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المحاضرة الثانية 

 

اللغة العربية  
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 : المغة وموقف بعض أهمها منها: ألولا

المغة العربية الفصحى كما ىك كاقعيا لغة نمكذج، متميز بيف المغات القديمة 
 لرساالت الدينية كالحضارية، كىي لغة نمكذج متميزة أيضان بيف المغات الحديثة اذات

الكاضح  التي تعيش عمى أمؿ االنتشار الكاسع في المستقبؿ، كىي لغة الكحدة كاالنتماء
  الذم تنشده كؿ أمة تعتز بمغتيا كذاتيا كتمد حاضرىا عمى مساحة األرض التي

 .تعيش عمييا شعكبيا كسكانيا

 كطبيعة الحياة تكجب استمرار الرعاية الدائمة- أم لغة– إال أفَّ طبيعة المُّغة 
. سجيتيا كالمتابعة المستمرة حتى ال تتجاكز األشياء طبيعتيا كأال تترؾ األحداث عمى

الذم ينسجـ  كالمغة كائف حي متطكر يحتاج إلى تكجيو في نمكه كتطكره ليكافؽ السياؽ
أغصانيا كتتيدَّؿ  مع أصمو كيعتمد عمى قاعدتو، فيي كالشجرة الكارفة التي تنتشر
ذا لـ تقطع ىذه األغصاف كتيشذٌٍب شجرة لت  حكليا كتتسع بجانبيا، كا  المغة تحكَّ

الماء  أغصانيا إلى أحراش كنباتات ضعيفة تعيش في كنؼ الشجرة الكارفة كتمص
األعشاب  تالذم ينساؽ في أصميا كتحرميا الظؿ كالشمس، فيضعؼ قكاميا كمَّما قكم
عف نسؽ  المحيطة بيا كامتدت فركعيا بعيدان عف أصميا كتشعبت اتجاىاتيا كانحرفت

 .الشجرة األصؿ كسمكىا

ألفَّ المَّيجات . كتمؾ أقرب صفة تمثِّؿ حاؿ الفصحى كالعامية أصدؽ تمثؿ
بجانب المغة األـ كتعيش معيا كفي كنفيا ثـ تأخذ باالنحراؼ عنيا  العامية تبدأ

كاالنتشار حكليا ثـ  تحكؿ دكف سيكلة الكصكؿ إلييا، فيصعب عمى  كاإلحاطة بيا
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التجاكز، فتقؼ في مطامف األحراش كيظف العاجزكف كالمتعمِّمكف  األقداـ الضعيفة
كقد تقكـ تمؾ . يغني عف برد الدكحة الباسقة كالشجرة الظميمة باألسباب أف ىذا

ـي اعكجاج  األحراش مكانيا إال إذا كجدت مف يتنبَّو ليا كيميز بيف األصؿ كالفرع، فيقكِّ
 .المتيدلة كالمنحرفة األغصاف

كالمغة العربية الفصحى تعيش اليكـ في خضٍـّ متبلطـو مف أحراش العامية  
البقاء المشركع عمى الرغـ مما تكاجو مف صكر التحدم، كالسيما عندما  كتخكض حرب
 مف أبناء العربية بالثقافة العامية كيعيشكنيا كيعجبكف بيا، كيجد الكثير يتشبَّع الناس

يستطيع أف  العامية مييسرة سيمة لديو، فيميؿ إلييا كيستعمميا كيتفاعؿ معيا كيظف أنو
مف  يستغني بيا عف الفصحى، فيعيش حالة مف االنفصاـ الثقافي كيعيش حالة

بدؿ  كيخدع نفسو أحيانان بشيء مف  التبرير الستعماؿ العامية. االزدكاج المغكم
دراكوت كقد ،الفصحى  ككف لمبرراتو أسباب كثيرة بعضيا خارج عف مدل تصكره كا 

 كما. كضركرة العامية التي يستعمميا لكظيفة المغة الفصحى التي يجب أف تقـك بيا ،
أف بياف كظيفة كؿ منيما يخفى في بعض األحياف عمى الخاصة مف الناس فما بالؾ 

 إف الحاضر. ة كأسيؿ منيامَّ  الذيف ال يعرفكف في حياتيـ أقرب مف العاـةالعاـ بأمر
 يشيد خمبلن بيِّنان في فيمنا لكظيفة المغة الفصحى كفي فيمنا الستعماؿ ضركرات

العامية  العامية، كال نميز الخطر الذم يكاجو األمة العربية عندما تستنيـ إلى سيكلة
 العامية  كقد انتقؿ الحاؿ في الكقت الحاضر مف استعماؿ. كتتجافى عف الفصحى

تطالب  الصامت إلى الطرح  ليا عمى ساحة الكاقع  االجتماعي، كبدأت أقبلـ كآراء
ىذا  بإعطاء العامية مساحة لمحضكر كالظيكر كمشاركة الفصحى حقيا، كاستعمؿ في
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إلى  الطرح كسائؿ التثقيؼ العامة كمصادر المعرفة المشتركة، كنزلت العامية بقكة
  ميداف الفصحى حتى بمغ األمر حد الخطر الذم نخشاه عمى مكتسباتنا الدينية
  .كالقكمية كاالقتصادية كالتربكية كعمى لغتنا بعد ذلؾ كعمى كحدتنا كذاتنا ككياننا

كبنظرة سريعة كاستعراض مكجز لآلراء التي تسكِّغ استعماؿ العامية كتدعك 
لى أدبيا كشعرىا كلغتيا، كأف أصحاب  إلييا نجد أننا أماـ تكجو عاـر إلى العامية كا 

التكجو يتكزَّعكف عمى كؿِّ األقطار العربية مف الخميج إلى المحيط كيقكمكف بعمؿ  ىذا
كقد اختمفت آراء أصحاب التكجو . تؤيده بعض كسائؿ اإلعبلـ كتنشره لمناس منظِّـ

العامي، فأشدىا تطرفان مف يدعك إلى إطبلؽ رصاص الرحمة عمى جسد المغة العربية 
كي تستريح كتريح، كيدعك ألف تحؿ المغات العامية محميا، – كما يقكؿ – الفصحى
 .ابأنيا أصؿ معطكب كأنيا قد انقطعت عف الحياة كانقطعت الحياة عنو كيصفيا

(  

)
 " 

كمنيـ مف يرل أف تيطعَّـ الفصحى بالعامية كتيخمط معيا، كيصؼ الفصحى  
 عيزلت عف معظـ مجاالت الحياة قركنان طكيمة حتى قمَّت طكاعيتيا لمتعبير الحي بأنيا

 تطعيميا بإيقاعات الميجات– كما يرل – كخير كسيمة لمدىا بركح الحياة . الدقيؽ

في -أيضان ألف الفصحى  بمغتو  كثالث يرل أف عمينا أف نخاطب الشعب. ()العامية 
 عاجزة عف ىذا الدكر، كيرل أف تككف الفصحى لغة المنظكمة التربكية لمتعميـ – رأيو

 األكاديمي كىي صالحة لذلؾ، أما أف تككف لغة الفنكف كالتعبير عف مشاعر الشعب

                                                 

 .ـ2/1987المكافؽ - ىػ2/7/1407 في 6669العدد  الككيتية، السياسة .1
.  نظرية التطعيـ  اإليقاعي في الفصحى.2
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 مستقبؿ– كقضاياه فيعتقد أنيا غير قادرة عمى ذلؾ، كسيككف لؤلدب العامي في رأيو 

 زاىر بكؿ تأكيد
 
.
( ) 

كفي كسط الببلد العربية نجد صكتان آخر يمحُّ عمى إقميمية حادة، كيقكؿ عندما 
أرل أف المصرييف اكتسبكا مساحات كبيرة بفضؿ : " عف العامية كالفصحى  سيئؿ

كعبد الرحمف األبنكدم، كفؤاد حداد كغيرىـ كأصبح ىناؾ تجاكب بيف  صبلح جاىيف
كلـ تعد األخيرة  مدعاة لمزراية فقد أثبت ىؤالء أف مف الممكف . كالعامية الفصحى
ال أعرؼ  كيؼ : " ثـ يتناكؿ قضية األدب فيقكؿ ".كافة المكضكعات بيا معالجة

الدكؿ العربية، لذلؾ ال أعتقد أنو مف الممكف  نمفؽ نكعان مف األدب ليعبر عف جميع
 مف المحيط إلى الخميج أف يككف ىناؾ أدب يعبر عف الكطف

( ). 

إف العربية باتت مشكمة كؿ : " كيأتي صكت مف المغرب العربي فيقكؿ 
عرب مائة بالمائة ما زالت  العربية تتعثر عندىـ كما زالت ال تتعدل لغة  العرب، حتى

– العربية لـ تصؿ بعد إلى لغة العمؿ ،أصابيا أىميا بالقصكر ألنيـ. كالكتابة القراءة

 أال نستحي كنحف نطكم الصفحات األخيرة مف  ،أىؿ قصر كعجز– كأقكؿ بمرارة 
لذلؾ ال غرابة أف يتجو البعض إلى ! العشريف كال معجـ لنا يساير العصر؟ القرف
 حيَّة بحكـ سعة التعامؿ بيا كلتغمغميا في عامة" لغة"العامية لمتعبير ألنيا  رجة أكاالد

                                                 

. كاتب سياسي، مف الجزائر. 1
 31/5/1987 المكافؽ 4/10/1407 في 6757لكيس عكض، جريدة السياسة الككيتية، العدد . 2
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ككسيمة  الناس تخاطبان كعمبلن، أما المغة البربرية التي ىي فصيمة العربية فأنا معيا
( )  لمتعبير بشرط أف تكتب بالحرؼ العربي حتى تبقى مربكطة إلى لغة اإلسبلـ

".  

ىذا المتحدث بيذا األسمكب الركيؾ، فكرة كمضمكنان، ىك محمد العركسي 
 في جريدة" ثقافة اليـك "األميف العاـ التحاد الكتاب كالشعراء العرب عمى ذمة  المطكم

 ىذه أقكاؿ لبعض الكتاب الداعيف إلى العامية المبغضيف لمفصحى أتيت". الرياض 

أقصى الشرؽ  بيا كاخترتيا ألنيا تمثؿ رأيان يتكزع تكزيعان جغرافيان مناسبان، فأخذنا مف
بيف ىذيف  العربي كاتبان مف الككيت كمف أقصى المغرب العربي الجزائر آخر، كما

كالمعركفيف في كؿ  الطرفيف مف الببلد العربية أخذنا رأم كتاب آخريف مف المشيكريف
اإلعبلـ العامة المتاحة  الببلد العربية يقرؤىـ العرب كافة كآراؤىـ منشكرة في كسائؿ
صريحة إلى تقكيض أركاف  لكؿ القراء العرب، كىـ كما يتضح مف أقكاليـ يدعكف دعكة
محميا، كما ىذه األقكاؿ إال  المغة العربية الفصحى كدعكة مكشكفة إلى إحبلؿ  العامية

الكتاب الذيف يعيشكف في المحيط   نماذج مختارة مف أقكاؿ كثيرة كمكررة لعدد مف
كيقفكف منيا ىذا المكقؼ الذم يعد  العربي كيتكممكف العربية الفصحى كيكتبكف بيا
عف حقيقتيا ككظيفتيا، كفي الكقت نفسو  عدكانان عمى مبدأ استعماؿ المغة، بمو الحديث

فييا كيمجدكنيا ككأنيا قد خمقت الناس خمقان   يشيدكف بالعامية كيخمعكف عمييا ما ليس
ذا كانت آراء ىؤالء كغيرىـ. آخر عف الحقيقة كيتبيف  ممف لـ نذكر يتبيف فييا البعد كا 

كمكركثيا الحضارم قبؿ المكقؼ مف كظيفة المغة كعامؿ  فييا المكقؼ الجمي مف المغة
ىذه القسكة التي يكجيكنيا إلى صميـ المغة كيخفؼ ىذه  اتصاؿ بشرم، فإف ما يخفؼ

                                                 

. ىػ26/7/1412 في 8620جريدة الرياض، العدد . 1
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يطمقكنيا عمى جسدىا ىك معرفتنا بصمة ىؤالء بالمغة كصمتيـ  السياـ الحادة التي
فالعربية الفصحى يحافظ عمييا مف يحترميا، إما ألنيا  . كالحضارم بمكركثيا الديني

ما ألنيا لغة العرب كلغة الكحدة الشاممة فبعض مف ذكرنا آراءىـ ال  لغة اإلسبلـ، كا 
كىي لغة انتماء عربي أصيؿ . باإلسبلـ  كال يريدكف بقاءه كال المحافظة عميو يؤمنكف
لبعض مف نقمنا آراءىـ ضد العربية الفصحى صمة نسب عربية كانتماؤىـ  كليس

كىي  لغة كحدة  شاممة لمعرب كالمسمميف، كما قاتؿ أكثر مف . غير ذلؾ كنسبيـ إلى
آراؤىـ منذ نعكمة أظفارىـ حتى بمغكا سف الشيخكخة إال مف أجؿ فصـ عيرل  كردت

قميميات كتشرذـو كاختبلؼو حتى ال  مف الكحدة كتشتيت األمة العربية إلى قكميَّاتو كا 
ذا تجرَّدنا مف كؿ عاطفة فيجب أف .  كال تعتز بو في أم مكطف أحدتقكل بو عمى كا 
ألنيا تصب في مصالحيـ كتدافع عف ذاتيـ كتعمؿ مف أجؿ فئاتيـ  نقدر جيكدىـ

كمف مصمحتيـ  أيضان أف تمكت الفصحى كتعيش . كال غرابة التي ينتمكف إلييا
ذا أرادكا. العاميات أف ييدمكا السكر العظيـ الذم خمطيـ كجمعيـ مع قـك يفكقكنيـ  كا 

عددان فيـ يسعكف لمصمحتيـ كقد ال يرل بعضنا غرابة في األمر،  عدة كيكثركنيـ
يكا إلى العربية ىذا النقد البلذع  كلكف الغرابة فيو أف يتجرأ كيتَّاب في محيط عربي فيكجِّ

 العرب كالمسمميف بأىكائيـ كآرائيـ كأف يجدكا مف يستمع إلييـ كيتمذذ بسماع كيخاطبكا
و إلى المغة، مما شجع و إلى العرب قبؿ أف تكجَّ  شتائميـ كيصفؽ لصفعاتيـ التي  تكجَّ

أفكارىـ  ىؤالء عمى نشر ما يتمنكف كما يسعكف إليو عمى قراء العربية كأىميا، كينفثكف
فيردكف عمى  بيدكء كيطرحكنيا عمى ىذه األمة التي احتضنتيـ كرعتيـ كأحسنت إلييـ

العربية الصرحاء  اإلحساف باإلساءة، كاألسكأ مف ذلؾ أف يتعمَّؽ بعض أبناء المغة
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ببراءة األطفاؿ كيردِّدكف  كأبناء الحضارة اإلسبلمية المخمصيف بتمؾ األفكار كيتمقكنيا
ما يمطرىـ  بو أصحاب األغراض مف الداخؿ مف سياـ فكرية، فيساعدكنيـ بشف 

حرب العامية عمى الفصحى متذرعيف باإلقميمية مرة كبالشعبية أخرل، كبمخاطبة العامة 
يدعكف إليو كينادكف بو  ككؿ ما. تفصيح العامية تارة أخرلكتارة، كبتعميـ الفصحى 

لمعرب كلمديف كلمعركبة،  يصب في إناء المكتكريف الذيف يعمنكف عمى المؤل بغضيـ
غالبكف ليـ كىـ أىؿ الببلد  كيصرحكف فيما يكتبكف بأف العرب كالعربية طارئكف عمييـ
  .األصمييف كأىؿ الحؽ في التخمص مف ىذا الطارئ الدخيؿ

كلمف ال يصدِّؽ ما أقكؿ أسكؽ النص اآلتي حرفيان الذم نشره كاتبو مفتتحان بو 
 إف المغة العربية الفصحى لغة: "الصادرة مف القاىرة، إذ يقكؿ "  ابف عركس "مجمة

كالذيف  ...كافدة إلى ببلد كانت تتكمـ لغة أخرل عمى امتداد زمف يقاس بآالؼ السنيف
الجدلية إلبداعيـ  تعمَّمكا الفصحى ميما بمغت تجمياتيـ اإلبداعية مف ذركات فإف القيمة
الفصحى إنما ىك  تظؿ محدكدة جدان حسب ضيؽ رقعة القراء إف اإلبداع الذم حممتو

إف ... إبداع شعب كامؿ إبداع فئة أك طائفة مف المثقفيف أما اإلبداع في العامية فإنو
كيتكجع كيتأكه بيا، أم إنيا   بؿ يأكؿ كيشرب كيحمـ. المكاطف يمارس حياتو بالعامية

األقدر كاألبمغ في التعبير عنيا  حاممة لكؿ ىمكمو كطمكحاتو كأحبلمو كىي العامية
.   "كعنو

( ىذه  المجمة التي تفتتح عددىا األكؿ بيذا النص الذم يصؼ  (
كافدة، كأف أىؿ العربية في مصر قمة مف القراء، كأف اإلبداع  الفصحى بمصر بأنيا
ف  بالفصحى إبداع فئة كطائفة كاإلبداع بالعامية إبداع شعب كامؿ، ىذه المجمة حتى كا 

                                                 

 .17/3/1993ىػ المكافؽ 24/9/1412جريدة المدينة، األربعاء األسبكعي في 1 . 
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 فإنيا لـ تصدر عف مؤسسة خاصة كلـ يتكؿ إصدارىا ،اليراء فيما تقكؿ كانت تمارس
ال لقمنا إنيا تعبر عف رأم الممكؿ كالناشر كالكاتب،  ممكؿي أجنبي أك ماؿ شخصي، كا 

عف الييئة المصرية العامة لمكتاب بالتعاكف مع المركز المصرم العربي  لكنيا تصدر
كلكف ليت الييئة المصرية . لمنشر، كتمكؿ مف الماؿ العاـ لمعرب كالمسمميف في مصر

 قبؿ أف يصدقا أف المغة العربية كافدة مف ألؼ أاكالمركز العربي لمنشر قر لمكتاب
ل حقي الذم كفد أبكه إلى مصر معاـ إلى مصر جممةن كتبيا المرحكـ يح كخمسمئة

خذكا بالكـ أنا صحيح مف أصؿ تركي لكف ىذه :"حيف قاؿ مئة عاـ،  مف تركيا قبؿ
تسمى مصر ليا قدرة غريبة عمى االمتصاص كاالستيعاب كأكؿ كؿ أجنبي  البمدة التي

لذلؾ  لك عصركني في . يستطيع الفكاؾ منيا، ففييا سر مف اهلل ال نعرفو عنيا بحيث ال
قصب لف تخرج مني نقطة تركية فأنا مصرم مائة  في المائة بؿ أكثر  مف  معصرة

 مصرية ألنني شديد اإلحساس بكؿ ما يتعمؽ بمصر سكاء مف تاريخ أك عادات المصرييف

( )
كليتيـ  نظركا في تاريخ المغات فمف يجدكا في مصر كال في العالـ كمو لغة  ."

 أطكؿ تاريخيان مف المغة العربية في مصر، فعمرىا فيو ألؼ كأربعمئة عاـ بالضبط حية
 .با ال يزيد عمى خمسمئة عاـكبا الحديثة تاريخيان في أكرككعمر أطكؿ لغات أكر

با فأصبحت ككلـ نسمع أحدان زعـ أف المغة الفرنسية كافدة إلى جزء مف أكر
 ةكال اإلسبانيفرنسا، كال أف المغة اإلنجميزية كافدة إلى الجزيرة البريطانية، كال اإليطالية 

بؿ لـ . خمسمئة عاـ با لـ تكف ليا قبؿككاأللمانية كالبرتغالية كافدة إلى مناطؽ مف أكر
 عف المغة اأمريكا استغنكنسمع األمريكاف الذيف حاربكا اإلنجميز كأخرجكىـ مف 
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الجنكبية يزعـ أف لغات أمريكا  اإلنجميزية كأخرجكىا مع أىميا، كلـ نسمع أحدان في أمريكا
 لىالمغات في أمريكا الجنكبية ال يزيد ع بية كعمر ىذهكالجنكبية كافدة مف شبو القارة األكر

كمؤرخكىا عف جذكرىا البعيدة كما يبحث ناشرك مجمة  كلـ يبحث عمماء المغات. مئتي عاـ
َـّ ليـ حتى يصنِّفكا الكافد . إلى مصر متى كفدت العربية" ابف عركس "  كمف ىـ ال أ

صيرت المغة كأىؿ المغة كامتصتيا بتربتيا الطيبة  كالمقيـ في أرض الكنانة ؟ فمصر
 .تراب مصر ما كجدت إال العربية كالعرب  عصرت كؿ ذرة مفكتشربت بيا كلك

دكنيا حٌبان ليا أك قناعة بأىميتيا دكف العامية ال يمجِّ  إف ىؤالء القكـ عندما يمجِّ
صكؿ  الكظيفتيا التي يزعمكف أنيا تقـك بيا لكنيـ يتكسمكف بيذا التمجيد لما يريدكفكك

 إليو كىك زحزحة الفصحى عف طريؽ أىدافيـ التي يأتي في مقدمتيا خمخمة كحدة

األمة العربية، كبمبمة االنتماء الثقافي كخمط األكراؽ كطرح خيارات بديمة، منيا العاميات 
ستقراء كلكنو ا أك نقكؿ تخمينان العربية كمنيا لغات األقميات المكجكدة كليجاتيا كليس ما 

الكتاب الذيف ذكرناىـ آنفان يصرح في  رأييـ المعمف في الصحافة كاإلذاعة، فأحد ىؤالء
الجزائر ىك اإلسبلـ كمف ثـ يجب القضاء عميو،  إف العدك األكؿ لمبربرية في: "فرنسا 

ذا كاف أجدادنا البربر قد انيزمكا  أماـ الفتكحات اإلسبلمية في القرف السابع  كا 
أف نثأر ألجدادنا كنحف أقكل كأفضؿ حاالن منيـ قبؿ أربعة  الميبلدم فمف كاجبنا اليكـ

 عشر قرنان 
( ). 

  إف ىذا الرأم ال يقره كال يكافؽ عميو أغمب المسمميف البربر الذيف يشيد:أواًل 

ليـ التاريخ الحديث  كالقديـ  بمكاقفيـ المشرفة مف اإلسبلـ كالكحدة العربية، كىـ الذيف 
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المعركؼ، كىـ  رفضكا الظيير الفرنسي أثناء االحتبلؿ كاالستعمار كردكا عميو الرد
كال . العرب الذيف يتمسككف حتى ىذه المحظة باإلسبلـ كلغتو ككحدتيـ مع إخكانيـ

كالبربرم المسمـ  يجكز لفرد، حدث أف أصمو بربرم، التحدُّث باسـ الشعب العربي
 كىك رأم ال يمثؿ  كاألكلى بو أف يعبر عف رأيو الشخصي في المغة كرأيو في اإلسبلـ

 .غيره كال ينسحب عمى سكاه مف الشعب المغربي كمو

ثـ إف ىذا الثأر الذم صرُّح بو كاحد مف دعاة العامية ىك اليدؼ الذم يسعى 
العرب كمف مف دعاة العامية في الكطف العربي شرقو كغربو مف كاف  منيـ  إليو كؿ

ليس منيـ  كىك الدافع الذم حبب إلييـ العاميات كالميجات، كجعؿ العقبلء منيـ 
كلف نخاطب المكتكر الثائر . أم العاميات كسيمة ألخذ الثأر كاالنتقاـ – يمتمسكنيا

و الخطاب لمذيف – عمى ثأره ألؼ كخمسمئة عاـ  الذم مضى كما يقكؿ كلكننا نكجِّ
دمائيـ ،كىـ يقفكف في صفكؼ الثائريف كيرفعكف سبلح الثكرة ليفتؾ  يطمب الثأر مف

ىذه أمامكـ أقكاؿ مف تتبعكنيـ : كنقكؿ  ليـ . كيسفؾ دماءىـ قبؿ غيرىـ في أجسادىـ
بدعكتيـ أكضحناىا لكـ كنصصنا عمييا بيف أيديكـ كأعطيناكـ  خبلصة  كتدعكف

دعكتيـ لمعامية كتفضيميـ إياىا، كبألسنتيـ ندينيـ، كلـ نتجفَّ عمى أحد  فكرىـ كسبب
 أف يككف لدينا عامية كفصحى فبل خبلؼ في ذلؾ، مَّاأ. كلـ نقؿ ظَّنان أك تخمينان  منيـ

 كفي كؿ لغة مف المغات تكجد ثنائية  الفصحى كالعامية، تكجد الفصحى كتمتد امتداد

 الدكلة أك الشعب الذم يتكمَّـ المغة العربية، كتكجد العاميات خطكطان متقاطعة في
نما  مناطؽ محدكدة كفي مساحات ممتدة، كلكف العاميات ال تشكؿ لكنان خاصان بيا كا 

، أمَّا العاميَّات فمحمة خفية كتمؾ مسممة ال أظف أحدان ينكرىا. الشكؿ الظاىر لمفصحى
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نما المنكر أف يجعؿ كضع المغة العربية الفصحى كصمتيا بعاميتيا كضعان  مختمفان  كا 
الكطف  عف كؿ فصحى كعامية في العالـ، ككأنو ال تكجد  لغة فصحى كعامية إال في

 .العربي كفي العربية

 : تحديات األعداء:الثاني

َـّ   أعداء المغة العربية بيا كقالكا في مؤتمرىـ الذم عقدكه في العاـ اىت
 ندرؾ أف السبلـ كالتطكر منحف قادة مجمكعة الثماف: " ـ بشأنيا 2004الماضي
مثؿ تحديات تيمنا  مكاالقتصادم كاالجتماعي في ببلد الشرؽ األكسط الكبير  السياسي

تحديث المغة " ييميـ مف أمر لغتنا كأمرنا ما جاء في تقريرىـ تحت عنكاف  كمما
) العربية )

" : 

 إف عدـ تطكير المغة العربية كعدـ تحررىا مف أشكاليا القديمة التي ظمت  .1
خاصة أفَّ ذلؾ أدَّل فعمٌيان إلى صعكبة كبرل في استيعاب أىؿ ، منذ قركف  عمييا

 .كاألدياف األخرل ليذه المغة أك تعمميا أك االقتراب فكريان ممف يتحدث بيا الحضارات

  إف اإلرىابييف الذيف يتحدثكف المغة العربية كتتـ ترجمة كمماتيـ إلى.2
ارتكابيـ ليذه  اإلنجميزية أك الفرنسية ال نعرؼ شعكرىـ الحقيقي أك الدكافع الكامنة كراء

تكاجو مشاكؿ حقيقية  ألف الترجمة العربية إلى المغات األخرل يبدك أنيا، األحداث 
 .نحف غير قادريف عمى تصنيفيا كتبياف أسبابيا الحقيقية
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إف العمـك الدكلية ال تستطيع أف تعتمد ىذه المغة بسبب تعقد رمكزىا  .3
 أشكاليا في الكقت الذم يستطيع أىؿ المغة العربية كمتحدثكىا إتقاف المغات صعكبةك

 .المشتقة مف المغة البلتينية مثؿ اإلنجميزية كالفرنسية

بية مثؿ أىميا تمامان مما يؤكد سيكلة أشكاؿ كالعرب يتحدثكف المغات األكر .4
 .البلتينية كقدرتيا عمى التأقمـ كالتطكير تحت أم ظرؼ كحركؼ

 ندرؾ أف ىناؾ لغة مشتركة يمكف أف تجمع كؿ سكاف الكرة األرضية فيما .5
تكاصؿ معيـ أك اؿيتحدثكف بالمغة العربية كىك مما يجعؿ مف الصعب بنا  عدا الذيف

 .النفسية معرفة دكافعيـ

 إف صعكبة التقاء المغة العربية مع المغة اإلنجميزية كانت الدافع الرئيسي .6
سرائيؿ كالشعكر بالبغض كاالنتقاـ مف الذيف  كراء مكجة الكره العربي ألمريكا كا 

 .يتحدثكف اإلنجميزية كالفرنسية

 العاـ المنصـر نستطيع مفي ضكء ىذه النقاط التي حمميا تقرير الدكؿ الثماف
 . تكاجو المغة العربيةالمشكبلت التي معرفة

 

  

  :المغة الفصحى: الثالث

 العامية           

  كما يقكؿ المؤرخكف لمنيضة الحديثة في الببلد-نعمـ أنو منذ بدأت حركة التنكير
لمنظر،   كالمغة الفصحى ذاتيا كمكانتيا كمناىج تعمميا ككاقعيا في ببلدىا مكضع-العربية
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تاريخية  كانةـكمجاؿ لمشككل مف غربة المساف العربي الفصيح كضعفو، مع مالو مف 
 كمف ،كنثران  كماضو مجيد، كقدرة حية صالحة لكؿ زماف كمكاف، كقد تكررت الشككل شعران 

 .( ) ذلؾ قكؿ األستاذ سميماف التاجي الفاركقي

 العرب ال شقيت في عيدؾ العرب
 

 سيكؼ ممكؾ كاألقبلـ كالكتب
 

 فالعرب مصدره ككؿ خير أتى
 

 بؿ أم فضؿ أتى لـ تحكه العرب
 

 لسانيـ أىخمؽ اإلىماؿ جدتو
 

 فبات ينعى عمى الكيتَّاب ما كتبكا
 

 تمشَّت الميجة العجماء فيو ًإلى
 

  أٍف أنكرتو بنكة الخمص النجب
 

كلـ تنقطع الشككل منذ ذلؾ الحيف حيث تكالت الصيحات التي تنذر بالخطر 
، كتحاكؿ المحفبالمحافظة عمى سبلمة المغة العربية الفصحى، كتنقيتيا مف  كتنادم
  العامية كاٌلمكنة التي تضعؼ سبلمة القكؿ كتفسد الذكؽ، كتجنيمبيا عف مياك البعد

 عمييا كعمى أىميا كيبلت العجمة  كطمسمات الميجات كالمغيات المبعثرة ،كتجكر في

  كما قاؿ الشاعر فؤاد الخطيب محذران مما يكاجو األمة في،حؽ المغة العربية الفصحى
. ؿ منعتيا كعزتياكئلساف دينيا كمصدر ثقافتيا كـ

( )
 

 

 جاركا عمى لغة القرآف فانصدعت
 

 لو القمكب كضجَّ البيت كالحـر
 

فالقدس باكية كالشَّاـ شاكية  
 

 كفي الحجاز يكاد الٌركف ينحطـ
 

                                                 

 .44مف حاضر المغة العربية، ص. 1
 .49مف حاضر المغة العربية، ص. 2



 90 

 كالشرؽ يضؤؿ كاألىكاء تحزبو
 

 فميت شعرم أعربه فيو أـ عجـ
 

كفي أكؿ االتجاه الكمي إلى . كؿ ذلؾ كاف في بدء النيضة العربية الحديثة
 الشامؿ، كنشر المدارس العصرية في الكطف العربي، ككاف األمؿ ىك أفَّ انتشار التعميـ

 التعميـ سيقضي عمى مصادر الضَّعؼ كاألمية كالجيؿ المزمف في ببلد العرب فتنتيي

 أسباب الشككل كتقكل العربية الفصحى كتستعيد ماضييا الخالد بحاضرىا الزاىر الذم

 يرجكه المحبكف ليا، كأف كؿ مدرسة تفتح ستصبح إشعاعان لمعربية الفصحى، كأفَّ كؿ

جيؿ يتخرج سيصبح أقكل مف سابقو كأقدر عمى اإلمساؾ بزماـ العربية الفصحى  
 كقد انتشر التعميـ في عرض الببلد. ناصية البياف الرائع في لغتو الخالدة كقيادة

 العربية كطكليا كالتحقت بو أجياؿ متتابعة مف أبناء العرب، كتخرج مف المدارس

 كالجامعات مئات اآلالؼ مف حممة الشيادات الجامعية كما دكف ذلؾ مف أنكاع التأىيؿ

 كلكف المغة العربية الفصحى ال زالت مكضع نظر كمحط سؤاؿ كمصدر خكؼ. العممي
 كترقب، ككمما كثر الدارسكف في المدارس كالجامعات ككثر المتخرجكف منيا زاد

 الخكؼ مف ضعؼ صمة ىذه األفكاج مف الخريجيف بمغتيا كبثقافتيا كزاد الكجؿ كالترقب

التعميـ  مف قدرة األعداد الكبيرة كالكثيرة التي تخرجيا الجامعات كالمعاىد كمؤسسات
 .الشامؿ عمى فيـ المغة كممارستيا الصحيحة لمساف العربي المبيف

 أغمب األفكاج التي تحمؿ شيادات التخرج ال تقيـ لسانيا الفصيح تكأصبح
 كمف دكافع الغيرة عمى. األصمية، كأحيانان تتنكب عنيا كتنبذىا كراءىا ظيريان  كلغتيا

 ـ استفيامستقبمنا المعرفي كمستقبؿ أجيالنا برز أكثر مف سؤاؿ كقامت أكثر مف عبلمة
الندكات  كتتابعت. تشير إلى ما آؿ إليو تدريس المغة العربية الفصحى مف ضعؼ

أبناء  كالمؤتمرات في أكثر مف مكاف كزماف، تناقش ظاىرة الضعؼ الذم يعترم قدرات
حاكؿ كؿ  كقدمت دراسات كثيرة عف ىذه الظاىرة الشاممة، كقد. العربية في فيـ لغتيـ
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كلـ . ناجح مجتيد أف يطرح رأيان أك أكثر مف رأم لعمو يجد سببان أك ييتدم إلى عبلج
الطبلب أك  تغفؿ الدراسات الكثيرة حاؿ مدرسي المغة كقدرتيـ في تقريب المغة إلى

 .العكس مف ذلؾ

 كىنا ال بد مف العكدة إلى المغة العربية التي تعيش اليكـ كاقعان معزكالن عف
 قع الذم يشبو كاقع العرب كالمسمميف الذم يعيشكنو في سنكاتيـاكظيفتيا، ذلؾ الك

 األخيرة كتمر بظركؼ مؤثرة فييا كتجتاز عقبات كعثرات كثيرة ال أظنيا مرت بمثميا

 مف قبؿ كتكاجو مشكبلت تعد مف أخطر المشكبلت التي تكاجو المربيف كالمعمميف
 العربي فقد كانت المغة الفصحى كال تزاؿ كعاء لمتراث. كالمسؤكليف عف تنشئة األجياؿ

 ماضياإلسبلمي بمختمؼ مكضكعاتو مف ديف كثقافة كتاريخ كغير ذلؾ، فحفظت 

 األمة العربية كاإلسبلمية كمو، كعنيا كفييا تمقينا المكركث الحضارم لمعرب

قركنان  كالمسمميف، كفي مقدمة ذلؾ تعاليـ ديننا كتراثنا، عمى الرغـ مف أنيا أمضت
في  كثيرة كىي تقاـك مقاكمة ذاتية تيار األمية الجارؼ ،كانطبلؽ عناف العامية

 كمع ذلؾ بقيت الحصف الحصيف كالخيار- الخاصة كالعامة - مجاالت الحياة كميا 

 ككاف مف لكاـز الضعؼ كالتخمؼ المذيف أصابا. الذم ال بديؿ لو كال تفكير في سكاه

حركة  ثقافة األمة كأثَّرا فييا كفي لغتيا أف نضجت ركافد المعرفة المتجددة كتجمدت
العرب  التعميـ، فبقي الكتاب الخالد القرآف الكريـ ىك مشعؿ التنكير الصامد يقرؤه

التمسؾ  كالمسممكف فتنطمؽ أقبلميـ تحاكي رسمو كتنطؽ بمغتو كتمتـز أسمكبو كتحاكؿ
 بنصكصو حتى تحفظ منو ما يزيؿ طكؽ األمية الذم يحيط بيا، كبكؿ منشط مف

أما اليـك فإف األمر بالنسبة لمعرب كالعربية مختمؼ كؿ االختبلؼ،  مناشط حياتيا
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مف أمية اإلنساف العربي كال جيمو أك حرمانو مف معرفة الكتابة  فميست الشككل
كمع ذلؾ فقد مرت . ذلؾ حالو مف قبؿ النيضة الحديثة كثكرة التعميـ كالقراءة كما كاف
بتحديات طارئة كأصبح كضعيا مختمفان عما كاف قبؿ ىذا العصر،  المغة الفصحى

 : كتتمثؿ التحديات في

 : العاميات- 1

لقد استمر طغياف الميجات العامية عمى المساف العربي الفصيح كالتفكير 
المكركثة كالمكتسبة عمى الرغـ مف كثرة المدارس كالجامعات ككفرة خريجيا  كالثقافة
 :الحاؿ أسباب عدة منيا كليذا

 مناىج التعميـ الحديث الذم تسير عميو خطط الدراسات الحديثة كتطبؽ :أواًل  
ج طبلب ىذه ى>لجامعات العربية كىي مناىج تأخذ مف كؿ عمـ بطرؼ فيتخر افي

 أقؿ مف المغة العربية التي تبعدىا مناىج >\ مف المعرفة كحظ قميمةS الجامعات بنتؼ
 التفاعؿ الحي مع الدراسة الجامعية المؤثرة في المعرفة، فابتعد الطبلب التعميـ عف مجاؿ

 الجامعيكف في تخصصاتيـ عف أقساـ المغة العربية ككمياتيا كبعدكا عف أم عبلقة ليـ
 بمساف قكميـ كلغتيـ كدرِّسكا مكضكعات تخصصيـ بميجات عامية بعيدة عف الصكاب أك

كىـ  بمغات أجنبية، فيتخرج ىؤالء مف الجامعات كيمنحكف الشيادات التي تقرر نجاحيـ
 .أميكف في المغة العربية الفصحى كآدابيا كثقافتيا كلسانيا

  أتت حاجة الببلد إلى انتشار التعميـ العاـ، كفتحت المدارس التي:ثانيًا 
تعميـ  ابتمعت أعدادان ىائمة مف المدرسيف لسد الحاجة كتحقيؽ رغبة الدكؿ العربية في
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كالمتخرجكف مف  التعميـ العاـ كالتكسع األفقي فيو فكاف ىؤالء ىـ حممة الشيادات
عف التعميـ إلى المسؤكليف الجامعات أك مف معاىد التأىيؿ كال يكجد غيرىـ مما اضطر 

العربية كشبو أمييف في  تعيينيـ في كظائؼ التدريس كىـ كما سمؼ شبو أمييف في المغة
المدرسيف أنصاؼ المثقفيف كأشباه  الثقافة العامة، كفي ىذه اعتمد عمى طاقـ ىائؿ مف

المراحؿ مع أف حصيمتيـ العممية ضئيمة ال  المتعمميف في تدريس المغة العربية في كؿ
ميارات طبلبيـ الذيف يأخذكف عنيـ أسس المعرفة  تساعدىـ في تنمية مياراتيـ المغكية أك

مبلءن  األكلية كأىميا فنكف المغة نحكان   .كصرفان كا 

 الكسط االجتماعي كالبيئة كىذا عامؿ حاسـ في عبلقة الناس اليـك :ثالثًا 
 الفصحى كعبلقتيـ بالميجات العامية في الببلد العربية، ببل استثناء، فالعامية بالمغة
  يتحدث بيا الخاصة قبؿ العامة، انتشاران كاسعان، كقائمة عمى كؿ لسافمنتشرة

منكران  كالمتعممكف قبؿ غيرىـ، كال يعد أحد استعماؿ العامي اليـك في كؿ مجاالت الحياة
العامية في  ب ال تجد  حرجان مف الحديث،أك ممنكعان، بؿ إف القاعدة العريضة مف الناس

انتشارىا  كقد ساعد استخداـ العامية عمى. كؿ المناسبات حتى في  صاالت الدرس
في  افؾكسيكلة دكرانيا عمى  ألسنة الناس األمر الذم خفؼ حدة الشعكر الذم 

  كأصبح األمر شبو مقبكؿ عندما، غير الفصحىاستيٍعًممىتٍ السابؽ يقع في النفكس إذا 

 كال شؾ أف. يتحدث المتحدث بالعامية أك يخطب الخطيب بيا أك يدرِّس بيا المدرِّس

 استعماؿ العامية دكف حرج يضعؼ ممكة المساف كيحدُّ مف انطبلقو إلى رحاب الثقافة

  اإلنساف ذلؾ، كيقع فييستمرئالعربية الخصبة كيقيِّده في المحيط  العامي حتى 
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 ازدكاج كبير بيف العامية التي تأتي عمى لسانو طكعان كالفصحى التي يجب أف

  .يستعمميا في تعميمو كتدريسو، كيقع دكف أف يشعر في التجزئة الممنكعة في المغة

فالنص الذم يدرسو كيدرِّسو يكتب بالعربية الفصحى كالحديث يأتي عمى لسانو 
ال تتجزأ كال تككف صالحة لآلداب دكف أف . " أك الدارجة كالمغة بطبيعتيا بالعامية
صالحة لمعمكـ، كال تككف صالحة في الشارع دكف أف تككف صالحة في التعميـ  تككف
 تككف صالحة في المرحمة االبتدائية دكف أف تككف صالحة في المرحمة الجامعية كال

.
( )

كىذه التجزئة ىي حاؿ المغة اليكـ فيي تكاجو ازدكاجية كبيرة كتجزئة في "
ا العامية منذ قركف  كبقي ـفالشارع كالبيت استكلت عميو. كفي التخصص المجاؿ

التعميـ كمجالو الرحيب إلى أف جاءت المناىج الحديثة بشمكلية التعميـ  لمفصحى
مراحؿ كتخصصات ال يشبو بعضيا بعضان فحصرت المغة العربية في  كجزأتو إلى

محدكدة سميت باسـ أقساـ المغة العربية كجاءت األقساـ  مجاؿ ضيؽ كأقساـ
اإلنسانية كالطبيعية فأعفتيا مف استعماؿ المغة العربية  كالتخصصات في العمكـ
لى كؿ تمؾ التخصصات، كاحتمَّت مساحات  الفصحى، امتدت العامية إلى التعميـ كا 

ف ما أقصده  مِّ العامية أف تصؿ إلييا مف قبؿ كلكي  أيب ىامة فييا، ما كانت تطمع
ثبلثمئة  (370)أضربيا مثاالن في قمب الجزيرة العربية فييا  بيذه الفقرة فإف ىناؾ جامعة

 أكاديميان منيا قسـ كاحد تدرس فيو المغة العربية كآدابيا، كعميكـ المقارنة كسبعكف قسمان 

 كتحديد النسبة، بؿ إف ىناؾ ما ىك أسكأ  مف ذلؾ ىناؾ أكثر مف جامعة مف جامعاتنا

ليست  ال يكجد فييا قسـ كاحد لمغة العربية، كقد أصبحت لغة التعميـ مقسمة إلى لغتيف
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نما صارت لغة التعميـ في الجامعات كالمدارس. المغة العربية كاحدة منيا العربية  كا 
الحديث  منقسمة إلى لغات أجنبية نصان مكضكعان، أك إلى الميجات العامية نصان في
بالمغة  كالمشافية كالحكار كاإللقاء كالسؤاؿ كالجكاب في الكقت الذم يبقى المكتكب
الفصحى  العربية الفصحى مسطَّران في مراجع الدراسة  ككراريس الطبلب، ككؿ نصيب
النص  ىك الحد األدنى مف القراءة عندما يضطر الطالب أك مدرِّسو إلى العكدة إلى

الفصحى  كقد تككف قراءتو بيف. المكتكب، فيقرأ منو مكضكع الشاىد أك مجاؿ الدرس
الكتاب  أما إذا كضع المدرِّس أك الطالب. كالعامية أك في العامية في أغمب األحياف

. كالعجمة مف يده فإف لغتو كحديثو كمحاكرتو سرعاف ما يعكد ذلؾ كمو إلى العامية

.  "والمغة كما يحدد وظيفتها المغويون 
( )

  

 يست كسيمة لمتفاىـ أك لمتكاصؿ، بؿ المغة ىي أنيا حمقة في سمسمة النشاطؿ"
كالمساف . "اإلنساني المنتظـ ىي أنيا جزء مف السمكؾ اإلنساني، إنيا ضرب مف العمؿ

كتراكيبيا كأشعارىا  الذم يركف إلى العامية كيتحدث بيا كيمؤل كجدانو بمفرداتيا كجمميا
الفصحى أك حظ مف جكدة  كأمثاليا كثقافاتيا أنَّى يككف لو بعد ذلؾ نصيب مف المغة
يجازىا الذم ال يماثمو إيجاز . في غيرىا مف المغات كالميجات أساليبيا كبيانيا كببلغتيا كا 

باستعماؿ الفصيح كمما كثر تكرار المغة الفصحى  كاستعماؿ المغة يعد ميارة كاكتسابان تزكك
  .عمى لساف المتكمـ كأذف المستمع
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 كما أف قدرة متكمـ المغة تنمك نمكان سريعان كمما تعيدىا اإلنساف كحافظ عمى
ترقى  كالشؾ أف لغة التدريس يجب أف. المتيا مف المحف كبعد بيا عف شكائب العامية
التدريس  أما استعماؿ العامية في. إلى مستكل المغة الفصحى المؤثرة في المتمقي

السميقة كيؤثر  كالمحادثة بيا فيحكؿ دكف تنمية الميارة المغكية الفصيحة كيقمِّؿ مف شحذ
ًن سمبيان كىذا حاؿ العربية اليكـ كمف ىذا الحاؿ الذم آلت إليو .في قدرة المتكمـ تأثيران
المغة مع مدرسييا كطبلبيا نتيجة  المغة العربية كآؿ إليو  منيج التعميـ نشأت معضمة

العامي الذم ال ينقطع عمى ألسنتيـ،  اتصاليـ المباشر بالعامية كالحديث بيا كبالكبلـ
ؿ ممكاتيـ المغكية عف الفصحى كعف آدابيا كجماؿ عباراتيا كسبلسة أسمكبيا  مما يحكِّ
كليجات محمية متعددة كمختمفة كضعيفة  كالتفقو في نحكىا كصرفيا إلى ممكات عامية

نما ينطمؽ  ركيكة، كالعامية كما يعرؼ الجميع ليِّنة ال يبذؿ المتكمـ فييا جيدان يذكر، كا 
المغكية فيستعمميا عفك الخاطر دكف أف يشعر أنو  بيا لسانو كتسبؽ عمى ممكاتو

كألف طبيعة اإلنساف تكره التحديد كتنفر مف  يخالؼ قكاعد المغة أك يخطئ فييا،
فإف مدرسي التعميـ العاـ كالجامعي عمى حد سكاء   المغة المقننةيكٌجواالنضباط الذم 

 فيجدكف في العامية مندكحة تعكض النقص  الٌنحكييربكف مف قيكد الفصحى كقكانيف
). الءؤالذم يشعركف بو ق الضعفاء في التحصيؿ العممي الذيف أصبحكا يحممكف  أمَّا(

العامة كالجامعات كتضعيـ شياداتيـ كمراكزىـ   لمدارساشيادات تقرر نجاحيـ مف 
أنَّا نراىـ  ال يستطيعكف  التعامؿ المتقف الذم  الكظيفية في صفكؼ المثقفيف في حيف

يرضكنو بالمغة العربية، كاليستقيـ ليـ قياد المغة كال يرضكف عف كاقعيـ كأساليبيـ في 
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ىؤالء إلى العامية ىربان مف كصمة الجيؿ بقكاعد العربية الفصحى  فانحاز. فيميا
مع أنيـ محسكبكف مف المثقفيف الذيف يفترض فييـ أف يجيدكا لغة ، كعدـ إحسانيـ ليا

يجدكف في العامية ببل شؾ مخرجان مف المكاقؼ الحرجة التي ال   كىـ بذلؾ،أمتيـ
يرضكنيا ألنفسيـ، ككـ مف متحدث سمعناه كىك يقدـ بيف يدم حديثو االعتذار عف 

 .كيمتمس مف السامعيف العذر في ذلؾ أخطائو في المغة

 إف المغة ليست أداة اتصاؿ فحسب، كلكنيا محتكل فكر كرصيد ثقافة، كالعامية
 لميجاتاتفكؾ اجتماعي ثـ تفكؾ فكرم لغكم منحدر كىذا ىك منشأ " كاستعماليا دليؿ 

ًن مرضية ال تعرفيا األمة في صحتيا كقكتيا   )كحدتياكالعامية المحمية تتجمى أعراضاى

)
"   . 

كال تزاؿ ىذه األعراض مستمرة دائمة إال إذا أخضعت لمعبلج الدائـ كاتخذ 
 .القاطع في سبيؿ كقؼ أسبابيا كعكامؿ انتشارىا الحـز

 

 

 : أثر ذلك في تحصيل الطالب

كاف ضعؼ المدٌرس ىك أساس ضعؼ الطالب الذم أخذ المغة عمى يد مدرس 
الضعؼ مف بدء تعممو مع مدرس يمقنو العامية في شرحو كحديثو  ضعيؼ، فرضع

كالطفؿ بطبعو كفي مراحؿ تعميمو األكلى مقمد ماىر . الفصحى ككبلمو كيبعد عف
                                                 

 .160مف حاضر المغة العربية، ص. 1



 98 

العمـ : "  كالمثؿ يقكؿ،المدرسة في سف االكتساب كالتككيف المغكم ألستاذه  فيك يدخؿ
ثمة  "              كدارسك المغات الحديثة يركف أف " في الحجر  في الصغر كالنقش

المغة يتمثؿ في أف ىناؾ فترة حرجة الكتساب المغة، فقدرة  كجيان آخر غريزيان مف أكجو
تبمغ ذركتيا في فترة تمتد تقريبان بيف السنة األكلى كالسادسة مف  اإلنساف عمى التعمـ

حيث يبدك أف تعمـ المغة تحدده عكامؿ فطرية أكثر مف أم شكؿ مف  ...عمر اإلنساف
.البشرم أشكاؿ التعميـ

(
 " 

كىي مرحمة خطيرة في اكتساب المغة ميممة في عمر الطفؿ العربي كقمَّما يناؿ     
            العرب فييا أم اىتماـ ينمِّي قدرتيـ عمى االكتساب الفصيح لكنيـ  األطفاؿ

السنيف ال يسمعكف غير العامية لغة البيت كلغة األتراب في  في ىذه- لؤلسؼ – 
دِّد فييا ترسيخ ممكة االكتساب السريع فإف  أمِّا في آخر. الشارع ىذه المرحمة التي حي

أكلى الخطكات المقننة لبلكتساب المعرفي، كيبدأ الدراسة المنتظمة  الطفؿ ينتقؿ إلى
آخر يتشكؽ فيو إلى كؿ جديد كأىـ ذلؾ المغة التي يتكقع أف تككف لغة  كيدخؿ عالمان 
 لغتو في البيت كالشارع، كيبدأ في ىذه المرحمة بالتقميد الكاعي ألستاذه أكالن  مختمفة عف

 زمبلئو الذيف يمتقي بيـ ألكؿ مرة ،كقد يككف فييـ مف سبقو بعاـ أك عاميف إلىك
أنو  مف المرجح" ٌدراسة فبل يجد غير العامية ،كمنظِّرك المغات الحديثة يركف أنو   اؿ

في  ال تكجد فترة في تاريخ البشرية عمى اإلطبلؽ لـ ييعترؼ فييا بأىمية المحاكاة
ًى  المغة   سائر النظريات الحديثة المتعمقة باكتسابعمىاكتساب المغة بالتعمـ فضبلن
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اكتساب  التي تتفؽ عمى أف تنسب لممحاكاة دكران بارزان في جزء ما مف أجزاء عممية
( ) المغة كال يستثنى عصرنا الراىف مف ذلؾ
". 

كلعؿ ىذا الجزء الذم أشار إليو النص السابؽ ىك مكضع مشكبلت المغة 
يككف في صالحيا حيث تككف عممية االكتساب مف لساف يمكؾ العامية  الفصحى إذ ال

اكتسابيا سيبلن ميسكران عمى الطفؿ ثـ يعكد إلى البيت ليسمع الجزء  كيتحدث بيا فيصير
كمرحمة االكتساب . يككف لو مناص مف اإلغراؽ في العامية في المدرسة كالبيت اآلخر فبل

 مع نمك الطفؿ حتى يصؿ مرحمة - كما يقكؿ المتخصصكف في تاريخ المغات-تمتد ىذه
حتى يكمؿ التعميـ العاـ كمو كيصبح عمى مشارؼ الجامعة كما يقرر النص  البمكغ أم

 ىذا عمى الرغـ... إف اكتساب الفيـ بالتعميـ يجب أف يسبؽ اكتساب التكمـ بالتعمـ" اآلتي

كىك  مما نعرفو جميعان مف أف قدرة الطفؿ عمى فيـ لغتو تسبؽ دائمان قدرتو عمى تكمميا
في أحسف  كيمكف النظر إلى ىاتيف القدرتيف اإلضافيتيف... مكقؼ يستمر إلى سف البمكغ

الداللي األعمى  األحكاؿ بكصفيما امتداديف لبناء المغة اليرمي فاألكلى امتداد لمستكاه
 "كالثانية امتداد لمستكاه الصكتي

( ).  

  مف تككينوان كليس اكتساب المغة في ىذه المرحمة إراديان بؿ تمقائيان يصير جزء
الفصيح  المغكم فمك كاف المساف الذم يسمع الطفؿ في الدراسة مينذ البدء كاف المساف
سنو كصفتو  لتغير تككينو المغكم كحسف اكتسابو المغة التي يتحدثيا مدرسكه فيك بطبيعة
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مف نمط الحديث  الطارئة مقمد كيكد أف يعكد إلى البيت بشيء جديد يختمؼ عما ألفو فيو
( ) كماعرفو مف كممات كجمؿ كمفردات كليذا السبب يقكؿ تشكمسكي
  :

مف أىـ الحقائؽ التي تمفت النظر في اكتساب المغة عند الطفؿ الدقة الفائقة "
 يقمد فييا كبلـ مف حكلو فتتجاكز دقة التفاصيؿ الصكتية ىذه ما يستطيع البالغكف التي

 فمف الكاضح أف الطفؿ يسمع مف غير كعي... إدراكو إف لـ يمركا بتمريف خاص
  الصكتية الدقيقة التي ستصبح جزءان مف معرفتو كىي التفاصيؿ التي لفالتَّفاصيؿ

 ." يككف باستطاعتو اإلحساس بيا عندما يكبر

 إف ىذه القدرات عند األطفاؿ كىذه المكاىب التي كلدت معيـ لـ تستطع مناىج
الطفؿ  التعميـ في العالـ العربي كال الجامعي تكظيفيا تكظيفان صحيحان يخدـ مستقبؿ

دم  أمكمستقبؿ المساف العربي الفصيح، بؿ انحدرت كانحرفت إلى ميابط العامية عمى
 التعمؽ لإؿ مدرسيف ال تمٌكنيـ قدراتيـ كتأىيميـ عمى أف يقٌدمكا ما يشٌكؽ الطفؿ كيجذبو

نما يسمع ما يكرر عميو في كؿ درس في كعاء العامية الضعيفة التي  بالمساف الفصيح، كا 
تميؿ إلى الدفؽ في الخارج  "ترسبت في حسو المغكم كأبعدتو عف سماحة الطفكلة التي
غير مجرل السميقة كفي غير  بعفكية سمحاء، فمف الخطأ كالحالة ىذه أف نضعيا في

 ." كنعرضيا لمكد كلمشد مف أخطائنا التربكية... العفكية

ذا كانت العامية تأخذ عمى المدرِّس كعمى الطالب منافذ الطريؽ كيككف  كا 
كالكبلـ بيا فإنو مف غير الممكف أف تكلد معجزة تجعؿ ىؤالء األطفاؿ بعد  الحكار
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 لتعميـ العاـ أك حتى بعد التخرج مف الجامعة كمف أقساـ المغة العربية يقمعكف اإكماؿ
ف تجاكز الطفؿ  عما عيدكه في كؿ سني دراستيـ  كتمقكه في مناىج تعميميـ، كا 

، لممراحؿ الحرجة في اكتساب المغة كىك يستمع إلى عامية غالبة كيدرس في لغة عامية
ـى  عميو في أف يبقى عمى ىذا الحاؿ كفي ذلؾ المحيط ًك  كيعيش كسطان عاميان حي

الظاىرة "كبذلؾ يصدؽ عميو الرأم الذم يقكؿ إف. المتبلطـ برطانة العامية كثقافتيا
العربية، ازداد  ما سار خطكة في تعمـ المغةؿَّ الخطيرة ألزمتنا  المغكية ىي أف التمميذ ؾ

التعميمي إلى آخر الشكط  جيبلن بيا كنفكران منيا كصدكدان عنيا، كقد يمضي في الطريؽ
بمغة قكمو، بؿ قد  سيطان بفيخرج مف الجامعة كىك ال يستطيع أف يكتب خطابان 

يتخصص في دراسة المغة العربية حتى يناؿ أعمى درجاتيا،  كيعييو مع ذلؾ أف يممؾ 
يتمقاه أبناؤنا في لغتيـ    كؿ درس،ىذه المغة التي ىي لساف قكميتو كمادة تخصصو

أبناؤىا في مدارسيـ العامة  كنرل المغات األخرل يتعمميا. العربية ينأل بيـ عنيا
إف ظاىرة الشككل مف ضعؼ  "فيكسبكف مف كؿ درس معرفة جديدة بأسرار لغتيـ

تنفرد بيا المغة العربية   ظاىرة عامة التعمُّمياتحصيؿ الطبلب لمغات كضعفيـ في 
إال أف كؿ لغة . بيف األمـ الفصحى مف بيف المغات كال ينفرد بيا الطبلب العرب مف

عمييا، فيحتاجكف في كؿ حيف  يحرص أىميا عمى بقائيا كاستمرارىا يراكدىـ الخكؼ
أسباب ضعفيا كيسعكف  إلى إصبلح ما يطرأ مف ضعؼ أك نقص أك تقصير يتممسكف
تدريسيا، كيستعممكف  بيف فينة كأخرل في تطكير مناىجيا ككسائؿ تعميميا كطرؽ

األذىاف كيرتقكف إلى  أحدث التقنيات في سبيؿ إيضاح غامضيا كتقريب بعيدىا إلى
 .مكانتيا التي يكدكف أف تصؿ إلييا
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 حيان متطكران فإنو يجب تعيده بأسباب الحياة كمداكمة ان إذا كانت المغة كائف
 كال أشؾ أف المغة ،ضعفو أك شككاه كعبلج ما يؤثر عمى سبلمتو كقكتو تحسس

عمرىا الطكيؿ كمكركثيا الضخـ  كحاضرىا أك باألصح حاضر أىميا  العربية في
كما أنيا تحتاج إلى عاطفة  .يحتاج إلى أطباء ميرة كنطاسييف عباقرة لؾذاليكـ، كؿ 

التي كانت ليا ككانت زادىا في  رؤـك تحبيا كتعيد ليا مكانتيا في نفكس أبنائيا كالثقة
إلى ىذا الزاد زاد المحبة كزاد الثقة كزاد اإليماف بأنيا  رحمتيا الطكيمة كال تزاؿ تحتاج

كالجامع الذم لـ تفرقو األىكاء، كهلل الحمد، حتى ىذه   لمعربمالمكحد الذم بؽ
 .المحظة

مف كأكد أف أككف متفائبلن كمستبشران في أفَّ حاضر المغة العربية الفصحى خير 
 كما عرضتو ىذه الكرقة ما ىك إال ، القريب كأنيا في سبيؿ النيكض المتجددماضييا
 الحرص عمى المغة كتحسس الطارئ في حياتيا الغريب عمييا كمف ثـ القضاء مف قبيؿ

بعاده حتى ال يؤٌثر عمييا عميو  .كا 

كحالنا الذم نشكك منو ليس خاصان بنا كحدنا بؿ ىك عاـ في كؿ األجياؿ 
 فالشككل العامة مف ،التي نعرؼ بعض شككاىا مف ناشئتيا كما نشكك نحف المعاصرة

عمى األجياؿ المعاصرة في اكتساب المغة ليا أسباب كثيرة منيا في  الضعؼ الظاىر
إجبارية التعميـ أم أف جميع األطفاؿ فيما بيف سف السادسة كالسابعة  رأيي ما نسميو
بالدراسة كيرغمكف عمييا كما ىك معركؼ، كليذا فإف نسبة الضعؼ في  عشرة يمزمكف

أمر معقكؿ إذا أخذنا بالحسباف األعداد اليائمة التي تجبر عمى  تحصيؿ الطبلب
ذا أخذنا نسبة المتميزيف كىـ سيككنكف قمة أماـ . العامة في ىذه السف دخكؿ المدارس كا 
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الكثيرة غير المتميزة ،كاف فارؽ النسبة ىك ما نحكـ عميو بظاىرة الضعؼ  األعداد
كلكف . كؿ األجياؿ كفي جميع المغات كىك أمر مقبكؿ كمعقكؿ أيضان  العامة في

كظاىرة الضعؼ الذم نشكك منو نحف العرب خاصة في المغة  مكضكع الشككل
فحسب كال تحصيؿ الطبلب بشكؿ عاـ كىك ما  العربية الفصحى ليس الضعؼ

التعميـ ككسيمتو، فنحف نيعمِّـ المغة العربية  يشاركنا فيو العالـ مف حكلنا بؿ أداة
إذف كسيمتنا في . كالعامية ما تعممكف مف الفكارؽ الفصحى بالعامية كبيف الفصحى
مكضكع النقاش كىك ما أرل أننا مطالبكف بأف نبحث  تعميـ المغة العربية الفصحى ىي
. لو عف حؿ  كنجتيد في البحث

 عدـ التسامح في استعماؿ الميجة العامية في التدريس كعدـ االستنامة :أواًل 
 سيكلتيا كعدـ اتخاذىا أداة لممخاطبة في التعميـ حتى ال تفقد المغة العربية إلى

 الفصحى مكانتيا في نفكس أبنائيا كيضعؼ احتراميا، كيصير البديؿ العامي كالدارج
ذا حصؿ ذلؾ لـ يعد  مقبكالن أك شبو مقبكؿ أك متفقان عميو ضمنا أك مسككتان عنو، كا 
عندئذ  لمعربية الفصحى مجاؿ كال احتراـ، كقد يتياكف  بحقيا المدرِّس كالطالب كتفقد
مدل  القيمة العممية التي كانت ليا في نفكس الناس كاالحتراـ الذم كقر ليا عمى

 .التاريخ كمع كؿ األجياؿ الماضية كفي كؿ الحقب الخكالي

  النظر في كضع مدرسي التعميـ كفي مناىج الكميات التربكية كمعاىد:ثانيًا 

 التأىيؿ التي تخرج ىؤالء المدرسيف، كاالجتياد بكضع المنيج المبلئـ الصالح لما

صالح  يعدكف لو، كالتركيز عمى تنمية قدرة الخطاب كالتكمـ بالفصحى،  كاستظيار قدر
 مف آثار الفصحى مف شعر كنثر حتى يعيف ذلؾ المدرِّسى عمى االقتداء بما يحفظ
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 عندما يتحدث إلى طبلبو أك عندما يستعمؿ العربية في لغة التدريس كيككف التعميـ
 .الجامعي امتدادا لما سبقو مف بداية يفترض أف تككف قكية

  انتقاء المتميزيف مف المدرِّسيف كالمبرزيف منيـ كتكميفيـ بتدريس المغة:ثالثًا 
 العربية كآدابيا كمتابعتيـ بعد التخرج كتنمية مكاىبيـ كمعارفيـ كتعيدىـ عمى مدل

 .سني الدراسة ميما طاؿ الزمف بيـ كتحديث معمكماتيـ في كؿ عاـ

 المطالبة الجادة بجعؿ لغة التدريس ىي المغة الفصحى في جميع :رابعًا 
الدراسة مف االبتدائية حتى الجامعة، كاستعماؿ المغة الفصحى في كؿ  مراحؿ

 .ىما كاف مكضكع التخصص كفي أم مرحمة كاف ـالتخصصات

  تنبيو أىؿ الثراء كالجاه الذيف بدأكا ينشركف بالمغة العامية إلى خطكرة:خامسًا 
 ما يقدمكف عميو عندما يكتبكف دكاكيف الشعر العامي كيطمبكف مف الناس دراسة تمؾ

الخميج  كالسيما أثرياء. اكيف كالكتابة عنيا كتحميميا كالثناء عمييا كالتمجيد لياالدك
كقطع . العربية كالجزيرة العربية، كبياف كاجبيـ نحك احتراـ لساف قكميـ كمكاف لغتيـ

الجامعات كالمؤسسات  دابر التفكير في تدريس مادة ما يسمكنو باألدب الشعبي في
 .العممية

 تكجيو نداء لمحككمات العربية بكجكب المحافظة عمى سبلمة المغة :سادسًا 
كاحتراميا كاتخاذىا لغة الدكاكيف كالمخاطبات الرسمية في كؿ المجاالت،  الفصحى
 .مف مزاحمة المغات األجنبية كحمايتيا
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 مخاطبة رؤساء تحرير الصحؼ كالمجبلت في الدكؿ الخميجية :سابعًا 
عربية خاصة، كبياف خطر ما يحدث مف تخصيص صفحات لمغة العامية  اؿكالجزيرة

كبياف أف كاجبيـ القكمي كالكطني ككظيفتيـ . كنشر ذلؾ عمى القراء في مطبكعاتيـ
المجتمع كرسالتيـ في تقكية أكاصر كحدة أمتيـ كؿ ذلؾ يحتـ عمييـ  التثقيفية في
العربية الفصحى، كرفع مستكل ذكؽ القارئ كتنمية مداركو المغكية كالرقي  احتراـ المغة

المستكل الذم يميؽ بيا كأف يبيف ليـ أف إلياء القارئ بالصفحات العامية  بيا إلى
شغالو  بما تنفث مف سمكـ ييعٌد تخميان عف ميمة الصحافة الكطنية كنقصان في إدراكيا كا 

 .لكاجبيا

 

 

 

 

 

 

 

 المغات األجنبية: الرابع

 :  مثاالً اإلنجميزيةالمغة 
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 يأخذ مدُّ المغة اإلنجميزية كالحديث عنيا أبعادان ثقافية  كمعرفية كلغكية حادة

ًن   أبعادىا السياسية كاالقتصادية كالفكرية التي أخذت حيزان عمىىذه األياـ فضبلن  كاسعاى
أف نيتـ  مف حياة الشعكب المعاصرة كليست الشعكب العربية كحدىا، إال أف ما يجب

نا نحف العرب منيا ألنيا أصبحت ىي الكعاءاىتمامابو  الثقافي   كميان ىك ما يخصُّ
 القكم ؿالناقؿ كالمكصالذم تصب فيو المعمكمات المعاصرة، كىي أم المغة اإلنجميزية 

ًن كثيران في كؿ  لخطاب الغرب الناطؽ بيا الذم بدأ يأخذ مف اىتمامنا نحف العرب شيئاى
ليذا السبب سنتناكؿ أثر . مجاالت الحياة، كفي كؿ المناىج التي يسير عمييا تعميمنا

 اإلنجميزيةالعربية بكصؼ المغة  المغة اإلنجميزية عمى تفكيرنا كعمى ثقافتنا كعمى لغتنا
القكم عمى مف ىك دكنو بالقكة  ىي لغة القكم القادر كمف طبيعة األشياء أف يؤثر

كقد بدأت المغة . ليذا القانكف كالغمبة، كالمغة كىي نشاط إنساني مؤثر كمتأثر تخضع
بمدانيا كتقتسـ نصيبيا مف مناىج التعميـ  األجنبية تزحؼ عمى مساحة المغة العربية في

إلى التعبير عف قمقيا لما تتعرض لو المغة  العاـ كالجامعي مما دفع منظمة اليكنسكك
قصاء، كقد نبيت في تقريرىا إلى ما تراه مف أثر عمى مستقبؿ  الفصحى مف تيميش كا 

 : المغة فقالت

 إفَّ الببلد العربية تعاني مف أزمة في الييكية نتيجة لممتغيرات التي طرأت في"
عديدة  التركيبة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية العربية، كقد كضعت برامج

الكطنية  كالدينية  لممحافظة عمى المغة العربية كيكية لؤلمة باإلضافة إلى ىكية المجتمع
ىي المسيطرة في " العامية  "لكف التحديات كانت كثيرة مما جعؿ الميجات المتداكلة

سكؼ تصبح مثؿ المغة البلتينية يكمان  كاقعنا العربي كتبتعد شيئان فشيئان عف الفصحى التي
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 أيضان، كقد عزز تراجع المغة كالمحزف ما إذا استمرت الحاؿ عمى ىذا الكضع المؤلـ
ىذا باإلضافة إلى انحسار . لنشرىا كدعميا العربية الفصحى عدـ كجكد آليات فعالة

كالتي تيتـ بيا مف أجؿ المعيشة ككظيفة دكف  استخداميا في قمة مف النخبة المتخصصة
حياة اليكمية كالتعميمية بشكؿ صحيح، كمف اؿ ىا فياؿعـإً القياـ ببحكث جادة مف أجؿ 

العربية عدـ كجكد تكحيد لممقررات كمحتكياتيا في  أكبر المشكبلت التي كاجيتيا المغة
 بكضع ىذه المقررات كما أف اإلعداد ةعربي عمى حد الببلد العربية كاجتياد كؿ قطر

كمعممات المغة العربية خاصة في التعميـ العاـ متدف لمغاية  األكاديمي كالميني لمعممي
عدادىـ تخصصان، كىذا إً  بكاالكتفاءتأىيبلن مينياى لخدمة ىذه المغة،  لعدـ تأىيؿ المعمميف

يتناسب مع مستكل التحدم الذم يكاجو المغة حتى إنو ينظر إلى المتحدث  اإلعداد ال
 كلمكاجية ىذه المشكمة التي ،أحيانان بشيء مف الريبة كأحيانان باالستخفاؼ بالفصحى
ىكية األمة كمصدر عزتيا ككرامتيا فإنو مف الضركرة الممحة لمغاية أف يتـ  تستيدؼ

 بأعماؿ جادة لمكاجية ىذه الكارثة المغكية كالمسارعة في إنقاذىا مف خبلؿ عمؿ القياـ

 ستراتيجية دقيقة تنطمؽ منيا األمةابرامج متعددة كمتنكعة عمى مستكيات عدة ضمف 
و لطمس اليكية كتيميش ثقافة األمة كتاريخياا .  " لعربيَّة لمكاجية ىذا التحدم المكجَّ

ىذا النقؿ عف رؤية مؤسسةو تربكيةو ميتمةو بحاضر المغة العربية ييعيدنا إلى 
 محاكالت كثيرة منذ بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف حتى اليـك حيف شعر تذكر

  شقيفالميتمكف بالمغة كالثقافة العربية أف ىناؾ مزاحمة فاعمة كقكية لمغة الفصحى ذات
سادت العالـ  العاميات المنتشرة في الببلد العربية نتيجة الجيؿ كاألمية التي: أحدىما

مكطنيا كعمى ألسنة   مزاحمة المغات األجنبية ليا فيكثانييما ،العربي منذ زمف بعيد
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نشأت عف شعكرو صادؽو بالحاجة كتصميـ عمى أىمية العمؿ مف أجؿ مستقبؿ  .أبنائيا
الفصحى، كلكف التصميـ كتمؾ المحاكالت لـ تثبت أماـ التغيرات الكبيرة  المغة العربية

يكاجييا العالـ العربي اليـك حيث صار الحديث عف عامؿ المغة العربية  التي
 كلعؿ لنا كقفة قصيرة مع بعض اآلراء التي تنادم بجعؿ ،يأخذ أبعادان كثيرة كاألجنبية

 اإلنجميزية لغة التعمـ في الجامعات العربية كالفائدة التي يريدكنيا مف ىذه المغة

 إذ يعتقد بعض القائميف عمى ىرمية ىذه المؤسسات التعميمية أف مستقبؿ. الرؤية

لخريجييا  الذيف يجيدكف المغة األجنبية ىك األفضؿ كيظنكف أف المغة اإلنجميزية تحقؽ
يركف ىذا الرأم   في أذىاف الذيفةن ككف كاردتميارات ال تتحقؽ في غيرىا، كالبد أف 

  :اآلتيةالحيثيات 

 . ىي لغتيا الحيةاإلنجميزية االستفادة مف عمـك العصر التي تعد :أواًل 

 ف المغة اإلنجميزية في رأييـ ىي لغة العمـ كاالختراع كالطب كغيره مفإ :ثانيًا 

 .العمـك الحديثة

 صبلتو انتشار المغة اإلنجميزية السريع في العالـ العربي الذم أصبحت :ثالثًا 

 .قكية بالغرب كحاجتو إلى تعمـ المغة األكلى فيو ميمة لمغاية

 كعمـ يقيف أف مف ةو كقبؿ أف أبدأ بعرض رأيي الشخصي فإني أؤكد عف قناع
 د مف أبنائيا، كانتماؤىـ إلى األركمةاالرأم ىـ أبناء العربية كأحفاد األمج يركف ىذا

رثان في تاريخيـ  العربية ال يساكـ عميو أحد، كالعربية لغة كتاريخان قناعة نفكسيـ كا 
العممي فيما  إذف لف أتحدث عف ىذا الجانب المسمَّـ بو كسأنتقؿ إلى الرأم. كمجدان ليـ
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اإلنجميزية  أك تدريسيا  يطرح مف آراء حكؿ الفائدة المرجكة مف تدريس العمـك بالمغة
 .بالمغة العربية

 : أأ لغة تجعل الفهم سهالً 

ال أتحدَّث ىنا عف المغة العربية كحدىا كلكنني سأتحدَّث عف المصمحة العممية 
 إذا كاف التمقي يتـ بمغة اإلنساف األصمية أم األـ كما يقكلكف أك بمغة أجنبية فيما

 ،األـ كأم الطريقتيف أنفع لمطالب تأىيبلن كتحصيبلن، أىي األجنبية أـ ىي المغة. عميو
أىي  كأييما أقدر عمى تمكيف اإلنساف مف ممارسة تخصصو بعد تخرجو بكفاءة كمقدرة

بيا عمكمو  فيدرس. المغة األجنبية التي يتعمميا بعد تجاكزه سف اكتساب السميقة المغكية
يعرفيا إال في  في محيط محدكد في صاالت الدراسة كحدىا،  كىؿ ىذه المغة التي ال

ثقافيان كلغكيان أك تمؾ  قاعات الدرس كال يستعمميا في الخارج أقدر عمى تككيف الطالب
كفي كؿ لحظة تفكير ال  المغة التي رضعيا مف الميد في بيتو كسكقو كمع أصدقائو

أقدر عمى تفتيؽ ممكات  يفكر إال بيا كىك في كؿ جكارحو يستشعرىا، تيرل أييما
. إال بمغة السميقة كالطبع اإلبداع لدل الدارسيف؟ ال شؾ بأف ىذا ال يتحقؽ لئلنساف

يدافعكف عف تدريسيا سأعرض  كلمذيف يركف فائدة مف دراسة المغة اإلنجميزية كالذيف
عمى تجربة قد تستمر سنكات ثـ  أمثمة مف التجارب السابقة قد نستفيد منيا قبؿ اإلقداـ
كعدد مف مبلييف األمكاؿ التي  تفشؿ بعد ضياع عدد مف السنيف كعدد مف الخريجيف

العربية كفي المدارس كمؤسسات  سيحتاجيا إعداد المناىج كغيرىا في الجامعات
 .التعميـ األخرل

 : المغة واإلبداع
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 إف التعميـ بأم لغة ممكف إذا أجادىا المرء كأحسنيا بعد أف يبذؿ جيكدان : أكالن 

 ماإلبداع العمـغير عادية في تعمميا إذا كانت لغة الدراسة غير لغتو األصمية، أما 
في الكسط  المحض كاالختراع فإنو مستحيؿ إال بالمغة التي نشأ عمييا المرء كتعمميا

ميما بمغ  االجتماعي الذم يتعامؿ معو كال يمكف أف يبدع أحد في لغة أخرل غير لغتو
حسانيا إال أف ينقطع ليا كيعيش أجكاءىا كاممة كفي ببلدىا كمع أىميا  مف إجادتيا كا 

( ال يصح ، كألف اإلبداع تصكر كامؿ لما يريد اإلنساف عممو  كالتصكر ال يكمؿ. (
نما بإيحاءاتيا كمضامينيا كظبلليا كخياليا، فاإلبداع يككف صكرة ذىنية  بالمغة كحدىا كا 
كعو، كال يمكف أف  ففي عقؿ المبدع ينمك كيكبر حتى يتجسد في اإلبداع نفسو أيان كاف

يتكمميا اإلنساف كيعيش في  تكتمؿ الصكرة الذىنية الصحيحة لؤلشياء إال في المغة التي
إجادتيا ال يمكف أف يرقى إلى إدراؾ  كمتعمـ المغة األجنبية ميما بمغ مف. بيئتيا كاممة

 .بالتجربة كالبرىاف كىك كثير حي مشاىد مضامينيا كدالالتيا الخاصة، ذلؾ مستحيؿ

 : الجهد

إفَّ متعمِّـ المغة األجنبية يبذؿ في فيـ قدر معيف مف المعرفة أضعاؼ أضعاؼ 
 الذم يبذلو في فيـ القدر نفسو مف المعرفة في لغتو األصمية كيبذؿ في محاكلة الجيد

  كىذا الجيد الذم يبذلو في تعمـ المغة األجنبية سيككف عمى،االستيعاب أكثر مف ذلؾ

                                                 

ال ينبغي أف نتخذ األمثاؿ مف تفكؽ العقكؿ العربية التي ظيرت في الغرب، كاستطاعت أف تبرع [ 1.
 تثبت نجاحيا كتفكقيا في البيئة، فقد يككف النقطاعيـ كانشغاليـ بما فرغكا أنفسيـ لو، أىفك

 .]كالظركؼ المحيطة، كؿ ذلؾ ربما كاف لو األثر فيما كصمكا إليو
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حساب كقتو كطاقتو التي ييدرىا في بذؿ جيد مضاعؼ لك استعمؿ بعضو في تعمـ 
حسانو لغتو   .األصمية ألبدع بيا كؿ اإلبداع كلكاف فيمو لتخصصو دافعان إلى تمثمو كا 

 : البيئة والمغة

ًى كال يمكف  المغة تككيف بيئي كاالستفادة منيا تككيف عممي كبيئي أيضان
كلف تككف المغة . التامة إال في اجتماع ىذيف العنصريف البيئة كالمغة االستفادة
كاإلجادة البد أف تككف في لغة . لغة بيئة ميما بذؿ في تكطينيا كتعمميا األجنبية

التي ال تناقض بيف مدركات التحصيؿ بيا كممارسة الحياة اليكمية الدائمة ليا  البيئة
ذا حساسيا كاالعتماد كا   خمت مناىج تعمـ المغة مف بيئتيا نقصت القدرة عمى تمثميا كا 

 .عمييا في االكتساب المعرفي السميـ

 : تجربة حية

سأضع أمامكـ تجربة مف الكاقع دليبلن عمى أف المغة األجنبية ال يمكف أف 
قدرات الذيف يكتسبكنيا بالتعمـ في المدارس كالجامعات في بيئة غير بيئتيا  بتنيض
 كالشاىد عمى ما أقكؿ أف ىناؾ في المحيط المحمي العربي ،غير محيطيا كفي

المغة اإلنجميزية منذ تأسيسيا في كؿ تخصصاتيا، كىناؾ جامعات اعتمدت جامعات 
العربية في التخصصات نفسيا التي اعتمدتيا الجامعات األخرل ككميا  اعتمدت المغة

كالثابت مف . ،كقد مضى عمى ىاتيف التجربتيف أكثر مف ثبلثيف عامان  لخميجافي دكؿ 
خريجي الجامعات التي تدرس العمكـ بالمغة العربية ىـ الذيف حققكا تميزان  التجربة أفَّ 

 عمكميـ الطبيعية كأظيركا قدرات جيدة في الفيـ كاالستيعاب كاإلدراؾ الكاعي في
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الجامعات التي تدرس العمـك بالمغة األجنبية فقط فإني ال  أما خريجك .لتخصصيـ
ًى منيـ تجاكز في تخصصو األداء الركتيني اليكمي كالعمؿ الكظيفي أعرؼ  خريجان

في  البيركقراطي ىذه تجربة مف كاقع جامعات المنطقة قد تكفر عمينا المجازفة الجديدة
. خكض تجربة قد يطكؿ انتظارىا كيطكؿ الحكـ عمييا بالفشؿ أك النجاح

 : مثال من الواقع

يزعـ بعض مف ال يعرؼ طبيعة المغة أف المغة الفصحى مسؤكلة عف الضعؼ 
في التحصيؿ، كسأدلؿ عمى بطبلف ذلؾ بأمثمة تعرفكنيا كيعرفيا الذيف يريدكف أف 

دكؿ غرب إفريقيا كشماليا بما . بالمغة األجنبية معالجان ىذا الضعؼ يجعمكا التدريس
كميا تدرس في مدارسيا  (الجزائر كالمغرب كتكنس كمكريتانيا )العربية  في ذلؾ الدكؿ

   كالمغاربة،جامعاتيا بالمغة الفرنسية كىي المغة األكلى في ىذه الدكؿ كفي

الفرنسييف كمع  كالجزائريكف يجيد المتعممكف منيـ الفرنسية كيحسنكنيا تحدثان ككتابة مثؿ
 كال قاربكا فأقرانيـ الفرنسييىذه اإلجادة لمغة لـ يحدث فييا تقدـ يذكر كال أصبحكا مثؿ 

. لغة التعمـ كبيف البيئة العربية ذلؾ، كالسبب ىك االزدكاج الثقافي كالذىني بيف الفرنسية
الذىني فتكلد عف ذلؾ نكع مف االزدكاج  فقد خمؽ انعداـ التكازف نكعان مف التشتت
يساعد عمى انفصاـ الشخصية العممية لمطالب  الثقافي الذم ال يساعد عمى اإلبداع بؿ

متناقضيف كمتعارضيف، لغة الطالب األصمية،  كتفكؾ اإلدراؾ كتشتيت الذىف بيف
يفكر تفكيران كامبلن بمغتو األصمية كال ىك منقطع  كالمغة التي يكتسبيا بالتعمـ فبل ىك

. عمكمو في المدارس كالجامعات إلى لغة التعمـ التي يتعمـ بيا

 : الوضع العام
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 إنيا مكجية إلى ،ليست تيمة الضعؼ في التحصيؿ مكجية إلى المغة أم لغة
بأسباب   كسبب الضعؼ خارج عف إطار المغة متصؿ،الحضارم كالثقافي العاـ الكضع

كلك نظرنا إلى جميع دكؿ العالـ اليـك لكجدنا الشككل مف ضعؼ الطبلب ، أخرل كثيرة
 .المغة ىك السائد في جميع الدكؿ حتى الغربية منيا باكتساب

 : أهمية المغة الثانية

 تعمـ المغة األجنبية في غاية األىمية كيجب أف يككف تعمميا في  الجامعة لزامان 

الجامعة  إال أنو ال يجب أف تككف لغة التعميـ ألف ذلؾ سيحدث انفصامان ثقافيان بيف مجتمع
يستعممكنيا في  كلف يحصؿ الخريجكف عمى المعرفة المرجكة بمغة أجنبية. كخريجييا

الذم يجبرىـ  صاالت الدراسة أك العمؿ كتنقطع حاجتيـ إلييا في المحيط االجتماعي
تضمحؿ كتمكت مع   غير لغة التعمـ كتبقى لغة الدراسة حتىأيخرلعمى التكمـ بمغةو 

 .األجنبية مركر الزمف كبيعد المتخرج عف الممارسة العممية لمغة الدراسة

 

 

 : الرأأ

كالذم أرل، كأرجك أف نستفيد منو ىك أف يبقى التدريس بالمغة العربية، كأف 
البرنامج  ، ىذااإلنجميزيةبعض المؤسسات التعميمية برنامجان مكازيان كمكثفان بالمغة  تضع

 ـاإلنجميزية كيساعدهييمكِّف الخريجيف مف االطبلع عمى العمكـ الضركرية في المغة 
عف  كما ىك  غني. عمى االتصاؿ بمصادر المعمكمات كيحقؽ ما تيدؼ إلى تحقيقو
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 الذكر أف العمـك الطبيعية العصرية لـ تكف بالمغة اإلنجميزية كحدىا حتى نضطر
المغة  لمتدريس بيا، فيناؾ المغة الفرنسية كىي مف المغات ذات السبؽ العممي ثـ ىناؾ

أؤكد . كميا األلمانية كغيرىا مف المغات، كمف المستحيؿ أف يمـ اإلنساف بيذه المغات
التي ال   تعمـ المغة األجنبية كأىميتو األكؿ: أف ىناؾ فارقان كبيران بيف شيئيف عمى

المدارس  الثاني جعؿ المغة األجنبية لغة تدريس ىذه العمـك فيك. نختمؼ عمييا
كالمغة اإلنجميزية ، تعمـ لغة أجنبية ضركرة بؿ يصؿ إلى مرحمة الكجكب. كالجامعات

في المدارس  تنا، إال أف تدريس العمكـامف أىـ ما يجب تعممو اآلف في جامع
عف تعمـ  أمر مختمؼ كؿ االختبلؼ- ميما كانت - كالجامعات العربية بمغة أجنبية 

جادتيا كاالستفادة مف مكتسباتيا التعميمية كليس  كىك ضار لمعممية. المغة األجنبية كا 
 .نافعان ليا

 : لغة التدريس

لغة التدريس في المدارس العامة كمؤسسات التعميـ العاـ كالجامعات العربية 
تككف بالمغة العربية التي يرجى أف يبدع أبناؤىا بيا، كال أريد أف أضرب  يجب أف

كميا  فالياباف تدرس العمـك ،مف األمثاؿ عمى أىمية المغة األـ كاالكتساب لمتعمـ مزيدان 
  مع ما في المغة اليابانية مف بعد كصعكبة عمى الحس الغربي، ككمنا يعرؼابمغتو

عف  كفي الطرؼ اآلخر نرل تركيا كقد تخمت ،قدرة الياباف كنجاحيا في الجانب العممي
ال   لغتيا كدرست أبجدية الغرب كنحف نعرؼ الفارؽ بيف الياباف كتركيا كىك ماةأبجدم
كالحياة مع  ككذلؾ إسرائيؿ التي أحيت العبرية كجعمتيا لغة التعميـ.  عمى أحدليخؼ
معو، كمع ذلؾ لـ  سرائيؿ مف حضارة الغرب كثقافتو كلغتو كاتصاليا بو كعبلقتياإقرب 
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صمتيا بيذه المغات  تختر لغة مف لغات الغرب لمتدريس في مدارسيا كجامعاتيا مع
المعاصر منذ آالؼ السنيف،   كأىميتيا ليا، كمع مكت العبرية كانتيائيا مف االستعماؿ

كاعتزازىا بمككنات الذات الفاعمة  فقد أصرت عمى إحيائيا لتمييز شخصيتيا كىكيتيا
كتميزىا عف غيرىا مف المغات  بمغتيا الخاصة التي تمثؿ ىكيتيا كتحقؽ شخصيتيا

 .كالشعكب

 : حدود االجتهاد

إنني عندما أعرض كجية نظرم فإنما أنطمؽ مف تجربة التعميـ الجامعي 
 كأنا أقِّدر كؿ اجتياد يبحث في مستقبمنا التعميمي كال سيما. لمعممية التعميمية كمتابعتي

أف  الجامعي، إال أف االجتياد يجب أال يمس الثكابت المتفؽ عمييا في العالـ كمو كىي
 لغة األمة تشكؿ ىكيتيا كشخصيتيا التي تعبر عف كجدانيا كآماليا كعف كينكنتيا

ال أصبحت  كسيادتيا كال يجكز الشؾ في كظيفة المغة األساسية كىي التعمـ كالتعميـ كا 
اإلرادة  األمة تشؾ في كجكدىا كقدرتيا كتستخؼ بإرثيا الفكرم كحقيا في استقبلؿ
 .ثقافتيا كذلؾ ما يكحي بو اختيارىا لمتدريس بمغة غير لغتيا كاستعماؿ ثقافة غير

 

 القرن الحادأ والعشرون قرن العولمة

 : العولمةالمغة الفصحى ومدُّ 

ما ال خبلؼ عميو أف المغة ىي كعاء لمثقافة كحاضف لمبلمح ىكية األمة 
 كال شؾ أف المممح القكم الساطع في ىذا الكقت ىك الحديث عف ةالثقافية كالفكرم
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التحكالت الكبيرة في الفكر كالقيـ كاألخبلؽ التي ال تخطئيا العيف كال  العكلمة كعف
حسيسيا في الكقت الحاضر، لكف الخبلؼ حكؿ حقيقتيا كماىية ارتكازىا  يجيؿ

، إال أف ىذا ال كانغبلقاكما أف أىدافيا كمضامينيا أشد غمكضان  .كغمكض معناىا
 كىذا ،الحديث عف مبلمح كاضحة تجمت فيما نعيشو  كتعيشو أمـ غيرنا يمنع مف

 ،الظاىر الذم نكاد نحسو كنممسو بأيدينا ىك صمة العكلمة بالمغة كالثقافة ح البٌيفـالمؿ
 الصمة ىي ببل شؾ استبلب لثقافات األمـ غير الغربية كلغاتيا بؿ استبلب حتى ىذه

الغربية  لمثقافات الغربية غير الناطقة بالمغة اإلنجميزية، كالدليؿ عمى ذلؾ ىك أف الدكؿ
لعكلمة معيا  انفسيا بدأت تخشى عمى ثقافتيا كلغتيا كخصكصية تككينيا مما ستجمبو

الشرؽ كالغرب  مف غطاء عالمي كعاؤه المغة اإلنجميزية كحدىا، كقد بدأت الدكؿ في
خكفان مف  تبحث عف مصدات كدفاعات تحافظ عمى سماتيا الثقافية الخاصة بيا

بصدده فقد  الذكباف في ثقافة العكلمة كلغتيا، كفرنسا تصمح أف تككف مثاالن لما نحف
االتحاد  جمعت أمرىا قبؿ سنكات كأعمنت التعبئة الثقافية ضد العكلمة كأقامت

آسيا  الفرانكفكني معتمدة المغة أساسان لو، كعقدت مؤتمران ليذا الغرض في شرؽ
 ةالمتأثر كرسمت خطة تجمع الدكؿ ذات العبلقة بالثقافة كالمغة الفرنسية أك (ىانكم)

ًى في الكقت الحاضر إال أنيا  بالفرانكفكنية، كبالرغـ مف أف فرنسا مف أقكل الدكؿ تأثيران
الثقافات الناطقة  تعرؼ أنيا لف يككف نصيبيا الثقافي في ظؿ العكلمة مساكيان لنصيب

انتشارىا حتى عندما غربت   ليا سمطانيا، كقكمم المحظكظة التي بؽاإلنجميزيةبالمغة 
األخطبكط األمريكي  شمس بريطانيا العظمى عف الكرة األرضية، إذ سطعت شمس

 كأماـ ىذا الحاؿ بدأ ،اآلفاؽ مستعمبلن المغة ذاتيا كالثقافة نفسيا ميتمان بنشرىا في
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 كال شؾ أف ،بشخصيتو المغكية العالـ كمو يحصف دفاعاتو حكؿ ثقافتو المحمية كيتمسؾ
أشد المخاطرة عندما يقبؿ لغة  العالـ الذم ال ينتمي إلى ثقافة الغرب كحضارتو يخاطر

كاإلبداعات العظيمة التي تحمؿ مضاميف  الغرب اآلمرة كثقافتو  العامرة بالمخترعات
 العكلمة كيفيات التعامؿ مع إيجابيات حضارتو، كمفردات لغتو كىك يقيـ عمى
ًن مف المركنة كالتسامح كيعطي فسحة لمخيارات  اآلخريف، كال شؾ أنو يظير شيئاى

قدرتيا عمى االختراؽ الثقافي الذم كعاؤه  الكثيرة المتاحة ألف العكلمة عمى ثقة مف
الباحثيف العرب كاقع الحاؿ كأثر الثقافة  كقد أدرؾ بعض.  المغة كىي قدرة كبيرة

تجربة المغة في كظيفة الغزك كاالستبلب  الحادثة كعكلمتيا في حاضرنا العربي مع
عالميتو ال بد أف يتضمف مشركعان لغكيان ألف  إف النظاـ الجديد في" :الثقافي قائبلن 

الثقافي كىي الجسر األعظـ لممسكؽ اإلعبلمي كىي  المغة ىي الحامؿ األكبر لممنتج
لكجي ككؿ اندساس مكعمييا مدار كؿ تسمؿ أيد السيؼ األمضى لبلختراؽ النفسي

 . "حضارم

 إف المخطِّطيف لؤلممية كالعكلمة كالككنية يعممكف يقينان بأف المغة ىي أـ
 المرجعيات في تشييد المعمار الحضارم، كفي بناء صرحو الثقافي، كليس مف عاقؿ

يسمِّـ  يسمـ باكتساء النظاـ العالمي الجديد ثكب الحرب االقتصادية كالثقافية إال كىك
كؿٌّ . المحتدـ تسميمان طكعيان، بأف ذلؾ النظاـ عمى تعدد أربابو، حامؿ لبذكر الصراع

النفكس  عمى شاكمتو ككؿ بحسب طاقتو في الجذب أك بحسب أسمحتو في خمخمة
 .كاحتبلؿ األذىاف
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إف الككنية الثقافية ىي االستعمار الجديد ببل ريب كلبلستعمار نكاميسو كلو 
منظكمة تديرىا قكانيف ثابتة، كال بد أف يجنح االستعمار الجديد إلى اقتفاء  كذلؾ

  أثرالثكابت فيعيد إنتاج نمكذجو التاريخي األكؿ كال سيما في الربط اآللي بيف التسمط

التاريخ  إف )  السياسي كالتسمط المغكم، بؿ ال بد ىنا أف تصدؽ المقكلة كلك مرة كاحدة
. (يعيد نفسو

( )
 

كلست أظف أحدان يشؾ في إدراؾ الدكتكر عبد السبلـ المسدم صاحب النص 
 ىمية  الثقافية كالمغة ككظيفتيا األيديكلكجية كمعرفتو بأركاف المعبة الثقافية ألى السابؽ

أمـ  المغكية ككاقع العرب كالمسمميف الذيف تضعيـ األقدار في مكاجية غير متكافئة مع
بثقميا العالمي  تقكد العكلمة االقتصادية كالثقافية بكعي كاضح األىداؼ لما تريد كتتجو
كىي تحتج  لتحقيؽ مصالحيا في الكطف العربي بخاصة، كفي العالـ الثالث عامة

سبيؿ مٌدىا  بقدرة فائقة ألغراضيا كتتكسؿ بكؿ الكسائؿ المختمفة لتذليؿ العقبات في
المصالح كالفكائد  المتقدـ إلى  العالـ الضعيؼ، متخذة الطرح المغمؼ بسياج رقيؽ مف

 .المشتركة أك التي تبدك كذلؾ عند النظرة السريعة إلى ظاىرىا

كالمغة ىي الكسيمة التي تحرؾ المشركع الثقافي كالحضارم المعاصر، كالعكلمة 
الثقافي كالمغكم ىي التي تكاجو التحدم مف ثقافات األمـ كالشعكب الكاقعة تحت  شقياب
ذا كانت أركاف العكلمة ىي الجانب االقتصادم كالعسكرم ظؿ  العكلمة الجديدة، كا 

الشعكب  كالثقافي فإف أقكل ىذه األركاف الثبلثة كأخفاىا أثران في التسمؿ إلى عقكؿ
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حيث تسبؽ  لغة كمضمكنان  (الثقافة  )المغزكة، كأقدرىا عمى خمخمة كيانات األمة، ىي 
كاالستقباؿ سيبلن  ، كتأتي تمييدان ليما، ليككف االستعداد تامان األكليتيفالمرحمتيف 

  .كاإلغراء ممكنان كالتفاىـ كالتكاصؿ مقبكالن 

ذا كنا نممس في الطرح اإلعبلمي الغالب النفس العالمي لمثقافة كلبلقتصاد  كا 
 حتى التقاليد كاألعراؼ االجتماعية ،فإف التبشير بأف تككف ىذه األمكر كميا مكحدة بؿ

معقكالن  أك متقاربة أشد التقارب بدأ يمكح في األفؽ الحديث عنو، كالقبكؿ بو أصبح أمران 
عمى  كما يترتب. لدل قطاع كبير مف المثقفيف كغيرىـ مف أصحاب النظرة السريعة

 لماذا نخاؼ العكلمة ما دامت الفرص المتاحة كالحياة: ذلؾ  مف سؤاؿ ىك 

 االجتماعية المقبمة في كؿ صكرىا ستككف كاحدة؟ كما داـ اإلنساف سينعـ بمجتمع

 إنساني كاحد، تجمعو ركابط البشرية كاإلنسانية ؟ كاإلجابة لف تأتي عمى شيء مما

 سبؽ إال إذا عرؼ المرء أف الصكرة المطمكبة لمعكلمة الثقافية كالمغكية ال تجمع

لمكحة   الثقافات كالمُّغات كاألمـ كالشعكب في المعمكرة كتنِّسؽ بينيا كتخمؽ منيا صكران 
 الحياة البشرية التي سترسـ عمى األرض لممستقبؿ، كليس كؿ ثقافة في حاضر

 كلك كاف األمر، العكلمة ستحتؿ مكانيا الذم يناسبيا في المكحة العالمية القادمة 

 كذلؾ لرضي الناس بأف يككنكا إخكانان متساكيف كمشتركيف في الحياة التي يعيشكنيا

الثقافية  كلكف العكلمة التي تنادم اليـك باالتحاد كنفي الفكارؽ. في كككبيـ الصغير
كال  كالمغكية كاالقتصادية كالسياسية كالعسكرية، ال ترضى بالمشترؾ الثقافي

المثاؿ  االقتصادم، كال السياسي، كلكنيا ستختار مثاليا المفضؿ سكاء أكاف ىذا
 النمكذج ككتختاره قكالنمكذج الذم تريده العكلمة . عسكريان أـ سياسيان أـ اقتصادياى 
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الغربي ، النمكذج القادـ إلى العالـ كمو بصكرة الرجؿ األبيض  بثقافتو الخاصة كبمغتو 
أف تختار ثقافة غيرؾ  كحضارتو التي يمجدىا كيعتز بيا إذف فالعكلمة المطمكبة ىي

كلغتو، كأف تمجأ إلى الثقافة القادمة المسماة عالمية، تختار ما تحتاج إليو لتحمو محؿ 
ثـ إف الدعكة . العالمييف في الكقت الحاضر ثقافتؾ التي ال تصمح لمعكلمة في رأم الركاد

كلغتيا ىي دعكة األقكياء يستجيب ليا الضعفاء أك  إلى االنضكاء في أطر ثقافة العكلمة
بغبلؼ أف تككف الدنيا قرية كاحدة  كالناس مجتمعان كاحدان،  ييكرىكف عمييا كىي دعكة مغمَّفة

نكار. أبدٌيان لمجميع كالعكلمة قدران   لكف الغفمة عف قسمة الحظكظ في ىذه القرية الكاحدة، كا 

نبحث  كىما محكر اإلجابة التي. الكاقع الذم يعيش عميو أىؿ القرية ىما مكضع السؤاؿ
المؤثرة كلغتو  عنيا كلكننا ال نجدىا بسيكلة كىذا يقكد إلى أف ننساؽ مع ثقافة األقكل

الثقافة الطارئة كلغتيا  المنتشرة كالميسرة كنتجافى عف لغتنا التي ىي كعاء ثقافتنا متخذيف
المعاصريف ىذا الميؿ الغالب عمى التكجو في  كقد عالج الكثير مف المثقفيف. بديبلن عالميان 

: األبعاد المتكاممة، كىذا أحد الباحثيف المعاصريف يقكؿ العالـ العربي إلى الثقافة ذات
 االجتماعية في البمداف النامية أف الثقافة اإليجابية ىي تمؾ التي تشجع تعتقد النخب"

 "االنطبلقة االقتصادية أكالن كتساىـ في جيكد التنمية
( ). 

كتكريس القطيعة الثقافية مع المحمية كالقكمية ىك محكر الجدؿ القائـ حكؿ 
كماىيتيا، كصمتيا بالثقافات غير الغربية، كمدل القدرة التي ستكاجو  العكلمة

 بياالعكلمة مف قبؿ الثقافات المختمفة بأبعادىا التي تستدعي أطراؼ االىتماـ العالمي
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 إفَّ الحضارة الغربية تمثؿ خبلصة ) : اآلتيةالجديد المؤثر الذم تمخصو العبارة 
 التطكر الككني المطمؽ بيد أف المجمكعات األخرل ما تزاؿ بدائية تعيش في طكر

التكحش كاليمجية كالقبمية كشتى أكجو االنحبلؿ كالجيؿ كالفقر كالبؤس كالتخمؼ، فيؿ 
تتنكع كلكف  يعيد التاريخ نفسو ؟ ال، فالكقائع تتغير، كاألطراؼ تتبدؿ  كالمسكغات

أممية سياسية  إف. إمساكان  (بأعناقنا)الدمؿ التاريخي يتجدد كىذا ىك الذم يمسؾ 
كال تيمؿ انتظاران كال  كعكلمة اقتصادية ال بد أنيما تستدعياف الككنية الثقافية استدعاءن 

تشتتو الذىني ىك ضياع سمـ   كالذم يزيد الباحث الثقافي حيرة فيضاعؼ،ترجئ إنجازان 
. المرجعيات العقبلنية في مستكل المنيج  كالنظرية

( )
 

إف ما يحصؿ في عالمنا العربي كفي البعد اإلسبلمي أيضان ىك ضياع سمَّـ 
 إف كتشتت الرؤية التي تكاجو بيا الثقافة العربية كلغتيا الثقافة الغربية، أك لمرجعياتا

 شئت  فقؿ الثقافة العالمية التي يبشر بيا العصر الجديد، كىي ثقافة ال شؾ أنيا
 لثقافياتجاكزت إشكالية المرجعية كحمت معضمة النمكذج كاإلطار الذم تختار مسارىا 

انتيت . فيو، كطبقان لذلؾ قد أطرت أسس العبلقة بيف العامؿ اإلرادم كالعامؿ الظني
، مف ردـ باإلنجميزية الثقافة الناطقة- : أك إف شئت تحديدان أكثر فقؿ- الثقافة الغربية 

اليكة السحيقة التي تككنت بفعؿ الزمف كمكركث األسبلؼ، كخمصت ىذه الثقافة الغربية 
فمـ . با  كعصكر االنحطاط فيياكمف التراكـ الكمي الذم خمفتو عصكر الظبلـ في أكر

 .يعد ىناؾ إشكاؿ في تحديد األشياء كفي تعريؼ األسماء
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ىناؾ مرحمة تاريخية مظممة سكداء صنفتيا الحضارة الغربية كخمصت منيا 
كال يعني ذلؾ أف تاريخيا الحديث . حضارة النكر كحضارة الفكر كالحياة كانتقمت إلى

 مءالظبلـ كالتخمؼ، لكنو يعيش حياة الكاقع الذم يشرؽ فيو جانبه فيض ال يعرؼ
كما يكجد فيو جانب آخر تحتمو نقاط حالكة السكاد، لكنو سرعاف ما ، نفسو كالعالـ
ىذا السكاد في ثقافتو الحاضرة، كيربطو بتاريخو المظمـ الماضي كيرسمو  يتخمص مف

 فما كاف ظبلمان قاتمان . إليو، كتاريخو الحاضر يفرز الكاقع كيتعامؿ بكعي إشراقي جذاب

 كما كاف مشرقان مضيئان أضافو إلى حاضره، كتطمع ،أحالو إلى شكمو كمثيمو مف التاريخ
غمبة  بيذا التصنيؼ استطاع المجتمع الغربي أف يقر في األذىاف. بو إلى المستقبؿ

كقد طرد فجر ىذه األمة الغربية ظبلميا، كانتشرت . اإلشراؽ عمى الظبلـ في ثقافتو
تختفي في ظميا  كىي بيذا الكعي المتميز تعامؿ الثقافات األخرل، تريدىا أف. ثقافاتيا

بيالتيا كجاذبية  كتتبع الضكء الذم تشعو الحضارة الغربية، كال غرك  فيي مزىكة
العالـ أف يتخذىا  العطاء المتميز فييا، كلعميا تككف عمى بعض الحؽ حيف تريد مف

ظميا يحمؿ مف ثقافتو ما  مثاالن، كيسير خمفيا في ركب العكلمة، أك باألصح يسير في
عف كؿ نماذج التضاد  يمكف أف يضاؼ إلى نمكذج الغرب الذم يسير عميو، كيتخمى

 .كالتعارض التي يككنيا عامؿ الضدية في الثقافات األخرل

تيا كشبابيا  المتجدد في ىذا العصر تنظر بعيف الكعي لمثقافات  كالعكلمة بفتكَّ

القديمة كلغاتيا نظرة فييا مسحة اإلشفاؽ كالرحمة ليا مف زمانيا كشيخكختيا، كتعرؼ 
كالكاقع الذم  عجز أىميا عف التجديد فييا، كلكنيا أيضان قادرة عمى استقراء الحياة
تظير العكلمة  يجعؿ أىؿ كؿ ثقافة يتمسككف بيا كيحافظكف عمييا، كليذا السبب قد
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اإلحساس كالظيكر  الثقافية بمظير الحياد التاـ في قضية الثقافة كالمغة، كمف ىذا
الغالبة التي كاف التبشير بيا  انتقمت إلى الحديث عف ثقافة العكلمة  كليست ثقافة الدكؿ

االنفراج الذىني الذم أتى بالعكلمة  ىك مفيكـ العقكد الماضية أكؿ القرف العشريف حتى
في القرف الحادم كالعشريف بؿ لكؿ منفذ  لتككف شمكلية تامة لمثقافة كلمسياسة كلمغة
لذلؾ يككف االطمئناف إلييا . تخص أحدان  مف منافذ الحياة فاألمر ىك عكلمة كىذه ال

 .أكثر كالحذر منيا أقؿ

 إف ثقافات األمـ كالمجتمعات غير الغربية تقع اليـك في ظؿ ثقافة العكلمة كفي
 مدارىا الطكيؿ كتحت ذراعيا  الممتدة إلى اآلفاؽ، كفي كؿ االتجاىات كىك مدار
 ساخف، يثير كثيران مف المشكبلت المتكقعة، كيؤثر أكبر األثر عمى مستقبؿ العالـ

كؿ اتجاه  الثقافي، الذم تمد إليو العكلمة ذراعان قكية تحركيا بكؿ ميارة كاقتدار، كفي
أك التي  تتكجو إليو الثقافات التي ستقبؿ االنضكاء في إطار العكلمة كصيركرتيا

 .ستحاكؿ االنفضاض عنيا، كترفض القبكؿ برفع شعارىا

إف المغة كالثقافات ذات الفكر البشرم كاإلرث الحضارم كالتميز التاريخي 
بدكف شؾ عف طريؽ العكلمة، ألنيا لف تقبؿ االنقياد المباشر كال االندماج  ستنحاز
 الثقافات ليا طبيعتيا التي تستعصي أحيانان عمى الذكباف، كليا ألفذلؾ ، السيؿ

الذم يرفض المغريات، كالمغة كالثقافة نتاج بشرم لو طبيعة البشر كاختبلفو،  قامكسيا
بأبعادىا  كقد فرضت ثقافة العكلمة.كقابميتو لمتحدم كالمصادمة أك الخضكع كاالنقياد

. لثقافات االسياسية كاالقتصادية كالمغكية سيطرتيا كخمصت مف التحدم المحتمؿ لكؿ
الخيارات  كىي تضع الخيارات الممكنة ليذا التحدم أماـ الثقافات المغزكة كتضع
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الميادنة  الصعبة لمتعامؿ مع ىذا التحدم كمقاكمتو، كمف الخيارات المتكقعة خيار
االنكماش  كاالستسبلـ كخيار المكاكبة كالسير في رحاب االتجاه العالمي أك خيار

التعامؿ معيا  تمؾ خيارات ممكنة كقد تككف مقبكلة لمغرب، كما قد يككف. كاالنطكاء
 .عمى أساس الييمنة كالغمبة مقبكالن 

 أما الخيار الصحيح لمغتنا كثقافتنا فيك خيار المكازاة كاالنطبلؽ مف عقاؿ
لى ثقافتيا كشفافيتيا كدفع عجمتيا لتسير  المحمية كالقطرية إلى ركح العربية الجامعة كا 

ذات العمؽ  إفَّ  الثقافات. مع الثقافة الغربية مكازية ليا كمتحدية لغمبتيا كسمطانيا
عمى  الحضارم كاإلرث التاريخي قادرة عمى التحدم كقادرة عمى الصمكد كقادرة
التاريخي  االستقبلؿ بشرط أال يككف المعكؽ ليا ىك ارتكاسيا في نظرتيا إلى بعدىا

اإلرثي حركتيا  كمكركثيا الثقافي كحده ،فيكبِّميا ىذا المكركث، كيربؾ سيرىا، كيعطِّؿ
ضرب مف ىذا   كما نعانيو في لغتنا العربية كثقافتنا اإلسبلمية ىك،نحك المستقبؿ

كما نحتاجو اليكـ،  اإلرباؾ كالتردد حيث ال نعرؼ بالتحديد ما نريد مف مكركثنا الثقافي
كاالختيار ىك مكضكع العجز  إف تقصيرنا في االنتقاء. كما ال نريده اليـك كنحتاجو غدا

األدلة عمى ىذا العجز إعراضنا  كأكؿ. الذم نعاني منو كنشعر بو أماـ ثقافة العكلمة
 .عف لغتنا كتشبثنا بمغة الغرب كانقيادنا ليا

 الثقافة العربية تستطيع بمغتيا المكازاة كالسير إلى األماـ كتستطيع اإلضافات
عمى  إنيا تستطيع االستغناء بذاتيا عف ثقافات العالـ كىي قادرة: الحضارية أك فقؿ 

الذم ال  األخذ كالعطاء كغيرىا مف الثقافات المتينة كالحضارات السامقة، لكف  السؤاؿ
الحاضر الذم ندفعو  متى نحدِّد عبلقتنا بالثقافة ؟ كمف أيف نبدأ: نجد لو جكابان مقنعان ىك 
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كنصطفي منو الصالح  لممستقبؿ ؟ ككيؼ نفرز ىذا الكـ اليائؿ مف المكركث البشرم
الماضي، كما نحدث مف  كنحافظ عمى لغتنا كثقافتنا حية فنجعميا إناءن لما نصطفي مف

ذا عرفنا كظيفة الثقافة استطعنا التعامؿ الصحيح مع المغة كمع  مشاركة لممستقبؿ ؟ كا 
أف نفقد ىكيتنا الثقافية، كدكف أف تيتز  الثقافات العالمية كأخذنا مكاننا مف العكلمة دكف

ر،الثكابت الصالحة لبلستمرار إننا بحاجة إلى غربمة مكركثنا الثقافي،  :  كلكنني أكرِّ
اإلفراز الضعيؼ الذم تيزه أقؿ المؤثرات، فتراه  كاالنتقاء، كأخذ الصحيح الصالح كترؾ

عكاصؼ التغيير، كيفقد  تكازنو أماـ طكفاف المد الذم  يتبمد أك يتعطؿ عندما تعصؼ بو
 .ال يكاد يقؼ عند حد معيف

 استشراف المستقبل

 كاإلخبلص كاجب عمينا، كالعمؿ لو بأيدينا ، المستقبؿ بيد اهلل سبحانو كتعالى 

نعيشو  كال شؾ إف إدراؾ الكاقع الذم، لمستقبؿ المغة كالثقافة بؿ مستقبؿ األمة كميا 
 بكؿ ما فيو مف مثَّبطات كبكؿ ما فيو مف إحباطات ىك أكؿ طريؽ التصحيح لمناشط

قرار  أما مستقبؿ المغة فيك. حياتنا كميا كالمغة الجامعة المكحدة ىي أىـ تمؾ المناشط
إذا   المصحؼة كأكَّده أمر عثماف لكتب، الناس بمغة قريشئسياسي بدأ بقكؿ عمر أقر

قاؿ   كىي قرار سياسي عندما،اختمفتـ أنتـ كزيد فاكتبكا ما اختمفتـ فيو بمغة قريش
 منذ.  قكمؾ يا أمير المؤمنيف: فأجابو المجيبكف؟ مف أفصح العرب:معاكية لجمسائو

ذا أردنا،تمؾ المقكالت حتى يـك الناس ىذا كالمغة قرار سياسي كاجتماع شعبي اليـك   كا 
السياسي  أف تنيض األمة مف كىدتيا كتنيض لغتيا فعمينا أف نبحث عف ىذا القرار

المغة   تنيض األمة بكحدتيا المغكية كتنيض-كعندئذ فقط-كالتكجو الشعبي عندئذ 
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الجامعي  كأكؿ قرار يجب اتخاذه ىك قرار تعريب التعميـ. المعبرة عف جميكر األمة
إلى المغات   المغات األجنبية أك االرتكافعكحماية المغة مف المنافسة غير العادلة ـ

 .العامية

 فيتخذ إذا قاـ العمماء كالمفكركف كأىؿ الرأم، أما متى يتخذ ىذا القرار 
نقؼ  يجب أف، بالمطالبة كاإلصرار كتقديـ البدائؿ التي يتعمؿ بعدـ كجكدىا المتعممِّكف 

 كقفة رجؿ كاحد كنقكؿ برأم كاحد كنحرِّض طبلبنا كشبابنا عمى أف تككف لغتنا ىي

فمستقبمنا  متى فعمنا ذلؾ ،لغة الحياة كالتعميـ كالخطاب الرسمي السياسي كالشعبي
 .. لغتنا في خيرؿكمستقب

 : الخالصة

إف مؤسساتنا التعميمية التي عمييا تكجيو النشء يجب أف تككف فاعمة كمؤثرة 
 ةيجعؿ العكدكىذا ما . ، كما ينبغي عمييا أف تطكر مناىجيا الثقافية الكاعيةقفي التكجي

،  ةغاية األىميإلى ركيزة ثقافية مرجعية في ىذا الكقت الحرج مف حياتنا ضركرة كفي 
عندما نحاكؿ  كمطمبان ممحان ينبغي أف نصدع بو، كلعؿ ىذا المغزل ىك ما نحاكلو

إدراؾ  إحضار قيـ الماضي كأخبلقو بمغة عربية معاصرة كأسمكب محدث قريب مف
الفاضمة  المثقفيف، متضمنان حصيمة الماضي، كقيمو كمكضحان تصكر العرب لؤلخبلؽ

 ،غير منقطع عف التحديث كالمعاصرة التي ىي أساس نمك أفكار الناس كنامكس

 .الحياة
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إف مستقبؿ النشء يتطمب مف العرب اىتمامان خاصان بالمغة بصفتيا كعاء 
 كمو يكاجو تغيران ثقافيان كقيميان كعالميان، كال شؾ أف سرعة التغيرالحاد رألف البشلمثقافة 

  .غير المعيكد تاريخيان، ييدِّد بنسخ سائر األطركحات لمخصكصية االجتماعية

 

 

 

 

 

  عالمراج

 : الفصحى، ونظرية الفكر العامي

 .مرزكؽ بف صنيتاف بف تنباؾ

 . ـ1988- ىػ  1407الطبعة  

 .مطابع الفرزدؽ، بالرياض

 : فمسفة المغة

 .كماؿ يكسؼ الحاج

 . ـ1967:  الطبعة 



 128 

 .دار النيار لمنشر، بيركت

 : لغتنا والحياة

 .عائشة عبد الرحمف بنت الشاطئ

 . ـ1971- ىػ 1391: الطبعة 

 .دار المعارؼ بمصر

 

 

 

 : المغة والحياة والطبيعة البشرية

 .ركم، سي، ىجماف

 .داكد حممي أحمد السيد: ترجمة 

 .ـ1989-   ىػ 1409الطبعة األكلى  

 : المغة والمجتمع، رأأ ومنهج

 .محمكد السعراف

 .ـ1963الطبعة الثانية    

 .دار المعارؼ



 129 

 : المغة ومشكالت المعرفة

 . تشكمسكينعكـ

 .ترجمة حمزة قببلف المزيني

 .ـ1990-  الطبعة األكلى  

 .الدار البيضاء- تكبقاؿ  

 : من حاضر المغة

 .سعيد األفغاني

 . ـ1971الطبعة الثانية  

 .دار الفكر

 الوعي الذاتي

 .برىاف غميكف

 .ـ1992الطبعة الثانية 

 .المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر

 .جريدة الرياض

 .جريدة السياسة الككيتية

 .جريدة المدينة المنكرة



 130 

 .جريدة الشرؽ األكسط

 .مجمة اليبلؿ المصرية

 

 


