالنسبة إلييـ، فؤلكثره مرادفات مف لسانيـ مف نفس الفصيح، وا 

ياًنا إلى إدراج شيء مف ذلؾ الغريب في كبلمو يمكف أف يبيف بالقرينة أو بتفسيره عطًفا أو الكاتب أح
 .[22](اعتراًضا، وىو عمى كؿ حاؿ قميؿ

 
 

النقط التالية ٕٜٓٔو سنة وأبرز "اليبلؿ" في رده عمى أحد قرائ : 
أف المسمميف ال يستغنوف عف الفصحى؛ لمطالعة القرآف والحديث وسائر كتب الديف -ٔ . 
أف المغة العربية ليست غريبة عمى أفياـ العامة، إال إذا أريد التقعر واستخداـ األلفاظ الغريبة، أما  -ٕ
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ا الخاص والعاـلغة اإلنشاء العصرية فيي شائعة في الصحؼ والمجبلت، يفيمي . 
أنو ال يجوز قياس العربية عمى البلتينية؛ ألف الفرؽ بيف البلتينية وفروعيا أبعد كثيًرا مف الفرؽ  -ٖ

بيف العربية الفصحى وفروعيا العامية؛ فالعامي اإلنجميزي والفرنسي مثبًل ينظر إلى البلتينية نظره 
ذا فاتو فيـ بعض األلفاظ فإف إلى لغة غريبة، أما العامي العربي فإنو يفيـ المغة ال عربية الفصحى، وا 

 .[23]المعنى اإلجمالي يندر أف يفوتو
غة المحكية زعـ أف الزعـ بأف المغة العربية بدع في المغات بامتياز المغة المكتوبة فييا عف الم -ٗ

باطؿ، فاإلنجميز يكتبوف العمـ بمغة ال يفيميا عامتيـ، يسمونيا لغة عممية، فالعامي مف الفرنسييف ال 
يفيـ أبحاث ريناف في فمسفة التاريخ، والعامي اإلنجميزي ال يفيـ ما كتبو سبنسر في فمسفة العمراف، 

لوجودوالعامي مف األلماف ال يفيـ ما كتبو شوبنيور في فمسفة ا . 
 
 

أفَّ الذاىبيف إلى أف تتَّخذ كؿُّ ُأمَّة عربيَّة َلْيَجَتيا العاميَّة ىـ القائموف بانحبلؿ العالـ العربي  -٘
وتشتيت شمؿ الناطقيف بالعربية، فإف )أمـ أوروبا لـ ييمموا المغة البلتينية ويستبدلوىا إال بعد أف 

جيرانيا أكثر مما ييميا االنضماـ إلييـ، لما  أصبحت كؿ أمة منيـ دولة مستقمة ييميا االنفصاؿ عف
يقتضيو طمب االستقبلؿ مف المنافسة لمسابقيو، ونحف نتعيَّد لممستر ولمور أفَّ األمـ العربية حالما 

تصير دواًل مستقمة، ويصير كؿ منيا في ِغًنى عِف األمـ األخرى ال تستنكؼ مف حصر المغة 
قد كفانا مف المصائب ما نتحمَّمو مف إىماؿ الحكومة المصرية الفصحى بالكتب الدينية!! أمَّا اآلف ف

غفاؿ ىذه المغة في أشير مدارس سوريا الكبرى، ويكفي لمشرؽ ما َيْعَتِوُره  لمغة العربية في مدارسيا، وا 
 .(!!مف أسباب الشقاؽ، حتى لـ يبؽ جامعة غير ىذه المغة؛ فبا إال أبقيتـ عمييا

ممموس ُيَكذُّْب كؿَّ دعاوى اليداميف، والتاريخ أصدؽ مف كؿ ما يكتبوف، فقِد ومع ذلؾ كمّْو، فالواقع ال
استطاعِت العربيَّة البدوية أف تساير الحضارة في بغداد، ولـ تنيـز أماـ الفارسية أو اليونانية أو 

تطاعْت التركية، واستطاعْت أف ُتساِيَرىا في األندلس بعد أف َفَرَضْت نفسيا عمى البيئة الجديدة، واس
أف ُتساير ألواًنا مف الحضارات في خبلؿ ثبلثَة عشَر قرًنا أو أكثر في بيئات متباينة أشد التبايف، 

َـّ إفَّ قواعَد النَّحو التي يزعموف  وصمدت أماـ الغارات المدمرة، وخبلَؿ االحِتبلؿ األجنبي الطويؿ، ُث
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لناس خبلليا في مختمؼ األمصار أنيا معقَّدة قِد استطاعت أف تعيش أكثر مف ألؼ سنة، أنتج ا
العربية وغير العربية ثروًة مف الكتب الصحيحة العربية ال ُتحصى، وىذه القروف الِعشروف أصدُؽ 

شيادة لصبلحية النحو مف كؿ ما يزعموف، ويؤيد ىذه الشيادة ويقوييا أف الناس كانوا منذ قرف واحد 
در عمى كتابة مقاؿ سميـ المغة إال نفر قميؿ منيـ، وقد أو أكثر قميبًل ال يكادوف يقيموف العربية، وال يق

استطاعوا رغـ ما لقيت العربية في أوطانيا مف حرب االحتبلؿ الجائر خبلؿ فترة طويمة أف ُيجيدوىا 
فيًما وكتابة في ىذه الفترة القصيرة، وىـ لـ يجيدوىا بتبسيط النحو وال بتبسيط قواعد الكتابة، ولكنيـ 

حو، وبحفظ قواعد الكتابةأجادوىا بحفظ الن . 
تقاِنيا خير مف ىذا الجيؿ الذي ال  ومف المحقؽ أفَّ الجيؿ السابؽ الَّذي نشأ عمى توقير قواعد النحو وا 
يزاؿ يتقمَُّب بيف مشاريَع وتجاريَب لمتبسيط والتيسير، تحتاج إلى ألؼ عاـ لكي تُْثِبَت أنَّيا ال تقؿُّ عف 

يَّة  القواعد الَِّتي يقترح االستغناء َـّ إفَّ ُمزاَحمة العامّْ عنيا، فضبًل عف أف تَْفُضَميا، وترجح عمييا، ُث
لمعربيَّة ليست شيًئا جديًدا، فقد كانت العربية الفصحى دائًما لغة أدبية، وكاف العرب في جاىميَِّتيـ ال 

الرفيع الذي َيِفُد بو أصحاُبو يتحدَّثوَنيا في أسمارىـ، وال في معامبلتيـ، ولكنَّيا كاَنْت وْقًفا عمى الشّْْعِر 
عمى المموؾ واألشراؼ، أو يرحموف بو إلى المواسـ واألسواؽ، وكاف ليـ إلى جاِنِبو أدٌب محمّّْي يتمثَّؿ 
في أرجازىـ، وفيما ينشدونو في أسمارىـ، ِممَّا أْىممْتُو ُكتب األدب ِلتفاىِة ما ينطوي عمْيِو ِمَف المعاني 

قيف لوواألغراض، وِلضيِؽ َمجالِ  و وِقمَّة عدد المتذوّْ ، عمى أنو إف أْعَوَزْتنا األِدلَّة القاطعة عمى [24]
ا األدلة عمى امتياز وجود ليجة سوقيَّة إلى جانب المغة الفصيحة األدبية في الجاىمية، فميسْت ُتْعِوُزن

لغة األدب مف ليجات األمصار التي كاف يستخدميا الناس في حاجاِتيـُ اليومية منذ القرف األوؿ 
اليجري، وىنا يكذّْب التاريُخ مرة أخرى مزاعـ الذيف يدَّعوف أف ال حياة لمعربية إلى جانب الميجات 

 .السوقية التي يسمونيا في ىذه األياـ بالعامية
ة الثانية التي تدعو إلى تيسير الخط العربي فقد ظيرت مع مطمع القرف العشريف، ورأيناىا أما الشعب

الذي اقترح فيو  ( The spoken Arabic of Egypt) في كتاب القاضي ولمور عف المغة المصرية
ولقي  [25]إلى جانب األخذ بالعاميَّة كتابة ىذه العامية بالحروؼ البلتينية، وقد مرَّت اإلشارة إليو
االقتراح إعراًضا، وىاجـ الناس صاحبو ىجوًما شديًدا، كما ىاجموا مف قبؿ اقتراًحا سابًقا ُمْزَدوًجا 

موسى )منشئ الوطنيَّة المصريَّة الحديثةيتناوؿ المغة والكتابة لمطفي السيد، الذي ُيَسمّْيو سبلمة  ). 
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وسكتت الفتنة، حتَّى جاء مصطفى كماؿ فَحَمؿ الناَس في تركيا عمى ما حمميـ عميو مف األضاليؿ، 
، فتجدََّد كبلـُ [26]وكاف في جممة ما ساَمُيـ مف األباطيؿ استبداؿ الحروؼ البلتينية بالحروؼ العربية
ُحؼ فيو، وكاف أعجب ما ظير في ذلؾ المشروع الذي تقدـ  النَّاس في إصبلح الخطّْ وخاَضِت الصُّ
بو شيٌخ مف ُشيوخ َمجمع المغة العربية في مختتـ ىذه الفترة التي نؤرخيا، واقترح فيو اتخاذ الحروؼ 

تينية لمكتابة العربيةالبل [27]. 
ثبلثة مف المشتغميف بالدراسات العربية "ىؿ ينبغي تغيير  ٕٖٜٔسألت مجمة "اليبلؿ" في سنة 

ُر إلجابتيـ بقو  لوالحروؼ العربية؟" وقدَّـ المحرّْ وفد عمى مصر في الشير الماضي العبلمة " :[28]
المغوي األب أنستاس الكرممي، فأتاحت الفرصة ألحد محرري اليبلؿ االجتماع بو، فدار الحديث 

غة العربية، وكاف أىـ ما تناولو الحديُث مسألة إصبلح الحروؼ العربية حوؿ شؤوف كثيرة تتعمَّؽ بالم
حتى تسيؿ القراءة بيا، فأْطَمَعَنا جنابو عمى طريقة ابتكرىا إلصبلح ىذه الحروؼ، فأحَبْبنا أف نطمع 

 الُقرَّاَء عمييا، وطمبنا أف يوافينا برأيو في ىذا الموضوع، كما طمبنا إلى عالميف جميميف أف َيُقوال
َكِمَمَتيما في ىذا الموضوع أيًضا، وىما األستاذ محمد فريد وجدي، واألستاذ محمد مسعود، وسيرى 

 ."القارئ في ىذه الردود الثبلثة آراء مختمفة، لو أف يحبذ منيا ما يشاء
 

أمَّا أنستاس الكرممي فيو يبدأ إجابتو بأنو يرفض كتابة المغة العربية بحروؼ غير حروفيا، ألفَّ ذلؾ 
يقطع الصمة بيننا وبيف ُتراث أجدادنا؛ ولكنو ال يمبث أف يقترح بعد ذلؾ وضع الحركات في صمب 
الكتابة، وتصوير الفتحة والكسرة والضمة بألؼ وياء وواو مشطورة بخط، كما يقترح أشكااًل جديدة 

انتيى إلى ، وبذلؾ نرى أنو  u, e, o لمحركات األوروبية التي ال نظير ليا في العربية، مثؿ حروؼ
 .مخالفة ما بدأ بو

 
أما محمد مسعود فيو يعارض أنستاس أشد المعارضة، ويرى أف في الحروؼ العربية ميزة ال تتوافر 
في غيرىا مف المغات، وىي االختصار، ويقوؿ إفَّ أقؿَّ إلماـ بقواعد المغة يغني القارئ عف الشكؿ 

حرؼ واحد أو حرفيف في كؿ بضع كممات،  الكامؿ، فبل َيحتاج إال إلى )بعض الحركات توضع عمى
مرشًدا إلى الصواب في النطؽ، وواقًيا عمى كؿ حاؿ مف مزالؽ األخطاء، وىو يبيُّْف ما يترتَّب عمى 
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ضرار، فمف ذلؾ تضخـ الكتب المطبوعة، واالضطرار إلى تغيير  تنفيذ اقتراح أنستاس مف تعقيد وا 
اولة إيجاد مصطمحات كتابية لتصوير الحركات حروؼ الطباعة، وىو بعد ذلؾ ال يرى ضرورة لمح

األوربية التي ال مقابؿ ليا في العربية، فالعربية نفسيا فييا مف الحروؼ ومف األصوات ما ال يوجد لو 
نظير أو مقابؿ في المغات األوربية، ثـ إنو يقوؿ متسائبًل: )دع كؿ أولئؾ، وقؿ لي فيما لو أخذ 

، ماذا يكوف  الشأف بإزاء القرآف الكريـ؟! أيطبؽ عميو وىو حـر ُمقدَّس منيع ال بأسموب األب المحتـر
تتناولو طوارئ التبديؿ والتغيير؟ أـ ال يطبؽ، فتكوف في المغة العربية طريقتاِف ِلَتْصِوير الكممات 
ـَ ِجدار الَقوميَّ  ة العربية ولفظيا؛ ال ائتبلؼ بينيما وال اتّْصاؿ، فتنقطع بمغة العرب األسباب، وينَثِم

 .(العربية، وُتحؿُّ أواِصُر الدّْيف، بؿ وتعمؿ فيو معاوؿ اليدـ والتدمير؟
 

ـُ بأفَّ الكتابة العربية تحتاج إلى تعديؿ يحفظ ُقرَّاَءىا مف أف يذىب ُكؿُّ قارٍئ  أما فريد وجدي َفُيَو ُيَسمّْ
ا بو في ِقراءة كمماِتيا، وىو ُيبيُّْف صعوبَة الشكؿ عم ى عماؿ المطابع وما يستنفد مف ِمْنُيـ مذىًبا خاصِّ

حيف، والكاتب ال يدعو صراحة لؤلخذ بالحروؼ البلتينية، ولكنو ال يعارُضيا  جيدىـ وجيد الُمصحّْ
 .في الوقت نفسيا، وُيحسُّ قارئ إجابتو أفَّ الخوؼ مف الناس وحده ىو الذي يمنعو مف الجير بو

بلح الحروؼ العربية؟وكتب طاىر أحمد الطناحي مقااًل عنوانو "ىؿ يمكف إص ، عرض فيو [29]
األصوؿ األولى لمكتابة، التي انتيْت إلى أْف ُنِقَؿ عنيا الخط العربي، فقاؿ إنو منقوؿ عف السوريانية 

لفينيقية، عف الديموطيقية )وىو الخط الذي كاف يستعممو عامة والنبطية، عف اآلرامية، عف ا
المصرييف القدماء( عف الييراطيقية )وىو خط الخاصة( عف الييروغميفية القديمة، ثـ تكمـ عف 

َـّ )ابف  التجويد والتحسيف والتَّجميؿ الذي أدخمو عميو كبار الخطاطيف منذ )قطبة( في العصر األموي ُث
ىػ، ثـ تكمَّـ عف شكؿ  ٜٛٙىبلؿ( إلى ياقوت الرومي المستعصمي المتوفى سنة مقمة(، ثـ )عمي بف 

الحروؼ بعد أف اختمط العرب بالعجـ فكثر المحف، ثـ قاؿ: )وقد انتشرِت الُحُروؼ العربيَّة بانتشار 
ة والتََّتِريَّة الحضارة اإلسبلمية، وُكِتَبْت ِبيا المغات التركية والفارسية واألردية واألفغانيَّة والُكْرِديَّ 

ْنِجيَّة والساحمية، كما ُكِتَبْت ِبيا لغة أىؿ المبليو وغيرىـ ممف  والمغوليَّة والبربِريَّة والسُّودانيَّة والزّْ
ذا استَْثَنْينا  ٕٓ٘يبمغوف نحو  مميوًنا، ما عدا نحو تسعيف مميوًنا يكتبوف المغة العربية بالخط العربي، وا 

موا الحروؼ البلتينية بدؿ الحروؼ العربية اآلف، َبِقَي عندنا ىذه األمـ أتراؾ األناضوؿ الذيف استخد
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الكثيرة التي تكتب بالحروؼ العربية الحالية منذ َنْحِو ألؼ سنة، وقد دونت بيا آدابيا وعموميا 
وفنونيا(، ثـ يتساءؿ الكاتب )فيؿ يمكف إصبلح الحروؼ العربية بعد ىذا التطور الذي انتيت إليو 

اإلسبلمية؟ لقد رأيت كيؼ اشتقت ىذه الحروؼ وكيؼ تطوَّرت حتى وصمت إلى ما ىي  بالحضارة
عميو اآلف، وقد كتبت بيا العموـ واآلداب وسائر الفنوف في األمة العربية وفي تمؾ األمـ التي انتشرت 

 .(فييا الحضارة اإلسبلمية منذ ذلؾ التاريخ
 
 

خط العربي، وأوليا اقتراح أحمد لطفي السيد سنة ويعرض الكاتب المحاوالت التي اقترحت إلصبلح ال
بالداللة ِبالحروؼ عمى الحركات فتكتب َضَرَب )ضارابا(، وبإثبات التنويف ورسمو بالكتابة  ٜٜٛٔ

فتكتب َسْعٌد ىكذا: )ساعدوف( بالرفع، و)ساعداف( بالنصب، و)ساعديف( بالجر، وبفؾ اإلدغاـ فتكتب 
الرفع، و)موحامماداف( في النصب، و)موحامماديف( في الجر، ثـ ُمَحمٌَّد ىكذا: )موحاممادوف( في 

، والذي يقوؿ ٕٖٜٔيتكمَّـ عِف اقتراح الراىب أنستاس الكرممي الذي أعمنو حيف كاف في مصر سنة 
وىو قريب مف اقتراح أحمد لطفي السيد مع تعديؿ طفيؼ، ثـ يتكمـ عف  ٜٗٔٔإنو فكر فيو سنة 

اآلف الختراع حروؼ جديدة أخرى، أِو استخداـ الحروؼ البلتينية بدليا الجيود التي بذلت والتي تبذؿ 
عمى نحو ما فعؿ األتراؾ، ويدلّْؿ الكاتب بعد ذلؾ عمى عقـ كؿ ىذه المقترحات وفسادىا، ثـ يختتـ 

 :المقاؿ بالرد عمى اقتراح الحروؼ البلتينية الذي أثاره وقتذاؾ عبدالعزيز فيمي
 
 

" إلى تغيير الحروؼ العربية واستخداـ الحروؼ البلتينية بدليا، وفاتيـ ما  كذلؾ يقوؿ الذيف َيميموف
قدمناه في ىذا الفصؿ مف أف اآلداب والعمـو العربية كتبت منذ نحو ألؼ سنة أو تزيد بيذه الحروؼ، 
وليس مف السيؿ إعادة طْبِعيا كمّْيا بالحروؼ البلتينية، سواء أكاف في األمة المصرية وحدىا أـ في 

ر األمـ التي كتبت آدابيا وعموميا بالحروؼ العربية، والتي يبمغ عددىا نحو ثبلثمائة مميوفسائ ". 
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عمى أننا لو ىجرنا الحروؼ العربية إلى حروؼ تخالفيا لنسيت اآلداب والعموـ القديمة؛ كما ُنِسَيْت "
س حروفيا اآلف، آداب المغة الييروغميفية وغيرىا مف آداب المغات األخرى التي ال يستخدـ النا

وألصبح بيننا وبيف تراث أجدادنا سدّّ منيع ُتعانيو األجياؿ المقبمة كما نعانيو نحف في المغة 
الييروغميفية؛ ومما يدلؾ عمى ذلؾ أيًضا أفَّ المُّغات الَّتي حمَّت الحروؼ العربية في كتابتيا محؿ 

نسيت آدابيا القديمة، وأصبح بينيا وبيف حروفيا القديمة؛ كالتركية، والفارسية، واألردية، وغيرىا قد 
 ."ىذه اآلداب حمقة مفقودة

 
 

إف البحث في مسألة الحروؼ العربية، أو إصبلحيا إلى وجو مف الوجوه المتقدّْمة، أو إلى وجو آخر "
ُيشاِبييا، إنَّما ىو بحث فيو مضيعة لموقت دوف الوصوؿ إلى ما يخفؼ العبء عمى المتعمميف، عمى 

يريدوف اختصار الطريؽ بالتشبو باألتراؾ؛ إنما ىـ في حقيقة األمر ال يريدوف إصبلًحا، أفَّ الذيف 
نما يريدوف انقبلًبا ليس مف السيؿ نجاحو بيف ىذه المبلييف مف الذيف يستخدموف الحروَؼ العربيَّة  وا 

ف َنَجَح بعض النجاح في أمة ال تزيد عمى أربعة عشر مميوًنا مف األت راؾ، وليس بيف ىذه األمـ، وا 
 ."ليا بالَحضارة العربية صمة إال صمة الديف

 
 

ىؿ تصمح لمكتابة العربية؟ –وكتب المستشرؽ اإليطالي نممينو عف )الحروؼ البلتينية  فبدأ  [30](
ف االنقبلب التركي في الحكومة الكمالية، واستبداليا الحروؼ البلتينية بالحروؼ حديثو بالكبلـ ع

، فيـ  العربية، وبيَّف أفَّ سبب ىذا التغير سياسي، وىو محاربة العنصر العربي والديف اإلسبلميّْ
ة يريدوف أف يزعموا أفَّ المدنية التركية أقدـ المدنيات، )فيي تتصؿ بالمدنيات البابمية واآلشوري

القديمة، وال اتصاؿ ليا بالتمدف اإلسبلمي، وليذا نجد حممة قوية تمثَّمت في كثير مف المظاىر، 
لغاء الطرؽ الصوفية، وتغيير  كإبطاؿ األحواؿ الشخصية، وتطبيؽ القانوف المدني السويسري، وا 

َـّ الزّْي، ومحاكمة َمْف َيْمَبُسوف الطربوش، والتزاـ مواعيد العمؿ في رمضاف كالعادة و  ما إلى ذلؾ( ُث
 :عارض نممينو اقتراح كتابة العربية بالحروؼ البلتينية، وبنى معارضتو عمى أسباب منيا
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أفَّ الخطَّ العربي موافؽ لطبيعة المغة العربية، ولو أردنا اسبتداؿ الحروؼ البلتينية بالحروؼ  – 1

بلتينية الحالية؛ لكي تعبر عف العربية لتحتَـّ عمينا إيجاد حروؼ جديدة نضيفيا إلى األبجدية ال
األصوات العربية التي تمثميا حروؼ ج، ح، خ، ش، ط، ظ، ص، ض، ع، غ، والحتجنا كذلؾ إلى 

 .التمييز بيف الحروؼ المتحركة الممدودة، وبيف الحروؼ المقصورة
ي ليس ومنيا أفَّ الخط العربي يمتاز بميزة فذة )فيو قريب مما يسمى باالختزاؿ، والخط العرب – 2

 .(في حاجة إلى اختزاؿ؛ ألف طبيعتو تغنيو عف طرؽ االختزاؿ
ومنيا أف استبداؿ الخط البلتيني بالخط العربي يستتبع نتائج خطيرة )فكيؼ يكوف مصير الكنوز  – 3

العظيمة التي خمفتيا اآلداب اإلسبلمية في الديف والفقو والفمسفة والعموـ واآلداب والفنوف، وغيرىا، 
ة بالخط العربي؟ وأمر كيذا فوؽ أنو خطر فيو متعذر، ألف الحركات ليا شأنيا الكبير وكميا مدون

في الخط العربي، وىي غير كبيرة األىمية في البلتيني، وألنو ال يمكف أف نتصور النفقات الطائمة 
ذا افترضنا أفَّ المنفعة في إبداؿ الخط العربي لكاف  التي تصرؼ في ىذا السبيؿ مف غير جدوى، وا 

اد، ولو كانت مصر وحيدة في اختيار  مف الضروري أف يسبؽ ىذا اتفاؽ بيف الشعوب الناطقة بالضَّ
الحروؼ البلتينية فيكوف ىذا سبب انشقاؽ الوحدة العربية، واآلف مصر ىي مركز اآلداب والعموـ 

بي الممتازالعربية في العالـ اإلسبلمي، فإذا تغيَّرت الحروؼ العربية فتخسر مصر ىذا المركز األد ). 
 
 

أمَّا الشعبة الثالثة مف ىذه الدَّعوة اليدامة فقد كانت تحاوؿ صرؼ الناس عف االىتماـ باألدب العربي 
القديـ، فيي تارة تدعو إلى أف تخص اآلداب القومية بمزيد مف عناية الدارسيف، فتعنى مصر باألدب 

الشامي، وتارة تدعو إلى توجيو عناية  المصري، ويعنى العراؽ باألدب العراقي، ويعنى الشاـ باألدب
خاصة لآلداب الحديثة، وتارة أخرى تدعو إلى العناية بما يحمو لبعض الناس أف يسمّْيو اآلف "األدب 

الشعبي"، واليدؼ األوؿ واألخير مف كؿ ىذه المحاوالت ىو صرؼ الناس عف الثقافة العربية 
ي، شعره ونثره وتاريخو وعمومو، بزعـ أنَّيا قد القديمة، وتقميؿ العناية بالماضي العربي اإلسبلم

 –أصبحت شيئا قديًما ال يبلئـ حياتنا، وال يتَّصؿ بيا، والجانب اليداـ مف ىذه الدعوة ىو أنَّيا تؤدّْي 



87                                                              بين الواقع المرصود واألمل المنشودالمغة العربية  

إلى تفريؽ  –وأكبر ظنّْي أفَّ أكثرىـ ال يعرفوف  –مف حيث يعرؼ أصحابيا ومف حيث ال يعرفوف 
ي الذي يمتقي عند االشتراؾ في مناىج دراسة العربية وتذوؽ أساليبيا، المجتمع العربي، بؿ اإلسبلم

فميس في العرب كميـ واحد ال يعرؼ األعبلـ الشامخة في األدب العربي القديـ مثؿ زىير، والنابغة، 
واألعشى، وحساف، وجرير، والفرزدؽ، واألخطؿ، وأبي تماـ، والمتنبي، والمعري؛ وليس فييـ واحد ال 

مف نفسو موضع اإلكبار، واإلجبلؿ، والتوقير، وكؿ العرب يسموف الفاعؿ فاعبًل، ويسموف يقع ىؤالء 
المفعوؿ بو مفعواًل، ويسموف كؿ باب مف أبواب النحو باسـ واحد، ويسموف التشبيو تشبييا، واالستعارة 

 .استعارة، ويسموف كؿ باب مف أبواب الببلغة باسمو
لقديـ، وَذَىَب ُكؿُّ واحد منيـ مذىبو في دراسة آداب ببلده أو فإذا انصرؼ الناس عف دراسة األدب ا

في دراسة اآلداب الحديثة، أو ما ُيَسمَّى باآلداب الشعبية، لـ يبؽ ىناؾ قدر مشترؾ بيف ثقافات 
 .الجيؿ القادـ مف العرب بؿ المسمميف

ف القدر المشترؾ مف الذو  ؽ ومف التفكير، الذي ال تفاُىـ وىذا القدر المشترؾ مَف الثَّقافة ىو الَّذي يكوّْ
ذا انصرؼ الناس عف دراسة عموـ اآلداب العربية القديمة؛ كالنحو والببلغة،  وال تواُصؿ بغيره، وا 
وَجَرْوا َوراَء ُكؿّْ ناعؽ يزُعـ أفَّ القواعد القديمة معقَّدة، وذىب كؿ منيـ مذىبو في استنباط قواعد 

لـ يفيـ أحدىـ عف اآلخر، فإذا اختمؼ مصري وحجازي  جديدة، وتسمية المسميات بأسماء مبتكرة،
مثبًل في ضبط كممة مف الكممات فتحاكما إلى قواعد المغة، وقاؿ الحجازي ىذا فاعؿ، لـ يفيـ عنو 
الذي ال ُيَسمّْي الفاعؿ فاعبًل؛ ولكنَّو ُيَسمّْيو )موضوًعا( أو )أساًسا( أو )مسنًدا إليو(، بحسب اقتراح 

لمعارؼ المصريةإحدى لجاف وزارة ا ذا قاؿ أحدىما ىذا منصوب ألنو حاؿ، أو تمييز، أو [31] ، وا 
ظرؼ، أو مفعوؿ مطمؽ، أو مفعوؿ معو، أو مفعوؿ ألجمو، لـ يفيـ اآلخر الذي ال يميز بيف حالة 

ىذه الحاالت، ألنو يسمييا جميًعا )تكممة(، وقس عمى ذلؾ سائر قواعد النحو والببلغة مف [32]. 
 
 

ىذه الوجية، وصرفيـ عف ذلؾ ىو ما يعمؿ لنا ِعناية األوروبييف بتوجيو العرب في دراساتيـ األدبية 
العناية باألدب القديـ، ودعَوتيـ عمماَءىـ ومفكّْرييـ إللقاء المحاضرات، وتأليؼ الكتب، وشيود 

المؤتمرات، التي تعيف عمى تقوية ىذا االتجاه، بعد أف يقترحوا عمييـ موضوع ما يدعونيـ إللقائو 

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2111#_ftn31
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2111#_ftn31
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2111#_ftn32
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2111#_ftn32
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 .وتأليفو مف بحوث، أو محاضرات، أو كتب
اليدامة كميا تستيدؼ غايتيفكانت ىذه الدعوات  : 

 
ة، بتفريقيـ في الديف، وتفريقيـ في المغة، وتفريقيـ في  -ٔ تفريؽ المسمميف عامَّة، والعرب خاصَّ

الثقافة، وَقْطِع الطَّريؽ عمى توسُّع المغة العربية الُمحتمؿ بيف مسممي العالـ، حتى ال تتـ وحدتيـ 
 .[33]الكاممة

قطع ما بينيـ وبيف قديميـ، والحكـ عمى كتابيـ )القرآف( وكؿ تراثيـ بالموت، ألفَّ ىذا القديـ  -ٕ
 .المشترؾ ىو الذي يربطيـ، ويضُـّ بعضيـ إلى بعض

، وال ىو في الدعوة إلى الحروؼ البلتينية، فمثؿ ىذه وليس الخطر الكبير في الدعوة إلى العامّْيَّة
الدعوات ظاىر الخطر، وأصحابيا مف مغفمي اليداميف؛ ولكف الخطر الحقيقي ىو في أنصاؼ 

الحموؿ، الخطر الحقيقي في الدعوات التي يتوالىا خبثاء اليداميف، ممف يخفوف أغراضيـ الخطيرة 
معوف في كسب عاجؿ، وال يطمبوف انقبلًبا كامبًل ويضعونيا في أحب الصور إلى الناس، وال يط

، حيف وصؼ تطور المجتمع  Gibb سريًعا، ولكنيـ يقنعوف بالتحوؿ اليادئ الذي أشار إليو
، الخطروف مف خبثاء [34]اإلسبلمي المصري بأنو يسير سيًرا ىادًئا تدريجيِّا ال يكاد يسترعي االنتباه
اليدَّاميف ىـ الذيف يزعموف أنيـ مشفقوف عمى العربية، وأنيـ يحمونيا مف خطر الداعيف إلى العامية 
لى كتابتيا بالبلتينية؛ ولذلؾ فيـ ال يطالبوف إال بتطعيميا بالعامية، وال يطمبوف بأكثر مف تعديؿ  وا 

واعدىا، وال يذىبوف إلى استبداؿ الحروؼ البلتينية بحروفيا، ولكنيـ َيْقترحوف تغيير قواعد بعض ق
اإلمبلء، ىؤالء ىـ أصحاب الحؿ الوسط الذيف يمثموف في ىذه المؤامرة عضو العصابة الَِّتي تَْنَحِصُر 

إليو فراًرا مف  ُمِيمَّتو في التظاىر أماـ الضحية بالشفقة عميو، والحرص عمى مصمحتو لتسكف نفسو
ـْ جميًعا عمى سواء، فالمسألة ال َتْحَتِمُؿ حبلِّ وسًطا.. إمَّا  َحممة السكاكيف الذيف يتيدَُّدوَنُو، والواقع أنَُّي

مَّا أف ُنْسِقَط ىذه  أف َنَتَمسَّؾ ِبِديننا وِبَوحدتنا، فنتمسؾ بالعربية؛ كتابة ولغة ونحًوا وأدًبا وثقافة، وا 
نا، وعند ذلؾ يستوي أف يكوف الذي نعدؿ إليو ىو ىذا أو ذاؾ مما يقترحوفاالعتبارات مف حسابِ  . 

 
[35]"ولعؿَّ أسموب فكري أباظة مف أصمح األمثمة عمى ما أقوؿ، خذ مثبًل مقالو "التقميد ـز لذي ، ا

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2111#_ftn33
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2111#_ftn33
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2111#_ftn34
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http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2111#_ftn35
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 :يسخر فيو مف المتفرنجيف، فيقوؿ فيما يقوؿ
دعنا مف ىذا وانتقؿ بنا إلى االجتماعيات، وتعاؿ معي نحدؽ ونحممؽ في ذلؾ الطالب الصعيدي "
( الطربوش، ووضع عمى شعره  )القحؼ(، الذي أبى إال أف يقمد )الخواجات(، فطرح الطربوش و)ِزرَّ

سة شكؿ )الشبو منحرؼ( البرنيطة أو )الكسكتة(، ىؿ )األكرت(، ورأسو التي أخذت في عالـ اليند
تفرؽ بينو وبيف بائعي اإلسفنج ومساحي األحذية مف األرمف )وجرسونات( القياوي بعد )التشطيب( 

 ."!!وبائعي اليانصيب، والفاريف مف الخدمة العسكرية؟
" الطربوش، فظيرت مف  ثـ انظر إليو وقد أبت سميقتو وطبيعتو وخمقتو إال أف )يزحمقيا( كما )يزحمؽ(
تحت حوافييا )القصة( البمدي، )البوالقي( وظير مف تحتيا وجو )كالفرمة(، أو )كالطرة( ال تستطيع 

 ."!!فؾ رموزه أو حؿ طبلسمو؟
 
 

، ىجر الجبة " فإف لـ تعجبؾ ىذه )التقميعة(، فتعاؿ معي أفرجؾ عمى أستاذ مف طمبة دار العمـو
... ٔي )البنطموف( واحتؿ الطربوش رأسو )الزلطة(.... نمرة والقفطاف والمركوب والعمة، ودخؿ ف

ذا شرب  ذا أكؿ )شمر(، وا  واختفت ربطة )البمباغ( داخؿ الياقة الواسعة... فإذا سار ىروؿ، وا 
ذا ىب )زي الناس( احتاس، كؿ ىذا العناء ألنو يريد أف  ذا جمس جمس القرفصاء، وا  )مصمص( وا 

بيعية والمعنويةيقمد )األفندية( رغـ أنؼ حالتو الط ". 
فإف لـ يكفؾ ما قدمت مف سخافات التقميد، فتعاؿ اجمس مع أصدقائؾ المصرييف الحاضريف حديثًا "
مف إنكمترا، وانظر كيؼ يتكمفوف الجمسة، والنغمة وكيؼ يطمبوف )الشاي( في الميعاد، وكيؼ يكتفوف 

يكرىوف الشاي، ويودوف لو  بوضع قطعة سكر واحدة في الفنجاف، وأقسـ لؾ بكؿ عزيز لديؾ أنَّيـ
 "!(شحنوا الفنجاف بقطع السكر التي أماميـ لوال )المبلمة

 
 

وتعاؿ انظر أحدىـ وقد تزوَّج مف )لندف( ثـ حضر إلى القاىرة مع زوجتو، مقمًدا الزوج األجنبي في "
معيما  المعاممة، والمجاممة، والقياـ، والجموس... كؿ ىذا في خارج المنزؿ، فإذا استطعت أف تدخؿ
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داخؿ المنزؿ سمعت بأذنيؾ كؿ أصناؼ وأنواع )الردح( األصمي، ورأيت بعينيؾ كيؼ ييوي 
)بالكفوؼ( و)المكاكيـ( عمى الوجو والصدر، ثـ إذا أردت إلقاء نظرة سطحية عمى مسكف الزوج المقمد 

بوىا( المتفرنج وجدت )الشمت( و)الكتاكيت( في الصالة... ووجدت )الوالدة ىانـ( الحاجة )ست أ
 ."تخرط المموخية، أو )تقمع( البامية... والعاقبة عندكـ في المسرات

 
 

فالخطر في مثؿ ىذا األسموب خفي غير واضح، واألسموب بعد ذلؾ خفيؼ مستممح يستيوي القارئ، 
 .ولكف المقاؿ مع ذلؾ ال يكاد يفيمو أو يتذوقو مف العرب غير المصري

ية نفسيا وال ىو في الحروؼ البلتينية بعينيا، ولكنو في إف الخطر في ىذه الدعوات ليس في العام
قبوؿ مبدأ التطوير، فالذيف يجتمعوف اليـو عمى تكمـ عربية واحدة فصيحة، ويمتزموف فييا قواعد 

موحدة، لغة وكتابة، إذا سمموا بمبدأ التطوير وأخذوا فيو، فسوؼ ال يتفقوف عمى سبيؿ واحد يسمكونو 
منيـ مذىًبا يغاير مذىب اآلخر، ثـ إنيـ سوؼ ال ينتيوف في ذلؾ عند في ذلؾ، وسيذىب كؿ واحد 

حد معيف تنتيي عنده سعة الخمؼ بيف المغات الجديدة، الناشئة عف قبوؿ مبدأ التحرر مف القواعد؛ 
ألفَّ التَّمسُّؾ ِبيا والتزاـ طريقيا ىو العامؿ الوحيد الذي ضبط تطور العربية وصاف وحدَتيا خبلؿ 

قرًنا، فأصبح القرآف بفضؿ ذلؾ؛ وكأنو أنزؿ فينا اليـوأربعة عشر  . 
 
 

وأصبح شعراء العربية وفقياؤىا وفبلسفتيا وكتابيا وأطباؤىا ورياضيوىا وطبيعيوىا وكيميائيوىا، 
وكأنَّيـ كتبوا ما كتبوا وألَّفوا ما ألَّفوا باألمس القريب، وتمؾ ميزة مّف ا بيا عمينا، ولـ تحَظ بيا أمة 

مـ، وليس ذلؾ كمو إال بفضؿ اجتماع المسمميف عمى قداسة المغة التي نزؿ بيا القرآف، مف األ
والتزاميـ أف ال يخرجوا عمى أساليبيا وقواعدىا، عمى أف ذلؾ لـ يكف في يـو مف األياـ داعية إلى 
وُّر تحجر المغة، وجمود مذاىب الفف فييا، ووقوفيا عند حد تعجز معو عف مسايرة الحياة، فميس التط

نفسو ىو المحظور، ولكف المحظور ىو أف يخرج ىذا التطور عف الحدود المقررة المرسومة، وذلؾ 
يشبو تقيُّد النَّاس في حياِتيـ االجتماعيَّة بقوانيف الديف واألخبلؽ، فميس يعني ذلؾ أنَّيـ قِد استعبدوا 
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نَّو َيْعِني أنَّيـ َيْسَتِطيعوف أف ليذه القوانيف، وأنيا قد أصبحت تحوؿ بينيـ وبيف مسايرة الحياة، ولك
يغدوا وأف يروحوا كيؼ شاؤوا، وأف يستمتعوا بخيرات الدنيا وطيّْباتيا، ويتصرفوا في مسالكيا ويمشوا 

 .في مناكبيا، كؿ ذلؾ في حدود ما أحؿ ا، وكؿ ذلؾ مع االلتزاـ بالوقوؼ عند حدود ا
 
 

ا طابقوا بيا مذىب القرآف وشعر العرب، وتركوا لمناس كذلؾ المغة، وضع المغويوف والنحاة ليا حدودً 
مف بعد أف يستحدثوا ما شاؤوا مف أساليب، وأف يتصرَّفوا فيما أرادوا مف أغراض، وأف يجددوا ما 

أحبوا مما يشتيوف، ولكف كؿ ذلؾ ينبغي أال يخرج بيـ عف الحدود المرسومة، فماذا في ذلؾ غير 
الشْمؿ؟ ولماذا نحّف إلى مثؿ ما اْبُتِمَي بو غيُرنا ِممَّف لـ  ضماف االستقرار، والحرص عمى جمع

يكرميـ ا بمثؿ ما أكرمنا، ولماذا نشتيي أف تتَبْمَبَؿ ألِسَنتُنا حتى ال يفيـ بعضنا عف بعض، كما 
تبمبمت ألسنة الذيف كانوا مجتمعيف عمى البلتينية فتفرقوا فييا؟ وأي ربح قد جنوه مف بعد؟ وأي مزايا 

قوىا ِممَّا لـ تكف تحققو ليـ وحدتيـ المغوية؟ وىؿ وقع بعضيـ في بعض، وولغ بعضيـ في دماء حقَّ 
بعض، إال مف آثار ىذه الفرقة المغوية، التي جعمت منيـ أمًما بعد أف كانوا أمة واحدة، والَّتي ترتَّب 

 عمييا أف فقدوا وحدتيـ المسيحية، ثـ لـ يستطيعوا أف يعودوا إلييا بحاؿ؟
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تطفات من لغتنا الجميمةمق  

 لغة الضاد
 

 قؿ لي بربؾ : ىؿ صادفَت بستانػا *** يحوي مف اأُلُكؿ الفّيػاض ألوانػا 
 فيو الفواكو مما طػاب مغػِرُسيػا *** أو الثمػاُر تػدّلى فيػو أفنػانػا 

 أو الينػابيػُع ، جػّؿ ا باجُسيػا *** كدفقػة الروح ُتزجي الخير رّيانا 
ػـ ظبلَؿ األنس مائسًة *** فيو، يراقص غصَف الَحور ىيمانا ييوى النسي  

 أو العصافيػُر سكرى تنثني طربػًا *** بعطػر أنساميػا ينساح نشوانػا 
، بيػا قػد جدت فنانا   تبػارؾ ا ، ىػذا الفضؿ أليمني *** آيػاِت درٍّ
  أسّبػح ا ، يحػدوني لحضرتػو *** قمٌب تفّجػر حّبػا، فاض تحنانػا
 قد شاره مف لسػاف الّضػاد مقخرًة *** لّمػا تشػّرؼ بالتنزيػؿ قرآنػا 
 لساُننػا قد سرى سحػرًا ، يؤلقػو *** معنى بديػُع، ولفظ دّؽ ِعرفانػا 
 أما المعػاني فبحػٌر زاخػٌر عبٌب *** والمفظ فيو استوى قيعًا وشطآنػا 

در حصبانا نسعى إليو ِنيػااًل مف مراشفػو *** ونصطفي مف جميؿ ال  
 إف رمَت معنًى جميبًل نمَت أوفػره *** أو ِشمَت لحنًا لطيفًا حزَت ألحانػا 
 إف كانت الَحْمُي قد صيَغْت بعسجدىا *** فيّيجْت بوميػض المػاؿ دنيانػا 
 فإف أنوار آي الضػاد مف شػرٍؼ *** قد تّيَمْت قبؿ أىػؿ العيف عميانػا 

*** في كؿ آف ترى مف حسنيا شانػا فْيي العرائس ال تبػمى عمى ِقػَدـٍ   
 تيديػؾ كؿَّ جديد مف والئػدىػا *** كفمقة البػدر ، بؿ فاقتْػو إحسانػا 
 وصوُغيا لصحيح الفكػر يكسبػو *** فوؽ الوضوح بيانػًا جػّؿ تبيانػا 
 والشعر أغرودة الميفػاف يرسميػا *** نفثػًا يحرؾ في األعماؽ أشجانػا 

امعػوف بو *** ويميػب القػوـ إحساسًا ووجدانػا يمقيػو نبضًا يييػـ الس  
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 يثيػر فييػـ غراس الخيػر يانعة *** ويدفػع القػـو لمميػداف شجعانػا 
 والنثر نسٌج حوى مف سندٍس أَلقػًا *** فيو السنػاء، ومف إسػتبرؽ زانػا 
 يعمو بو َمف سمت في قمبػو ِفَكػُر *** ُجّمى تساوؽ في األثمػاف ِعقيانػا 

درُّ لسػاف الضػاد منػزلػة *** فييػا اليػدى والندى والعمـ ماكانا    
 

 غرائب وعجائب المغة العربية

 
 قد تكوف رأيت مف قبؿ غرائب في الدنيا وعجائب .... ولكنني اآلف أضع لؾ شيئا أستطيع 

 أف أقوؿ بأنو جمع ما بيف الغرابة ... والطرافة بنفس الوقت ... فإليؾ 
ئؼ لغتنا العربية التي أدىشتني فعبًل بغرابتيا وطرافتيا إحدى غرائب وطرا  

 

 أبيات كؿ حروفيا بدوف تنقيط

  
 الحمد  الصمد حاؿ السرور والكمد 

 ا ال الو إال ا موالؾ األحد 
 أوؿ كؿ أوؿ اصؿ األصوؿ و العمد 
 الحوؿ والطوؿ لو ال درع إال ما سرد 

 
 

يرأبيات تقرأ طرديًا وعكسيًا بدوف تغي  



95                                                              بين الواقع المرصود واألمل المنشودالمغة العربية  

  
  "قمر "يفرط عمدا "مشرؽ" رش ماء دمع" طرؼ يرمؽ
 قد حبل كاذب وعد تابع لعبا تدعو بذاؾ الحدؽ 
 قبٌس يدعو سناه إف جفا فجناه انس وعد يسبؽ 
 قر في إلؼ نداىا قمبو بمقاىا دنؼ ال يفرؽ

 
 

  بيتا مدح يصيراف ىجاًء بقراءة كؿ بيت عكساً 
 
 

 باىي المراحـ البس كرما قدير مسند 
 باب لكؿ مؤمؿ "غنـٌ لعمرؾ "مرفد 

 
 

  اذا عكسنا ترتيب حروؼ كؿ بيت
 
 

 دنس مريد قامر كسَب المحاـر ال يياب 
ٌر مِكٌر "معَمـ" نغؿ مؤمؿ كؿ باب دفَ   

 
  أبيات في كؿ كمماتيا حرؼ شيف

 
 فأشعاره مشيورة ومشاعره وعشرتو مشكورة وعشائره 
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ه شمائمو معشوقة كشمولو ومشيده مستبشر ومعاشر   
 شكور ومشكور وحشو مشاشو شيامة "شمير يطيش "مشاجره 

 

 
  بيت تتشابو فيو نطؽ بعض الكممات وتختمؼ في المعنى

 
 طرقت" الباب حتى كؿ متني ولما كؿ متني كممتني 

 المقصود بكممة كؿ متني أي تعبت اكتافي مف طرؽ الباب 
 
 

جممة مثؿ الكممات المنحوتة أي المركبة مف كممتيف او اكثر وقد تكوف   
 

 برمائي : بر وماء 
 إّمَع او إّمعة : مف يتبع رأي الناس ، مف كممة ) إني معؾ )

 بسممة : مف كممة ) بسـ ا الرحمف الرحيـ )
 
 

  المثنى الداؿ عمى كائنيف غير متشابييف
 

 الثقبلف : االنس والجاف 
 الوالداف : االب و االـ
 الداراف : الدنيا و اآلخرة
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لمغرب والعتمةالعشاءاف : ا   
  األصغراف : القمب و المساف
  األصفراف : الذىب والزعفراف

 
 

  أصؿ تسمية الشيور اليجرية
 
 

  محـر : النو أحد األشير الحـر عند العرب
 صفر : الف ديار العرب كانت تخمو مف اىميا في ىذا الشير بخروجيـ الى الحرب 

  بعد شير محـر ، ويقاؿ : اصفرت الدار اذا خمت
  ربيع االوؿ ، ربيع اآلخر : لوقوعيما في الربيع

  جمادي االولى ، جمادي اآلخرة : النيما يأتياف في الشتاء حيث يتجمد الماء
  رجب : كاف العرب يعظمونو بترؾ القتاؿ

  شعباف : كانت القبائؿ تتشعب لمحرب و االغارات بعد تركيـ ليا في رجب
في وقت اشتداد الحررمضاف : اشتؽ مف كممة الرمضاء لوقوعو    

  شواؿ : الف االبؿ كانت تشوؿ فيو بأذنابيا أي ترفعيا طمبا لمتمقيح
  ذو القعدة : كانت العرب تقعد فيو عف القتاؿ

  ذو الحجة : كاف الحج يقاـ فيو
 

  معاني بعض االسماء
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  زينب : شجرة حسنة المنظر طيبة الرائحة
سعخديجة : الطفمة التي تولد قبؿ الشير التا  
  خنساء : مف بيا جماؿ في انفيا

  فاطمة : المرأة التي فطـ عنيا ولدىا
  اـ كمثـو : المرأة ذات الوجو الممتمئ

  لجيف : الفضة
  ىيثـ : ابف الصقر
  ىشاـ : الجود و الكـر
  جعفر : النير الصغير
  الحارث : الكاسب لمماؿ

  عمي : كثير االرتفاع والعمو
ة مف ألواف اإلبؿ بياض يعموه شبيو بالصفرة صييب : تصغير أصيب والصيب  

 الشعر وقد خالط لونو الحمرة 
  حسيف : الجبؿ العالي

  ياسيف : يا انساف بالحبشية
 المقداد : الجميؿ الحسف القواـ

 
 

 نشيد لغتي
 لغتي...ديني...وطني

 لغة االمجاد منذ يعربي****لغتي
 ولساف الحؽ مف عيد النبي***لغتي

خ ابي***لغتيمجدىا مجدي وتاري  
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------------------- 
 لغتي...ديني...وطني

 لغة الرحماف في قرآنو***لغتي
 ولساف الوحي في تبيانو***لغتي
 وبياف الحر عف وجدانو***لغتي
------------------ 

 لغتي...ديني...وطني
 ينقؿ التاريخ في اسطره***عزة الماضي وال تغفمني***لغتي

عانيو والتعجزني***لغتييعجز الفناف في تعبيره***عف م  
 ويضيؽ الفف في تصويره***عف مبانيو وال تخذلني***لغتي

----------------- 
 لغتي...ديني...وطني

 وسعت كؿ طريؼ وتميد***لغتي
 ووعت لي عزة الماضي المجيد***لغتي
 ضمنت لي في فـ الدنيا الخمود***لغتي

 لغتي...ديني...وطني
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  الخاتمــــــــة 

قيف قارئو بما لمعربيَّة مف ميزٍة ال تدانييا لغة أخرى في العالـ بأسِره، يبأْف أزيد مف ثي حديِتـ وأختَ 
يمكف أْف نممسيا في بعض المواضع التي أشارت إلى َحقائؽ عمميَّة في القرآف الكريـ والسنَّة المطيَّرة؛ 

ة مف المعنى َتحِمميا تراكيبيا، ممَّا يطمعنا عمى أفَّ ليذه المغة ُقدرًة عمى تأدية وحْمؿ مستويات متراكب
 -ولعؿَّ مثبًل واحًدا مف ذلؾ مف بيف أمثمة كثيرة تطمئفُّ النفس إلى ىذه الحقيقة، يتضمَّنو قوؿ ا 

ـْ َخْمًقا ِمْف َبْعِد َخْمٍؽ ِفي ُظُمَماٍت َثبَلٍث ﴾ ﴿  - تبارؾ وتعالى ـْ ِفي ُبُطوِف ُأمََّياِتُك .َيْخُمُقُك  

  

أفَّ الجنيف تمفُّو ظممُة المشيمة، والمشيمة  ٜٓٚٔسّْريف لمظممات الثبلث حتى عاـ لقد كاف فيـ المف
ؿ العمماء التجريبيُّوف في محاوالٍت  ـُ تمفُّو ُظممة ُجدراف البطف، وقد توصَّ تمفُّيا ظممُة الرَِّحـ، والرَِّح

ِرَج الرحـ إلى أفَّ لِعبلج بعض حاالت الُعقـ وىـ ُيْجُروف تجاِرَب لمحاولة التمقيح واإلخصاب خا
البويضة الممقَّحة المخصبة إذا تعرَّضت ألدنى نسبٍة مف الضوء في الفترة مف يوـٍ إلى ثبلثيف يوًما 
موا إلى ذلؾ بعَد سمسمٍة طويمة مف التجارب ينمو فييا  فإفَّ الجنيف ُيصاُب بالتشوُّه التاـ، وقد توصَّ

موا إلى النموّْ السميـ الجنيف ُمشوًَّىا مع أْخذ كؿّْ االحتياطات البل زمة والُفروض الممكنة، فمـ يتوصَّ
لمجنيف إال بعد إْجرائيا في الظُّممة التامَّة، ممَّا حدا بأَحد ىؤالء العمماء وىو يقرأ تمؾ اآلية السابقة إلى 

الظممة في  أْف يكُتب مقااًل عمميِّا أثَبَت فيو إشارة الُقرآف الكريـ إلى تمؾ الحقيقة التي تشيُر إلييا كممة
. اآلية السابقة  

  

إفَّ المغة العربيَّة قادرٌة عمى أْف تحمؿ تراكيُبيا مستوياٍت مف لممعاني ُتؤدّْييا كما اتَّضح ذلؾ مف ىذا 
المثاؿ، ومثؿ ذلؾ يمكف أْف ُيقاؿ عف َحقيقة بصمات األنامؿ، وىي مف نتائج الكْشؼ الِعممي 

 الحديث، ولعمَّو قد ُأِشير
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، لقد كاف ﴿ َبَمى َقاِدِريَف َعَمى َأْف ُنَسوَّْي َبَناَنُو ﴾  -تعالى  – رآف الكريـ في ِمثؿ قولوإلييا في القُ 
المفسّْروف ُيِشيروف إلى أفَّ ا قادٌر عمى أْف َيْبَعَث اإلنساف وأْف يعيده بأدؽّْ تفاصيمو، ومنيا األصابع 

مفاصؿ والعضبلت واألعصاب، لكف بعد بأطرافيا بَوصِفيا أعضاء ُمعقَّدة التركيب تكُثر فييا ال
إضافًة إلى القوؿ السابؽ -الكْشؼ الحديث لبصمات األنامؿ يمكف  أفَّ ا ُيِعيُد ىذه األنامؿ  - 

ببصماتيا الدقيقة التي ال تَتشاَبُو مع ُمعاصٍر أو سابؽ أو الحؽ، فيو مستوى مف المعنى أدَّْتو العربيَّة 
لمواضع التي ُتَطمِئُف اإلنساف إلى لغٍة بارعة تمكَّنت مف التعبير كأحسف األداء، إلي غير ذلؾ مف ا

رىا فُتؤدّْي لؾ ما تريُد بكفاءٍة  عف نفسؾ لتُفِيـ اآلَخريف ولتَفَيـ عنيـ، ولتكوف لؾ أداة ذلواًل ُتسخّْ
. واقتدار  

  

. مغة ِلَمف أرادَ لكفَّ ذلؾ يحتاُج إلى درجٍة طيّْبة مف التعمُّـ والتدرُّب؛ حتى يسمس ِقياُد ىذه ال  

  

ومف باب تيسيِر تعميـِ ىذه المغة فإفَّ االستفادَة مف ُمعَطيات العصر َلُتعدُّ مف الوسائؿ الممِكنة ليذا 
. الغرض؛ كاسِتعماؿ الحاسوب وغيره ممَّا أنتَجْتو الحضارة الحديثة  

  

عوبة والتعقيد لتث بت أفَّ نتيجة تمؾ المقارنة لصالح إفَّ مقارنة العربيَّة بغيرىا مف المغات في درجة الصُّ
العربيَّة، ُخْذ عمى ذلؾ مثبًل المغة الصينيَّة، فإفَّ المتحدّْث بيا ال ُبدَّ لو أْف ُيتِقف أكنز مف ثبلثة آالؼ 
مقطع صوتي، لكؿّْ مقطٍع صورة خطيَّة حتى يستطيع أْف يتعاَمؿ بيذه المغة بحريَّة واقِتدار، ومع ذلؾ 

وا ولـ يئنُّوا مف تمؾ الصُّعوبة التي َيشُعر بيا أبناء العربيَّة تجاه ُلغِتيـ الحبيبة؛ ذلؾ فإفَّ أىَميا لـ يشك
أنيـ أدَرُكوا ما ُتؤدّْيو ىذه المغة في حياتيـ، وأنيا وسيمٌة مف وسائؿ تحقيؽ الذات اإلنسانيَّة ووسيمة مف 
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وا بيا واصبروا عمييا، فيؿ نحف أقؿُّ مف ىؤ  الء إدراًكا لما ُتؤدّْيو لغتنا في وسائؿ توحيدىـ، فاعتزُّ
 حياتنا؟

  

ويكفي أْف نعمـ أفَّ لغًة كاأللمانية َيِشيُع فييا اإلعراُب؛ ففييا حالة الرفع والنصب والجر واإلضافة، 
وَيِشيع في َقواِعدىا الشُّذوُذ المرصوُد عمى كؿّْ قاعدٍة مف قواعدىا، بؿ إنَّؾ َلَتِجُد استثناءات تتخمَّؿ 

ذوذ عمى كؿّْ قاعدة، ثـ إفَّ لكؿّْ مفرٍد جمًعا ينبغي أْف ُيحَفظ عند معرفة ُمفَرده؛ ألفَّ صور مواضع الش
الجمع فييا ال تسيُر عمى صوٍر وطرٍؽ واحدة، فالشُّذوذ فييا واالستثناء ىو األصؿ، ومع كؿّْ ذلؾ 

مموف والعامَّة؛ ألنيـ ُيدِركوف قيمة تجُد األلماِنيَّ يعتزُّ بمغتو، وال َيرَضى بيا بديبًل، وُيقِبؿ عمييا المتع
 المغة في َحياتيـ، فيؿ نحف أقؿُّ مف ىؤالء إدراًكا لدور المغة في حياتنا؟

  

إفَّ إدراكنا لما ُتؤدّْيو المغة في حياتنا مف دور عاـ يتمثَّؿ في ُقدرتيا عمى القياـ بالوظائؼ التي ُتؤدّْييا 
ضاؼ إلى ذلؾ أنيا مدخمنا إلى فْيـ ِديننا وما ُكِتَب مف ُعموـٍ كؿُّ لغٍة في حياة المتحدّْثيف بيا، ثـ يُ 

في حضارة اإلسبلـ، إفَّ ذلؾ ُيمثّْؿ داِفًعا قويِّا ألْف ينزؿ ىذه المغة المنزلَة البلئقة بيا، ثـ إذا أَضْفنا 
مع  إلى ذلؾ ُقدرتيا عمى أْف تكوف لغة العمـ كما كانت بما تمتَّعت بو مف ِصفاٍت ُترشّْحيا لذلؾ،

االستفادة مف معطيات العصر واألْخذ بأسبابو كإدخاؿ الحاسب اآللي في ِخدمتيا، كؿُّ ذلؾ يدَفُعنا 
إلى أْف نحسف اصِطناع ىذه المغة، وأْف نكوف عمى يقيٍف مف أنيا قادرٌة عمى الوفاء بما َنطُمبو منيا إْف 

. نحف وفَّينا ليا بما تطُمُبو ىي منَّا  

  

 



103                                                            بين الواقع المرصود واألمل المنشودالمغة العربية  
  

 المراجع 
إلى دراسة النحو العربي عمى ضوء المغات السامية" "المدخؿ -ٔ  

، نقبًل عف "فصوؿ في فقو عربية"؛ د/ ٕٓٔـ، ص ٜٔ٘ٔ، طبعة القاىرة عاـ د/ عبدالمجيد عابديف 
. ـٜٓٛٔطبعة الخانجي،  ٛٓٔرمضاف عبدالتواب، ص   

ريخ، بيروت ببل تاطبعة دار اليدى "  ،الخصائص " البف جنى تحقيؽ : محمد عمى النجار  -ٕ
.وانظر: "مدخؿ إلى عمـ المغة"؛ د. محمد حسف عبدالعزيز   

، و"مدخؿ إلى عمـ المغة"؛ د. ٜٓ، ٜٛانظر في ذلؾ "التعريؼ بعمـ المغة"؛ لديفيد كريستؿ ص  -ٖ
، و"المغة"؛ لفندريس  ٖٙ، و"مف أسس عمـ المغة"؛ د. حبمص صٜمحمد حسف عبدالعزيز ص 

. ٖ٘ص  
. ٗٙ، و"مف أسس عمـ المغة"؛ د. حبمص، ص ٔٔص انظر: "المغة"؛ لفندريس،  -ٗ   



104                                                            بين الواقع المرصود واألمل المنشودالمغة العربية  
  

352: 1ديوان حافظ إبراىيم  -5  
من الفصل الثاني في ىذا الكتاب 2راجع الفقرة  -6 . 

ات" راجع مقاًل لممنفموطي في مياجمة الريحاني وفرقتو أثناء الحرب العالمية األولى في "النظر  -7
تحت عنوان "المالعب اليزلية 27 – 2 ". 

ل ما ظير في ىذا الميدان رواية "زينب" لييكل, التي كتب حوارىا بالميجة السوقية -8 وكان أوَّ . 
 253" ص 1921أكتوبر  – 1252راجع مجمة مجمع المغة العربية: الجزء األول "شعبان  -9

, والجزء الرابع 271 – 219" ص 1926أكتوبر  – 1255, الجزء الثالث " شعبان 269إلى 
, وراجع كذلك مقاًل لعضو آخر من أعضاء 215 – 391" ص 1927أكتوبر  – 1256"شعبان 
تحت عنوان "دراسة في الميجة المصرية" في الجزء الثالث  –وىو عبدالقادر المغربي  –المجمع 

231 – 393ص  . 
تحت  277 – 272, ص 13س  1219ذي الحجة  5 – 1933مارس  15ليالل عدد ا - 13

عنوان "المغة الفصحى والمغة العامية" إلسكندر المعموف, وقد أشار ابنو عيسى إسكندر المعموف 
" إلى أنو قد ألف معجًما مطوًل 215في مقالو الذي نشره في الجزء الرابع من مجمة المجمع "ص 

ية, ولعمو ىو المعجم الذي صرح أبوه في مقال اليالل السابق بأنو مشغول جمع فيو ألفاظ العام
 .بجمعو

في مؤتمر لم يكد يفيم بعضيم عن بعض إل إذا تكمموا العربية الفصيحة -11 . 
 وقد كان من ىؤلء األعضاء من ليس عربيًّا, بل لقد كان في ىؤلء المستشرقين من غير -13

عمى أن  ( H.A.R, Gibb) العرب من ىو معروف بصفتو الستعمارية, مثل المستشرق جب
 .المستشرقين كميم من مستشاري وزارت الخارجية, والمستعمرات في بالدىم

, 18ص  1951إبريل  – 1273ء السادس من مجمة المجمع جمادى اآلخرة راجع الجز  -12 
, والواقع أن الكتابة العربية ميسرة والحمد هلل؛ ولكن فريًقا من الناس يصر عمى إييامنا 173, 85

 .أنيا صعبة, وسنعود إلى الكالم في ذلك



105                                                            بين الواقع المرصود واألمل المنشودالمغة العربية  
  

" كتاًبا في "الميجات وأسموب دراستيا" ألنيس فريحة, جمعت فيو 1955في العام الماضي " -11
المحاضرات التي ألقاىا في معيد الدراسات العربية العالية في ذاك العام, وموضع العجب في ذلك 

جامعة العربية ىي جامعة المغة العربية, وأن المغة العربية المقصودة ىي المغة الفصيحة التي أن ال
تشترك فييا سائر الدول العربية... وىذه المغة العربية الفصيحة ىي وحدىا الجامعة التي ل 
يستطيع أن ينكرىا دعاة الشقاق, ول يستطيع أن يماري فييا أصحاب األىواء واألغراض, فإذا 

لم يستطع بعضيم أن يفيم عن  –عمى ما يريد المؤلف  –تفرق الناس فييا وذىب كل بمد بميجتو 
بعض, فينفرط عقدىم, وىل وجد )الكومون ويمث( إل نتيجة لمغة اإلنجميزية المشتركة بين دولو؟ 

قض أليس عجيًبا أن يستغل منبر الجامعة العربية ليدم الجامعة العربية, أوليس في ذلك من التنا
 !ما يدعو إلى الرثاء؟

Wither Islam 15-  33ص . 
يصف الدكتور حسين اليراوي تقريرًا من لجنة العمل المغربي الفرنسية وقع في يده فيقول  -16

"فرأيت ىذا التقرير يتبع السياسة الستعمارية, ويصف مقاومة اإلسالم والتقارير السرية التي 
يرسميا المستشرقون في البالد المستعمرة إلى حكوماتيم لمقاومة اإلسالم, ألن روحو تتنافى مع 
الستعمار, وأن أول واجب في ىذا السبيل ىو التقميل من أىمية المغة العربية, وصرف الناس 

عنيا بإحياء الميجات المحمية في شمال إفريقيا والمغات العامية, حتى ل يفيم المسممون قرآنيم, 
تحت  238 – 231ص  13س  1921اليالل, عدد يناير  –ويمكن التغمب عمى عواطفيم" 

ضرر المستشرقين أكثر من نفعيم", وراجع مقالي إسكندر المعموف في العددين األول عنوان "ىل 
والثالث من مجمة مجمع المغة العربية فيما ألفو األوروبيون من كتب عن الميجات السوقية في 

 .األمصار العربية المختمفة
تراجع في ذلك المقالت اآلتية: الرابطة الشرقية, العدد الثامن من السنة األولى بعنوان "المغة  -17

, 1933, مارس 383 – 379ص  1933العربية الفصحى والدعوة إلى العامية" اليالل يناير 
, فبراير 233 – 397ص  1933, يناير 338 – 331ص  1919, ديسمبر 277 – 272ص 
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 – 585ص  1933, إبريل 197 – 189ص  1933, مارس 132 – 298, ص 1933
" واألعداد الخمسة األخيرة تشتمل عمى أجوبة بعض األدباء والمستشرقين عمى أسئمة 593

 1922, يوليو 1377 – 1372ص  1936اقترحتيا المجمة وسمتيا "استفتاء اليالل", يوليو 
 378 – 372ص  1921, يناير 112 – 138ص  1922ر , نوفمب1188 – 1185ص 

, وراجع كذلك مجمة المقتطف في أعداد 1119 – 1138ص  1928, أغسطس 238, 231و
, ص 1883, يناير 135 – 131ص  1881, ديسمبر 251 – 253ص  1881"نوفمبر 
, إبريل 631 - 618ص  1883, مارس 563 – 556ص  1883, فبراير 196 – 191

 – 357ص  1933, مارس 191 – 187, ص 1933, فبراير 696 – 693ص  1983
362. 

, راجع 178, 171, 71راجع العدد السادس من مجمة مجمع المغة العربية في صفحات  -18
بعنوان  112 – 138ص  13س  1922اليالل, عدد نوفمبر سنة كذلك مقال بشر فارس في 

 21س  1936"التجديد في المغة العربية", راجع كذلك مقاًل لسالمة موسى في عدد يوليو عام 
1377 – 1372ص  . 

راجع رد طو حسين عمى استفتاء اليالل "ىل المغة العربية في حاجة إلى إصالح" في عدد  -19
, وراجع كممة أحمد أمين في مجمع المغة العربية, 378 – 373ص  13س  1921يناير سنة 

تحت عنوان "اقتراح بعض اإلصالح  97 – 87وىي منشورة في الجزء السادس من مجمتو ص 
 ."في متن المغة

, س 1211ذو الحجة  – 1936راجع مقال سالمة موسى في اليالل, عدد يوليو سنة  - 33
تحت عنوان "المغة الفصحى والمغة العامية", وراجع كذلك مقال أحمد  1377 – 1372ص  21

سابق في الجزء السادس من مجمة مجمع المغة العربية, وراجع رد محمد الخضر حسين, أمين ال
من الجزء نفسو, وراجع تقرير لجنة وزارة  138 – 92ورد إبراىيم حمروش عميو في ص 

المعارف في تيسير قواعد النحو والصرف والبالغة, ورد مؤتمر المجمع عميو, في مجمة مجمع 
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, ومن أجرأ ما اقترح في ىذا الصدد وأخطره ما جاء في 197 - 183ص  6المغة العربية ج 
جمادى اآلخرة عام  – 1928مقال لحسن الشريف نشره بمجمة اليالل, عدد أغسطس سنة 

تحت عنوان" تبسيط قواعد المغة العربية 1119 – 1138, ص 16, س 1257 ". 
, وقد بسط أنيس فريحة ىذه الدعوة بعد ذلك في 216ص  19مستقبل الثقافة", الفقرة  -31

محاضرات ألقاىا في معيد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية, وطبعيا المعيد سنة 
يا خاصة, محتاجة إلى معامل أصوات , وليست كميات اآلداب وأقسام المغة العربية في1955

حاجتيا إلى أن يقيم طمبتيا وخريجوىا عربيتيم, حتى ل يفسدوا الجيل القادم, ذلك ألن مدرس 
المغة العربية الذي ل يحسن إعراب الكممات والنطق بيا نطًقا سميًما سيقول لمطالب إذا سألو عن 

فيو, سيجيبو بذلك أو بمثمو, وسينشأ  شيء من قواعد المغة: دع عنك ىذا السخف الذي ل غناء
جيل من الناس ل يقيم الكالم ول يعرف القواعد, فإذا نعق ناعق عند ذلك بأن إعراب أواخر 

الكممات ل داعي لو, وبأن عربية القرون األولى لغة ميتة ل وجود ليا في الحياة, فسوف ل يجد 
ن المتعممين الذين يصيحون صيحة رجل ىذا الناعق من يعارضو, بيد أنو سيجد مئات اآللف م

واحد: أصبت أصبت! إننا جميًعا ل نعرف اإلعراب ول نفيمو, وأساتذتنا أيًضا ل يعرفونو ول 
.يفيمونو, بل ىم يقرون بصعوبتو وبقمة جدواه 33-  

, والمعروف المشيور أن أول من دعا إلى تمصير المغة العربية ىو 1376ص  21اليالل س  
أحمد لطفي السيد في أوائل القرن العشرين, ومن أعجب العجب أن ىذا الداعي إلى تمصير المغة 

 .العربية قد أصبح من بعد رئيًسا لمجمع المغة العربية
أن يؤيدىم أىل الحل والعقد, وحيث يشير المقتطف إلى أن األمريكيين واإلنجميز كانوا  -32

ض العامية كان ممكًنا لو أن محمد عمي قد أيده, وحمل عميو يذاكرونو في ذلك, ويقول إن فر 
 – 15ص  The spoken Arabic of Egypt الناس في كل من مصر وسوريا, وراجع كذلك

من المقدمة, وقد دعا إسكندر المعموف الصحف والمجالت لذلك في مقالو باليالل عام  16
مصر, ولكنيا نجحت بعد , ولم تنجح مساعي اإلنجميز في 277 – 272ص  13س  1933
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ذلك في تركيا, حين حمل الكماليون الناس عمى استبعاد كل الكممات العربية من المغة التركية, 
وحرموا عمييم تعمم المغة العربية أو التعبير بيا؛ كما قضوا عمى الحروف العربية, واستبدلوا بيا 

 .الحروف الالتينية
مقال" إسكندر  1933مقال "الممكن", اليالل, عدد مارس  1883المقتطف, عدد يناير  -31

مقال" حسن الشريف", وقد ردد طو حسين بعض ىذه الكممات  1928معموف", وعدد أغسطس 
313 – 311في "مستقبل الثقافة" كما مر في الفصل الثالث ص  . 

1377و 1372ص  21 – 1936اليالل, عدد يوليو  -35 . 
135 – 131ص  6المقتطف:  -36 . 

عمى أن األوربيين قد أدركوا خطأىم بعد فوات الوقت, فقد بحث بعض عممائيم في استرجاع  -37
المغة الالتينية لكتابة العمم بيا, بحيث تكون لغة العمماء كما كانت منذ بضعة قرون, ولكنيم لم 

231ص  1933"اليالل" فبراير  –إلى الرجوع سبياًل يجدوا  . 
شرح وتعميق" فمن شاء استيفاءىا  –تكممت عن ىذه المسألة في "ديوان األعشى الكبير  -38

12ق عمى القصيدة رقم فميراجعيا ىناك في التعمي . 
191 – 187ص  37المقتطف س  -39 . 

, وراجع 12راجع تعميق مجمة الرابطة الشرقية عمى ذلك, العدد األول من السنة األولى ص  -23
وما بعدىا 289: 2كذلك "حاضر العالم اإلسالمي"  . 

, 1912 – 5 – 2يمي بيذا القتراح إلى مجمع المغة العربية في جمسة تقدم عبدالعزيز ف -21
في مواضع متفرقة  1951المطبعة األميرية بالقاىرة  –راجع الجزء السادس من مجمة المجمع 

 .منو
1289 – 1285ص  13اليالل س  -23 . 

822 – 839ص  13س  – 1252محرم  17 – 1912اليالل, أول مايو  -22 . 
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519 – 517ص  11س  1351ذي الحجة  7 – 1926ليالل, أول مارس  -21 . 
188ص  6راجع مجمة مجمع المغة العربية العدد  -25 . 

الواقع أن السنوات األلف التي عاشتيا ىذه القواعد ونجحت خالليا في إقامة ألسنة الناس  -26
زيادة عمى أنيا  –نة المغة أصدق شيادة من كل ما يزعمون, وىذه المشاريع المزعومة وفي صيا

تحتاج إلى ألف سنة أخرى تثبت فييا نجاحيا, لكي يقال أنيا تساوي القواعد  –تفرق الناس 
القديمة, فضاًل عن أن يقال إنيا تفضميا, فمماذا نترك ما أثبتت صالحيتو عشرة قرون أو أكثر, 

تثبت صالحيتو إل بعد عشرة قرون؟ إن العمة الحقيقية ليست في صعوبة القواعد, إلى ما ل 
ولكنيا في إىمال تعميميا والتفريط في تدريسيا, واإلسراف في الكالم عن إصالح قواعد المغة 

العربية, ألن الحكومة حين تنادي بذلك تسمم بأنيا معقدة حقًّا, وىي بيذا تعين عمى صرف الطالب 
يرىم منيا, كما تعين عمى تنمية الوىم الذي يمأل نفوسيم, والذي يصور ليم استحالة عنيا وتنف

 .اإللمام بقواعد النحو
ذا كان الذين  من الواضح أن المسممين ل يصيرون أمة واحدة حتى تكون -27 لغتيم واحدة, وا 

يتكممون العربية اآلن ينادون بالتخمي عنيا, فألي شيء يتعمَّميا الذين ل يتكمموَنيا, وىم إنما 
يريدون أن يتعمموىا ليتيسر ليم التفاىم مع الذين يتكمَّموَنيا, والعجب أنَّنا ُنطالب بالعتراف بالمغة 

يريدون أن تكون ىي  –في زعم دعاة السوقية  –لميجات العربية في المجامع الدولية, فأي ىذه ا
 المغة المعترف بيا؟

6, 5من الفصل السادس في رقمي  3راجع الفقرة  -28 . 
 .29- السياسة األسبوعية, العدد الثالث 12 رمضان 1211 – 37 مارس 1936 ص 9


