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ممخص البحث 
 

 تنبت لمغة أجنحة يصبح الخكؼ عمييا ضركريان لئال تغادر أرضيا عندما
.. كعندما يصنن اانداد ليا  قصان للجنيا يصبح التغريد بيا مملاكيان .. كشعبيا

فكيؼ بيا إذا كاف اللٌجاف كصانن الققص مف أبنائيا؟ 

 يجيب عنو ىذا البحث جممة مف االئمة المكثٌقة حكؿ المغة العربٌية في ما
 االبتالعتاريخيا كمليرتيا كحياتيا الراىنة كملتقبميا الضبابي، في ظٌؿ ظركؼ 

. كاإللغاء كالتغيب

دكر " تدكر حكؿ كا ن ااٌمة كلغتيا مف خالؿ طرح اإلشكالٌية العتيدة ألئمة
". المغة في بناء المجتمن كتطكره

لكف " دكر المجتمن في بناء المغة كتطٌكرىا: " أف نقمب المعادلة فنقكؿعيدنا
إشكالية بحثنا ىذا تعكس القضية، كتلند إلى المغة دكران خطيران ىك بناء المجتمن 

. كتطٌكره

دكر المغة، أم لغة، في المجتمن، أٌم :  ىذه اإلشكالٌية إلى التعميـتمتدٌ 
، أيضان أم نكع مف البناء؟ "بناء"كما تمتد إلى لقظة . مجتمن

 ال بٌد مف حصر ىذه اإلشكالٌية لتجيب عف دكر المغة العربٌية في بناء ككاف
. المجتمن العربي كتطكيره في الزمف الراىف

 ميٌمة يجد الباحث خطكرتيا في ىذا الظرؼ الد يؽ الذم تجتازه ااٌمة كىي
. العربٌية، كفي ىذا الكا ن المريب الذم يترٌدل بو المجتمن العربي

تلٌيؿ عمى الباحث الكثير مف مشٌقات ىذه الميٌمة التي " لغة الضاد "لكفٌ 
تلٌيؿ الميٌمة لقدرتيا . االجتماعيكظيقتيا الحقر داخؿ المغة بتالزميا بالداخؿ 
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الكامنة فييا كلغناىا ك دليتيا كتلٌكرىا كالمزايا التي تكٌكنيا، بحيث تصبح ىي 
كاإلنلاف العربي تكأميف، بؿ كاحدان، يصنن كٌؿ منيما اآلخر، كيمضياف في رحمة 

. الحياة متكحديف

مكاناتيا عمى ىذا  ما يكشؼ عنو البحث في ثناياه، ليثبت  ابمٌية المغة كا 
تجديد البناء، اٌنيا لـ تعد لغة بحركؼ كألقاظ كعبارات، بؿ أصبحت بشران يتحٌرككف 

. لاعة يشاؤكف

 جيد المبحث في حٌؿ ىذه اإلشكالية، فبٌيف الدكر التاريخي لمغة العربٌية لقد
في بناء المجتمن، حيث كجد أف اامة العربٌية كالمغة نليج كاحد في بناىما الذىنٌية 
كالنقلٌية كالمادٌية، ملتعينان عمى ذلؾ بعمـ النقس كعممائو كعمـ االجتماع كمنظريو 

. كعمـ المغة كأبرز رٌكاده

 عف الدكر التاريخي تنقيب جاء البحث في  لميف رئيليف يتكٌلياف اؿكلذلؾ
كعرض لجممة مف الملائؿ كالقضايا، كتك ؼ . كالدكر الراىف لمغة في بناء المجتمن

عند نقاط ذات صمة ضركرية باإلشكالٌية، ك ٌدـ جممة مف اال تراحات اآليمة إلى 
الشركع في كرشة بناء المجتمن العربي الحديث، مف خالؿ االعتماد عمى المغة 
مكاناتيا في دفن اابناء إلى تنقيذ لمطتيا التي اكتلبتيا عبر القركف . العربٌية كا 

تزاؿ  ذلؾ أف المغة العربية ال. ككجد أٌف ىناؾ إمكانٌية كبيرة إلعادة ىذا البناء
ـٌ  العنصر ااكثر أىمٌية الجامن لمعرب بالتطاعتيا أف تقكـ بالميٌمة إذا ما ت

 إلى حقيقتيا عبر التعٌرؼ إلييا بجدية، كمف خالؿ إحياء القاعدة المعرفٌية االلتقات
كاإلضافة إلييا، كالنظر إلى صكرة المجتمن ك مؽ المغة فيو، كاإلضاءات الشعبٌية 

التي أضافت إلى مكجكد المغة الشيء الكثير، كتمٌلكت بمبدأ المكاطنة أكالن، 
كبالمكاطنة المغكٌية ثانيان، ككشقت عف الملككت عنو في دنيا المغة العربٌية 

كممارلتيا كتقاعؿ أبنائيا أك عدـ تقاعميـ بيا، كصكالن إلى جممة مف الضركرات 
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التي ينبغي مالءمتيا من الحاضر، اللٌيما الكعي، كلجكء المغة إلى العنؼ في 
كضركرة تجٌدد الخطاب المعرفٌي كالتبٌصر باإلنشاء الجديد كأنكاع . بعض المكا ن

.  الداىـ المتمثؿ بالرىاف عمى تقتيت المقٌتت في ااٌمةالخطرالكتابة الجديدة ك
باإلضافة إلى االس التي تتنٌكبيا المغة لبناء المجتمن العربي الجديد كتطكره كلط 

. ىذا التقا ـ الحاد لألحداث كالصراعات المتعٌددة مف أجؿ البقاء
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. المجتمع بناء في العربية لمغة التاريخي الدور: األول القسم

 العربّية واألّمة المغة: أووً 

 د العربية واألمة نسيج واحالمغة -1

 المغة بأبنائيا التصاق

 لممتحدثيف بيا، االجتماعية الصقة إعطاء تزاؿ المغة العنصر الرئيس في ال
 يتخطى عرب حكؿ دكر المغة العربية في حياة اؿاليكـكالك قة التي يقتضي ك كفيا 

ككجية ىذه الحركة ىي باتجاه .  نظريان عمى اا ؿةالحاضر في حركة غير متعاكس
. الماضي أكالن كالملتقبؿ ثانيان مركران بالحاضر ثالثان 

 لككف يقتقياف ق ااحكاؿ كٌميا ثٌمة تعكيؿ عمى التكاصؿ، كثٌمة حراؾ كشبكفي
إٌنما حالة كانتقاؿ، يبقى فييما .. كىذا ال يعني الحيكٌية أك المكت.. أثر الحياة

إذا ترؾ : "التكاصؿ، كيبقى  كؿ الجاحظ صحيحان، عمى الرغـ مف مركر الزمف 
. ()"اإلنلاف القكؿ ماتت خكاطره، كتبٌمدت نقلو كفلد حٌلو

 ىك المغة، لكاء أكانت مكتكبة أـ منطك ة أـ إشارة أـ إيحاءن أـ كالقكؿ
لذلؾ كانت ليا ىذه .. كىي عند العرب حميمية كتضامنٌية كاجتماعٌية... رمكزان 

. يكرد د. ااىمٌية، اٌنيا فعؿ حياة، كغيابيا يؤٌثر تمثيران كبيران في كا ن أبنائيا
، الققرة التالية عف بعض "االجتماعيعمـ المغة " في كتابو Hudsonىدلكف 

 بيف الثقافات المختمقة بتحديد الفات االختتتمٌثؿ: "()مكاصقات المغة العربية
– الملافة التي تتالءـ من درجة معينة مف التضامف، فالملافة التي يحٌددىا العرب 

ك د أيجريٍت . غالبان ما تككف أ صر مف الملافة التي يحٌددىا ااميركيكف– مثالن 
لتدعيـ ىذا اإلٌدعاء أبحاث لممقارنة بيف الطالب العرب كالطالب ااميركييف في 

في ىذه الدرالة طمب مف الطالب أف يتحٌدثكا لكٌيان في أزكاج في . جامعة أمريكية
ـٌ تلجيؿ حركاتيـ كدرجة ا ترابيـ  غرفة يمكف مالحظتيـ فييا دكف عمميـ، ك د ت



 325 

 الجمكس كاتجاه أجلاميـ كمقدار نظرىـ إلى بعضيـ بعضان دمف بعضيـ بعضان عف
خاطب العربي العربى كاامريكيكف ... كمقدار ارتقاع أصكاتيـ كمقدار تالمليـ

اامريكييف، كعند مقارنة النتائج كيجد أٌف العرب يكاجيكف بعضيـ بطريقة أكثر 
كأٌنيـ يقتربكف مف بعضيـ في جمكليـ أكثر مف ... مباشرة مف ااميركييف

ااميركييف، كأٌنيـ أكثر التعدادان لمالملة بعضيـ بعضان كالنظر مباشرة في عيكف 
ك د تضٌمنت . بعضيـ بعضان، كتخاطبكا بصكت أعمى مف أمثاليـ مف اامريكييف

ىذه التجربة عددان مف المتغٌيرات غير الملافة، تشترؾ كٌميا بطريقة أك بمخرل في 
ك د تؤدم مثؿ ىذه االختالفات الثقافية .  عال ات القٌكة كالتضامف بيف اافراددتحدم

". بيف اامريكييف كبيف العرب إلى لكء تقاىـ شديد بيف الطرفيف

 العربية بنية ذىنّية ونفسّية المغة

 مف ىذا العرض أف ااكثر أىمٌية في خصائص المغة العربٌية، ىي يبدك
.. جماعيتيا كتالحـ أبنائيا كتضامنيـ كا ترابيـ مف بعضيـ حتى التالصؽ كالتكحد

 دليؿ يقصح عف أٌف المغة العربٌية ليلت أمران عارضان، أك شيئان يمكف كىذا
تبديمو كمما خطر لمبعض خكاطر أك نزعات أك ميكؿ أك تمٌثرات بعامؿ مف 

زمف نشكئيا مرتبط بملباب عرؼ بعضيا .. العربٌية ىي صنك الحياة.. العكامؿ
ـٌ اإل رار بو مف بعض الباحثيف،كالقلـ اآلخر لـ يعرؼ حتى اآلف كفي ..  أك لـ يت

 ثٌمة مف يرل في العربٌية تماثالن لمناس أنقليـ، ال يكاد يمٌيز بينيما، اااحكاؿ كٌمو
بنية ذىنٌية، تكٌكنت مف نكازع نقلٌية طبيعٌية، تراصقت تاريخيان، "حتى أصبحت 

فغدت بمثابة بكتقة تصير ما يكضن فييا كتشٌكمو كفاؽ طابعيا، حيف مالءمتو 
لمصير، فيككف لو منحى خاص في الحكار كالتعبير كاللمكؾ كالنظرة إلى الكا ن 

إٌنيا النقس العربٌية بكؿ ما فييا . كما بعده مف آفاؽ كتطمعات تتجاكز المحلكلات
. ()..."مف انعطافات كنتكءات
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إٌنيا بنى ذىنٌية، ليؤكد :  تعريؼ يتخطى التعريقات القائمة عف المغاتكىك
 كتنٌكع خبراتيا  دـالمتمٌيزة ب"كىي " إٌنيا النقس العربٌية: "عمى اإلضافة الميٌمة

كمصادر ثرائيا كعمؽ تاريخيتيا التي تصؿ حتى التقٌرد بيف المغات التاريخية التي 
. ()"تتعامؿ بيا لالالت االر المغكية ااخرل

ليلت مجٌرد عبارة تمقى جزافان، إٌنما ىي حصيمة غير " النقس العربٌية "كعبارة
م تضافرت عمى ارتقائو التدٌرجي ذاؿ" الذاتي"ىذا .. العربي" الذاتي"معٌقدة لتككيف 

إلى الكجكد عكامؿ ال تحصى، كىك في الحقيقة ال يعني االبتعاد مف المكضكعي، 
، مف المادم المحلكس الميصادىر إلى عالـ الذات، ذات االثنيفإٌنما ىك خميط مف 

ااٌمة المختزنة تجارب الركح كتجارب الجلد، تجارب المعنى كتجارب المبنى، 
الحركؼ : "كنقلٌية العربي بمكٌكناتيا كافة، لذلؾ كاف البناء عمى  كؿ ابف خمدكف

التي تقضي باافعاؿ إلى الذكات مف غير تكمؼ ألقاظ أخرل، كليس يكجد ذلؾ إاٌل 
. ()"في المغة العربٌية

المغة العربٌية ىي ذاتٌية أكثر مما ىي مكضكعٌية، " ىذا البناء إذان يؤكد أٌف كاف
 المتكمـ بيا لياأم ىي في ألاليا تجاكب من انطباع أك صكت، كحيف يلتعـ

لتبميغ ما يريد، يترؾ لمملتمن أك القارئ فلحة إلكماؿ الصكرة كاإلرادة الكامنة 
. ()"خمقيا

 ما يشغمنا في ىذه الققرة ىك إبراز إمكانية المغة كليطرتيا عمى زماـ إفٌ 
ذلؾ القعؿ الذم يتخٌطى، أحيانان، أطر . القكؿ، كانبثاؽ دكرىا الدائـ في القعؿ

.. الزماف كالمكاف، مف دكف أف ييمميما أك يتجاكزىما

 القدرة القاعمة لمغة العربٌية تتمٌتى مف عناء تكٌكنيا كتلٌنميا ىذه المكانة إفٌ 
 كالليالي االجتماعيالرفيعة، ليس في نقكس أبنائيا الذيف صنعكىا عبر تاريخيـ 

كالثقافي كاال تصادم كحلب، بؿ في نقكس غيرىـ مف الشعكب، لكاء أنطقكا بيا 
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 المغة كتمثيرىا في قأـ لـ ينطقكا، اٌف البحث العممٌي الد يؽ يظير فرادة ىذ
..  مجتمعات كثيرة، كشؼ عف بعضيا، كبقي البعض اآلخر ينتظر الجيكد لكشقو

 زاد مف ترٌكز العربٌية في الذىف كالنقس، كمف إ باؿ الناس عمييا كلقد
 لإلنلاف كىي المتمتية مف العال ة الكثيقة بالقرآف الكريـ االجتماعيةارتباطيا بالقيمة 

أحب اهلل أحٌب " كمف ،()كالحديث النبكٌم الشريؼ، فمف تعٌمميما حلنت مكانتو
، كمف أحب النبٌي العربٌي أحٌب العرب، كمف أحٌب العرب (ص)رلكلو المصطقى 

أحٌب المغة العربية التي بيا نزؿ أفضؿ الكتب عمى أفضؿ العجـ كالعرب، كمف 
. ()"أحٌب العربٌية عني بيا كثابر عمييا، كصرؼ ىٌمتو إلييا

؟ "ذاتية"ك" النقس العربٌية" يتمتى أف تككف المغة العربٌية بنٌية ذىنٌية كفكيؼ
 لتصبح بحٌد ، في رحميا التعبير الصافي عف المكجكدؿكيؼ تمتى ليا أف تحـ

حداث ، كتككيف الذكات،ذاتيا المنشكد القادر عمى صنن النقكس  التغيير في ىذا كا 
المكجكد كاالرتقاء لمتركز في الذىف؟ 

 الجاحظ اإلنسان عند المغة -2

مصطقى ناصؼ .  يتناكؿ د()"محاكرات في النثر العربي" القٌيمة ق درالتفي
ما أكرده الجاحظ عف بعض مزايا العربٌية، ككيؼ أٌنيا أصبحت لغة الحياة، ككيؼ 

.. اكتلبت ىذه القٌكة العابرة لمزمف

:  االقاظ كنقاد المعانية اؿ بعض جيابذ: " المغة العربٌيةف الجاحظ عيقكؿ
المعاني القائمة في صدكر الناس، المتصٌكرة في أذىانيـ، كالمتخمخمة في نقكليـ، 
كالمتصمة بخكاطرىـ كالحادثة عف فكرىـ ملتكرة خقٌية، كبعيدة كحشية، كمحجكبة 
مكنكنة، كمكجكدة في معنى معدكمة، ال يعرؼ اإلنلاف ضمير صاحبو، كال حاجة 

 كالمعاكف لو عمى أمكره، كعمى ما ال يبمغو مف ريكوأخيو كخميطو، كال معنى ش
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خبارىـ عنيا، . حاجات نقلو إاٌل بغيره ٌنما يحيي تمؾ المعاني ذكرىـ ليا، كا  كا 
كالتعماليـ إٌياىا، كىذه الخصاؿ ىي التي تقربيا مف القيـ، كتجمييا لمعقؿ كتجعؿ 

كىي التي تمخص الممتبس، . الخقٌي منيا ظاىران، كالغائب شاىدان، كالبعيد  ريبان 
 كالكحشيٌ كتحٌؿ المنعقد، كتجعؿ الميمؿ مقٌيدان، كالمقٌيد مطمقان، كالمجيكؿ معركفان، 

. ()..."مملكفان، كالغٌقؿ مكلكمان، كالمكلكـ معمكمان 

 المنطمقات التي شٌكمت المغة العربٌية ككٌكنتيا في أفؽ غير محدكد مف كىي
 كيبقيا في ،التجارب، اختمط فييا الذاتي بالمكضكعي، بؿ تكحدا ليقيما في الصدكر

كالمحجكبة " الملتكرة الخقٌية"ااذىاف كالنقكس كالمتصمة بالخكاطر كاافكار ك
أم أٌف ىذه المغة كامنة في الشخصٌية ".. المكجكدة في معنى معدكمة"المكنكنة ك

خبار بيا كالتعماؿ لياتحتاجك حياء كذكر كا  ..   إلى تحريؾ كا 

لمبياف "ناصؼ، في لياؽ درالتو .  االلتخالصات التي تكٌصؿ إلييا دكمف
أٌنو ال يمكف أف تيدرس مكا قنا مف المغة بمعزؿ عف مكا قنا مف : "لمجاحظ" كالتبييف
. ()"المتكٌمـ  د ييزمو المجتمن كتظير ىذه اليزيمة في شكؿ عيٌ "كأٌف " المجتمن

كىي حالة ..  العٌي ىك الصعكبة المتمثمة في غير القدرة عمى التعبيرىذا
 معٌيف كزمف معٌيف، حيث يعجز الناس ضنتنتاب المجتمن كما تنتاب القرد، في ك

إف فعالٌية القصاحة كالبياف، في .. عف التعماؿ المغة كدفعيا لتقكؿ ما ينبغي  كلو
نظر الجاحظ، كانت مطمبان اجتماعيان، كأٌف الصمت، لذلؾ يشٌكؿ في البادية كطمة 

كحينما يحٌدث الشاعر عف صمت العٌي فإٌنما .. تغمب المغة أك تعجز دكنيا المغة
أٌف العربٌي كاف في زحاـ الشٌر يلتعيف "ذلؾ .. () اجتماعي خاصريشير إلى  و

. ()" أك يمٌر بطكر مف المجاىدة العنيقة ضٌد المغة،بالمغة عمى بعض بكاعثو
شغمت البيئة العربية بظاىرة االنتقاع بالمغة، كعمى ااخص في شكؿ "كلذلؾ 
ٍطب"، كىي المقظة المشتقة مف "الخطابة لقد . "الجتماعيةفي مجاؿ العال ات ا" خى
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لذلؾ اعتقد العربي، كما .. ()"طمب مف المغة أكثر مما يطمب في بيئات أخرل
يرل الجاحظ، أٌف لغتو  ادرة، فقد التعمميا في خصكماتو الليالية، كالتعمؿ بيانيا 
لخدمة اافكار النٌيرة، كما عٌبر بيا في بعض الجكانب عف اافكار الظالمٌية غير 

 ريشان في بالغة المنطؽ،  (ع)كذكر اهلل، عٌز كجٌؿ لنبٌيو : "البٌناءة، يقكؿ الجاحظ
كرجاحة ااحالـ كصحة العقكؿ، كذكر العرب كما فييـ مف الدىاء كالنكراء، كمف 

. ()"بالغة االلف كالمدد عند الخصكمة

 إلى المغة أك االنطالؽ منيا أمران مف ااىمية العكدة ااحكاؿ كٌميا تبقى كفي
صحيح أٌنيا تتبٌدؿ معيـ، لكٌنيا تحافظ عمى .. بمكاف، المغة تبقى كالناس يتبٌدلكف

ك د يتراجن التعماليا أك  د تيمؿ، لكٌف ما يبقييا  درتيا عمى .. جكىرىا
أحدىما البراعة : االلتمرارية، اٌنيا، كما يرل الجاحظ، تحمؿ أمريف ألالييف

كاف "، لذلؾ "ليا عبقريتيا الخاصة" كأٌنيا ()"القٌكة الركحية المييبة: العقمية كثانييما
عمٌك المغة مف باب عمٌك اليٌمة "كأٌف " اإلحلاس القكٌم بالمغة تعمقان لدفعة الحياة

 القتٌية كيةإٌف العاطقة المغ.  الحقيقي انضباط لغكم ال عقميضباطكالكبرياء، كاالف
ململة اختيار الكممات عالج لشقاء "ىي لبيمنا لمعالجة اللرؼ كالترؼ كأٌف 

 كأٌف القرد يزىك كثيران إذا تكٌمـ أك أباف، ككاف الكالـ دائمان لببان مف ،()"النقس
. ألباب رفعة ااشخاص كالجماعات

مف خالؿ المغة يلتيقظ المجتمن كمف " : كاف اعتقاد الجاحظ الدائـ أٌنولقد
الملاف يمكف أف يغمب " ك،()"خالؿ كجو آخر منيا يلتيقظ القرد بخصكصيتو

كربما . الغمبة إذان لملاف، ام المغة".  العمـ، كالعمـ يمكف أف يغمب العقؿدارمؽ
 متمقيو،  د يجعمو عبٌيان أك ع الذكي المتممؾ المغة أف يصفالكاتبالتطاع 
العجز عف "ك"... الذم يممؾ المغة خميؽ بمف يلكد في المجتمن"ك.. ()غافالن 

المغة حقيقة متعالية عمى " كأٌف ،()"الكممة عجز اجتماعٌي في المقاـ ااكؿ
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بعضيـ يميؿ "كأٌف العٌمة مكجكدة في الناس كليس في المغة، اٌف " المجتمن أيضان 
.. ()إلى التقيقر كالبعض اآلخر إلى التقدـ

ىي جزء مف نقكليـ، .  العربية لدل الجاحظ تعٌمـ الناس، تعيش فييـالمغة
ضركرة ضبط "لذلؾ رأل أف .. تكٌجييا كتدٌليا إلى الجٌيد كالردمء كالنافن كالمضرٌ 

ككمٌنما يتعمـ المرء مخاطر التعبير حينما يتعمـ .. المغة ىك صنك لضبط النقس
.. ()"المغة

.. مف أيف تمٌتت لمجاحظ ىذه الكفرة المعرفية بمزايا المغة العربية:  نتلاءؿك د
ك د يجيب ىك نقلو عف ىذا التلاؤؿ عندما حلب أٌف المعاني مطركحة، كعمى 
القطف أف يكتشقيا، كأف يعمـ أٌف المغة ىي مف صنن الناس، راكمكىا، كبٌثكا فييا 

.. اإل باؿ عميو منجاة كاالبتعاد منو ميمكة: جعمكا منيا كيانان  ائمان بذاتو.. الحياة
لمطاف الكممات أشٌد "كأف "  فكرة بالغيةافيةفكرة اليزيمة الثؽ"لذلؾ كاف يحلب أٌف 

كأٌف ااعرابي " ارتباطان في الثقافة القديمة بالصدع كااللتعالء كطمب المجد كالقتكف
يحب الكممة كىي خير عنده مف الدنيا، كأٌف التذكر كالحنيف إلى لغة الماضي أمر 

".  مك ؼبالكممةاالفتتاف "داعـ لمثقافة، كأٌف 

 والموروث في ضوء عمم النفس المغة -3

 المشتركة ملؤكلة عف الكحدة العر ية عند دم لكلير المغة
كما " مف خالؿ المغة يلتيقظ المجتمن: " كاف اعتقاد الجاحظ يقكـ عمى أٌنوإذا

 يذىب إلى القكؿ Ferdinand du Soussereألمقنا، فإٌف فرديناف دم لكلير 
تككف المغة المشتركة ملؤكلة إلى حٌد ما عف : "في مجاؿ الحديث عف دكر المغة

االعتقاد اللائد ىك أٌف المغة تعكس : "كفي مكاف آخر يقكؿ. ()"الكحدة العر ية
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لايككلكجية ااٌمة، كلكف االعتراض الميـ عمى ىذا الرأم ىك أف االباب 
. ()"اللايككلكجية ال تقؼ بالضركرة كراء العمميات المغكية

 كالالكعي الجمعي عند يكنن المغة

 أبرز كثير مف الدرالات اللايككلكجية التي اتخذت مف اادب كالمغة بينما
 ،كالنقد لبيالن إلى تكضيح مقاىيميا، الركابط الكثيقة بيف اادب كالمغة مف جية

يتضح ذلؾ مف خالؿ االعتقاد أٌف المغة الحاضرة . كبيف المكركث مف جية ثانية
لمجمكعة مف الناس ىي مف نتاج الالكعي الجمعي الذم ىك نكع مف خٌزاف 

كىذا الالكعي . ييفلممعمكمات تتلٌرب إليو مف خالؿ الممارلة كالنشاط الجمن
.  عند الحاجةيخرجيا الرئيس لمصكر كالمعمكمات، بالتطاعتو أف فيصبح المكـ

كىك ال يخضن لقاعدة عممية صارمة، بؿ يتجٌمى في التجارب كاللمككات التي 
كخركجيا ال يخضن لحكـ معٌيف مف الكاتب أك القارئ . تخرج مف المخٌيمة النقلٌية

أك أم فرد اجتماعي، فيك ال يتحٌكـ بيا اٌنيا ركالب غريزٌية تتحٌرؾ بكلاطة آلٌية 
. ()غير كاضحة تمامان 

 العالـ النقلاني، ىك ،Carle Gustaf Jung غكلتاؼ كارؿ يكنغ دٌ  عي ك د
المؤلس ليذا التقكير، فيك يرل أف العمؽ اإلنلاني كاحد، لكاء أكاف في الجماعة 
البشرية الكاحدة أـ عمى الصعيد اإلنلاني، كليس مف شيء جمعي صنعو البشر 

فالمغات كالعادات كالتقاليد كاادياف تبقى حٌية في الالشعكر الجمعي، عمى .. يمكت
ىك نكع مف . ألاس أٌنيا ثكابت تعيش عمى شكؿ تصٌكرات في ااعماؽ اإلنلانية

التراكـ يظير بمشكاؿ متعٌددة اصؿ كاحد، يرتبو الشعكر الجمعي عند القرد كعند 
الكعي : ، لتصؿ إلى القاع اللحيؽ(أم اانا)كىي عممية تبدأ مف القمة . الجماعة

اانا كالكعي كالالكعي الشخصي كالالكعي :  نزكالن بةالجمعي ااعمؽ، كىي مرتٌ 
. ()الجمعي كالالكعي الجمعي ااعمؽ
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 أحٌس اإلنلاف أٌنو في دائرة مغمقة، ىي دائرة المجتمن الذم ال يلتطين كىكذا
الخركج منيا، ك د تكٌرلت فيما بعد بالقكانيف كاانظمة كالمعارؼ كالمغات التي 

. تعارؼ عمييا المجتمن

 نظرية يكنغ عمى القكؿ بكجكد الالكعي الجمعي كاانماط ااٌكلية، كىذه كتقكـ
اانماط ىي اللمككات المشتركة بيف أفراد الجماعة في لغتيا كتقكيرىا كنظرتيا إلى 

كىذا اامر يتراكـ عبر .. اامكر، كالنمط ىك النظرة نقليا إلى  ضية مف القضايا
الزمف كيعيش داخؿ الالكعي، ير د كيلتكيف لكنو ال يمكت، بؿ يتحٌقز لمخركج 
بالمثيرات كالدكافن، كىكذا فإٌف المغة كالحمـ كالقكر ىي مف ىذا النتاج النمطٌي 

كخركجو ال ..  إلى اآلفكـااٌكلي، ظير في بدايات التجارب اإلنلانٌية كظٌؿ يترا
كىذا يحمؿ إلى القكؿ بتجٌدد النظرة . يعني تكرار صكرتو، بؿ جكىره كاالاس فيو

. ()ضمف ىذا النمط كاإلضافة إليو

 ىذه المداخالت عمى التقكير بمٌف المغة العربية ىي كاحدة مف التكٌكنات تحمؿ
كظٌؿ تراكـ .  مف التقكير المغكم العربيٌكليةاالجتماعية التي اختزنت اانماط اا

 العربي مخزكنان الجمعيىذا التقكير عيكدان طكيمة يتكٌكف كيرلب في الالكعي 
. تيلتطاع إعادتو عند الحاجة

 يجرم في حياة ااٌمة العربٌية مف اضطراب ك مؽ كفكضى في شؤكف كما
كثيرة ينعكس عمى المغة، كييكىـ أٌنيا منلٌية أك ميممة أك غير  ادرة عمى تقديـ 

ىذا الكىـ ال يعكد إلييا بحٌد ذاتيا بؿ إلى .. اافضؿ لجماعتيا ككحدتيا عمكمان 
. ااٌمة– المغة : العامؿ اآلخر في الثنائية اإليجابية

 التقدير أٌف ما  اؿ بو يكنغ، مف أٌف شيئان مف مكركثات الجماعة ال كفي
يمكت، بؿ يظٌؿ متراكمان، ينتظر الكثكب، يعكد إلى الكاجية بحٌمتو التي تقرض 

 ليس في حياة العرب كحدىـ، بؿ في حياة شعكب ،ألكانيا عمى أبنائيا نمطان راجحان 
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كثيرة تعيش فييا المغة العربية كمنماط أٌكلية نقمتيا الجماعات العربية المتدفقة باتجاه 
ـٌ، كما يقكؿ، الباحث اارككلكجي يكلؼ الحكراف.. العالـ في "، مكذلؾ لـ يت

نما خالؿ مدل زمني حضارم ال يقٌؿ امتداده كتكاتر خبراتو  جملات أكاديمية، كا 
كتجاربو، عف ثالثة آالؼ عاـ، ىك عمر حضارة أرض الرافديف كبالد كنعاف، 
اارض التي حققت بالتناكب كالتكامؿ كتنظيـ الذىف اإلنلاني مف خالؿ المغة 

ك د غدت ىذه الكتابة عالمية الكجو بكلاطة أبجدية . كتصاريقيا ككتابتيا الرمزية
. ()"القينيقييف العممية الصالحة لكؿ الناس كمختمؼ المغات دكف تحٌيز أك تمييز

 العربية من قدم أبنائيا قدم -4

 مف ر التقٌصي انماط المغة العربٌية ااٌكلية، نجد أصداءه في الكثيىذا
 في ،الدرالات المغكٌية العربٌية المعاصرة، كلعٌؿ ما  اـ بو الدكتكر عبد الكريـ خميقة

 يصمح اف يككف دليالن في ىذه الققرة التي ،مكضكع نشمة المغة العربٌية كنحكىا
نتحٌدث فييا عف أىمٌية العربٌية ك دميا كتشٌكميا ك ٌكتيا التي بقيت عبر الزمف إلى 

يكمنا ىذا، لغة  ادرة عمى حمؿ المجتمن إلى آفاؽ أفضؿ، لغة ال تمكت، بؿ تتجٌدد 
فقي منا شة الدكتكر خميقة  ضية ظيكر النحك . كتمنح الحياة أمالن ببناء جديد

ك د : "العربي، ملتندان إلى آراء ابف فارس، كاللٌيما في القلـ ااخير مف التشياده
زعـ ناس أٌف عمكمان كانت في القركف ااكائؿ كالزمف المتقادـ، كأٌنيا درلت كجٌددت 

 نرل أٌنو ال يجد ،()"منذ زماف  ريب، كترجمت كأصمحت منقكلة مف لغة إلى لغة
تنا ضان من ما ذىب  (ر)في ركاية تلمية النحك مف  بؿ اإلماـ عمي بف أبي طالب 

كربما كانت جذكر ىذه المعرفة تذىب : "إليو ابف فارس بقدـ ىذا العمـ، مضيقان 
. ()"بعيدان في أعماؽ التاريخ كتلاير نشكء العربٌية ككتابتيا
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 يؤكد أٌف المغة العربٌية متكاجدة في البنية النقلٌية كالذىنٌية العربٌية منذ كىذا
القديـ، كما يؤكد انتقاليا مف عصر إلى آخر محتقظة بقٌكتيا ك درتيا عمى التجٌدد 

أحالـ ىي .. كالعطاء، تمامان كما ىي ااحالـ التي تحتقظ في الالكعي الجمعي
 العتيقة، عمى الرغـ اليانقليا تتكٌرر، يراىا الناس في كٌؿ زمف، كربما يركنيا بمشؾ

مف أجؿ ىذا ال نزاؿ نعكد إلى كتاب . مف تغٌير الزمف كتبٌدؿ الييئات كاللمات
البف ليريف، نجد فيو تقليران احالمنا العصرية التي تطابؽ " تقلير ااحالـ الكبير"

تزاؿ  ما جاء في الكتاب المكضكع منذ مئات اللنيف عف أحالـ مغر ة في القدـ، كال
إٌف الرؤيا تمتي عمى ما : "كىذا ما أكده ابف ليريف نقلو في  كلو. ىي نقليا اليكـ

كأعمـ أٌنو لـ يتغٌير مف أصكؿ الرؤيا القديمة : "، ك كلو"مضى كخال كفرط كانقضى
. ()..."شيء كلكف تغٌيرت حاالت الناس في ىميـ كأدبيـ

 ما يقرب نظرية يكنغ في اانماط ااٌكلية كالالكعي الجمعي مف ابف كىذا
 يختمقاف في أٌف ااكؿ يبني نظريتو عمى االكتلاب المعرفي، االثنيفليريف، لكٌف 

بينما الثاني يعيد ااحالـ إلى اإلرادة اإلليية التي تحقظ لمناس أعماليـ كتراكميا 
.. ٌليةفي شمكلية كؾ

فإٌف ليا آثاران عميقة في اللمكؾ " ينطبؽ عمى ااحالـ ينطبؽ عمى المغة، كما
 كأٌف ليا تاريخان زاخران ىك مف نليج القكر ،()"اإلنلاني بمختمؼ أشكالو كأنكاعو

ذ.. كالكجداف كاف أشراؼ العرب مف لكاف المدف كانكا يرلمكف أبناءىـ إلى  "اكا 
ااعراب بالبادية ليحذ كا المغة العربية كىـ صغار كيشبكا عارفيف بملاليبيا 

 فكـ بااحرل ابناء العربٌية أف يعكدكا إلى ،()كلقنلكف. كما يقكؿ أ" كفصاحتيا
أٌميـ لتعيد إلييـ بنية نقكليـ كتقكدىـ إلى بناء مجتمن عممي لميـ يحمؿ في رحمو 

. معالـ التطٌكر
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األمة –  المغة ثنائية -5

 نحف أماـ ثنائية التكمالية يعيف كؿ طرؼ فييا اآلخر، كعنكاف ىذا إذان 
كىي . البحث يلتنقر القكؿ حكؿ جممة مف العكامؿ التي تقرض نقليا في ليا و

كاللؤاؿ ااكثر أىمية فييا . كالعة كمتشعبة، كما ىي متقاطعة إلى حٌد التطابؽ
ىؿ يمكف البحث في مجالٌي المغة كالمجتمن في مكانيف مختمقيف؟ : ىك

إٌنيما ينطمقاف مف مكاف :  اإلجابة اللريعة عف ىذا اللؤاؿ تمجم إلى القكؿإفٌ 
 ،كاحد، فال مجتمن مف دكف لغة صنعيا عمى مٌر تاريخو، كال لغة مف دكف مجتمن
أم مف دكف أفراد يصنعكنيا تبعان لحاجاتيـ، كيتداكلكنيا كيؤٌصمكنيا لتصبح جزءان 

المغة أصكات : "كىك ما ارتكز عميو ابف جٌني في تعريقو المغة بقكلو. مف تكٌكنيـ
.. ()"يعٌبر بيا كؿ  كـ عف أغراضيـ

 ة؟ القوم؟ وما المغوما -6

إاٌل أٌف الخصكصية التي تمٌيزت بيا .  أدخؿ في تعريؼ ىاتيف المقظتيفلف
العربية تدفعنا إلى القكؿ بالتقارب الشديد بيف شخصية العربٌية كأبنائيا، اٌنو إذا 

المغة المشتركة ملؤكلة إلى حٌد ما عف الكحدة العر ية، كأٌف الكحدة العر ية "كانت 
 Du                   كما يقٌرر دم لكلير" تكقي دائمان لتقلير المغة المشتركة

Saussure()، ٌاالقاظ العربية كالعرب أنقليـ، : " فإٌف بعض الباحثيف يرل أف
تتجٌمن في  بائؿ كألر معركفة اانلاب، كتحمؿ ىذه االقاظ دكمان دليؿ معناىا 

. ()"كأصميا كميلـ نلبيا

 عف التكاصؿ ير مف شمنو أف يجعؿ  ٌكة الكجكد كالقدرة عمى التعبكىذا
يجاد التقاىـ كرلالة البناء ىي نقليا  ٌكة المجتمن ... كاالتصاؿ كاإلبداع كالخمؽ كا 
. ك درتو عمى التكاصؿ كالتطٌكر كالبقاء كالكجكد القاعؿ
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اامة، – المغة :  ضكء ىذه المنطمقات مف الصعب أف تككف ثنائية في
ذا كانت اامـ تصنن لغاتيا، فإٌف عمى .. كجكد كٌؿ منيما مرتبط باآلخر. ضٌدية كا 

ىذه المغات أف تحقظ صانعييا، أف تككف حاضرة في مجمؿ حياتيـ، تقٌدـ ليـ مف 
.. في حاالت النيكض كحاالت التقيقر: مخزكنيا ما ىـ بحاجة إليو في كؿ زمف

 أٌف اامـ تضن  كانينيا القادرة عمى حمايتيا، فإٌنيا تضن لمغة  كانينيا كبما
التي تحمييا مف الخطر، ىكذا كانت شخصية العربي منذ القديـ تؤمف بالتنظيـ 

لذلؾ كضعت لمغة ما يحقظ شخصيتيا كما يبقييا لالمة مف عاديات .. كالتقعيد
أىـ مزٌية لمعربية "فمقد امتازت العربية بالتلكير الذم يكتنقيا، ككانت .. الزمف

حقظت ليا شخصيتيا، كما يقكؿ الشيخ الدكتكر صبحي الصالح، بيف أخكاتيا 
 ىي عزلتيا عف الشعكب ااعجمية، كاكتقاؤىا بمقدرتيا الذاتية عمى إٌنما"اللاميات 

، في مكطنيا عينو كبيئتيا كاالنتقاءالتعبير، كعمى التمٌثؿ كالتكليد كعمى التخٌير 
بينما . نقليا، كبيف شقيقاتيا الميجات القصحى التي تبادلت معيا التمثير كالػتمٌثر

كانت اللاميات يتقٌر ف عف مكطف اللامية ااـ، كيبتعدف في الك ت نقلو عف 
. ()"ااصالة كالصقاء

 الشخصية وبناء العربية المغة: ثانياً 

ذا  كانت االقاظ العربية كالعرب أنقليـ، فيذا يعيدنا إلى البدايات التككينية كا 
.. التي تجعؿ مف القكؿ مالزمان حدكد الشخصية

 االعتقاد أٌف المغة العربٌية في كضعيا تتناكب المرئي كالالمرئي، تضيؼ فقي
إلى المحلكس أمكران غير منظكرة، تعيش في المجازات كالصكر، كتعطي لمشيء 

كىذا ما يلتتبعو االلتنتاج بمٌف شخصية .. الكاحد أك القكرة الكاحدة غير معنى
كلذلؾ كاف لٌرىا .. العربي تقـك في أحد أبنيتيا عمى النظرية المزدكجة إلى ااشياء

مف جية، .. في ككف ألقاظيا تحمؿ دالالت عديدة ك ادرة عمى االشتقاؽ كالتكليد
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كمف جية ثانية تقـك بيف ىذه االقاظ معاف غير مرئية، كىي ركابط فملقية إف 
شئت، أك نقليو داخمية تجعؿ مف الحركؼ أداة لتغيير المعاني في االقاظ اللٌيما 

 التحٌكؿ في ااداء المعنكم لمقظة داخؿ جراءالجذكر منيا، كمف اإلعراب كليمة إل
فداللة التركيب تقاـ عمى مجمكعة القرائف التي تنتظمو ضمف "الدائرة النحكية، 

لياؽ مرف يلتكعب التحكالت كيعٌيف ما يترتب عمييا مف تغيير عمى ملتكل 
. ()"الداللة الكٌمية

الحضكر كالغياب، :  شمف ىذا أف يجعؿ ابنية المغة ميزتيف رئيلتيفكمف
كالغياب ىنا ال يعني التعارض أك التنا ض من الحضكر، إٌنما ىك التمرار لو 

لذلؾ كانت كثرة المترادفات تؤكد ىذا الحضكر في أٌنيا . كالتكماؿ كجكده كتمكيد لو
فالليؼ .. تعيف حالة الشيء في كضن معٌيف تختمؼ عف حالتو في مترادفة أخرل

ىي .. ككذلؾ الحلاـ غير القاركؽ كالبتٌار".. ذك الققار"اليمني غير الميٌند كغير 
كىذا ما يؤكده .  يككف فييا الليؼ حاضران بشكؿ معيف مختمؼ عف لكاهحاالت

ذىب بعض الناس إلى إنكار المترادؼ كزعـ أٌف كٌؿ ما يظٌف مف : " اللبكي بقكلو
المترادفات فيك مف المتباينات التي تتبايف بالصقات، كما في اإلنلاف كالبشر، فإٌف 
ااكؿ مكضكع لو باعتبار النلياف أك باعتبار أنو يؤنس، كالثاني باعتبار أٌنو بادم 

اإلعراب ىك اإلبانة عف المعاني باختالؼ أكاخر "كمف أجؿ ىذا كاف . ()"البشرة
إٌف العرب لٌمكا كذلؾ لكثرة :  كلذلؾ يقاؿ،()"الكمـ، لتعا ب العكامؿ في أٌكليا

، فبمجٌرد أف أحٌرؾ كأعرب كاإلعرابتحٌركاتيـ كتنقالتيـ، كمنيا جاءت العربة 
الكممات عمى ملتكاىا الشكمي أحٌرؾ في الك ت نقلو الدالالت عمى ملتكاىا 

. ()"التركيبي

 المداخالت تدفن الباحث باتجاه تبٌني كجية النظر القائمة بتمٌيز المغة ىذه
. العربية كفرادتيا بيف لغات العالـ، كأٌنيا تحمؿ لمات منتجيا كتكاد تككف شبيية بو

 كبناءات تتخذ ،كىذا الشبيو لـ يكف ينتج لغة بقدر ما كاف ينتج أنماطان في اللمكؾ
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 كاإللياـ في دفن الجديد إلى االنبعاثلمة االحتقاظ بالحياة المتكثبة دائمان إلى 
 كأف تيالؾ مف حكلو، ليصبح مثاالن  ادران ، كتطكيره كي يككف دائـ الحضكر،الحياة

نياض النقكس كدفعيا لتتخذ تمؾ اانماط معالـ لارية المقعكؿ في  عمى الحركة كا 
 ثـ لمتمثير في فتظؿ المغة الكليمة الرئيلة لالتصاؿ، كـ"أزماف مختمقة، حيث 

اإلدراؾ بنحك تذكر الماضي عند القرد كالجماعة ككعييما بالحاضر كتك عيما 
. ()"كتنبؤىما بالملتقبؿ

 الشخصّية وحضورىا حفظ -1
 االعتقاد اللائد بمٌف العربٌية حقظت شخصٌية ااٌمة عمى مٌر الزمف، اف ؾلذلؾ

. داء ىذه الميٌمة في زمننا الراىفأكىي لف تبخؿ ب
 مقكلة بناء الشخصٌية العربٌية إلى عصكر خمت، حيث نجد ميٌمة المغة تعيدنا

 محطات تاريخٌية كثيرة، حضكران يثبت ىذا الدكر فيكانت حاضرة حضكران ممٌيزان 
: العريؽ في بناء المجتمن العربي كتطكره

 والتأسيس العربية -2
 أبتعد كثيران مف ملار البحث الذم أنا في صدده، كلكٌف ىناؾ فكرة تمح لف

إلبرازىا، كىي أف مجمكعة مف الباحثيف يركف أٌف ابتداء الخمؽ كاف في بالد 
 (مجمرة الحٌداد)" ككر"العرب، كبالتحديد في شبو الجزيرة العربٌية كعمى جبؿ المو 

، كمنو انطمقت (أم اللٌدة أك العرش)" شد"أك " شدا" اللكمريكف الـ عميوكأطمؽ 
العربٌية ىي أكؿ ما أطمؽ مف " لغة"كأٌف لقظة .. ()الحياة إلى أ اصي اارض
، كىي مف القعؿ (الكممة) Logo" أكلكغك"أك " لكجك: "ألماء عمى الكالـ، فيي

كأٌف . ()لغا، ليج، نطؽ، تكمـ= لجا : "( كالقينيقي()اللرياني)العربي القديـ 
الكممة كانت في ألاس التقكير العربي تعني البناء، ككذلؾ انتقمت إلى التقكير 

بكممة الرب صنعت اللماكات إٌنو  اؿ : "الديني، فقي المزمكر نجد ىذا المعنى
في البدء كانت الكممة، كالكممة كاف : " كفي اإلنجيؿ أيضان ،()"فكاف، كأمر فكجد
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ٌف  كلنا لشيء إذا أردناه أف نقكؿ لو كف : "كفي القرآف الكريـ. ()"لدل اهلل كا 
، الكممة ااكلى التي أطمقت فعؿ " رأاً : "كما ارتبط البناء بالقكؿ اإلليي. ()"فيككف

البدء ببناء ككف جديد كنيائي، في حلباف اإللالـ آخر الديانات اللماكٌية، كأٌف 
.. آخر اانبياء الذيف لٌمـ إلييـ أمر بناء الككف (ص)النبٌي محمدان 

 في تاريخ الحضارات، ينطمؽ اللكرم العربي أحمد داكد، الباحث كالدكتكر
، مف فكرة أٌف التدفؽ البشرم الذم التكطف بالد "تاريخ لكريا الحضارم"في كتابو 

ك د ..  ىك كٌمو مف ألاس عربيٌ ،ما بيف النيريف ككادم النيؿ كمنطقة لكريا القديمة
 ملتمدة مف مراجن كمصادر عربٌية ،أٌكد فكرتو بمزيد مف اادٌلة كالبراىيف عمييا

كغير عربٌية، كمف اآلثار كالنقكش كتكاريخ اامـ، كىك يتعقب القكرة خارج بالد 
 كيؤكد أٌف اليكناف يدينكف لمعرب بكثير مف نلبيـ كتاريخيـ كعمكميـ ،العرب

كأٌف العرب اللكرييف ىـ اللاللة الكبرل، ك د أنلمت لالالت فرعية .. كتكٌكنيـ
القينيقيكف كالمصريكف كالقرس كااكراد كااتراؾ كاللعكديكف كالينكد : منيا

...  كالطمياف كالكمتٌيكف كاإللبافكاإلغريؽكااحباش كالبربر كاليكناف 

داكد يثبت بالدليؿ أٌف لغة ىؤالء مف أصؿ عربٌي .  بالذكر أٌف دكالجدير
.. اتخذت أشكاالن كرلكمان متقاربة، إاٌل أٌنيا في نطؽ الحركؼ تكاد تككف كاحدة

اامر الذم يؤٌكد لديو تمثير العربٌية في بناء شخصٌية ىذه الشعكب كمجتمعاتيا، 
 كالتماىي ، كنشكء الحياة، كتقصيؿ  ضايا الخمؽ،كاللٌيما في ابتكار عقيدة التكحيد

 كغيرىا كثير مف اإلليامات ، كالثكاب كالعقاب، كمقاىيـ الكحي،بيف العمـ كالديف
 اإلنلاف في الككف بمقاىيـ مختمقة حكؿ النطالؽالتي كضعت المبنة االالٌية 

. ()شؤكف كثيرة
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 تعيد إلى ااذىاف صكرة العربٌية في ، عند ىذا المرجن الميـٌ ، ىذه الك قةلعؿٌ 
 في أمداء مختمقة مف خارطة كتقاعمياتجٌمييا التاريخي القديـ، كتظير مدل  ٌكتيا 

كىك اامر الذم ىيمه اهلل ليذه المغة لتككف رائدة في لكؽ لغات .. الشرؽ كالغرب
إاٌل أٌف أبناء ىذه المغة تكالمكا ك عدكا عف اإللماـ بتقصيالت ىذا التاريخ .. العالـ
 كلـ يدٌ قكا في حياة المغة، كلـ يققكا عمى ،فمـ يضعكا معجـ العربٌية القديمة.. الميـٌ 

..  ما يدٌؿ عمى غنى العربٌية ك عكد أبنائياككه.. منطمقات العمـك في مجاالت كثيرة
 اإلسيامات البنائّية بعض -3

 العربٌية ىي التي طبعت شخصٌية العرب فيما  بؿ اإللالـ بطكابن إفٌ 
 ببيئتيـ ككتابة كااللتصاؽخاصة، بقيت فييـ، تظير في التعبير عف أنقليـ 

فمقد .. كىذا ما يقٌلر أىمٌية الكممة لدييـ..  كا  امة الحضارات العديدةإبداعيـ
كلذلؾ كاف التقٌكؽ في .. قاشتيركا بيا، ككاف شعرىـ الديكاف الرئيس الذم برعكا في

.. الكالـ كصناعتو ك كلو يلاكم تقٌكؽ اافراد كريادتيـ

 ، كالشعكب التي أىمكت كالتي بقيتلؾ عف المما، ما ذكره القرآف الكريـإفٌ 
فكاف : خير دليؿ عمى عرا ة تاريخيـ، لذلؾ تٌكج لبحانو حياتيـ بالذم يمٌيزىـ

خير " إ رأ"الذم في معناه العاـ يعني البناء في كؿ شيء، ككانت " القرآف الكريـ"
.. بداية تممر بيذا البناء

 ما كشقو التاريخ عف زمف كجكد العرب اانباط كمجتمعيـ كعبقريتيـ في إفٌ 
القٌف كالبناء كالعمراف، يقؼ دليالن عمى أٌف ىؤالء الناس كانكا رٌكاد بناء، كال عجب 

: ينتلب إلى ىؤالء اانباط (ر)أف نجد رجالن عالمان مثؿ اإلماـ عمي بف أبي طالب 
. ()"مإننا نبط مف ككث"

 اانباط الذيف أللكا دكلة كالعة مترامية ااطراؼ حذ كا فنكف اليندلة ىؤالء
كالبناء في أشكالو المختمقة، كابتكركا طر ان جديدة في تشييد المدف، فكانت مدينة 
البتراء التي ال تزاؿ بعض آثارىا إلى اليكـ في ااردف آية في الركعة كالجماؿ 
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 كما برعكا في فنكف الخط كالكتابة، ك د عرؼ خٌطيـ بالنبطي، ،()كالتنظيـ المدني
نلبة إلييـ، تمٌثرت بو أنكاع الخطكط فيما بعد، اللٌيما الخٌط المعركؼ بالككفي 

. ()الذم كتب بو القرآف الكريـ

عرب، بؿ ىـ أ رب إلى " يتضح أٌنيـ ،() التد يؽ في تاريخ النبط العاـكفي
لى القبائؿ الحجازية التي أدركت اإللالـ مف العرب الذيف يعرفكف بػ العرب " ريش كا 

، يشارككف  ريشان في أكثر ألماء ااشخاص، كما يشارككنيـ في عبادة "الجندبييف
إٌف مف : لتكخط النبط  ريب جدان مف خط كتبة الكحي، ك د ؽ. أكثر ااصناـ

. ()"العمماء مف يرل أٌف  ممنا ىذا ممخكذ مف  مـ النبط

 ااكبر االبف، "بنايكت" دليؿ يثبت عركبة اانباط الذيف ينتلبكف إلى كىك
 كىذه العركبة  ٌدمت لمتاريخ أنمكذجان كامالن ،() جٌد العرب العدنانييفإللماعيؿ

.. عف حياة العرب التي كاف شعارىا الكتابة كالقمـ كالبناء المتجٌدد عمى غير صعيد

 يكرد الدكتكر يكلؼ الحكراني الكثير ،()"لغة اامؿ كالمعتقد" عنكاف كتحت
. مف الحقائؽ التي تثبت  درة المغة العربية عمى بناء المجتمعات كتطكيرىا كتجٌددىا
ذ أتعٌقب ىذه الململة فمتقديـ نماذج أخرل عف  ٌكة العربية ك درتيا الكامنة عمى  كا 

فقد  امت معتقدات ألالؼ العرب مف .. الخمؽ كاإلبداع كالنيكض بالمجتمن
 كفاؽ  ناعة بمٌف اهلل ،اللامييف عمى فكرة حتمٌية التجٌدد اللنكم في أ دار الناس

المدٌبر العادؿ يجٌدد كؿ لنة  در اإلنلاف في يكـ معٌيف مف اللنة، كخالؿ لكح 
مكتكب يرلـ لإلنلاف فيو  دره الجديد لملنة المقبمة، دكف تمييز بيف إنلاف كآخر 

كالمقصكد بذلؾ حماية  در اإلنلاف مف اليمس المطمؽ كجعمو .. أك فقير كغنيٌ 
. يعيش في أمؿ جديد

كاف ىذا النيج ذاتو يلرم عمى المتلمطيف كما ليـ مف لمطات، فكاف ىناؾ "
تقميد اجتماعي يقضي بمف يتقٌدـ كؿ مف يرث اللمطة بقكانيف جديدة لمعدالة، تككف 
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لو كبياف لما يمارلو مف أعماؿ لممجتمن كلحقكؽ أبنائو، كليذا غدا التنافس في 
تحقيؽ العدالة لمجمين العامؿ ااىـ في تنمية شخصية القرد كتكازف حريتو من حرية 
اآلخريف، لكاء أكانكا رجاالن أـ نلاء، فيـ ذكات، كما تدؿ غمييـ التعماالت المغة 

كتصاريقيا المتشعبة، ذكات كال تمييز بيف إنلاف كآخر، ما داما يتشاركاف في حكار 
".  كفاؽ بنيتيما المغكٌيةكاإلفياـالقيـ 

 ارتبط الناس فيما بينيـ بالمغة التي حٌددت القكاعد كااصكؿ كالقكانيف كلقد
لقد تلاكل الناس في . " كالرافديفعاففي الحكـ كالشؤكف العامة في أرض كف

اابجدية من تلاكييـ في القدرة عمى النطؽ كالكالـ، كلـ تبؽ صكر ااشياء كليط 
المغة في نمٌك دائـ بالمقردات كالقكاعد الصالحة "أصبحت ".. تكاصؿ بيف الناس

. ().."لمتعميـ كالتعماؿ الشعكب ااخرل غير اللامية ليا
 العربٌية المتعا بة يجد الكثير مف المعارؼ لالالت المنٌقب في تاريخ اؿإفٌ 

فثٌمة  ركف طكيمة  بؿ اإللالـ، كثٌمة . التي كضعت في االاس لبناء المجتمعات
تطٌكر كتكٌيؼ من كؿ مرحمة، كثٌمة تنٌكع يظير حيكٌية المغة العربٌية كيكشؼ عف 

. إمكاناتيا المختزنة التي تخٌطت بالد العرب إلى بالد اآلخريف

 وقدسّية المغة العربّية البناء -4

 شغاؼ القمكب كالكجداف فيالمغة المقٌدلة التي دخمت ..  لغة القرآفىي
كالعقكؿ كالضمائر كالنقكس، فشٌكمت بناىا الرئيلة كرلمت كٌؿ خطكة يخطكىا 

: نقكؿ اإلنلاف اٌف اإللالـ ليس لمعرب كحدىـ، بؿ لإلنلانٌية  اطبة .. اإلنلاف
". عٌمـ آدـ االماء كٌميا"ك " خمؽ اإلنلاف، عٌممو البياف"ك" عمـ اإلنلاف ما لـ يعمـ"

 ريب في أٌف اإللالـ جاء تتكيجان لما لبقو، ىك العمـ الذم  ٌدمو لبحانو كال
، ىك الذم خمؽ اللمكات كاارض كما "كهلل في خمقو شؤكف"كتعالى لمعالميف، 

: ك ٌدر ليا ىذه المليرة الطكيمة فيما  بمو كاختصرىا في ىذا الكتاب العظيـ.. عمييا
ك ؿ : "خمقيا ك ٌدر تدٌرجيا كتجاربيا كصراعيا من نقليا كمن الحياة.. القرآف
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فكانت التراكمات كاإليحاءات " كٍف فيككف: "ك اؿ لممكجكدات كٌميا".. اعممكا
ككانت المغة العربٌية الملاف المبيف الذم رلـ .. كاافكار كالصنائن كالنجاة كاليالؾ

كنتـ : "اا دار ككٌجو الخمؽ، كخاطب العرب كخٌصيـ باختياره مف دكف العالميف
إٌنا "ك"  عف القحشاء المنكرتنيكفخير أٌمة أخرجت لمناس تممركف بالمعركؼ ك

".. أنزلناه  رآنان عربيان 
 ككممات فحلب، حركفان  دالئؿ عميقة عمى لٌر  ٌكة العربٌية، اٌنيا لـ تعد إٌنيا

أصبحت شخصٌية كذاتٌية في .. بؿ أصبحت بشران يلمككف كيتحٌرككف بقدر مف اهلل
كال يحؽ لمقرد العبث بيذه الشخصٌية، اٌنو .. بنية اإلنلاف الذىنٌية كالنقلٌية كالماٌدٌية

 أمران التزامياكأصبح .. يعبث بالديف كالمغة كبتاريخ طكيؿ مف إنجازات البشرية كٌميا
كينبغي أف يتعمميا كيتقف  كاعدىا .. يتعٌبد بيا اإلنلاف أثناء تالكتو القرآف.. مقدلان 

الكٌؿ لكالية كملناف .. كال تمييز في ذلؾ بيف إنلاف كآخر.. كيعمؿ بمصكليا
". كال فرؽ لعربي عمى أعجمي إاٌل بالتقكل"المشط 

..  اإللالـ حيلمت نقاشات طكيمة تداكلتيا اإلنلانٌية في دربيا الطكيؿبمجيء
التي تعني المغة في صميميا، كما تعني "  رأا"ككانت اإلشارة الرئيلة تترٌكز في لقظة 

".  عٌمـ اإلنلاف ما لـ يعمـ مـ كرٌبؾ ااكـر الذم عٌمـ باؿا رأ..: "البناء بمكلن دالالتو
إٌنما ىك المحراث الذم يشٌؽ اارض .. ىذا القمـ ال يخط عمى البياض كالمان ىذران 

، مٌيزه اٌنو ليس مجٌرد  طعة "نكف، كالقمـ كما يلطركف: "كينبت حياة لذلؾ مٌيزه اهلل
.. لغة تخطط كتنقذ.. خشب إٌنما اٌنو للاف

 غدت المغة في اإللالـ الذم غٌذاىا بدفؽ كبير مف المعارؼ كاالقاظ كلذلؾ
الكليمة البنائية التي يتلٌمح بيا اإلنلاف، ال ليحقظ أمثكالتيا كيغٌيبيا بجعميا غائبة، 

ـى ىي حٌية عمى .. بؿ لمعمؿ كالتنقيذ أنقطف بعد ذلؾ لماذا ىي لغة مقٌدلة؟ أنعمـ ًل
الرغـ مف عاديات الزمف؟ أندرؾ لماذا يتمٌلؾ بيا الناس في مختمؼ عيكدىـ؟ 

عادة بنائيا.. أظٌننا نعمـ كنعمـ أيضان .. كنعمـ أيضان أٌنيا  ادرة عمى تجديد حياتنا كا 
 ، تبني مجتمعان كبيران فأٌف اإللالـ بيذه المغة التي تتضٌمف تعاليمو التطاعت أ
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كالذم ما بعده .. كتحدث النقمة الكبرل مف عالـ ما  بؿ اإللالـ إلى عالـ ما بعده
ىذه المغة تمتاز عف كافة المغات بارتباطيا بااصميف "ىك اعتقاد رالخ بمٌف 
، كىما عمى كجو كاحد، أٌكؿ الدىر كآخر (القرآف كالحديث)العظيميف الخالديف 

لييما مناط العقائد في العالـ اإللالمي كٌمو، فقد جعال ىذه ا  كال لمغة،الدىر، كا 
. لبيؿ لمغة غيرىا مف حيث ىي، كما أٌنو ال لبيؿ لديف عمى دينيا مف حيث ىك

 إف ضعقت أك تعدت عمييا بعض عكادم االجتماع، ،كىذا مما ييٌكف الخطب فييا
فإٌف  ٌكة الحياة الملتكٌنة في أصكليا ال تمبث أف تشٌد منيا تذىب بممراضيا عند 

كما داـ كؿ انقالب اجتماعي فينا ال يمتي عمى ىذا ااصؿ فيك لف . أيلر العالج
ذا كاف الحٌي ال ييبنى إال مف داخمو فيك ال ييدـ إاٌل مف .  المغةلؾيمتي عمى ت كا 

. ()"داخمو

 كمثاؿ كاضح عمى التغيير ، دليؿ كبير عمى تمثير المغة في المجتمنكىذا
العميؽ الذم نمملو، ليس في حياة الملمميف ااكائؿ، بؿ في حياتنا نحف عمى غير 

. صعيد

 العربية المعرفية القاعدة بناء: ثالثاً 

 ىي التي التقطبت شعكبان كثيرة تمٌثؿ التقطابيا في ذلؾ االمتزاج كالعربية
.  كاإللالمية في ااعصر العباليةلعربيةالكبير لمثقافات في أكج ازدىار لمحضارة ا

إٌف الدخكؿ في تقصيؿ ىذه المالحظة  د يخرج عف النطاؽ المرلكـ لمبحث، لكف 
ال بٌد مف اإلشارة إلى تمٌكف العربية مف أف تككف المغة االاس في ذلؾ الزمف، بيا 
لييا ترجـ المترجمكف، حتى التطاعت أف تثبت  لييا لجم العمماء كا  كتب الكاتبكف كا 
 درتيا عمى المطاكعة كاإليقاء بااغراض المطمكبة كالتعبير عف لحظة تاريخية 

إٌف المغة العربية ىي لغة : ذلؾ كٌمو يقضي إلى القكؿ.. ميمة في حياة اإلنلانية
كبالتالي ىي لغة البناء كىي التي تحمؿ .. العمـ كالقملقة كاادب كالتمريخ كالجغرافيا
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أف العرب في مجاؿ البحث "كىك اامر الذم يثبت .  عمى التطكير درةفي رحميا اؿ
العممي كالتعبير العممي، كفي مقٌدمتو ما يتعٌمؽ بالطب، أصالء ال دخالء، 

. ()"كتاريخيـ من الطب كالعمـك ضارب في القدـ كالعرافة
 كتكٌكمت فييا ، العربية في امتحانيا العممي كاالجتماعي كالليالينجحت
 كانبرت لمعمـك كالقملقات كالتعبير المزىر حتى غدت لغة أ كاـ ،المصطمحات

آخريف لـ يحتقكا بيا مف  بؿ، ككصمت آثارىا إلى بكاطف الحضارات اإلنلانٌية في 
. الشرؽ كالغرب

 وبنية المجتمعات اإلنسانّية العربية -1

 ىي التي أليمت في تككيف مجتمعات عديدة كنقمتيا مف كضن إلى كالعربية
من أكركبا،  (القينيقييف)كلـ يعد خافيان عمى أحد حكاية العرب القدماء .. آخر

كأجدني مضطران إلى ا تطاؼ بعض اآلراء حكؿ ذلؾ، لما لو . كبالتحديد من اليكناف
كىك تككيف ىذه ..  دكر المغة العربية في تككيف المجتمنإثباتمف أىمية في لياؽ 

ك د تعٌكد بعض أبناء ااٌمة أف يثقكا .. المٌرة ينبئ بإ امة حضارة الغرب عمى ألالو
بغيرىـ أكثر مف ثقتيـ بمنقليـ، لذلؾ لكؼ أكرد بعض ما  الو ىذا الغير بشكؿ 

. مقتضب

كلـ تكف المالبس كفٌف الزخرفة كالتزكيؽ : " المؤٌرخ االماني ىنرم بريلتديقكؿ
كاالاليب الصناعية العممية ااشياء الكحيدة التي جاء بيا القينيقيكف إلى بالد 
اليكناف، بؿ كاف ىنالؾ شيء أثمف مف كؿ مصنكعات الشرؽ أخذه اليكناف عف 

ك د .. كىي أىـ ما كصؿ إلى أكركبا مف خارجيا. القينيقييف كىك حركؼ اليجاء
ظٌؿ أكابر البالد أحقابان طكاالن أٌمييف، كانكا ينظركف إلى الكتابة نظرة المرتاب 

كالحقيقة التي ال مراء ..  عاـ  بؿ الميالد700الحذر، كلـ يبدأ بتعمـ الكتابة إال بعد 
فييا ىي أٌف حركؼ ىجاء بالد الغرب كالشرؽ متلملمة مف حركؼ اليجاء 
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 كالكرؽ، كالحبر اليجاء القمـ ركؼ إلى أكركبا، اٌكؿ مٌرة، من حجاءالقينيقية، ك
، كىك الـ الكرؽ الذم يكتبكف عميو في "بابيرك"كجاء من الكرؽ المو الشر ي 

الـ المدينة القينيقية التي جاءىـ " بيبمكس"ثـ التعمؿ اليكناف لقظة . مصر أيضان 
التي معناىا " بايبؿ"، كمنيا أخذت أكركبا لقظة "بيبميا"منيا، كلٌمكا ما كتبكه عمييا 

. ()"الكتاب
كتعني " فقرك"أصميا " بابيرك"أٌف لقظة :  الدكتكر أحمد داكد مقٌلران كيضيؼ

يؿ: تعني " بابيؿ"الكرؽ، كأٌف لقظة   Bible" البيبؿ"آيات الرب، كمنو جاء : بابا كا 
.. ()(المكتبة) Bibliotekaكمنيا لقظة  (اإلنجيؿ)الكتاب المقدس 

 بمنو نجح في إثبات أٌف لغة ىايتي عمى ، الباحث أكنقركا دم ثكرفكيقخر
إٌف نجاحي كاف كامالن اٌف لغة التينك : "القارة ااميركية مف أصؿ عربي فينيقي

Tuino ،أم المغة الشريقة المقدلة في جزيرة ىايتي ىي مشتقة مف المغة القينيقية 
 نقليا ىي مؤنس تٌنيف أم الحٌية Taninaبؿ ىي ليجة فينيقية، كحتى كممة تنينا 

. ()"المقترلة

 ىذا الباحث ليثبت أٌف ىذه المغة أيضان ىي لغة البرازيمييف، كأٌف ألماء يمضي
. ااماكف في ىايتي كالبرازيؿ ىي فينيقية

 جممة مف الباحثيف إلى أٌف ىؤالء النا ميف مف القينيقييف، لـ ينقمكا المغة كيشير
 كأللكا مجتمعات جديدة في ااماكف التي ،كحلب بؿ نقمكا ألاليب الحياة العامة

كصمكا إلييا، في حكض البحر المتكلط كااطملي كالقارة اامريكية ك ارة آليا 
.. كأفريقيا

ذا  كاف ثٌمة مف تمثير يبدك لمغة العربية فيما يحيط بيا كفيمف تعامؿ معيا، كا 
مف فرس كىنكد كأتراؾ، فإٌف تمثيران كبيران ييحقظ ليا في القارة اإلفريقية ال يزاؿ  ائمان 

 يبدأ مف شمالي القارة فيحٌكؿ حياة أبنائيا كمٌيان، ثـ ، كىك ينمك باطراد،إلى يكمنا ىذا
فيي لغة الشعائر .. يعكد ليتجو جنكبان مركران بالقمب كانتياء إلى شر يا كغربيا
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مف لغة تشاد، % 90ك " اليكلا"مف لغة % 30الدينية في أفريقيا، كىي تحتؿ 
مكجكدة في جمين أنحاء "كىي .. ()كتتحدث باللكاحمية عشر دكؿ منيا في شر يا

. ()" لغة أفريقية بكؿ معنى الكممةالعربيةك.. أفريقيا بدكف التثناء

 إلى ىذه المجتمعات كمغة بانية نتقمت النماذج تؤكد أٌف المغة العربٌية اىذه
لحياة كمؤللة لثقافة كأنماط تقكير في النكاحي الكثيرة، كتكقي اإلشارة إلى ما 

أحدثتو ىذه المغة كمتعمقاتيا العممٌية كالقملقٌية كالثقافٌية كالحضارٌية كالدينٌية كالتراثٌية 
في مجتمن ألبانيا عمى أثر افتتاحيا كا  امة العرب في ااندلس ما يزيد عف لبعة 

..  ركف

رادة البناء في أم مجتمن فعؿ العربية  ادرة عمى إذان  عادة التككيف كا   التحٌكؿ كا 
. تحٌؿ فيو

 العربية بانية النيضة وىذه -2

 ما تنطبؽ إشكالية العنكاف، تمثير العربية في بناء المجتمن كتطكيره، كلشدٌ 
عمى حالة العرب في بدايات عصر النيضة العربية، فمف الكاضح أٌنيـ خرجكا مف 

المكت كاللبات كالغياب : المرحمة اللابقة التي أىيمت عمييا أكصاؼ مختمقة مثؿ
.. كالرككد كالتخمؼ

 حاكلكا العكدة إلى الحياة كاف لالحيـ يتمٌثؿ بمنتجات المغة العربية كعندما
 التراث بمكممو، كمان  كعـ،مف حضارة كمعارؼ كديف كلغة كخصكصيات ك يـ

كلـ يمًض . أحيكىا، أعادكىا إلى الكاجية، ك اكمكا بيا الغزك اآلتي مف كراء البحار
. زمف حتى أحلنكا التعماؿ ىذا اللالح، طٌكركه ليككف مالئمان حياتيـ الجديدة

 تكف تمؾ المحاكالت مف غير صراع الختيار ألاليب المغة ك كاعدىا كلـ
كبيانيا كلبؿ تيليرىا كتقديميا لمناس بشكؿ يتنالب كتطمعيـ إلى بناء الحياة 
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 كبيف الذيف يققكف كلطان بيف ،صراع بيف المحافظيف كبيف المجٌدديف. الجديدة
ال يمغكف القديـ كال يؤخذكف كمٌيان بالجديد الذم مف شمنو أف يطمس : القئتيف

.. شخصيتيـ المغكٌية

ـٌ البناء كالتحٌكؿ، فمصبحت ككاف  النثر ااداة القريبة التي يمكف أف تنجز ميا
تخطك خطاىا الكالعة إلى مدل "الكتابة النثرية كما يقكؿ العقاد، في ىذا العصر 

. ()"لـ يلبؽ لمعربية بو عيد

ذا  فمعاد فٌف المقامة إلى ، كاف ناصيؼ اليازجي جلران لكصؿ القديـ بالراىفكا 
 فإٌف الطيطاكم  د بدأ ميٌمتو ،()الحضكر كأمٌده بالعمكـ المختمقة كبخاصة المغكٌية

تقديـ المعمكمات كتطكين العربية كالتعبير عف العصر : التنكيرٌية بازدكاج اليدؼ
: بينما يعمف اإلماـ الشيخ محمد عبده ىذه الميٌمة المزدكجة بقكلو.. ()الجديد

ااكؿ، تحرير القكر مف  يد التقميد : ارتقن صكتي بالدعكة إلى أمريف عظيميف"
كفيـ الديف عمى طريقة لمؼ ااٌمة  بؿ ظيكر الخالؼ كالرجكع في كلب معارفو 
إلى ينابيعيا ااكلى، ضمف مكازيف العقؿ البشرم التي كضعيا اهلل لترٌد عف شططو 
كتقمؿ مف خمطو كخبطو، كأٌنو عمى ىذا الكجو يعٌد صديقان لمعمـ باعثان عمى البحث 

 عمييا في أدب النقس لتعكيؿفي ألرار الككف داعيان إلى احتراـ الحقائؽ الثابتة با
صالح العمؿ  لكاء ،كاامر الثاني، إصالح ألاليب المغة العربية في التحرير. كا 

. ()"في المخاطبات الرلمية أـ المرالالت بيف الناس
، كىك الذم (1946-1869) نقلو نجده عند اامير شكيب أرلالف كاامر

غٌطى في عطائو القكرم كاادبي كاالجتماعٌي كالليالٌي كالدينٌي ما يزيد عمى ثالثة 
إاٌل أٌنو جعؿ العكدة إلى الديف كالتمٌلؾ بو ىك اللٌر .. أرباع  رف مف عمر النيضة

القكم في إنياض المغة، حتى لكمٌنؾ تجده عندما يتحٌدث عف الديف يتحدث عف المغة 
 كالقنكف ال يبرحكف محتاجيف عمـكميما ترٌ ى الناس في اؿ"ك د حلب أٌنو .. كبالعكس
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ال يخاؼ مف العمـ عمى الديف، كىك لذلؾ " كىك ،()"إلى الديانة نازعيف إلى الغيب
. ()"يدعك  كمو إلى العمـ مظيران ألقو مف عدـ اىتماميـ بالعمـك

أٌف حالتيـ الحاضرة ال : " ينظر إلى حالة العرب معاينان كا عيـ كملتنتجان كىك
 ،()"ترضي، مف جية الديف كال مف جية الدنيا، كال مف جية المادة كال المعنى

 لكف ،()"مما يرٌجح أٌف الكتابة  د بدأت عندىـ"كيجد أف المغة كلدت عندىـ، ك
الملمميف تمٌخركا بلبب عمميـ النا ص بيا كفلاد ااخالؽ، اللٌيما عند اامراء، 

كتزٌلؼ العمماء الذيف فقدكا الركح المحٌرؾ كلـ يليركا في طريؽ العمـ كالمعرفة، كما 
فقدكا اإلرادة كلـ يعطكا أىمٌية لثركاتيـ القكرٌية كالمادٌية، كلـ يدرككا معنى الكطنٌية 

.. () العدٌك في تحقيؽ مطامعوانب الداخمي، كلك كفيـ جاال تصادكارتكازىا عمى 

 تنٌبو إلى ململة جكىرٌية، كىي أٌف المغة مف غير عمكـ ال تقضي إلى كلقد
نيضة حقيقٌية، فالعرب أىممكا النظر إلى العمكـ الطبيعٌية كالميكانيكٌية كنقركا منيا، 

 مما الدينٌيةكمٌنيا مف عمؿ الشياطيف، فيقضكف أعمارىـ في درس العمكـ الملانٌية ك"
ال شؾ في ضركرتيا اٌنيا  كاـ المغة كالعقيدة، كلكنو ال يغني أصالن عف العمكـ 

. ()"الطبيعٌية التي ىمؾ اليكـ مف أىمميا

 كاف ىاجس المغة عند كثير مف رٌكاد النيضة، يكشؼ عف دكرىا في ك د
كىي المغة التي تعتنؽ الجديد كتعٌبر عف خطكات الملتقبؿ، . تحٌكؿ المجتمعات

لذلؾ كاف فرح .  مرمٌيان عمى أرصقة الزمف،كمف دكنيا يبقى المجتمن أبكـ كميمالن 
المغة العربٌية الجديدة التي لتككف لغة الملتقبؿ، إٌنما ىي التي ال "أنطكف يرل أٌف 
 مملكؼ االلتعماؿ، كال تعبير مف التعابير القديمة التي ال يريككف فييا لقظ غ

. ()"ملٌكغ اللتعماليا في ىذا الزمف

 فرح أنطكف دكر المغة في تككيف المجتمن اليكناني كنيضتو بقكلو كيبٌيف
 االرل الذيف كاف نيقييفأتذكريف أيتيا اآللية أكلئؾ القي: "مخاطبان آلية اليكنانييف
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يختطقيـ بحارة جزائرؾ في اارخبيؿ مف شكاطئ صكر كصيدا كيلك كنيـ إلى 
إف ىؤالء االرل كانكا ملاعديؾ عمى تمٌدف  كمؾ كتعميميـ القنكف . بالدؾ

فقي عرك ؾ أيتيا العذراء شيء مف . الجميمة اٌكؿ مٌرة، كىـ مف  كاعد نيضتؾ
. ()"دماء شر ٌية

 محمد حليف ىيكؿ كلعو بالمغة العربٌية كاإليماف تكر يؤثر عف الدؾكما
بقدرتيا عمى التغيير، لكٌنو يقرف الكتابة باليدؼ، كيرفض أف يككف المقظ مف غير 

إٌف أدب المقظ كحده ال يمكف أف يبمغ باإلنلاف إلى أكثر مف طقكلة اادب : "معنى
 بالنقس التي متى ـلذلؾ فيك يحلب أف القائ. ()"في ىذا العصر الذم نعيش فيو

. ()"امتألت إيمانان  الت لمجبؿ انتقؿ مف مكانؾ فينتقؿ

 لمتصٌقح كتب ىؤالء النيضكييف أٌنيـ جميعان  د جعمكا المغة عماد كيبدك
. التطكر، شرط أف تقترف بالمعاني كااىداؼ اللامية لممجتمن

 تريد ىذه المداخالت أن تقول؟ ماذا -3

 الكتابة والحياة تساوي

 الذم يمكف التنتاجو مف حركة النيضة العربٌية أٌنيا بدييي اؿااللتنتاج
نجحت في إطالؽ القكؿ عف إلاره الذم ابتمي بو إٌباف  ركف الصمت التي كصقيا 

. () أك الػتمخر أك التخٌمؼ أك كما يصقيا أرلالف بالجمكدباالنحطاطالباحثكف 
 بالنيضة، إٌف الجمبة م القكؿ ىذا حمؿ المجتمن إلى كضن جديد لـٌ إطالؽ

 حاكلت أف تنقؿ المجتمن إلى آفاؽ أخرل أفضؿ ،التي أحدثت كالحركة التي رافقتيا
مف لابقتيا، كلـ تعدـ العربية رجاالن كثران أليمكا في مياديف القكر كالحضارة 

كىناؾ لملمة طكيمة مف ىؤالء الذيف يبدك أٌف اإلماـ الشيخ محمد عبده  د . كالتقٌدـ
صالح حاؿ ااـٌ : عٌبر عف تطمعاتيـ بممريف رئيليف .  كما ألمقناةتر ية المغة كا 
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 النثر محاكالن مؿء فراغات الصمت القكرم كاإلنشائي عمى غير مضى
المغة كالمجتمن، منغمقان عمى نقلو حينان كمنقتحان عمى : صعيد، حامالن ميٌمة مزدكجة

كحلب أٌف الحياة مف غير  كؿ ككتابة ماضية في صمتيا .. اآلخر حينان آخر
. كرككدىا

 التعريب: رابعاً 

 كعى ىؤالء الرٌكاد أىٌمٌية دكر المغة في البناء الجديد لممجتمن، فحاكلكا أف لقد
كلٌما لـ تكف ىذه اإل امة كافية لمتعبير عف العصر، .. يقيمكا في معا ؿ المعاجـ

كجدكا أٌف الحاجة تلتدعييـ إلى الخركج مف ىذه المعا ؿ متبٌصريف الحقائؽ في 
لقد كجد الطيطاكم صعكبة في التعبير عف ىذه .. ضكء التطٌكرات العالمٌية الجديدة

ااٌكؿ تطكين المغة،أم الخركج مف :  ما لـ يمًض في اتجاىيف ميٌميفؽالحقائ
 كالمجكء إلى االاليب الحديثة المبلطة القريبة مف تناكؿ ،لمطة الكالـ المقٌعر

 كالمعٌبرة عف شؤكف المجتمن بما يكقؿ االتصاؿ اللميـ بمكلن القئات ،الناس
التعريب، ليس فقط المصطمحات بؿ محاكلة تعريب الحياة : الشعبية، كالثاني

. العصرية كتقديميا كنماذج لـ تكف معركفة في دنيا العرب

ـٌ بو الدكتكر عبد الكريـ خميقة في مؤٌلقاتكىك  الكثيرة، ككاف يدرؾ ق الذم اىت
. أىمٌية الطرح النيضكم اآليؿ إلى جعؿ المغة معٌبرة عف تطمعات الحياة العصرية

كنحف في أحاديثنا عف التعريب نقصد معناه الشائن الذم اكتلبو في : "فيك يقكؿ
العصر الحديث، مف حيث جعؿ المغة العربية لغة الثقافة كالعمـ كالتقنيات 

. ()"الحديثة
كىك شمف ..  لدل العربحديثي مقكلة كانت مف أكلكيات اللٌمـ التكىي

شمف الحضارات البشرٌية بمجمعيا أف يمخذ بعضيا عف "تتعاطى بو اامـ، ام أٌنو 
 ك د جعمو اإلماـ محمد عبده  اعدة فتح بيا لمف ،()"بعض كيكمؿ بعضيا بعضان 

. ()"إٌف الحضارة الصحيحة تتكافؽ من اإللالـ: "جاء بعده
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 ذلؾ كٌمو ثٌمة تطكير إلمكانٌية المغة، مضافان إلييا ململة ااحياء كململة في
.. اليدؼ المترٌكزة في بناء المجتمن

ذلؾ أٌف ..  نجد في ذلؾ نكعان مف القذؼ بالمعادالت خارج بنية المجتمنكلكف
الترجمة كالتعريب يقيداف ليذه البنية، كلكف إذا لـ تيضمو كتجعمو جزءان مف بنيتيا 
الذىنٌية كالنقلٌية يبقى خارج المغة أيضان، خارج ما عرؼ عف المغة العربية مف أٌنيا 

كأغمب الظٌف أٌف ىذا التعريب  د جنح بالميٌمة اإليجابية .. لغة ذات كنقس كذىف
 كلـ يلتثمر في لبيؿ الغاية التي ،فمـ يكضن في مكانو الصحيح.. خارج الذات

: ترجـ مف أجميا الباب عديدة
 اتلمت المبادرات ااكلى لمتعريب بطابن الجٌدية فقعمت فعميا في المغة لقد  -1

لكٌف ذلؾ في مراحؿ الحقة لـ يحظ .. كاالبتكاراتكبعض المصطمحات كالعمـك 
بالجٌدية المطمكبة مف اا طار العربية كال مف المؤللات التابعة ليا كالمجامن 

 كما عٌرب في بعض ااحياف لـ يكف ممٌحان ،كالمؤللات الثقافية كالتعميمية ااخرل
 .كما ىك اامر في ترجمة القصص

 كاد المجتمن العربي يخرج مف تحت لمطة ااتراؾ حتى دخؿ في حٌيز ما  -2
كىذه كٌميا بما فييا التركية لـ تلمح لو بإ امة دكلتو الملتقمة .. لمطات أجنبية

التي يلتطين التثمار ىذه الترجمات فييا، ككمٌف االلتعمار بمشكالو المتعٌددة لمح 
كىك ما .. نعـ بمغتو:  أك ليضٌمنا إليو أك لنقكلو لو، ليلٌيؿ الحديث معوغاتوبتعٌمـ ؿ

كما .. حصؿ في المغرب العربي، خصكصان الجزائر التي حلبتيا فرنلا تابعة ليا
كىكذا جرل .. حصؿ في ليبيا حيف أرادتيا إيطاليا شاطئان رابعان ليا تتحدث بمغتيا

في اا طار العربٌية البا ية التي فرضت عمييا إحدل المغتيف اإلنكميزية أك 
 ..القرنلية

 غياب الجٌدية كالتخطيط في الدكلة القطرية أك في المؤللات العربية إفٌ   -3
 كفرض المغة ااجنبية في ،، كااللتيتار بممر المغة(جامعة الدكؿ العربية)المكحدة 
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جعؿ الكثيريف يجنحكف باتجاه ىذه .. برامج التعميـ كمناىجيا عمى الملتكيات كٌميا
 عمى حلاب لغتيـ القكمٌية، فترجمكا أنقليـ بالذات بدؿ إتقاف فيتقنكىا أٌيما ،المغات

 .ترجمة الكتب كالمؤلقات
 مؤامراتو المتالحقة عمى نتيجة الثكرات العربٌية بمناكئة الملتعمر انشغاؿ  -4

ااٌمة العربٌية، اامر الذم أٌدل إلى عدـ االلتقرار في الكطف العربي عبر 
 ..ااحداث المتلارعة

 التركيز عمى بنية الشخصية العربية، كانقالت ىذه ااخيرة كانصرافيا عدـ  -5
 .إلى ما ال يعنييا عف ما يعنييا

كالدعكة إلى العامٌية أك المغة :  بعض الدعكات اآليمة إلى اإلطاحة بيا ياـ  -6
. الثالثة أك كتابة العربٌية بالحرؼ الالتيني

 إذان أماـ جممة مف االباب التي أٌدت إلى عدـ التثمار التعريب التثماران نحف
 بعد مركر ما يزيد عمى مئتي لنة عمى ،كىك اامر الذم جعمنا اليكـ.. صحيحان 

عادة الحياة  بدء النيضة، نرفن الصكت عاليان لنعكد إلى تصحيح الملار المغكم كا 
عادة المجتمن إلييا . إلى العربٌية كا 

 
 الراىن الزمن في المجتمع بناء في العربية المغة دور: الثاني القسم

 المغة وقمق المجتمع صورة: أووً 

 أي مجتمع نتحدث؟ عن -1

 طمكح الغيارل عمى المغة العربٌية في العمؿ عمى رؤيتيا ك د عادت يرتلـ
إلى  ٌكتيا،  ادرة عمى التعبير عف الحياة كملتجٌداتيا يكمان بعد يكـ كعصران بعد 



 354 

 بالكثير مف نلانٌيةلغة ااٌمة التي صنعت مجدان تميدان كأفاءت عمى اإل. عصر
 في غير كاإلشعاعات كاادياف كالقملقات ارؼ كالحضارة كالمنلـتحقيقات الن

.. مجاؿ

  ميالن عند كالـ أحد شيكخ العربٌية المعاصريف، الدكتكر عبد الكريـ لمتك ؼ
– كال لغة لنا غيرىا –  القصحى ةلنتلاءؿ أيف تقن لغتنا العربي: "خميقة حيف  اؿ

كأجدني غير !!! كأيف يقن عمماؤنا في ىذا المككب اإلنلانٌي لمحضارة الحديثة
راغب في اإلجابة عف ىذا التلاؤؿ، كعمى كؿ فإٌف ىذه الرغبة أك عدميا ال تغٌير 

. ()"في اامر شيئان 

 أٌف ىذا اإلعراض عف اإلجابة يتحٌكؿ في ثنايا كتابو إلى إجابة ملتقيضة إالٌ 
..  في زمننا الراىفةتكشؼ عف الدكر الكبير الذم يمكف أف تقـك بو المغة العربي

 الباحث عند اإلجابة عف دكر المغة العربية في بناء المجتمن العربي يحتار
:  ذلؾ أٌف التلاؤؿ الكبير يترٌكز تحديدان ،الحديث المعاصر عف أٌم اامكر يتحٌدث

عف أم مجتمن نتحدث؟ أعف مجتمن في  يد التقكؾ كأٌمة في  يد التبعثر؟ أعف 
؟ أعف القطرٌية كأيف ىذا القطر؟ ىؿ بقي  طران االجتماعاا طار مجتمعة؟ كأيف ىذا 

 لو كلعب في كيانيا ما شاء ،أـ مجمكعة فيتات أرادىا الملتعمر أف تككف كذلؾ
.  مقٌر ان كمشتتان كمقتتان المعب

:  عف ىذا اللؤاؿ  بؿ خراب البصرة أـ بعدىا؟ أنجيب  بؿ أف نعرؼأنجيب
اامة العربية إلى أيف؟ أـ بعد أف نعرؼ؟ 

 تتراكـ كتتكٌثؼ كتتزايد يكمان بعد يكـ لتضيؼ إلى محنة الكجكد العربي ألئمة
. إشكاالت متنامية باٌطراد
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 المطمكب مف المغة العربٌية أف تؤدم دكرىا في تشٌكؿ جديد لممجتمن بينما
 الجديد، ك د كرثت في الك ت نقلو، جممة مف التراجعات انعكلت عمى ربيالن

الكا ن كجعمت الغيكريف عمييا في حيرة مف أمرىـ إليقاؼ ىذا التراجن عمى غير 
. صعيد

مة السؤال ا المغة ودوّ قمق -2

 دع الحيرة غدت دٌكامة يدكر حكليا  مؽ المغة إليجاد مخارج ترأب الصىذه
. كتعيد ليا بياءىا كجالليا كصكرتيا الحقيقية

 أك عف ألباب تراجن المجتمن، ، مف اإلجابة عف ألباب تراجن المغةالحيرة
أىي عند عامة الناس أـ عند الليالييف؟ بكجكد القرار الليالي أـ بغيابو؟ عند 

الباحثيف أـ ألاتذة الجامعات أـ طالبيـ أـ القٌراء؟ عند الطقؿ أـ الكيؿ أـ الشاب؟ 

 كتابة الكاتبيف مف ىـ محلكبكف عمى الكتابة؟ في اإلعالـ كراء المذياع في
أـ في مكتكب الصحافة كالتقارير؟ في الحالكب الذم ال يزاؿ معظمو غير معٌرب 
ككتابة ىذا المعٌرب كالركايات كالقصص التقاعمية التي يتيالؾ عمييا النشء الجديد 

لقاط  كحتى الكبار؟ أـ في الململالت كالشرائط التي تمعف في إىماؿ المغة كا 
 بدؿ ، تمقيقات تشكيقية تغٌذم التكىافاءالجكىرم فييا لغةن كحياةن اجتماعية، جريان كر

 حضكره الجٌدم القاعؿ المقترف بمغة الحياة القادرة عمى البناء لىأف تشٌد اإلنلاف إ
كالتحٌكؿ؟ 

 في أكضاع المغة العربٌية اليكـ، كثير مف القمؽ لبحث المقبؿ عمى اينتاب
 فعؿ اإلىماؿ كالتقيقر ؿكال يزاتزاؿ ماثمة أمامو،  المتمتي مف مصادر مختمقة ال

.. كالالمباالة ملتمران 
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 زلنا نتمقى فعؿ إلقاط المصطمحات بدؿ تكليدىا، كفي غربة القكالب فال
 كاالجتماعيكااشكاؿ كاآلراء في متعمقات البحث المغكم كاادبي كالنقدم كالقكرم 

فيما :  المكتكب كالشقكم يعيشاف التقيقر نقلوؿكال يزا.. مكاال تصادم كاللياس
يلٌمى فصحى كعامٌية كلغة ثالثة كفي إحالؿ، ليس فقط الحرؼ الالتيني محٌؿ 
 ،العربي، بؿ في محاكالت االلتغناء عف العربي كاللباؽ لكلب المغة ااجنبية

 كتحقيقان ،جريان كراء التقرنج.. كتعميميا عمى المؤللات كجعميا شرطان رئيلان لمعمؿ
لمطالب العكلمة في جعؿ اإلنكميزية لغة العالـ، كاإلنلاف الككني في القرية الككنية، 

حيث تضين العربية في الشركات كالمؤللات كاالكاؽ كااماكف العامة كالنقؿ 
كالقنادؽ كالتعماؿ العمالة ااجنبية كالتبعية اإلعالمية كاإلبحار عبر فضاءات 

كذلؾ شٌر البمٌية، حيث التغريب كا تالع المكاطف مف .. مختمقة عف القضاء العربي
 تجرم فييا الحكادث كالحكارات كالثقافات التي  د ،أرضو كحممو إلى مكانئ بعيدة

تثٌقؼ اإلنلاف لكٌنيا ال تغنيو عف ثقافتو كحضارتو كلغتو كأديانو كعاداتو كتقاليده 
.. فيصبح غريبان عف بيئتو كحتى عف  ريتو كجيرانو كأىمو.. كخصكصياتو ك يمو

 كانزياحات عف ، تعانيو أجياؿ العربٌية اليـك مف حركب كمشكالت حاٌدةإٌنما
ااصكؿ كالكا ن كالميٌمات التي ينبغي أف تنجز كالثكرات المكىكمة كالتخريب المقصكد 

.. تحت لتار اإلصالح، ليك لعبة مقٌنعة ككاضحة في الك ت نقلو
 صورة لمغة العربّية؟ أي -3

 المقضي ،() يعترينا شٌؾ في أٌف المغة العربٌية تمضي في طريؽ الالتشٌكؿال
إلى التشرذـ كخمخمة البنية المغكٌية كما ىي البنية االجتماعٌية كالبنى ااخرل، 

كىك أمر كجد مقٌدماتو . كتغييب أجكائيا الذىنٌية كالنقلٌية كالذاتٌية عف المكاطف
يرتقن الصكت إليقافو، لكف دكف .. كبعض ك ائعو فيما جرل كيجرم بيف ظيرانينا

.. جدكل
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 تتجٌمى في جممة مف اإلجراءات التي يراد بيا اإلصالح، لكٌف نتائجيا كك ائعو
غير مالئمة لمكضن االجتماعي العربي، كفي جممة مف النشاطات التي يقـك بيا 

أفراد غير أكٌقاء فتنعكس عمى حياة المغة تراجعان كتعٌثران، كىي تتمٌثؿ في الليالييف 
..  كالمكظقيف الذيف يمتكف بيـ إلى  يادة المؤللات ميما كاف نكعيا،كأعكانيـ

فتغدك المغة عمى أللنة ىؤالء صكرة لتخمخؿ ااداء كانحداران يلٌجؿ التراجن عف 
.. خطكط لبقتيا

 لتشيد محاضرات ، يتعٌدل أيضان ىؤالء ليحكـ حكؿ المؤللات العممٌيةكاامر
في العمـ كاادب كحتى في المغة نقليا، كلنعايف : تيمقى مف غير ضكابط لغكٌية

مزيدان مف كتب المغة المنلكخة كيقما اتقؽ، تكٌرر نقليا مٌدعية التجديد الذم ال 
يطاؿ إاٌل العناكيف البٌرا ة، كالصكغ المختمؼ الذم يلٌجؿ ىك اآلخر تراجعان عف 

.. المنلكخ عنو

 المقٌرر رلميان مف الكتب المدرلٌية، يتـٌ جمعو في معظـ ااحياف مف حتى
.  بؿ بعض المقٌربيف اصحاب القرار

ذا  لألنظمة الجديدة في مختمؼ المراحؿ التعميمية فإٌننا اللتجابة ما جرت اكا 
فقي تجربة لبناف أٌ رت كزارة التربٌية .. نراىا ىجينة، فٌصمت اجلاـ غير أجلامنا

لكٌف المغة .. خططان تربكٌية جديدة ا تضت تغيير بنى البرامج كالمناىج التعميمٌية
العربٌية في المرحمة الثانكٌية  ٌيض ليا أف تككف ضحمة المادة، مختصرة، عمى شكؿ 

إشارات كألئمة، كاعتمدت عمى نصكص حديثة لكتٌاب كأدباء كشعراء عرب 
كىذا ااكبر يلتمٌد لغتو ..  كالقلـ ااكبر غير معركؼ،حديثيف، بعضيـ معركؼ

 كالصكغ ، كاإللقاطات الكثيرة عمى المغة،مف  مؽ ىذا العصر كريبتو كعدـ التقراره
كااشكاؿ اادبٌية التي يقتقر تقديميا إلى العمؽ كالثقافة الممتمئة التي تخرج طالبان 

بداعاتيا  .كقكءان  ادران عمى اإللماـ بمغتو الصحيحة كا 
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الميلانس ) L.M.D عف النظاـ الجديد في الجامعات المعركؼ بػأما
فميس ..  فقد تبٌدل تحقيقو مقٌصران في جكانب كثيرة منو،(كالماجلتير كالدكتكراه

ال أبنية كال ملتمزمات كال أخٌصائييف، كما كاف يتعممو : عندنا  اعدة ماٌدية تلتكعبو
طالب المغة العربٌية كآدابيا في لنة كاممة عميو أف يتعٌممو في ثالثة أشير تختزؿ 
في أحلف ااحكاؿ إلى شير كنصؼ نظران لمعطؿ الجامعٌية كاالمتحانات المقٌررة 

فمٌم التيعاب لقكاعد .  النيائٌيةالمتحاناتو كااللتعداد بالقصؿ االبتداءخاللو كتمخير 
المغة العربٌية خالؿ ىذه المٌدة الكجيزة، كأم إلماـ يمٌمو الطالب في درالتو لعصر 

..  في تصنيؼ الباحثيفعمييامف العصكر اادبٌية المتعارؼ 
 النتيجة إٌف طالب المغة ال يحٌصؿ إاٌل جزءان يليران يظٌؿ طافيان عمى لطح كفي

عالكة عمى عدـ الرغبة في القراءة في ىذا .. شخصيتو مف دكف أف يلبر أعما يا
الزمف، زد عمى ذلؾ عدـ تمٌكف بعض االاتذة، في االختصاصات المختمقة غير 

.. العربية، مف إجادة المغة العربٌية كتابة كشقاىان 
 صكرة المغة العربٌية، في أيدم أصحابيا الحقيقييف، تبدك مشٌكشة المشيد، إفٌ 

 ملتقبميا لدل كف فكيؼ يؾ،غير كاضحة المعالـ، كذلؾ ينبئ بحاضر كتمٌزـ لمغة
النشء؟ 
إٌف أجيالنا الناشئة في كضن مبيـ :  ريب في أٌف ذلؾ يقكد إلى القكؿال
ال أ كؿ عقيـ الجدكل، اٌف اللٌر يبقى كامنان في المغة، في لٌر  كتيا .. النتائج

. ك درتيا عمى العكدة إلى الحياة كالتجٌدد كمكاكبة ثكرات التغيير نحك اافضؿ
 لمناشئ كالشاب كالمكاطف عمكمان عف لغتو ليس رم ىذا التغييب القسإفٌ 

إٌف ىذا .. عقيمان إلى الحٌد الذم يصعب تقكيمو ككضعو في الطريؽ الصحيح
 عبر تعريب ىذه اإلعالميةالتغييب عبر كلائؿ اإلعالـ كاإلنترنت كالكلائؿ 

الكلائؿ كٌميا، كعبر إعادة النظر في المناىج المدرلٌية كالجامعٌية كعبر تعريب 
المصطمحات، ك بؿ ذلؾ كٌمو تعريب القرار الليالي ليككف في خدمة المجتمن، 
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عف طريؽ إعادة اكتشاؼ المغة العربٌية، لكاء أكاف عمى ملتكل محٌمي أـ عربي 
.. عاـ

 عن أحوال العرب الرديئة؟ ماذا -4

 العربٌية أف تباشر ة ىذا الكالـ حديث آخر عف المجتمن الذم ييراد لمغيلتتبن
. في إعادة تككينو كتمٌمس لبؿ تطٌكره

 يعد الحديث عف القطرٌية في مقٌدمة اىتماـ الباحث، فثٌمة أحكاؿ أخرل مف لـ
أ كؿ ذلؾ اٌف . الترٌدم في أرجاء الكطف العربي الذم آف ااكاف لتناكلو مجتمعان 

الصدع لف يرأب بحمكؿ تر يعية أماـ الشرذمة المقيتة التي يجرم التحٌكؿ إلييا في 
كأماـ اافكار المعمنة التي تريد أف تدخؿ القيؿ في خـر اإلبرة إلجراء .. ىذا ااكاف

التقتيت كالتحٌكؿ إلى الضياع كلر ة الثركات كىيمنة الكيانات الغربية عمى أركاح 
بداعيـ . العرب كأجلادىـ كا 

 ىذه ااحكاؿ، حاؿ القطرٌية المتراجعة عف لكئيا باتجاه الطائقٌية في
كضياع .. كالكيانات الغريبة.. كالعشائرٌية كالقكمٌيات الضٌيقة كااخرل المصطنعة

ككىف الركابط .. العربي–  العربي اال تتاؿكفي حاؿ .. القرار العربي كمصادرتو
 كالزحؼ.. كنلياف الكجكد العاـ.. كالتنازع الكاىـ عمى الحدكد.. بيف اانظمة

كالتجالب ااجنبي لضرب القريؽ اآلخر .. العلكرم بلبب أك بغير لبب
كالتعماؿ اللالح في الداخؿ لمتضارب .. كتتقيو المقاكمات كمحاربتيا.. الكطنيٌ 

في ىذه ..  المؤللات الجمعية العربية كالتخداميا لصالح غير العربكانييار.. بو
: ااحكاؿ، كفي ىذا الركاـ مف ااحداث كالمنازعات نبحث عف دكر لمغة العربٌية

انني أعتقد أٌف المجتمن .. أظٌف أٌف طارحيو  د أجادكا في تحديد زمنو.. دكر منقذ
. العربي بحاجة إلى إعادة تككيف
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 الباحث في عالئقية المغة العربٌية بالمجتمن العربي ركامان مف الحكائؿ يرث
التي تقؼ أماـ تجٌمي أفكاره كىٌمة ذىنو في احتراـ المعقكؿ لمداكاة المكجكد المتقا ـ 

في ظركؼ تقٌشي العاٌميات القطرٌية كمحاكلة البعض التنياض .. اازمات
حياء ؿمتكاجدةالقكمٌيات اؿ شعاؿ الحركب لتقتيت المقٌتت..  ككياناتياغاتيا كا  .. كا 

كك كؼ الحكاـ حائالن ..  في غير مكاف مف العالـ العربيةكىدـ الكيانات القطرمٌ 
طالة .. أماـ التقٌدـ كالتغيير تمٌلكان بالمصالح الخاصة  مف خالؿ إطالة عمرىاكا 

كالتقحاؿ أمر المحلكبيات التي .. ة حالة الطكارئ الدائـكفرض.. عمر اازمات
كعدـ الرككف إلى .. تصطقي شخصيات ىٌشة مقابؿ التبعاد الشخصيات القاعمة

.. كغياب التنمية في غير مجاؿ..  في نقاط الضعؼلمراكحةكا.. دعكل التحديث
 الثقافة أمفأمف الحدكد كأمف الدفاع كأمف الغذاء ك: كفقداف اامف عمى كافة أنكاعو

. كأمف المغة كالتربية كالتعميـ كاامف القكمي عمكمان 
 عف المغة إذان تحت ىدير الطائرات كدكٌم المدافن كاالجتياحات نلمؿ
كغير مٌرة .. مٌرة غزك صميبيٌ .. في ظالؿ ىجكـ الغرب المتجٌدد دائمان .. المتكاثرة

عمى شكؿ عكلمة كاتحاٌدات دكلية كأحالؼ التعمارية بغية احتالؿ بالد العرب 
 عمى ثركاتيا كطمس تراثيا كىكيتيا كشخصيتيا كخصكصياتيا كااللتحكاذ

 ككنٌية ىجينة أك بمخرلكحضارتيا كأديانيا ك يميا كلغتيا كثقافتيا اللتبداليا 
..  لقركفكـبقكضى تد
..  كتدفقيا الرىيبلمعمكماتٌية ينعـ العالـ بمكتشقات عصر التكنكلكجيا كابينما

 لدعكات لتجيب حكليا، كفكاالنقلاـ كالتبعية الـ نحف العرب، بعصكر الظس،نتن
فمٌم مصير ينتظر ااٌمة؟ .. التخريب كبذخ الماؿ مف أجمو

 أصاب ابف حـز في التنتاجو حكؿ تراجن المغة في حاؿ تضعضن كلقد
إٌف المغة يلقط أكثرىا كيبطؿ، : "فقد  اؿ. المجتمن كدخكلو في القكضى كالشرذمة

 مف ديارىـ نقميـ غيرىـ عمييـ في ملاكنيـ، أك بخكؿبلقكط دكر أىميا، كد
 يقيد لغة اامة كعمكميا كأخبارىا  ٌكة دكلتيا كنشاط أىميا افإٌنـ. كاختالطيـ بغيرىـ
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كأما مف تمقت دكلتيـ، كغمب عمييـ عدٌكىـ، كاشتغمكا بالخكؼ كالحاجة . كفراغيـ
كالذٌؿ كخدمة أعدائيـ، فمضمكف منيـ مكت الخكاطر، كربما كاف ذلؾ لببان لذىاب 

. ()"لغتيـ، كنلياف أنلابيـ كأخبارىـ كبيكد عمكميـ
 ىي حاؿ ااٌمة العربية اليكـ؟ كماذا بعد ذلؾ إف لـ تبادر إلى إصالح فيؿ

 كاعتمادىا ، كتقكية شخصيتيا، كاكتشافيا إاٌل حياة ليا إاٌل بتكحدىا الذاتي،حاليا
 كالتعامؿ من اآلخريف باحتراـ متبادؿ ثانيان، كفي المقٌدمة ،عمى إمكاناتيا أكالن 
. المغة: االىتماـ بجامعيا 

 المغة مسّورة وتبقى -5
.  يخامرنا الشؾ، بعد ذلؾ، في أىمٌية دكر المغة في بناء ااٌمة كتطكيرىاال

عادتيـ  كىك بحث لديد يرل أىمٌية العنصر البا ي الذم بالتطاعتو جمن العرب كا 
 كااللتقادة كالتدٌيف كالتحٌضر كالحضكر كالتكحدإلى ذاكرة الزماف كالمكاف، كالقيـ 

 ..مف طا اتيـ كثركاتيـ كعمكميـ ك ٌكة لغتيـ
 تقدير الكثيريف أٌف المغة العربٌية  ادرة عمى تكحيد العرب كلـٌ شمميـ كفي

كالتعادة ىكيتيـ مف خالؿ التعادة المغة العربٌية، ال اٌنيا لغتيـ القكمٌية فقط، كلكف "
إٌف ىذه المغة . اٌنيا لغة القرآف الكريـ كتراثو اإللالمٌي الذم يمتد عبر القركف

. ()"القصيحة التي حقظيا النٌص القرآني لتشٌكؿ بحٌؽ جكىر كحدة ىذه ااٌمة
 الرىان ىي

 اآلماؿ بو في ىذا الزمف عٌمؽ الرىاف عمى دكر المغة أمران رئيلان تتيصبح
رىاف لف تجدم فيو المجكءات إلى تخمينات مخٌدرة، كتمقيقات .. العربي العصيب

كاعدة فىقىدىٍت مصدا يتيا كفاعميتيا في أرض الكا ن في خضـٌ ما جرل كيجرم، كفي 
 في لجٌدٌيةاإلىماؿ الكبير لمغة الحياة التي  ٌدر ليا العيش اابدٌم كعانت مف عدـ ا

 الكالـ إذا ما  رأ تمكيد اك د يصٌدؽ البعض ىذ.. التعماليا لبناء الدكؿ كمجتمعاتيا
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 في بعض النقكس فتققدىا الثقة كتشٌؿ ؿكىي عادة تلتمص.  ااجانب عميوأحد
في : "التكنلٌية الخبر التالي" الصباح"جاء في جريدة .  درتيا عمى اإلبداع كالحركة
بنقلو كافتتح ميرجاف الثقافة  (الرئيس القرنلي اللابؽ)باريس ذىب جاؾ شيراؾ 

العربٌية كالمغة العربٌية، كأٌكد مٌرة أخرل عمى ضركرة التكاصؿ من ىذه المغة العبقرٌية 
بكصقيا أداة حضارة كبكصقيا أيضان لغة  ٌكة بشرٌية كحضارٌية ال يلتياف بيا، 
ف انتييككا كانيزمكا، فيـ ما زالكا يشٌكمكف أٌمة كاحدة، تحمؿ بذكر فكر  فالعرب كا 
جديد، كحضارة جديدة، ك د يلتكلكف عمى الملتقبؿ مثمما فعمكا في الماضي 

. ()"البعيد

 مقكلة تجد لبيميا إلى الحقيقة إذا ما أمعٌنا النظر في لحظات القٌكة كىي
كما .. ده بقضؿ لغتيـ التي ىي ااٌس الجكىرٌم لمديف أثناء ظيكره كفيما بن،لمعرب

كانت ليا اللمطة ااكلى فيما  بؿ اإللالـ كفيما بعده، فكيؼ بيا تككف لغة الديف 
المقٌدلة عند الناطقيف بيا؟ 

اٌنو ينطؽ ..  ىذا الكالـ، كال يخامرني شٌؾ في  كؿ شيراؾ القرنليٌ أ كؿ
كال يخامرني شٌؾ في لغة القرآف التي أٌدت .. بالحقيقة لكاء أ اليا ممالئان أـ  اصدان 

أم أٌنيـ التعممكىا في لبيؿ اهلل، كما ..  الملمميف دينان كآخرهانتصارإلى 
أٌف االشتغاؿ بالديف كحده من إىماؿ العمـ "التعممكىا لبناء دكليـ، اٌنيـ فطنكا إلى 

. ()" تكٌجو محض إلى اآلخرة، يجٌر إلى خراب ىذه الدنيا تمامان ىكجانبان 

 تحتٌؿ المغة القمب منو، ىك باؽو، كما عٌمـ اهلل المؤمنيف الذم الديف كىذا
لذلؾ ينبغي لمغة القرآف أف تككف في الكاجية، . كالعالـ أجمن، كببقائو تبقى المغة

ىكذا أرادىا اهلل . تجمن كتكحد كتبني كترلـ: اٌنيا كحدىا ما تبٌقى مف أٌمة العرب
. لغة بانية
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 أف العربٌي يك ف بانتصاره كلك بعد حيف، كىذا اإليقاف يكرثو ير التقدكفي
ىك الذم أرلؿ "أبناءه جيالن بعد جيؿ، كيعتقد أٌف ما يمٌر بو أمر عارض كيزكؿ، 

كىك ما يمنح اإلنلاف أمالن . ()"رلكلو باليدل كديف الحٌؽ ليظيره عمى الديف كٌمو
كال تينكا كال تحزنكا كأنتـ : "بالعيش الكريـ كعمٌك كممتو الملتمدة مف كممة اهلل العميا

.. ()"ااعمكف إف كنتـ مؤمنيف
 اامؿ يحظى باإل امة الدائمة في نقس العربٌي، في جبمة شخصٌيتو عمى ىذا

ضمار يحٌدد الكثير مف مزايا لمككو الذم لـ يعد فردٌيان بؿ ىك  شكؿ كمكف كا 
.. جماعٌي، يحتقظ بخطكطو المتقٌدمة في تحٌقز دائـ، يحضر في المبادرات الصعبة

أٌنو الشرط "ذلؾ ..  ٌمما تجكد بو اا دار عمى أٌمة، اللٌيما في لاعات العمؿ
 لمعمؿ، فميس مف حافز لمملمـ عمى النيكض، مثؿ أف يعتقد أٌف الضعؼ االاليٌ 

الذم حٌؿ بو اليكـ ىك طارئ ال أصؿ، كأٌف ااصؿ ىك أف يككف  كٌيان عزيزان كليدان 
. ()"في اارض
كاعتناؽ التكالؿ في ..  ىذا االعتقاد أٌدل إلى التكاكؿ في بعض كجكىولكفٌ 
عمى اهلل "ك: صحيح أٌف االتكاؿ عمى اهلل ىك مف صمب العقيدة. كجكه أخرل

ك ؿ اعممكا : " لكٌنو مشركط بالعمؿ كعدـ القعكد كالتكالؿ،()"فميتككؿ المتككمكف
كتبقى الكممة الطٌيبة ىي االاس، اٌنيا . ()"فليرل اهلل عممكـ كرلكلو كالمؤمنكف

إليو : " فييا إرادة القرد الملتمٌدة مف إرادة اهللتجٌلدىي التي تبني، كىي التي ت
ـي الطٌيب كالعمؿ الصالح يرفعو . ()"يصعد الكىًم

 الكممة سمطة -6

 منحت الكممة لمطة لمف يممكيا، ككاف مالكيا عمى مٌر اازماف  كٌيان لقد
في العيكد ااكلى لإلنلانٌية كانت كذلؾ ضربان مف . رضعزيزان كلٌيدان في اا

كفي العيكد ااخيرة أعطت أصحابيا المكانة .. اللحر المؤٌثر في اآلخريف
كليس ما يشٌكؿ خطران عمى الحكـ الظالـ لكل لمطاف الكالـ، ىما .. كاللطكة
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ف خيقض صكت صاحب الكممة فيذا ال يعني  لمطاناف في نزاع ملتمٌر، كا 
.. انيزامو، فكجكد كممتو ىك لمطاف بحٌد ذاتو، يشٌكؿ أر ان كبيران اعداء الكممة

يرفن اهلل الذيف آمنكا منكـ كالذيف : "لذلؾ، فإٌف أصحاب الكممة ىـ المقٌدمكف عند اهلل
: "  كاللمطاف بالكممةالحكـ كاهلل ىك الذم مٌكف اانبياء مف ،()"أكتكا العمـ درجات

كاهلل ىك الذم منح . ()"فقد آتينا آؿ إبراىيـ الكتاب كالحكمة كأتيناىـ ممكان عظيمان 
ىك : "ااٌمة العربٌية خصكصٌية العمـ كجعؿ ليا مكانتيا العظيمة بالكالـ العظيـ

الذم بعث بااٌمييف رلكالن منيـ يتمك عمييـ آياتو كيزٌكييـ كيعٌمميـ الكتاب كالحكمة 
ف كانكا مف  بؿي لقي ضالؿ مبيف . ()"كا 

.  ىك الرىاف ااكبر عمى المغةكذلؾ

 األبناء؟ أم المغة: المسؤول من: ثانياً 

 ىذه المنطمقات كفي الظٌف أٌف بعض الباحثيف يتخطكنيا كال يعطكف كزنان أكرد
إاٌل أٌف المكضكعٌية ..  ىك فضؿ اإللالـ عمى المغةىـليا، لكٌنيـ يعترفكف بجانب ـ

 كما ةتقتضي مزيدان مف الدٌ ة في معالجة مشكمة خطيرة تصيب الحياة العربيٌ 
ىؿ المغة بحٌد ذاتيا : مف الملؤكؿ: كيترٌكز اللؤاؿ الدائـ حكؿ. تصيب لغة أبنائيا

أـ أبناؤىا؟ 

إٌف مشكمة المغة العربٌية ال تكمف : " شريؼ الشكباشي إلى اإلجابة بقكلويلرع
إٌف .. في الناطقيف بيا بقدر ما تكمف في المغة نقليا، اٌنيا لـ تطميا لٌنة التطكير

المغة العربٌية اليكـ أصبحت  يدان يكٌبؿ العقؿ البشرٌم كيغٌؿ طا اتنا الخاٌل ة، فيي 
 إلى اآلفاؽ الرحبة التي يقتحيا العالـ االنطالؽتليـ، كلأللؼ، في حرماننا مف 

. ()"الحديث بكؿ الكلائؿ المكاكبة لمتطكر العممي الحضارم

 عمى بيذا اانمكذج في ىذا اللياؽ، كفي اليقيف أٌف مداخالت كثيرة أكتقي
مدل لنكات طكيمة، داخمت في ىذا المكضكع كحاكلت النيؿ مف المغة العربية، 
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 كحممتيا إلى مقاصد معمنة افبدؿ أف تعمؿ عمى تطكيرىا، أزاحتيا عف حقيقتو
.  عمييااتلالفتئ

إٌف المشكمة تكمف في :  ما يتبادر إلى الذىف، في ىذا اانمكذج، القكؿكأكؿ
ىؤالء اابناء . كىي تبرئة لتاريخ طكيؿ مف إىماؿ أبناء المغة إٌياىا.. المغة نقليا

لكاءن أكانكا مكاطنيف عادييف أـ باحثيف أـ حكامان أـ ملؤكلي ىيئات كمؤللات 
تتـ تبرئتيـ، ككمٌف المغة مخمكؽ يلٌبب ضعقو أك  كتو، ككمٌف .. لغكٌية كتعميمٌية

. المغة أكحت لمكاتب أف يخطئ كالخطيب أف يمحف
 الرٌد عمى ىذا الزعـ ال يلتحؽ اإلجابة المطٌكلة، اٌنو مخالؼ ابلط إف

يحضرني  كؿ كتبو أحد ألا قة  رطبة إلى .  كاعد نشكء المغات كتراثيا كتطٌكرىا
إٌف المغة العربٌية  د فتنتنا بعذكبة ألقاظيا، :" بعضيـ شاكيان حيث  اؿ ما محصمتو

 بالمغة الالتينٌية، لةكبالغة إنشائيا، حتى ال تكاد تجد فينا مف يقرأ الكتب المقدٌ 
ككٌمما  رأكا كتابان مف . كشبابنا ااذكياء جميعان ال يعرفكف غير لغة العرب كآدابيـ

، "إٌف القائدة منو ال تلاكم التعب في  راءتو:"كتب الالتينٌية لخركا منو، ك الكا
لغتيـ كجيمكا كتابيا كبالغتيا، كحذ كا  (يقصد االباف)كىكذا نلي المليحيكف 

الملاف العربي حتى ليكتبكنو نثران كنظمان، بملمكب أنيؽ يقك كف فيو العرب 
. ()"أحيانان 

 التعميؽ البدييي عمى ىذه المداخمة يكضح مزايا المغة العربية ك درتيا إفٌ 
 في رحميا ؿالعجيبة عمى التمالة الناس في حاؿ ا ترابيـ منيا، كأٌنيا لغة تحـ

 كيميؿ بطرؼ المعادلة إلى نكعو مف التبعٌية ،منطمقات يجيميا مف يبقى بعيدان منيا
 كليس مف لمطة المغة التي تجٌمت بغزارتيا ،التي تمٌثؿ ىربان مف لمطة اافراد

كرحابتيا، كالصالحة اف تككف لغة الديف كالدنيا، كالصامدة في كجو ااحداث 
الكبرل التي مٌرت بيا ااٌمة، كاللٌيما بعد لقكط بغداد كتتالي ااحكاـ الالمبالية 
بيا، كاللاعية إلى إماتتيا مف مغكؿ كتتار كأتراؾ كدكؿ غربٌية عممت عمى إنياء 

.. دكرىا كمٌيان 
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.. بيف الكحدة االجتماعٌية كالمغة عال ة متبادلة"إٌف :   كؿ دم لكليركيصبح
كتخمؽ اآلصرة االجتماعٌية الكحدة المغكٌية، كربما تقرض عمى المغة المشتركة بعض 

 أف دم لكلير نقلو يؤكد أٌف ؾذؿ.  صحيحان مف عٌدة كجكه،()"الصقات الخاصة
جمين "ككظيقتو أف يعٌبر عف " يقن خارج كيانيا كنظاميا"كاحدان : لعمـ المغة كيانيف

العال ات التي تربط تاريخ لغة ما بتاريخ  ـك مف اا كاـ، أك حضارة مف 
فثقافة أٌمة ما تؤٌثر تمثيران مممكلان في لغتيا، كما أٌف المغة مف .. الحضارات

لكف .. كياف المغة كنظاميا" داخميان ثانيان يحتكم ككيانان  ،"المقٌكمات الميمة لألٌمة
إننا ال نلتطين فيـ النظاـ المغكم الداخمي مف غير درالة الظكاىر : القكؿ

لنمخذ مثالن التعارة الكممات مف لغة .. الخارجية إنما ىك كالـ بعيد مف الحقيقة
أجنبٌية، نالحظ منذ الكىمة ااكلى، أٌف االلتعارة ىذه ليلت عامالن ثابتان في حياة 

. ()"اٌف المغة نظاـ لو ترتيب خاص بو"، .."لغة مف المغات

..  دم لكلير كثيران مف المشكالت التي تكٌ ؼ النقد المغكم عندىا طكيالن يثير
داخمي، شبو ثابت، كخارجي، متحرؾ تبعان : لكٌف تمكيده عمى كجكد كيانيف لمغة

لحركة المجتمن، يقيد في مجاؿ إثبات أٌف المغة العربٌية ال تزاؿ تحتقظ بكيانيا 
أف ال شيء ثابت، كاللٌيما المغة : لكٌف المالحظة التي تيبدل ىنا ىي.. الداخمي

التي تتعٌرض إلى كثير مف اإلضافات كالتبٌدؿ كالتصحيح بما يكافؽ اازماف 
 ترتقي ةإٌف المغ: "كىذا يعني أيضان أٌف القكؿ.. المتعا بة الماضية صعكدان كنزكالن 
،  ابؿ لمنقاش في ضكء مقيكـ دم لكلير،  د "بارتقاء أىميا كتنحط بانحطاطيـ

في القلـ المتحٌرؾ ىك المقصكد، لكف يبقى " االنحطاط"يككف ذلؾ الجمكد، كليس 
كياف المغة كنظاميا في معزؿ عف ىذه المداخالت التي  د تليء إلى المغة طالما 

. أٌف شعبان حٌيان يتحٌدث بيا
:  في ىذا السياق أن ننظر إلى المغة بموضوعّية تجعمنا نمّيزنحاول
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 من حيث قدرتيا وقّوتيا وصالح نظاميا وكيانيا عمى المغاتبيف : أكالن 
 كالدليؿ عمى ذلؾ أٌف ىناؾ اآلالؼ مف المغات التي انقرضت اٌنيا لـ ،اوستمرار

بينما المغة العربٌية .. تقكى عمى مكاجية عكامؿ الزمف التي تعٌرضت ليا شعكبيا
. بقيت لالمة عمى الرغـ مف العاديات التي نزلت بالناطقيف بيا

أٌف الدفاع عف العربٌية ليس مٌنة تقٌدـ إلييا، أك إضافات تيضاؼ إلى : كثانيان 
. نظاميا ككيانيا

أٌف  لميا المتحرؾ ىك الذم تعٌرض إلى اإلىماؿ كالقعكد عف مكاصمة : كثالثان 
. التعماؿ كيانيا كنظاميا الرئيليف

 أٌف العربٌية تختزف طا ات ، كفي تقديرم كتقدير باحثيف كثر، ىذا الكالـأ كؿ
كبيرة اكتلبتيا عمى مٌر الزمف كأغناىا اإللالـ كالتراث الكتابي الطكيؿ المدل 

كىك ما عٌبر عنو الدكتكر عبد الجميؿ مرتاض في  كلو . بالكثير مف جكانب القدرة
نحف نعتقد اعتقادان بعيدان مف أٌم عاطقة أك غركر، بمٌف ما كانت تزخر :" الصحيح

 أماـ العربٌية اآلنٌية لبعثيا كالتثمارىا فبو ىذه المغة مف مصطمحات أصيمة ال تحري 
في مجاالت ال تلتغني عنيا التعماالتنا اليكمٌية ككتبنا المدرلٌية ككرشاتنا 

الصناعٌية كالقٌنٌية، كمخابرنا العممٌية كالطبٌية، بؿ كفي ممارلاتنا المينٌية الخاصة 
. ()"منيا كالعامة

:  كرد آنقان يحٌقز عمى االلتنتاج ااٌكلي بالقكؿما

 عمى إجراء قادرة المغة العربٌية ىي حٌية عمى الرغـ مف عاديات الزمف، إف -1
عادة سمطتيا عمى الكمم كما ىي سمطتيا عمى الناس  .التحّول وا 

 إلى الواجية في حسابات الزمن العربي الحديث المغة أف تعكد ىذه ينبغي  -2
 . لبب مف ألباب حياتو، لدييا اللٌر في إعادة التدفؽ إلى دنيا العرباٌنيا
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 ففنّ  في حياتو كلغتو، لعربيٌ  الرغـ مٌما  يؿ عف تراجن المكاطف اكعمى  -3
 في مقولة الشعب العربي الواحد و تزال قائمة في لغتو التي استمات من أجميا

فيك ال يزاؿ يشعر بالشعكر . مكا ن مختمقة مف كقاحو كنضاالتو عمى غير صعيد
 مغّيب أو مضّمل، وقد أسقط في يده، تتالعب بو وىونقلو، كيحتقظ باآلماؿ ذاتيا 

 الليالة لكاء أكانت داخمٌية أـ ،السياسة وتحممو المظاّن ذات اليمين وذات الشمال
فمينما تكجيت في العالـ العربي تجد أنالان متشابييف في العادات كالتقاليد . خارجٌية

نجد االحتجاج عمى . كالقيـ كالديف كالخصكصيات كالتقكير كالتطٌمن إلى اآلماؿ الكبرل
 مف حٌكاـ داخمييف كمتلٌمطيف ،ااكضاع كالنقمة عمى مف أكصؿ إلى ىذه الحاؿ

إٌنو الحٌس المشترؾ كالتقكير الكاحد، غايتاف متحققتاف في النقكس كتجٌداف . أجانب
 .مف أجؿ التحقؽ في الكا ن

 العربي الحالي زمن ممّيز، الشعب فيو يقف عمى فوىة البركان، الزمن  -4
لى أين تحممو المقادير بغياب البدائل بينما تمثل . يثور، ولكن و يدري عالم يثور وا 

نشاء : ىذه البدائل في خطوة أولى آن أوانيا ىي اوتصال بين الجماىير العربّية، وا 
 المؤمنة بالتغيير عمى غير ،كيانيا الموحد عبر الكفاءات المتقّدمة في األّمة

 والناطقة بمسان واحد يسّيل سبل التفاىم واوتفاق والعودة إلى الجذور ،صعيد
 .ورسم المنطمقات

تزاؿ العنصر البا ي الكامف في   ىك مطمب المغة الرئيس، المغة التي الىذا  -5
العقؿ كالنقس كالكجداف بما تخزنو مف تجارب كما تدخره مف عمـ كما تطٌكعو مف أجؿ 

. حياة جديدة ليا كابنائيا
 الشعبية واإلضاءات المغة: ثالثاً 

 أنكم في ىذه اإلضاءات أف أكرد التاريخ المكٌثؼ لحركات الشعكب العربية ال
.  أكاف مف الداخؿ أـ مف الخارجكاءس: في المكاجيات العنيقة لما ىك  ائـ

الرسميّ  :  اوعتقاد بوجود جانبين رئيسين في حياة األّمة العربّيةلكنّ 
والشعبّي، قد يوضح بعض مالمح التغيير وآثار الجيود المبذولة عمى المستوى 

.. الشعبي
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 في العصر الحديث كراء  رنيف مف الزماف، جرت فييما الحياة اادبٌية فنحف
كالمغكٌية كالقكرٌية بشكؿ طكعٌي ملتجيبة لنداء التعبير عف الذات القردٌية كااخرل 

 ..الجماعٌية

 تطكر كاضح لحركة اادب، يعمف عف العطاء الثر الطكيؿ المتدٌرج ثٌمة
 تمك. صعدان في تصكير الحياة العربٌية كما تعانيو النقس في خضـ ااحداث
 كانت ،السمسمة الطويمة من األدباء والشعراء والمفكرين ورّواد العمم والمعرفة

 تبدع في مجاليا كتكجد ،تصنع حياة طبيعية لمغة خارج نطاق الدوائر الرسمّية
أدكات تعبيرىا كتصطقي ألاليبيا كمعاجميا المالئمة كٌؿ مرحمة مف مراحؿ التطٌكر 

. االجتماعي العربي الحديث
عة م كلٌبى نداء الطب، المسار الذي تفّمت نسبيًا من سمطان القرار الرسميىو

في اإلنلاف كالميؿ إلى القراءة كالكتابة كالتعبير عف أفكار اإلصالح كالغرائز 
 غدِت المغة التي كانت دائمًا في الواجية، تحتفظ بنتاج حتىكالميكؿ كالحاجات، 

في ميدانيا أكالن، كفي ميداف اإلبداع ثانيان، كىما أمراف : مصّنف تصنيفات مختمفة
.. ال ينقصالف

كىك ثبته ال .  ما نذىب إليولتمكيد يقي تعداد ما أنجز في ىذا المجاؿ  د
فمدينا مرحمة . يترؾ مجاالن مف مجاالت الحياة إاٌل كيحاكؿ أف يمأل القراغ فيو

 ااكؿ كالثاني، كلدينا مرحمة ما بيف الحربيف، كما بعد الحرب الثانية االنبعاث
.. كصكالن إلى المعاصر

لدينا مف فكر المغة الخالص، ..  تيارات فكرٌية محافظة كأخرل مجٌددةكلدينا
كالقكر اادبي كالنقدم كالقملقي كالعممي، كلدينا مف المدارس ما ىك عربي خالص 
كما ىك ممخكذ مف العالـ، كما لدينا مف ااجناس اادبية ما ىك مكركث كما ىك 

.. مكركث مجٌدد، كما ىك مجٌدد كميان 
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 لكال ؼره، ذلؾ كٌمو أبحث عف دكر المغة في تككيف المجتمن العربي كتطكمفي
 ىناؾذلؾ الكالـ المتتابن لـ يكف ىناؾ تكاصؿ من الماضي كالحاضر، كلـ يكف 

 تكّونت مالمح لقد. تككيف لشخصية ااٌمة فيما نلٌميو النيضة كالحديث كالمعاصر
المجتمع الحديث في تمك الحقبة وكما تكّونت مالمح الشخصّية العربّية وتأكدت 

ىّويتيا متأّثرة باألحداث الكبرى التي عصفت بيا، وبالتطّورات السياسية، 
 العربي في مقترؽ طرؽ، لعالـ ا كافحيثخصوصًا منذ مطمع القرن العشرين، 

يلتعٌد لرحيؿ ااتراؾ، كمكاجية عقبة الكحدة المتمثمة بالحمقاء، كبلايكس بيكك 
ـٌ الثكرات االلتقاللية المتتابعة  كاازمات ، كالحركب من الصياينة،كالقطرية، كمف ث

المكٌلدة مف جراء اًاحكاـ المتتابعة في كؿ  طر كعجز الحٌكاـ عف القياـ 
.. باإلنجازات التاريخٌية التي يتطمبيا المجتمن العربي

نتاجيا في إ المغة العربٌية تمضي في طريقيا مكاكبة التطكرات، لكٌف كانت
. المجاالت القكلية كٌميا لـ يتك ؼ، فشارؾ ااٌمة  ٌكتيا كضعقيا كصعكدىا كىبكطيا

ثبات إ المغة في ذلؾ كٌمو ظاىرة صراعٌية، معممان رئيلان مف معالـ كانت
. الكجكد العربي المكحد كالقطرم في آف، في أم صكرة تجٌمى

أٌف الشعكب العربٌية أك الشعب العربي :  تبٌيف في ىذا اللجاؿ الطكيؿكلقد
لغتو . المتقارب في كؿ شيء، لو تجاربو كعمى  اب  كليف أك أدنى مف التكحد

كاحدة، عمى الرغـ مف كجكد  كميات أخرل مختمقة، كعمى الرغـ مف كجكد 
ازدكاجٌية المغة التي فرضيا االلتعمار لـ يؤثر ذلؾ كٌمو تمثيران  كٌيان إلى حٌد المكت، 
بقي المعتقد نقلو كفكرة التكحد نقليا، تتجٌلد في ااىداؼ الكبرل التي رلمتيا 

ااٌمة كعٌبرت عنيا المغة لكاءن أكانت عمى صعيد  طر أـ عمى صعيد أٌمة 
 عمى الحكاـ، كاالعتزاز بالتاريخ تياكالمك ؼ نقلو مف االلتعمار كالمالحظات ذا

بقي نقلو، تنطؽ بو .. كالتراث كالديف كالخصكصٌية كالتقكير عمى ملتكل أٌمة
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 ككمٌني بيا حارس أميف عمى ىذه المنطمقات، ال تجد ناطقان بيا ينكره، إاٌل ما ،المغة
 التي حاكلت النيؿ منيا، كما كاف مف أمر رضةكاف مف شمف بعض الدعكات المغ

. اليمس الذم داخؿ بعض النقكس مف تكالي االنيزامات كالتراجن كتكاثر اازمات
 المغة في ميّمتيا عنصرًا رئيسًا من عناصر تكوين المجتمع، بقيت

واستجابت في تعبيرىا لمطمب الدعوات الكبرى في التوحد وتحرير فمسطين 
. ورفض التبعّية والتركيز عمى الشخصّية المستقّمة

 الشخصّية المغوّية ىي التي مّكنت الشعوب العربّية من صنع ثقافتيا ىذه
خارج النطاق الرسمي، فأسيمت في إيجاد النسيج اوجتماعي الذي كانت لو 

كىي التي .  حيث كانت المغة في القمب كاالاس فييا،مؤسساتو وأحزابو وبرامجو
أليمت في إيجاد المقاكمات المختمقة ابتداء مف القرف التالن عشر كحتى يكمنا 
ىذا، مقاكمات ىي مف صنين الشعب الذم  اـك الملتعمر بيد كحمؿ لغتو باليد 

. ااخرل

..  كانت دافعان  كٌيان لالىتماـ بيا فعيقدت المؤتمرات كالممتقيات كالندكاتكالمغة
. كاشتٌدت المطالبة بحمايتيا كتطكيرىا كالدفاع عنيا

 الموحد والباني والمطّور، كانت تصنع ر المغة في ذلك كّمو تؤّدي دوكانت
 فكاف لنا ىذا المحصكؿ الكتابي الضخـ، ،تاريخًا، في غياب اوىتمام بصناعتو

. كىي ملتمٌرة في دكرىا عمى الرغـ مف المعٌك ات الكثيرة

.  ىك العامؿ الدينيأبنائيا أٌف العامؿ الرئيس الذم مٌكف المغة مف نقكس إالٌ 
 ٌكة القرآف في ذاتو، بصقتو كالـ اهلل، : ذلؾ الذم احتقظ بقٌكتيف كرئيليتيف أكليا

عٌز كجٌؿ، كالـ ال ينطؽ عف اليكل، كالـ باف لمنقكس كما لممجتمعات في 
 من العموم والمعارف ما أقفل كثيرًا من أبواب فيومنحيييا الماٌدم كالمعنكٌم، 
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البحث حول عجز المغة العربّية، وحول ما يجري من اكتشافات تجد أساسيا في 
. القرآن الكريم

 ذلؾ اإليماف الكبير بيذا الديف الحنيؼ، إيماف ال يقك و أٌم إيماف كثانييما
.  الكٌمياالندماجرالخ في الشخصية كممتصؽ بيا إلى حٌد .. آخر

..  كاف الكعي القكمٌي ىك كعي المغة كالتعٌمؽ بيا كحلبانيا صنكان لمديفلذلؾ
 افيما حٌياف ال يمكتاف أبدان، متجٌدد. كأٌم تغاضو عف أحدىما يققد كجكد اآلخر

بؿ ىما لالحاف ماضياف يؤٌدياف إلى . الحياة متجٌددا االنتقاض مف أجميما
 تشّبث المجتمع الجزائري باإلسالم وىكذا ئر،، ىكذا كاف اامر في الجزااالنتصار

 الفرنسي كأحد مقّومات الشخصّية الوطنّية اوحتاللوالمغة العربّية، خالل عيد 
والقومّية تجاه الغزو الثقافي الفرنسي، وعمميات اوستئصال والمسخ ليذه 

. ()"المقّومات
 ذلك الوعي اإلسالمي، و ينبغي أن يغفل عن الجيود المبذولة من لكنّ 

 ،طوائف أخرى أو قومّيات تعايشت مع المسممين في مختمف أنحاء الوطن العربي
 مف ااعالـ العرب المليحييف الذيف آمنكا بمغة يرال ينبغي أف تغقؿ جيكد الكث

 ينبغي أن تغفل جيود مسممين و كميتيـ العربٌية، فطٌكركا الكثير مف جكانبيا، كما 
 ال لٌيما القرآف الكريـ عماد إيمانيـ، فمحٌبكىا من قومّيات أخرى جعموا العربّية

.. كأضافكا إلييا أشياء كثيرة

 منيا بدّ  و ضرورات: رابعاً 

فإف ..  العاطقة أحيانان إلى عممقة دكر المغة العربٌية في مجتمعاتناا تجنح بف د
 فإٌف الحقيقة  د تيمؿ كتكضن جانبان كينشغؿ عنيا ،كانت حقيقتيا ااصمٌية كذلؾ

. بممكر أخرل تضعقيا كتقٌمؿ مف أىمٌية دكرىا
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 ظركؼ ااٌمة العربٌية الراىنة ينبغي االعتراؼ بما ينتابيا مف تضعضن في
 د ال يؤٌثر ىذا كثيران في طبيعة المغة العربٌية، . كتقٌرؽ كعداكات داخمٌية كخارجٌية

لذلؾ ينبغي . لكٌنو  د يقعدىا عف التطٌكر كاالرتماء في أحضاف الكلؿ كالجمكد
:  المعاصرخناالك كؼ أماـ بعض المالحظات التي تشٌكؿ ضركرات في تارم

 بموقع المغة ودورىا اوعتراف -1
 المغة، أم لغة، الركيزة االاس في بناء المجتمعات، كليس ىناؾ لغة تشٌكؿ

كفي حاؿ العرب ىي الركيزة ااكثر . خارج المجتمن، كال مجتمن مف غير لغة
فعالكة عمى تبادؿ التكاجد بيف المغة كالمجتمن، ثٌمة خصكصٌية . أىمٌية في كجكدىـ

 إلى فةباإلضا. لمغة العربٌية اكتلبتيا مف ككنيا لغة الديف الذم يعتنقو معظـ العرب
بيا تصنن ركائز الملتقبؿ، كعمييا يقـك التعبير عف . أٌنيا كعاء اإلبداع كأداتو

اٌل أصبحت جمادان غير ناطؽ فإٌف المغة، ىي أضخـ عممية "لذلؾ .. الشخصية، كا 
حضارية تنشئ الحضارة، كتتمٌثميا كتعٌبر عنيا، كىي ذات رصيد حضارم، ال 

حدكد لو، كليذا فإٌف نمٌك لغتنا كازدىارىا ك ياميا بدكرىا القكرٌم ىك معمـ بارز مف 
. ()"معالـ حياتنا الحاضرة، كطريؽ ألالي مف طرؽ بناء الملتقبؿ

ويستشّف منو أّن .  ىذا القول المغة بقضية الوجود وبنائو حضارياً يربط
فمك ن المغة ىك مك ن الحياة .  إلى وجود معّينانتماء إلى المغة ىو اونتماء

لذلؾ أىميتيا كتلٌنميا الصدارة في . نقليا، كالتضحية بالمغة ىك تضحية بالحياة
. القكر كالقكؿ كالعمؿ كالبناء كالتطكر

 (المواطنة المغوية)الوطن  – المغة -2

ْن حممت مزايا أخرى تجعميا تخرج عن نطاق لمغة  وطن واحد أساسي، وا 
مكطف المغة العربٌية االاس ىك بالد العرب، فييا . حدودىا ليستعمميا آخرون

تاريخيـ كتاريخ شخصيتيـ، كالمكاطنة ىي انتماء إلى كطف، كالكطنٌية تحيؿ 
كالثقافة الكطنٌية ىي التي . المكاطف إلى التمٌلؾ بكطنو كالدفاع كحٌؿ مشكالتو
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.  كانت مواطنتيم المغوّيةلذلكيبدعيا الكطنيكف، كعمادىـ في ذلؾ عمى لغتيـ، 
استعمال المسان الوطني في المؤسسات "والحديث عن المواطنة المغوية يعني 

ّن المواطنة المغوّية فضاء  واألماكن العامة كّميا، وقضاء المصالح اإلدارية، وا 
 فيو المغة الرسمّية النصيب األوفى انطالقًا من أّن تربية تأخذلغوّي ممتّد، 

 كعدـ احتقار الكطنٌية، كتعزيز الثقافة ،المواطنة تحصل أوًو بالمغة الرسمّية
 كاالىتماـالكطنٌية بنقؿ المقاىيـ الكطنٌية لمطقؿ كبٌث الكعي بتاريخ الكطف كانجازاتو 

. ()"بمختمؼ اانشطة الثقافية

 المواطنية متعّمقاتيا الحقوقية من حّرّية وديمقراطّية وعدالة ومساواة، وليذه
 لممواطنة ،وبعيدًا من ذلك.  وقوانينوطنكما ليا واجباتيا في الحرص عمى الو

تنتجيا لغة الوطن، ميما كان .. ممّيزات حضارّية وثقافّية وخصوصّية وقيمّية
. حجمو

 لدينا مواطنة لغوية؟ فيل

 أٌم حٌد يتكافر ىذا العنصر في بالد العرب في الظركؼ الحالية؟ لقد تـ فإلى
تكصيؼ الكضن الراىف لمعرب في غير مكاف مف ىذا البحث، كأجدني مضطران في 
ىذه العجالة إلى التمكيد عمى أمر ألالي يخٌص المكاطنة في الكطف العربي، حيث 

 كالليالٌية االجتماعية في البنى االنيياراتيتعٌرض مجتمعان كمنقردان إلى لملمة مف 
اامر الذم يبرز العكلمة أداة تقريؽ لمثقافة العربٌية  بؿ .. كاال تصادٌية كالثقافٌية
 كبالتالي كضعيا تحت إمرة الرأس الماؿ العالمي لتطكيعيا ،إعادة تشكيؿ بناىا

دماجياكربطيا بو كبثقافتو اآليمة إلى زعزعة الكيانات المحمية   بيا، يتـ ذلؾ في كا 
نطاؽ تقتيت ااطر القديمة كالكيانات القائمة، حيث تتكٌلر نقليات اافراد بيف  يـ 

 لنداءات ء يتعٌرض المر،االجتماعية عمى إعادة الدمج ركضيعة الرلكخ غير  اد
متنا ضة كمتباعدة، ال تنقؾ تيٌدد ىٌكيتو كتيٌدد حتى تكازنو النقلي كتحممو إلى 
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 كلخمؽ اإلنلاف ،()مرحمة تغيير أنماط الحياة كاللمكؾ لخدمة القئات المتعكلمة
الككني ذم الحضارة الكاحدة كالديف الكاحد كالمغة الكاحدة كما يقكؿ ىنتغتكف في 

 عمى حضارة لإلبقاءىذه الحضارات ينبغي أف تلقط " : اراتصداـ الحض"كتابو 
أف العناصر " ك،()" المقرد كليس بصيغة الجمن حضاراتصيغةكاحدة، حضارة ب

ذا كانت ىناؾ حضارة آخذة  الرئيلة ام ثقافة أك حضارة ىي المغة كالديف، كا 
باالنبثاؽ، فإٌنو ينبغي أف تكجد اتجاىات نحك انبثاؽ لغة عالمٌية كديانة 

. ()"عالمية

 عن المواطنة عمومًا والمواطنة المغوية خصوصًا في ظّل ىذه نبحث
الطروحات التي تجيد لخمق اإلنسان الكوني في القرّية الكونّية الواحدة، وفي ظّل 

مستعينًا . التدفق المعرفّي الرىيب الذي يستعمل في بعض األحيان ي غير محّمو
 كنلمن مف ك ت ،بالقّوة، في معظم األحيان، خصوصًا في بالد العرب والمسممين

اللكؽ الشرؽ أكلطية كالشرؽ ااكلط : إلى آخر بمشارين متتالية في ىذه البالد
مقت في البالد العربٌية، كعمى الرغـ مف ... الكبير لكٌف ااكضاع القكضكية التي خي

عمى الرغـ مف ذلؾ كٌمو ..  كتمقيقات اامـ المتحدةالناتكالحركب ااميركٌية كحركب 
لـ تنجح العكلمة في إيجاد ىذه الديانة الكاحدة كالمغة الكاحدة كالحضارة الكاحدة 

اامر الذم .. كبالتالي القكمٌية العالمٌية الكاحدة كاليكٌية الثقافٌية العكلمٌية الكاحدة
يحقز القكمٌيات ااخرل في العالـ، كمنيا ااٌمة العربٌية، أف تعيد حلاباتيا اٌنيا ال 

.. تزاؿ محتقظة بقكميتيا كلغتيا كخصكصيتيا كأديانيا ك يميا كعاداتيا كتقاليدىا
 ما يسمح لمقولة المواطنة المغوّية بأن تكون في صدارة اوىتمام وىو

فقي ظٌؿ ىذا المبدأ . إلعادة تكوين المجتمع العربي وبنائو والبحث في تطّوره
يجب أف نتعٌمـ كيؼ نحلب أنقلنا عناصر ال تتجٌزأ مف الجماعة البشرية التي 

بمقدكرىا أف تنجح إزاء الذيف يريدكف حصر العالـ في لعبة المصالح 
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حالليا محٌؿ المكاطنة "كيحاكلكف .. ()الخاصة تنقيذ فكرة الككنٌية كا 
. ()"كالكطنٌية

 العربية لمغة عنيا المسكوت اإلعالنات: خامساً 

 مقابؿ ما يجرم في العالـ مف تطٌكرات، كفي ظٌؿ إخقاؽ العكلمة في في
 إلى المغة العربٌية االلتقاتفرض إرادتيا الثقافٌية كالدينٌية كالمغكٌية كالقكمٌية، فإٌف 

. أصبح أمران في غاية ااىمٌية

 ىذا الكالـ كفي االعتقاد أٌف المغة العربٌية  الت كتقكؿ كالمان كثيران حكؿ أ كؿ
. كضعيا ككضن الناطقيف بيا

 كالميا يدّل عمى سالمتيا وقدرتيا عمى استكمال مسيرة بناء األّمة، وأّول
 ال تزاؿ ، و تزال لغة الحياة والتعبير عنيا، المسكوت عنيا،تمك القدرة الكامنة

جمالياتيا ال يضاىييا جماؿ، كنشمتيا مكينة متمٌصمة في . لغة اادب شعران كنثران 
الذىف كالنقس كالشكؿ كالمعنى كتالزميما، كىي مكازية لشخصية العربي كمجتمعو، 

 مف ٌكتياتمؾ الشخصية التي اكتلبت ؽ. فقدانيا يعني فقداف الشخصية العربية
ف .  بؿ لدل الكثير مف شعكب اارض،تجارب طكيمة، ليلت لدل العرب كحدىـ كا 

شئت تمٌعف في الكممات التي تشٌكؿ ألاس لغات ىذه الشعكب، فإٌنؾ لكاجد جذكرىا 
لكٌف رحمتيا إلى العالـ أفقدتيا بعض مزاياىا، فاصطبغت بالصبغات . في العربٌية
 كتمٌثرت بالمؤٌثرات الخاصة لكؿ بيئة، عالكة عمى أٌنيا ممخكذة مف ليجات ،المحٌمية

 اإلنكميزية ممخكذة مف الميجة Goodكعندما تعمـ أف لقظة . عربٌية شديدة المحٌمية
، تدرؾ أٌنؾ تلتطين أف تؤكؿ كممات كثيرة في "جيد"أك " جكد"العربٌية المصرٌية 

. لغات العالـ كتعيدىا إلى أصميا العربي
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 الثاني عنو في العربّية ىو أّن بعض الباحثين و يعتّدون كثيرًا والمسكوت
إّن المغة العربّية لغة مقّدسة، وينصرفون عنو بحّجة أّن ألعمم و يؤمن : بالقول

. بيذا اوعتقاد

 الثالث عنو ىو عدم اوعتراف بمكانة المغة العربّية وقدرتيا من والمسكوت
 المتقصديف الذيف يتبعيـ بعض الباحثيف العرب فينصرفكف قبل كثير من الغربيين

 ادىـكالغريب أف ىذا اامر  د فشا في أكلاط عممٌية كشعبٌية كثيرة البتن. عف لغتيـ
. مف القيـ الصحيح ليذه المغة كمكانتيا

 إلحاقيا بأوضاع السياسة والحكم في بالد ىك:  الرابن عنوكالملككت
ىذا اإللحاؽ أىاؿ عمييا حالة مف اإلىماؿ كما ىي اانظمة ميممة في كؿ . العرب

. شيء يخٌص الحياة كتطٌكرىا

 المغة العربّية إلى عجز القومّية زىو رّد عج:  الخامس عنووالمسكوت
كالغرابة في اامر . العربّية عن إنجاز ميّماتيا في ىذا الزمن المضطرب والقمق

أٌف كثيريف مف العرب  د أحبطتيـ ااكضاع العامة، كحصؿ ارتداد عف التمٌلؾ 
بالقكمٌية كالعركبة، انعكس بدكره عمى المغة التي حٌممت أكزار اإلخقاؽ العربي العاـ 

. في حٌؿ مشكالتو

ىو إلصاق تيمة العجز في اإلبداع والعصرّية :  السادس عنووالمسكوت
إذا لـ يككنكا ىـ عصرييف فكيؼ : مٌرة أخرل تعمف العربٌية ابنائيا. بالمغة العربّية

كالعصرٌية في معناىا تخٌص الحياة برمتيا  بؿ أف . يطمب منيا أف تككف عصرية
تخٌص التعبير عنيا، فيؿ حٌدث العرب حياتيـ في المجاالت المختمقة، اللٌيما 

 كالمعرفٌية كالعممٌية كالثقافٌية؟ ىؿ اتخذكا القرار ةاال تصادية كاالجتماعٌية كاللياليٌ 
. بالتحديث كالعصرنة؟ ىؿ خمقكا القاعدة المعرفٌية لبناء مجتمعيـ عمى ألس صمبة

ىؿ تكحدكا؟ 
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 إٌف لإلبداع شمنان آخر، ال أعتقد أٌف المبدعيف العرب  د تمخٌركا عندما ثـ
نتحٌدث عف العصر الحديث منذ النيضة إلى اآلف، . احتاج المجتمن إلى إبداعيـ
 لشعكب المبدعيف العرب الذيف يقك كف لكاىـ مف امفكفي ذاكرتنا لملمة طكيمة 

 كلكف عندما يجرم الحديث عف اإللقاط، فذلؾ ة،في التمليؼ في مجاالت عديد
ال نٌدعي أٌف أٌم أٌمة مف اامـ تلتطين أف تعيش معزكلة عف . أيضان ىـٌ آخر

 أعطى العرب ومثمما في العالـ عمى  دـ كلاؽ، رملكاىا، التبادؿ الثقافي يج
 خصيبًا، قد يكون ىجينًا و يأتي أكمو، وو ينمو اً أخذوا، لكّن األخذ و يكون دائم

كما عايٌناه في القرنيف الماضييف أٌف المغة العربٌية  د شيدت . في ديار غير دياره
إذا حلبنا أٌف : حركة ترجمة  كيت في زمف كضعقت في آخر، كال نبالغ في القكؿ

كثيران مف القكالب القٌنية كالمدارس كاانكاع اادبٌية كالمناىج النقدٌية  د التقادت 
كثيران مف الكافد الغربي إلى بالد العرب، ك د عٌبرت العربٌية عف  درتيا عمى 

. التيعاب ىذه الحركات كٌميا

ىو انصراف بعض أبناء العربّية عنيا واوتّكاء :  السابع عنووالمسكوت
ليس أ ٌميا التبادؿ الثقافي كالتجارم كالليالي : عمى لغات أجنبّية في أوساط كثيرة

باإلضافة إلى العمالة . كاال تصادم كالتمٌذذ بتبعٌية المغة ااجنبٌية كالتباىي بيا
ااجنبٌية التي غزت حياة كألكاؽ بعض الدكؿ العربٌية، بحيث تحتاج إلى مترجـ 

. ينقؿ لؾ ما يقاؿ فال تجده

 األجنبّية لألوساط الثقافّية ومعاىد اتىو غزو المغ:  الثامن عنووالمسكوت
.. التعميم والجامعات والبرامج والناىج والمراجع والمصادر

سواء أكان الناطق بالعربّية أم : عالملغة اإل:  التاسع عنووالمسكوت
 أـ منطك ان، فيك يجرم مف غير ر ابة كال مكتكبان : المترجم عمى شاشات التمفاز
. تعتمد فيو الكقاءات الصحيحة
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 أبنائيا ومن عضإضمار العداوة لمعربّية، من ب:  العاشر عنووالمسكوت
 تمٌثؿ ذلؾ في الحمالت العديدة عمى المغة بحٌجة إصالحيا كتيليرىا أك ،سواىم

. جعميا عالمٌية أك تقريبيا مف الناس بتبٌني عاٌمياتيـ

 عميو بالغربة والحكمىو إىمال التراث المغوي :  الحادي عشر عنووالمسكوت
وكأّن المراد انحدار المغة إلى المستويات المتدنية وليس . وبعده من نسيج المجتمع
فال زاؿ العربي يقرأ القرآف كيحقظو كيقيـ معانيو كيجادؿ . رفع أبنائيا إلى مستواىا

فيو، لـ يحصؿ إلى اآلف النبش عف ماضي المغة اللحيؽ، لـ تكضن معاجـ تاريخٌية 
.  ديمة كال معاجـ اصطالحٌية عممٌية اختصاصٌية إاٌل فيما ندر

اتخاذ القرار السياسي الذي من :  الثاني عشر عنو، وىو األىموالمسكوت
اليزاؿ االىتماـ الليالي . شأنو أن ييتم جّديًا بالمغة العربّية عمى المستويات كافة

. كال يزاؿ اللككت عف لغة التعميـ في بعض العمكـ لاريان حتى يكمنا ىذا. ىامشٌيان 

ىك أٌف كثيران مف العامميف في الحقكؿ الثقافٌية :  الثالث عشر عنوكالملككت
ـٌ بالمغة كتطكيرىا  كالمغكٌية كاادبٌية يعقدكف المؤتمرات كالممتقيات كالندكات التي تيت

فمصير التوصيات، في .  اوىتمام بنتائجيا يظّل غائباً لكنّ . كجعميا أكثر فاعمٌية
.  في األدراجاوختباءأغمب األحيان يكون 

 ذلؾ كثير مف الملككت عنو في دنيا العربٌية، اامر الذم ينبغي كغير
. إعالنو كتصحيحو حتى يككف لمعربٌية مجده آخر يضاؼ إلى أمجادىا

 والمنشود الموجود بين: سادساً 

 بالمكجكد ما أنتجتو المغة عمى مٌر تاريخيا، كما أ صد مزاياىا التي أ صد
. انقردت بيا، كالتعامؿ الذم لقيتو مف أبنائيا في الراىف
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 ىك المطمكب البحث فيو في ىذا الراىف كي يكٌظؼ لخدمتو في كالمنشكد
. القريب كالبعيد: الملتقبميف

 لمعرب إاٌل لغتيـ يتمٌلككف بيا، ىي جامعيـ، كىي تاريخيـ كشخصيتيـ ليس
كجكد  ابمٌية : ااكؿ:  يتك ؼ عمى أمريف اثنيفكاالرتقاء. " كدينيـ ككجكدىـ كٌمو

. ()"التبٌدؿ، كالثاني التثٌبت كالتمٌني
:  اإلقرار بأّن المغة العربّيةغي الموجود المغوي العربي ينبوورتقاء

 لما فييا  في طبيعة تكّونيا تمك القابمّية الدائمة لمتطور والتكّيفتحمل -
 كتكليد القمبكاالشتقاؽ كاإلبداؿ ك:  تجعميا تتجٌدد حينان بعد حيفصكؿمف  كاعد كأ

 .المعاني كاالقاظ المالئمة
 غنّية، وما عرف في العالم من تطّور عمى مستويات عديدة تجاربيا أفٌ  -
 ما يجري في العالم ليس وأنّ  خصكصان في الجزء الذم تعاممت معو، ،استوعبتو

نيائيًا، ىي مرحمة في سّمم التقّدم لكّنو يتعّثر بفضل سوء اوستعمال ليذا التقّدم، 
. وسّيما المعرفي عموماً 

 ذلؾ فإٌف مكجكد المغة ينشد التكاصؿ من ماض يقيد الحاضر كيجترح كعمى
 كما يقكؿ ،()"خططان  ابمة لمتنقيذ، اٌف النظر إلى الكراء جزء مف النظر إلى أماـ

 ،ااديب المبناني رئيؼ خكرم الذم يؤٌكد عمى عظـ التراث اادبي كالمغكم العربييف
بتلاؤلو الذم يصمح اف يككف اليكـ حافزان إليجاد المنشكد اإلبداعي العربي الراىف، 

 الذم يؤكد مجد اإلنلاف كيعقينا مف ىذه الالشيئية كالمدارات أدبناأيف : "يقكؿ
. ()"المغمقة كالطرؽ الملدكدة

 المنشكد ىك إعادة الصكرة التي كاف عمييا العربي  ديمان، كليس كىذا
يقكؿ ااديب كالنا د المبناني . بالضركرة كما ىي، بؿ لمتمثؿ بيا لاعة إيقاظ ضميره

، في العرب ()عمر فاخكرم، بعد ذكر تمثير اإللالـ، كخصكصان النبٌي محمد 
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إٌف نزعة العرب القطرٌية كخياليـ الغريزم، كركحيـ اادبٌية االبتكارٌية ظيرت : "يقكؿ
بعد  ميؿ في آثارىـ الجديدة، حتى أٌنيـ أٌثركا في ك ت  ميؿ في البناء كالقنكف 

إٌنيا صنن : كالعمكـ، ككضعكا عمييا ذلؾ الطابن الخاص الذم يعٌرفنا بنظرة كاحدة
: كيقكؿ في مكاف آخر مؤكدان أثر اإللالـ في العرب. ()"كارىـأيدييـ كثمرات أؼ

. ()"لقد أظير العرب نبكغان لياليان يندر في غيرىـ مف معتنقي ديانة جديدة"

 تقديـاإللالـ كااللتعداد المغكم القطرم، ثنائية غير ضٌدٌية تتكاتؼ ؿ: إذان 
 كصالحة ، كىي ثنائية با ية إلى يكمنا ىذااره،المثؿ لمعربي كي ينيض مف عث

. لالحتقاء بيا لتلاعد عمى االنتقاؿ إلى أكضاع جديدة

:  يتطمب اونتقال إلى ىذا المنشود جممة من األمور منيالذلك

 بالنفس واإليمان بالمنطمقات التي ُعرفت بيا العربّية، والنظر إلييا الثقة -
كحلباف ما جرل مف رككد . بعيوننا وأفيامنا وليس بعيون وأفيام اآلخرين

كتراجن ال يمٌليا ىي بالذات بؿ يمٌس الناطقيف بيا كتغاضييـ عنيا كعدـ اتخاذ 
 .القرار المنالب إلعادتيا إلى حياتيـ

 كالخركج مف دائرة ، عن التغّني بيا وباألمجاد العريقة من دون فعلالكف -
 .االكتقاء بالتمقي كتمكيد االنتماء إلى العربٌية بإزاحة االتيامات المحاكة حكليا

 في إعادة تبّني العربّية بوجييا الصحيح واإلقالع عن اونصراف الصدق -
 كما ذلؾ إاٌل ..عنيا والمجوء إلى سواىا بحّجة التحّضر ومواكبة العصر الحديث

مف ضمف التيالؾ منتجات الغرب، فنحف نلتيمؾ مادٌياتو كما نلتيمؾ أفكاره 
كنتباىى بالماركات ااجنبٌية التي في أدكات التعمالنا، مف الكتابة عمى القمصاف 

 ..كألماء الطعاـ حتى الخميكم كاإلنترنت كالمعمكماتية عمكمان 
 يطالب المنشود المغوي بموقف واضح من المغة العربّية:  المغويالموقف -

كىك يمٌر عبر اإل ناع العقمي كالذاتي، مف أٌف العربٌية ىي الملاكية لحياة العربي 
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جٌمى في مك ؼ آخر تكىذا المك ؼ يجب أف م. كالتخٌمي عنيا ىك تخٌؿ عف الحياة
 ينظر إلى العربٌية عمى أٌنيا االاس، كالمغات يثبح: كصريح مف لغات العالـ

ـٌ االلتعانة بيا لزيادة  ٌكة العربٌية عمى  ٌكتيا عف  البا ية ملاعدة، لغات أخرل يت
كال بمس أف تيتقف المغات . طريؽ التمياـ الطرؽ كالمعارؼ كالعمـك العصرية

ااجنبٌية، كال بمس أف نترجـ، كال بمس أف نلتعيف بالنظريات المغكٌية كاادبٌية 
كالشرط االاس ىك . كالنقدٌية كالقملقٌية كالعممٌية كالحقك ٌية كاالجتماعٌية كالليالٌية

مركرىا جميعان عبر آلة المغة العربٌية، عبر عدلتيا الخاصة كبالتالي ىضميا جيدان 
 مركز التقطاب تمٌثؿأف تككف عصرٌية كحلب بؿ أف : كتطكيعيا، ال أ كؿ

 كربما ، كككنيا مف أ دـ المغات، لما ليا مف مٌيزات خاصة بيف المغات،عالمي
تككف ااـٌ البا ية اٌنيا مصطقاة مف عند اهلل عمى ألاس أٌنيا أفضؿ المغات في 

 .العالـ، بيا جاء أفضؿ كالـ
أتبّنى ىنا القول بتضعضع المغة العربّية وعدم :  المغوي الجديدالتشّكل -
 ك د خاضت معارؾ كثيرة ،فيي مشٌكمة مف جديد منذ  رنيف مف الزماف. تشّكميا

كما ىي عميو شٌكؿ لببان لميجكـ عمييا . في لبيؿ ظيكرىا عمى ما ىي عميو
تياميا بالقصكر كالعجز كعدـ  درتيا عمى اإلبداع، كالتيانة أبنائيا بيا كالتماىي  كا 
بااجنبٌية عمييا، كخمط الكالـ العربي بملقاظ أجنبٌية، كحرماف الناشئة مف لماعيا 
كشبو الصمت مف المثققيف حكؿ ما يجرم لمعربٌية، كالتعماليا المشٌكه، كاالنيزاـ 
النقلي أماميا، كمزاحمة الميجات المحٌمية ليا، كغياب الليالة الحقيقٌية لتقكيتيا، 

 لممتكٌكنيف بيا، كأخطاء اإلعالـ المتعاظمة مؿكتعجيـ ألقاظيا، كتقميص فرص الن
 كمحاكلة التبداليا بالعامٌية ككتابتيا ،()كالتي ترتكب جياران مف دكف معالجة

لقاط  كاعدىا بإحالؿ المغة الثالثة مكانيا، كمحاكلة جعميا إبالحركؼ الالتينٌية، ك
ىذه المالحظات، ككثير غيرىا، تلتدعي إعادة . ()لغة محصكرة برجاؿ الديف

 تشّكللتعادة لكؼ تنظر في االنظر في كضن المغة العربٌية بيف أبنائيا، كىي 
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 المختمفة بنىالمغة العربّية وفاق أسس جديدة، تكون منطمقًا إلعادة النظر في ال
 ..في المجتمع العربي

 في العالـ جرم ألتعير كممة اللكؽ مما م: العربّية في سوق المغاتالمغة -
 أشياء كثيرة في ىذا العالم أصبحت تابعة وقتصاد إنّ . في الظركؼ الراىنة

كىك حديث  د يطكؿ، .  وتباع، ومنيا المغاتىالسوق، تحّولت إلى سمعة تشتر
لكٌنني لمكتقي باإلشارة إلى مكضكع التكنكلكجيا الذم فاجم العالـ في تدفقو في 

كىي التي تديرىا الشركات . العقديف ااخيريف، كجعؿ المعمكماتية في ألالو
الكبيرة، كتليطر عمييا كتتحكـ بتكزين العمؿ كاإلنتاج في العالـ مادٌيان 

أٌنيا نقمت أنشطتيا الخدماتٌية " يبدك ات،كىذه الشركات العابرة لمقار. ()كمعرفٌيان 
مف البمداف المتقٌدمة إلى مكا ن العمؿ الرخيص في العالـ الثالث، كأكركبا الشر ٌية 

. ()من شيء مف البنية العممٌية كالثقافٌية التي ترافقيا

 الييمنة الخطة التي أباحتيا العكلمة لنقليا، كاحتكرت الماؿ كاللالح ككانت
ٌما حربان، في  ظٌؿ "كاإلعالـ كالثقافة، كحاكلت فرضيا عمى الشعكب إٌما لممان كا 

 سيادة المغة والثقافة في ييّدد كىك أمر ،()"نظاـ عالمٌي لمتبادؿ غير متكافئ
أي بمد في العالم، ويجعل من المغة العولمّية السمعة الرئيسة في سوق العالم، 
بينما تتراجع المغات األخرى، ومنيا العربّية في ظّل وجود قسم من العرب برسم 

الييمنة، يعممون ليا ويرّوجون بضائعيا بالكمّية نفسيا التي يرّوجون بيا 
. ()"لغتيا

تحكيمو إلى محطة " ك،()"إ صاء الخصكصي كاحتكاء العالـ" يعني كىذا
. ()"ثقافٌية لإلنلانٌية بمكمميا
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 أٌدل إغراؽ اللكؽ بمنتجات العكلمة إلى تمٌثر معظـ بمداف العالـ، كمنيا ك د
 بيذا النمط، حيث شيدت ىذه الليالة في بالدنا محاكالت لغربنة العرببالد 

المؤللات بغربنة لغتيا كتعميميا عمى مختمؼ العامميف، لذلؾ يشممنا االلتغراب 
عندما نحٌؿ في مؤللة حككمٌية عربٌية كال نجد مف نخاطبو بالعربٌية، كعندما 

تقاف لغة أجنبٌية كبالتحديد اإلنكميزٌية في العمؿ، كىك ما يقرضو إيتطٌمب مٌنا شرط 
لكؽ العمؿ، في ظالؿ تدفؽ الشركات ااجنبٌية إلى بالدنا كما يرافقيا مف تدفؽ 

نزياح بعينو عف العربٌية، اعمالة أجنبٌية، كمف تطمب لغة أجنبٌية كخبرة طكيمة، ذلؾ 
خصكصان عند ىؤالء الذيف يتعممكف في الخارج كيعكدكف برطانة غريبة بعيدة كؿ 

. البعد مف العربٌية
 متيقنان بمٌف ىؤالء كلكاىـ مف العرب إف كانكا يعممكف أشياء كثيرة عف كللت

لقد أصبحت المغة العربٌية : "تمؾ التي  اؿ عنيا غكلتاؼ لكبكف ذات يكـ. لغتيـ
. ()"لغة عالمٌية في جمين اا طار التي احتٌكت من الشعكب العربٌية

 البناء ورىانات العربّية المغة: سابعاً 
 الرىان حسابات -1

 عمى ما تقٌدـ كنحف نحاكؿ رلـ رىانات البناء االجتماعٌي معتمديف عمى نبني
لكٌف ىذا االعتماد، ميما تعاظـ كاٌتلن، يبقى نا صان إف لـ يقرف . المغة العربٌية

فكما أٌف العامؿ الديني . بعكامؿ عديدة تلير جنبان إلى جنب في تطٌكر الحياة نقليا
 الناس، أو الناطقين بيا أيضًا يؤّدون دورًا جمياًل ففنّ كاف عضدان كبيران ليذه المغة، 

 المغة، كشرط أساسي لمتعبير عن عوامل النيوض نيمتقاإفي عممية البناء وفي 
 أؤيد مكافقة الدكتكر عبد الكريـ خميقة عمى رأم ابف كأنا. األخرى في المجتمع

إٌف أكثر مف ضٌؿ مف أىؿ الشريعة عف القصد فييا، كحاد عف : "جٌني، في  كلو
الطريقة المثمى إلييا، فإٌنما التيكاه، كالتخٌؼ حممو، ضعقو في ىذه المغة الكريمة 

. ()"الشريقة التي خكطب الكافة بيا



 385 

 ٌكضن ىذا القكؿ في زمف ابف جٌني، فإٌننا نجد الشككل مف ضعؼ إذا
المتعاطيف بالمغة العربٌية في زمننا ىي نقليا، عمى الرغـ مف القارؽ الزمني 

. الكبير
 أٌف الرغبة في إبقاء العربٌية  كٌية تبقى العامؿ المشترؾ بيف ىؤالء إالٌ 

. المتعاطيف بيا، بدليؿ بقاء العربية حٌية  كٌية جاىزة لمقياـ بدكرىا عمى أكبر كجو
 البقاء، ومن ىذا الدور الجامع لألّمة، ومن السمطة التي ا من ىذسأنطمق

إٌف عمييا ملؤكلية :  ا كؿ مجازان ،تممكيا المغة في غير ناحية عمى الناطقين بيا
كبيرة ينبغي أف تجكد بيا عمى أبنائيا في ىذا الزمف القمؽ، حيث العرب بددا، 

ىي " اهلل أكبر": كمجتمعاتيـ تعاني مشكالت حادة، كلـ تعد تيعرؼ أٌية صيحة لػ
الصحيحة عمى أللنة متقٌر ة كمتعادية، كؿ فريؽ منيا يلتعيف باهلل عمى اآلخر، 

 كنقكليـ تميؿ بكاب،بينما عقكليـ مشٌرعة اا.. كيٌدعي القرب منو أكثر مف لكاه
من ااىكاء، يتالعب بيا المتالعبكف كتجرم عمييا  كانيف الغاب، فال تعرؼ ىذه 
العقكؿ كىذه النقكس أم النافن كأٌم المضر، أماـ التبداؿ العاـ بالخاص كالميكؿ 

.. محٌؿ ااصكؿ، كالعجمة محؿ القصاحة، كالغريب محٌؿ القريب
 الركيزة ال تزال المغة عاماًل رئيسًا في تشكيل العقول والنفوس، و تزوو

. األساسية في اتحاد المجتمع العربي وبنائو، واوبتعاد منيا شّر البمّية
 مع رىانات المغة في البناء في واقع مختمف، لو حسابات مختمفة نتعامل

 حيث لـ يعد يجدم فيو التغٌني باامجاد كال الرككف إلى ما ،عن األقوال السابقة
 كال ما حممتو في رحـ إنجازاتيا الكتابية مف نجاحات ،تكافر لمغة العربٌية عبر الزمف

. الزاؿ  لـ كبير منيا با يان إلى اآلف
 كثيرة تدّل دولة عميقة عمى التبّدل والتغّير، تبّدٌل ىذه المّرة يقّض أشياء

مضاجع المجتمع، يخمخمو ويضعضعو وينذر بضياعو وتبديد إمكاناتو المادّية 
 في ظٌؿ ىجمة شرلة ملٌمحة مدعكمة مف ىذا التشتت العربي الذم يجد ،والروحّية
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 ئ كيرل بعضو في التدخؿ ااجنبٌي خالصان لو مف كضعو اللي،انقلامو الحاد
 رؤية عقيمة لم تستفد من تجاربيا السابقة مع ىذا المستعمر منذ وىيالراىف، 
. أمد بعيد

 ىذه المّرة عن المجتمع وأبنائو في غاية الخطورة، مشاريع مقّنعة والحديث
 تستعمل أكثر األسمحة اوجتماعية ،تصل إلى الواجية، بحّجة ىدم ما ىو قائم

حّدة وىو الثورة عمى الواقع واستبدالو بآخر، واقع مرير يجري استبدالو باألكثر 
. مرارة

 ،  ادة كاضحيفر كلكٌنيا عندما تصبح ممتبلة مف غي و يريد الثورة؟ومن
 كتيديـ المكجكد مف ، فإٌنيا لتقكد حتمان إلى القكضى،كمف غير مبادئ كاضحة

 التي ينبغي يقةإٌنيا الخطكة المجيكلة المخ.. دكف الحصكؿ عمى منشكد أفضؿ
التنٌبو ليا، حيث يمكف أف تضين الجيكد المبذكلة كااماني المرلكمة، تحت رعاية 

عدٌك اارض التاريخي كعدٌك المغة المبيف كعدٌك ااٌمة التي الزالت تعاني مف 
فكيؼ بيا اليـك تكاجو الخطكات . كيالت نتائج التقليمات القطرية التي أحدثيا

 عمى ل تيقٌتت فيو اا طار، كييلتكؿ، في سبيل إيجاد شرق أوسط كبيرالمعمنة
 في عممكف،الثركات، كتضين اللمطة مف أبناء ااٌمة ليتلٌمميا غرباء باتكا زمنان م

. اللٌر كالخقاء، لمكصكؿ إلى مبتغاىـ

 من تراىن المغة إذًا في بنائيا المجتمع؟ وكيف يتحقق ليا ىذا الرىان؟ عمى -2

 تقدير الكثيريف أٌنو آف ااكاف لمتك ؼ عف البحث في بعض الملائؿ التي في
تخٌطاىا الزمف، كجرل الحديث مطكالن حكليا، كظيرت ملائؿ أكثر تعقيدان منيا 

أن نتجاوز مرحمة المناداة بالمبادئ والحوار  "ينبغي. يجب إدخاليا في الحلباف
والمناقشة حول قدرة المغة العربّية وأىميتيا وتجاربيا التاريخّية إلى مرحمة 

. ()"التطبيق
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 حيث  كؿ يقن في مرحمة لابقة لمتي نتحٌدث عنيا في الزمف الراىف، كىك
: استجّدت أمور أكثر خطورة تطرح أسئمة مكثّفة، أكثرىا أىمّية

 وحال األّمة، كما أوردنا آنفًا وِبَم نبدأ؟ وما ىي قوائم الميّمات العمل ما
 كىؿ التحٌديات الكثيرة حكؿ تقكيـ ملار االلتعمار المطروحة والقابمة لمتنفيذ؟

المغكم مازالت  ائمة؟ أفي مجاؿ اإلعالـ؟ أـ مجاؿ التربية كالتعميـ؟ أـ اإلدارة؟ أـ 
الليالة؟ أـ اال تصاد؟ أـ المجتمن نقلو؟ حتى ىذه االئمة المكثٌقة كغيرىا ال 

.  عف رىاف المغة في البناء في الزمف الراىفيبتج
 الوعي ضرورة -3

إّن العرب في أزمة ىوّية ووجود، تشّكل بداية :  العودة إلى مقولةلعلّ 
 ىذه التلاؤالت التي تقكد إلى ململة ضركرة الكعي كالتميامو لدرء عفلإلجابة 

.. المخاطر المحد ة باامة
 عمى الوعي يجد سبيمو في النطاق المعرفي الذي يعرفو العرب، والتركيز

 في ىذا التشٌظي الذم أنتج اازمة عمى غير خصكصان والذي يجب أن يعرفوه، 
. صعيد

 والموّحد في العقل والنفس والوجدان ، وعي من غير لغة، مخزن القولوو
 إنّ : "كىك ما أٌكده العالـ المغكم أدكار لابير بقكلو. والتاريخ والحاضر والمصير

المغة ىي التي تجعل مجتمعًا يتصّرف ويفّكر بالطريقة التي يتصّرف ويفّكر بيا، 
 كأٌف تمؾ المغة ،وأّن ذلك المجتمع و يستطيع رؤية العالم إّو من خالل لغتو

 كتراكيب جمميا محٌددة في ذاتيا نظرة العالـ المتكٌمـ فييا لمعالـ داتيابمقر
. ()"كالحياة

 ىذه المداخمة ركيزة ألالٌية لكظيقة المغة في المجتمن، عمييا يقكـ لمحلب
 ة أن نمضي في حسبان أّن المغة العربية ىي مادنستطيععبء الكعي، كمنيا 
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الوعي العربي، ترسم خطى تفكيره وتدّلو عمى تميزه من سواه، وتعطيو األفق 
 :الواضح ليعمم أّن ما يفيده

 كتقٌدـ كتراجن كما ينبغي أف  التبّصر فيما يجري داخمو من أحداثىو: أكالن 
. يبتكره مف ميٌمات

 كما يجرم فيو أيضان مف تطٌكرات كأحداث، ، نظرتو إلى العالمتكّون: كثانيان 
.. كما يعمنو مف نكايا كما يبطنو مف أىداؼ، خصكصان فيما يتعمؽ بو

  أزماتو الداخمّية ومخاطبتو لمعالم و تتم إّو من خالل لغتوتناولو: كثالثان 
التي يعٌبر بيا عف شخصيتو في تنقيذه مياٌمو الداخمٌية كتككينو اافكار عف العالـ 

. الخارجي
يجاد أساليب وعيو: رابعان   دور المغة في بناء شخصيتو وبناء مجتمعو وا 

 القيملكؼ االماني، عمادان في ذلؾ، حيث أكضح دكر ،ىردر ك د جعميا ،تطّوره
 ىي التي تخمؽ العقؿ، أك عمى اا ؿ تؤٌثر ىاال يمكف أف نشؾ في أفٌ : "المغة  ائالن 

. ()"في التقكير تمثيران عميقان، كتلدده كتكجيو اتجاىان خاصان 
 مف ذلؾ أٌف الشرط الرئيس كالضركرم يكمف في ململة الكعي، الكعي نقيـ

تحتضف مكٌكنات الكعي، حيث " كالمغة، أٌم لغة. بالكا ن كمتطمبات النيكض بو
 مف الملٌممات، كيصبح عمى المكاطف أف يبدأ الحقر يرةيصبح المجكء إلى ىذه ااخ

. في الكعيو المغكم المنلٌي كيضعو في الكاجية ليلتطين بو المكاجية
 اليوّية والوجود وعي -4

ال يمكف " ك، يمكن الحديث عن اليوّية العربّية بمعزل عن الوجود العربيو
 الوجود، كما حّدده أبو حّيان وىذا. ()" ضمف فيـ حقيقي لمكجكدالٌ طرحيا إ
الذم مف شمنو أف " ىك ،()"لؾ كجكد كاحد بو تشقى كتلعد: " بقكلوالتوحيدي

يصبح الكجكد بذلؾ ىك الممكف الذم ال يتمكضن إاٌل في أطر . ()"يقعؿ كينقعؿ
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التاريخ كالتجربة كالخصكصٌية المرتبطة بيذا - محٌددة، ماٌدية أكالن، تشٌكؿ الزمف
ف تجٌمت  الممكف، كبالذيف دأبكا عمى الحياة فيو، فمعطكه  يمة أخرل غير مادٌية، كا 

..  قل ىي اليوّيةبل تمؾ القيمة ىي اللمة كالخاصٌية، لمادٌية،في بعض كجكىيا ا
إٌف اليكٌية ىي اامر المتعٌمؽ مف حيث امتيازه : " بقكلووىي التي حّددىا الجرجاني

إف العرب أٌمة تتميز عف غيرىا، كما :  القكؿع كىك ما يلتتب،()"عف ااغيار
جيدت العكلمة لتقكـ بتعميـ أزمة اليكٌية، حيث يتضاءؿ، من "لائر اامـ، ك د 

كىك . ()"تزايد الثقافات اا كل في فضاء مقتكح، كزف الثقافات الكطنٌية كنقكذىا
مقصد لمعكلمة التي دأبت عمى إلغاء اليكٌيات الكطنٌية اللتحداث ىكٌية كاحدة 

عكلمٌية، بحيث يحصؿ التنا ض بيف اليكٌية المحٌمٌية كااخرل العالمٌية 
.. ()المكحدة

 ضوء ذلك، يصبح وعي اليوّية والوجود من المسّممات الرئيسة بالنسبة في
 اٌنو كما يقكؿ االماني ،لمعرب، وخارج ىذا الفيم، تصعب ميّمة المغة البنائّية

أينما تكجد لغة ملتقٌمة تكجد أٌمة ملتقٌمة، ليا الحٌؽ في تليير شؤكنيا " : "فيختو"
دارة حكميا . ()"كا 

 عمى واحد القسمة-5
 نريد في ىذه الققرة اإللياب في الحديث الليالي، كلكٌف اللؤاؿ الذم ال ال

  العرب موحدون حتى تسيل عمى المغة ميّمة جمعيم؟ىل: بٌد مف طرحو ىنا ىك
كالجكاب البدييي الذم يلتبطنو كٌؿ عربٌي ىك أٌف العرب يقعكف منذ  رف مف 

 ىذا التقسيم يتفاقم يومًا بعد يوم، وىو أمرالزماف في فخ التقليـ كالشرذمة، كأٌف 
 تصؿ إلى حٌد الطائقة ، في الصغراىيةميّدد اليوم بقسمة فظيعة حّصتيا متن

... كالعشيرة كالعرؽ كاإلمارة كالزعامة ك
ن طرأت لكن  العربي يدرك في أعماق نفسو، أّن العرب موحدون بالقّوة، وا 

كىذا اإلدراؾ مبنٌي عمى ملٌممات تعٌد . عمييم طوارئ آنّية سرعان ما تزول
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يدرؾ ... االاس التكحيدٌم لمعرب كالتاريخ كاارض كالمغة كالديف كااصؿ الكاحد
أيضان أف ىناؾ عقبات يمكف أف تيزاؿ إذا ما اتخذ القرار بذلؾ، عقبات تتمثؿ 
بإرادات اانظمة الليالٌية كعدـ انصرافيا الجٌدٌم لتنقيذ الميٌمات الممقاة عمى 

عاتقيا، كما تتمثؿ بالمحاكالت االلتعمارٌية المتكٌررة إلضعاؼ العرب كشرذمتيـ 
لغاء خصكصيتيـ كنيب ثركاتيـ كالليطرة الدائمة عمى بالدىـ، كما تتمٌثؿ  كا 

 عمى كؿ ااٌمة كيجعميا في مصاٌؼ العاجزيف عف المحاؽ فبالتخٌمؼ الذم يرم
. بالتطكر كمجاراة العصر الحديث

 أّن حال المغة العربّية، عمى الرغم مما يناليا من تقصير أبنائيا، ففّنيا إوّ 
كفي التقدير . و تقبل قسمة نفسيا إّو عمى واحد، وأّي قسمة أخرى يعني موتيا

 أبدعتوأف المغة العربٌية ال تزاؿ كاحدة، كال تزاؿ تختزف ما ابتكره الذىف العربٌي كما 
ذلؾ التراث ىك كاحد، ككجكد العرب أيضان ىك . النقس كما اعتمؿ بو الكجداف

 ىي القدرة الكامنة التي و تزال تحتفظ تمك. كاحد، كحدكدىـ كاحدة كىٌكيتيـ كاحدة
كىي جاىزة عمى الرغـ مما . ومن الصعب مباشرة البناء إّو بيذه القدرة. بيا المغة

 يؿ عنيا في العقكد ااخيرة، مف أٌنيا تشكبيا بعض الشكائب، كفي التقدير أٌف ذلؾ 
. ال يعٌمر طكيالن أماـ إرادة البناء الجاٌدة

 في الشكل وتوحد في الجوىر انقسامات -6

 ما يحصل في بالدىم من انقسامات أنّ  الثقة نقكس أبناء المغة العربٌية تمأل
 لكٌف ذلؾ، في حدكد ،وصراعات حول المصالح ىي سطحّية و تمّس الجوىر

بيكك -إٌف حالة العرب  بؿ لايكس. الكعي الممكف، غير ثابت ك ابؿ لمتغٌير كالتبٌدؿ
أمر، كحالتيـ بعده أمر آخر، كٌرس القطرٌية كأمعف في تباعد العرب،  (1918)

 التالية المرعبة ىي الحديث عّما بعد القطرّية، والخطوة. عمى الرغـ مما يجمعيـ
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فإلى أيف تقذؼ ااحداث . وتمك ىي األوضاع المستجّدة التي تواجييا العربّية
األّمة العربّية إلى أين؟ :  أكثروبتحديدالراىنة العرب؟ 
 : ميّمة العربّية في البناء يجب اوعتراف بعّدة وقائعلتسييل

فثٌمة .  العرب حول األىداف الكبرى التي يرسمونيا ألنفسيمانقسام: أووً 
عرب، كىـ ااغمبٌية اللاحقة، يريدكف التكحد كمكاجية المحتٌميف كنصرة القضٌية 

 لمطالب االلتعمار، بؿ محاربتو كمنعو مف التمٌكف مف االلتجابةالقملطينٌية كعدـ 
كثٌمة عرب ال يبالكف بيذه . اارض كالشعب كالثركات كالخصكصٌية العربٌية

 متمٌلؾ ؿٌ القلـ ااك.  من أعداء العربؼ بؿ يكاجيكنيا كيعممكف بالتحاؿاؼ،ااىد
بينما القلـ الثاني متخاذؿ، متراجن . بتاريخو كأرضو كدينو كتراثو، خصكصان لغتو

عف الثكابت العربٌية، بيده اللمطاف كال يريد أف ينجز الميٌمات الممقاة عمى عاتؽ 
لالمو. العرب . كىك يتبن مصالحو ال غير، لكٌنو اليزاؿ ينٌكه بعركبتو كا 

 العرب حول ما سّمي ثورات داخل بعض األقطار العربّية في انقسام: ثانياً 
 كىك انقلاـ يضين اليدؼ، كيغرؽ في أكىاـ ال طائؿ منيا حكؿ ،الوقت الراىن

 كفي ظٌؿ دعـ بعض البديمة،مقكلة التغيير، في ظٌؿ غياب القيادات كالبرامج 
فيغدك  لـ مف العرب متكاطئان يتبعو أناس .. الغربييف، أعداء العرب التاريخييف

. أبرياء يقٌكركف بالتغيير لكنيـ ال يدركف كيؼ يحصؿ ىذا التغيير

الدين والمغة :  يؤمنون بالثوابت ومنيايزالون كّميم والمنقسمون: ثالثاً 
..  عمى الرغـ مف صدؽ البعض كمراءاة اآلخريف..والعروبة

لكّن ما يجري .  الفرقاء كّميم تغدو المغة العربّية المسان األوحدعند: رابعاً 
 ىؿ إلى الحياة النابضة :في أّي اتجاه تتجو المغة العربّية: يغّيب السؤال الرئيس

المعطاءة القادرة عمى إنجاز الميٌمات المصرٌية؟ أـ إلى التبعٌية كالتيميش 
كاإلضعاؼ كالتبداليا بمغات أخرل؟ 
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 ك د ، ىذا الراىن إلى سمسمة تراجعات في ميادين كثيرةيضاف: خامساً 
وأظّنيا فيما ىي .  اليوم لالستنجاد بيانقف المغة منيا الشيء الكثير، أصاب

األّمة العربّية إلى : عميو وما تحويو من إمكانات قادرة عمى اإلجابة عن سؤال
أين؟ ألّنيا تعيش في األرحام وتكوينات العربّي، تشّكل طاقة احتياطّية كبيرة، 

وىي التي تشّد العرب إلى تبّني لحمتيم وتستعيد دماءىم األصيمة إلى الحضور 
محتدىما كاحد كتطٌكرىما كاحد :  كىـ العرب كىي العربية:لتكتب تاريخيم الجديد

كىـ، أم العرب، يعترفكف . كحضكرىما كاحد، كال التغناء احدىما عف اآلخر
بذلؾ، كال يزالكف متمٌلكيف بو، إٌنيا الخطكط النيائٌية، الحدكد المرلكمة كالمقٌدس 

. المحٌدد، بيا نيضتيـ كتطمعيـ إلى الحياة الكريمة
 القّوة وعنف المغة: ثامناً 

طريقو إلى اإلنلانٌية،  (ص) بيا شٌؽ الرلكؿ ، العربّية ىي لغة مقاومةالمغة
كبيا انتصرت . كبيا اعترؼ أ كاـ آخركف، فمجمكا إلييا في غير مكاف مف اارض

لالمٌية كثيرة في القرنيف الماضييف، كانت لالح الكىابٌية كالميدٌية  حركات عربٌية كا 
كاللنكلٌية كحركة عبد القادر الجزائرم كعمر المختار كثٌكار العالـ العربي بمكممو 

بيا انتصر المغرب العربي عمى القرنلييف، ككانت الجامن . في ااك ات المختمقة
الرئيس، ىي كالديف، لمجزائرييف الذيف  اكمكا أعتى حممة لمقرنلة، كبيا انتصرت 

.  المدفكعة مف  بؿ االلتعماراالنقصالية كمٌية العرب عمى بعض الدعكات القكمٌية 

 العربٌية إذان ظاىرة صراعٌية، مقاكمة تلتطين أف تنتصر، ىكذا كاف المغة
. ماضييا

األّمة العربّية إلى أين؟ أو المغة العربّية إلى :  إّن اإلجابة عن السؤاللذلك،
كأعتقد أف ىذه المقاكمة ىي ما بقيت لمعرب، . أين؟ تكون باختصار إلى المقاومة

". الغالبكف" يؤيدىا اهلل بنصره، فمقد كعدىـ لبحانو بمنيـ ملمعربٌية الت
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 ىو المنطمق، وتمك ىي القاعدة الرئيسة لبناء مجتمع عربي جديد ذلك
كال بمس أف تخالط العاطقة ىذا الطرح، . فيو العماد الرئيس– المغة – تكون األم 

 جرل في تاريخ ااٌمة القديـ، اٌف ٌمافإٌنو أيضان عقالنٌي إلى أبعد الحدكد، يلتميـ ـ
كأٌياـ اامكييف في الشاـ كأٌكؿ .. ااٌمة العربٌية لـ تحتقظ بالتكازف إاٌل أياـ الراشديف"

ممؾ ىؤالء في ااندلس كأٌكؿ خالفة العٌبالييف، كما عدا ذلؾ حتى يكمنا ىذا، فقد 
. ()"اكتقكا بما ىـ عميو فاختٌمت المكازنة، فصاركا إلى حالتيـ الحاضرة

 ما يدّل عمى أّن العرب األقوياء بعطائيم الثقافي والحضاري كانوا سادة وىو
ككمٌني بعمر فاخكرم الذم أصدر كتابو . العالم، حيث كان ازدىار المغة في أوجو

، يشٌخص الكا ن اليكـ، كيرل ما نراه مف 1913في العاـ " كيؼ ينيض العرب"
 ينيض العرب إّو و: "دكر المغة العربٌية كالديف في نيضة ااٌمة كبنائيا كتطٌكرىا

 يغاركف عمييا كما يغار الملممكف ،إذا أصبحت العربّية أو المبدأ العربي ديانة ليم
 و: " كيدعك في حينو إلى المقاكمة كالثكرة الملٌمحة،()"عمى  رآف النبٌي الكريـ

جرم أن الساعة ىائمة، والمنظر فظيع، ولكن ىي الثورات لم تسمم منيا أّمة، 
وىو الناموس الطبيعي يقضي بأن و نظام إّو عمى أسس الفوضى، وىي 

الظروف تحّتم عمى الشعب في بعض األحايين أن يسير عمى الجثث والجماجم، 
كليس ثٌمة دلاتير أخال ية ىنا، فمألمـ حؽ الحياة، كجمين . إلى النيضة والعمران

. ()"الكلائط التي تلتعمميا حٌؽ مشركع
 يٌظف البعض أٌف في ىذا الكالـ شيئان مف المبالغة، كلكف أٌية حالة يجب ك د

 كخٌيةكأطناف القذائؼ الصار.. أف يككف فييا العرب كىدير الطائرات يمأل لماءىـ
كالشرذمة تلرع إلى تجٌمعيـ كىدـ تاريخيـ .. تحر يـ كتحرؽ كٌؿ ما لدييـ

. كمصيرىـ يحٌث الخطى باتجاه تنقيذ مآربو.. ككجكدىـ
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 التعماؿ العنؼ الشديد في غير صعيد، ك د تخرس الكممات أماـ ىكؿ ىك
المصاب، كلكف ما ىك اللبيؿ؟ ال ريب في أٌف مقابمة العنؼ بآخر تصبح 

. مشركعة، كالصمكد مف غير دفاع يصبح مف غير فائدة

" تعّد عمى اآلخر" أجل ىذا وجدت مقولة العنف سبيميا إلى المغة، فيو من
 عمى جلده كركحو كشخصيتو، كما ىك تعٌد مؤللاتي تنتيؾ فيو ،بمختمف السبل

ما طرمإما ؼ: عنؼ"كىك . ()" ىٌكٌية مجمكعات اافراداالجتماعيةالبنى   كا 
، عندما تتطمب الحاجة لمرٌد عمى المعتدم "الحرب ضركرة بيكلكجٌية"ك". مكتلب

 حيث كىك ما يدخؿ في تككينات ااجيزة العصبٌية لإلنلاف، ،()إلجراء العدؿ
يعتاد عمى رّدة الفعل التي تصبح جزءًا من تركيبو النفسي، يعّبر عنيا بمغة تحمل 

ويصبح العنف شرعّيًا في حالة الدفاع عن جياز النطق الداخمي، . رموزًا معّينة
وعندما تكون المغة استفزازّية . فيوّلد عالمو الخاص البديل في لحظات التحّول

 .()"يمكن اإلجابة عنيا بالمغة
ف  مف العنؼ، فإٌف لاعات معٌينة االبتعاد كانت مقاصد المغة تقـك عمى كا 

 ىنا من" تحمؿ المغة إلى العنؼ كتجعؿ مقرداتيا في خدمة الرٌد عمى المعٌنؼ 
فمف . تأتي الكممات الضخمة التي تحّرك الجماىير، وتقودىم أحيانًا إلى الموت

خالؿ التلمية الماكرة تتغٌمب اإلرادة المشتركة عمى إرادتنا، كمف خالؿ مكاءمة 
لغاتنا الخاصة في حكاية مجد عامة فإٌف ىذا القٌف يغكم إرادتنا، أيضان، كيعٌبر عف 

. ()"عنقيا
 والمقاومة، لغة لثورة التعبير عن العنف يجد نماءه في أيام التمّرد واىذا

ىكذا كانت لغة التعبير عف رفض االحتالؿ في . خاصة تكتب حاوت خاصة
الرفض : الكطف العربي، لغة نكعٌية مختمقة تحمؿ مكاصقات عديدة أبرزىا اثنتاف

شعر "كمف يتابن لغة . لمحالة القائمة كطرح بدائؿ كطنٌية لبناء مجتمن جديد
 يجد عالمان لغكيان خاصان ،()"اللجكف في اادب العربي الحديث كالمعاصر
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يحتكيو معجـ مختمؼ في ألقاظو المشتقة مف كا ن المقاكمة كالمعاناة المريرة 
.. لمشعكب العربٌية عبر مٌدة طكيمة مف الزمف

 المغة التي تمّيز بيا شعر الجزائريين إّبان مقاومتيم لالستعمار وىي
 عبد حيث كانت المغة تعمف عمى للاف أحد  ادة الثكرة الجزائرييف الشيخ ،الفرنسي

 : عف تالحميا من الديف،الحميد بن باديس

 الجزائر ملمـ شعب
 

لى   () العركبة ينتميكا 
 

 في  مفدي زكرياالجزائري المجكء إلى العنؼ كلغتو، يقكؿ الشاعر كعف
": تعطمت لغة الكالـ" صيدتو 

 الرصاص، فما يباح كالـ نطؽ
 

 القصاص فما يتاح مالـ كجرل 
 أصدؽ ليجة مف أحرؼو الليؼ 

 
 فكاف بيانيا اإلبياـ كيتبت، 
 

 أصدؽ حجة فاكتب بيا كالنار
 

، تيصعؽ عندىا ااحالـ ما   شئتى
 

 الصحائؼ لمصقائح أمريىا إفٌ 
 

 () حربه كالكالـ كالـكالحبري  

 
:  مكاف آخر يمزج مقدم زكريا بيف القٌكة كآيات القرآف الكريمة بقكلوكفي

 الرشاش جٌؿ جاللو كتكٌمـ
 

 الدنيا كضٌج النٌير فاىتٌزت 
 آياتو لٌيابةن كتنٌزلت 

 
 () أصغى ليا الملتيترلٌكاحة 

 

 القكؿ يلتقيـ في ىذه الناحية لضركرة إيجاده في زمف معٌيف تحتاج ااٌمة لعؿٌ 
 ك ٌدمت لقئة مف أبنائيا  ٌكتيا لخمؽ لاحة،فالمغة العربٌية لـ تغب عف اؿ.. إليو

كىذا ما كاف القصد منو لتبياف صكرة الكضن العربي . حاالت ىـ بحاجة إلييا
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 ذلؾ ما كائب؟ معافى مف دكف الخالص مف الشتمعان إذ كيؼ نبني مج: الراىف
تقكلو المغة، كذلؾ ما يقكد إلى البناء عمى ألس لميمة، صافية مف أٌم تدخؿ 

. كمعافاة مف كٌؿ عقبة
 والمقاومة المتان نتحدث عنيما و تبمغان أىدافيما من غير فكر، والثورة

 إٌف الثكرة ،ومن غير لغة متطّورة ومستحدثة تستجيب لمطالب األوضاع الراىنة
 إلى الجديد، كىي اال تراح القادر االنتقاؿالقكرٌية ىي ااكثر أىمٌية في حاالت 

ثبات ما ينبغي أف يثبت، كما مف انتقاؿ إاٌل كحمؿ  عمى إلغاء ما ينبغي أف ييمغى كا 
بنية جديدة، تجد ألليا في المقٌدمات القكرٌية، خصكصان اادبٌية التي تندرج في 

. القكؿ الباني كالمتطمن إلى الملتقبؿ

 المعرفي الخطاب تجّدد: تاسعاً 

 الحياة تتجّدد بتجّدد لغة الخطاب، وخمق القاعدة المعرفّية الجديدة التي إنّ 
بيذا الصدد تمقتنا درالة الدكتكر . تستفيد من ابتكارات العصر في جميع المجاوت

 نجد فييا جممة مف الركائز التي ،()"العقؿ العربي كمجتمن المعرفة: "نبيؿ عمي
ينطمؽ منيا، اللٌيما فيما يعني المغة التي تصبح عامالن رئيلان في إدارة المعمكمات 

كما نجد فييا بعض العناكيف التي تشٌكؿ الحالة الراىنة . كالمعارؼ كالعمكـ المختمقة
، "فرص إلياـ العرب في إنتاج المعرفة"التي ينبغي أف تككف عمييا المغة لتغتنـ 

، كنحكىا العاـ المالئـ مف المغات كٌميا، كصكالن "فضاءىا المعرفي الشامؿ"كلتكجد 
إلى شركط بناء مجتمن المعرفة العربي، كإطالؽ حٌرية التعبير كضماف الحريات 

االالٌية، كاإل باؿ عمى المعمكماتٌية كتطكين العربٌية لتعيش في تطٌكرات المبتكرات 
 المغة كالثكرة المعجمٌية كرياضيات، كاالتصاؿ في عمـ الملانيات كالبيكلكجيا الجديدة

.. كالثكرة النحكٌية
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 معرفتيا من بدّ  و حقائق:عاشراً 

 إٌف كٌؿ ما  يؿ آنقان يصٌب في إمكانٌية ىذه المغة اليائمة ك درتيا الكا ن في
. عمى مكاصمة الحياة بمم شكؿ مف ااشكاؿ

دكر المغة العربٌية في بناء المجتمن كتطٌكره يشمؿ الكثير مف " الكالـ عف إفٌ 
. اإلضافات، اٌنو ال يحٌدد زمنان معينان، كال يحٌدد ناحية محٌددة في بناء ىذا المجتمن

ماضيان كحاضران كملتقبالن، :  أجؿ ذلؾ، كانت المغة العماد الرئيس فيومف
مكانات كتاريخان كتجاربان كا تراحان لبعض الحمكؿ . كمكٌكنات كا 

 ىذا اللياؽ ينبغي الك كؼ عمى ك ائن كحقائؽ تمٌر بيا ااٌمة كلغتيا في في
 عمى شكل مالحظات تكتنفيا بعض اوقتراحات يمكن تتمثلكىي . الك ت الراىف

: إيراد األكثر أىمّية منيا عمى الشكل التالي

 األزمنة، واإلقرار بأّن الواقع الذي يجب أن ُيبنى ر اوعتراف بتغيّ يجب: أكالن 
 كحتى عٌما التجٌد لدل العرب منذ مئتي ،بات مختمفًا عن القديم في أشياء كثيرة

كالحديث الذم نريده ينبغي أف يلتقيد مف معظـ التجارب المحٌمية كالعالمٌية . لنة
. لينتقؿ إلى المجتمن الجديد

ذا  المجال الحيوي الحضاري لألّمة قد أعيدت إلى الواجية مسألة كانت كا 
 يسعى إلى وأقوى فإٌف ىذا المجاؿ يكاجو بمجاؿ أكبر منو ،في الزمن األخير

لغائوابتالع  حيث يجرم تخطي ااطر المحٌمٌية كالخركج مف دائرة ،() األّول وا 
ذابتيا، المكاف كما . الذات إلى ما ىك ككنيٌ  نحف في زمف حصار اامكنة كا 

 بين ألفاظ انفصال زمن لم يعد فيو وفي. يلتتبعو مما ىك عميو تاريخيان ككا عيان 
الواحدة " الّزمّكون"لغوّية مثل الزمن والمكان والكون، لقد حّمت محّميا لفظة 

المفيوم والبعد الذي يمثل الرابط " فييا ىو والزمن ،"الكل معمومة"المتحّولة إلى 
كالزمف الملتمر يبدك مشتقان . الطبيعي بين محيطنا المادي وبين الكون اإلعالمي
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 ىو الفضاء العالمي الذي تنتشر فيو والمكان.. ()"مف التغييرات المعمكماتية
 ، السريع لممعموماتاونتقال وتشّكل خّط ورةاأللياف الشبكية في أنحاء المعم

، كلتصبح التقنٌية في مجمكعة االتصاؿممغية الزمف كالمكاف، لتحٌؿ محميا لرعة 
 كالحركب منتجان ، كالمعمكمة صناعة كمنجمان لمثركة،()"تحمؿ تصٌكران لمعالـ

إلكتركنيان، كاإلعالـ لالحان حربيان، كالمادة كالزماف كالمكاف كالمغة كالحضارة في 
خدمة المعمكمة كالتجارة، كالككف بملره معمكماتيان عمى  اب  كليف أك أدنى مف 

تماـ صنن ككف جديد، يقترب مف التجٌرد مف كاختصارإلغاء الحدكد،   الزمف كا 
مادٌيتو كحدكده كتحٌكؿ الذىف إلى ىذا المجٌرد المحٌمؽ في القضاء كغير المنظكر 

. ()في الك ت ذاتو

 العربّية و تستطيع العيش في غير والمغة إذان بتغٌير الزمف، عتراؼ االينبغي
 و تستطيع أن تقول لما لكّنيا اٌنيا دائمان فاعمة، تحمؿ ىذه اإلمكانٌية، ،زمانيا

 كال يمكف المبالغة بقدرتيا الجاىزة عمى فعؿ ،كْن فيكون: يجري في العالم 
يؤٌثر مف ... اىيـ الزمف كالمكاف كالككف كالقضاءؼ ـاضطرابإٌف .. ااعاجيب

 النظر بسرعة في الكثير من الجوانب إعادة ريب أك بعيد، في المغة، كيدعك إلى 
. التي تؤدي إلى دمج المغة في ىذا الخط السريع لممعمومات

جيل الشباب وما :  نوعين من العرب اليومبوجودال نبالغ إذا  منا : ثانيان 
الجيل األول قد التحق شئنا أم أبينا، . دونيم واألجيال األخرى المتعايشة معيم

.  التي ليطرت عمى الككفباإلنترنت أو المعموماتية أو الطفرة العالمّية الجديدة
 طكعٌي بكجكىو كافة، يعيش فييا أكثر ، غير مدروسحاقو أّن إلتغير بيا، التحؽ

 كتراثو  أكثر مما يتمّثل قيمو وتاريخوويتمثميامما يعيش زمف مجتمعو الحالي، 
دارة الحالكب في بالدنا لـ تتـ التحؽ. كأديانو كحضارتو كخصكصيتو  بيا كا 
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 بشكل عشوائي، وتعّمم المغة الجديدة، لغة اإلنترنت، سبقيافصكليا إلى اآلف، 
. سواء أكانت اإلنكميزية أم العربّية المشّوىة

 ىّوة سحيقة قد نشأت بين ىذا الجيل وبين قومو إنّ :  منا نغالي إذا كال
كذلؾ ما ينبغي الك كؼ عنده كتبٌصره  بؿ فكات ااكاف، اٌف اإلعالـ . ولغتو

العالمي كملتتبعاتو يتلٌمؿ إلى الشخصٌية كيبني ذاتان جديد كذىنان جديدان كتطٌمعات 
.  بالده كتراجعيا عمى غير صعيداـجديدة، في ظركؼ انيز

 ىذا الواقع الجديد في العالم عمومًا وفي بالد العرب خصوصًا أنتج: ثالثان 
 كالتعامؿ من أنماطًا جديدة من التفكير والسموك وتمّقي المعارف: ثقافة أخرى

اآلخريف كالتقاعؿ فيما يقٌدـ لو مف كلائؿ حديثة كما تحمميا مف معمكمات كىك ما 
 في أربعة  بدرانإبراىيم كىك ما يختصره ، النسيج اوجتماعي والتعبير عنوييّدد

المجتمن مف حيث تككينو، كالبيئة الطبيعية، كاإلنتاج اللمعي كالخدمي، : عناصر
 كىك يصٌح في بالد العرب أكثر ،()كالمعمكمات كاالتصاالت كالتال ي من اآلخر

 اوختراع قد أقمق المغة العربّية بابتكار نظرّية جديدة ىذا. مما يصٌح في لكاىا
الجليمات النا مة "، ك"ركحدة المعنى المتناىٌية في الصغ" حيث أصبحت ،لممعنى

 المعمكماتي، االاس في بناء الدارات المغكٌية االتصاؿلمشحنات الكيربائية، في 
 الكالم من وأصبح ، أساسًا في تداول المغة والمعموماتالرقماإللكتركنٌية، كأصبح 

.. ()نتاج الذكاء اإلصطناعي

المغة والكتابة  -1

 نعمـ أٌف لمعرب صمة حميمة بيا، ككما ، اوعتراف بتغّير أنماط الكتابةينبغي
إٌف المغة العربٌية شبيية بيـ، كعندما فٌكركا أف يكتبكا أكجدكا ىذه العال ة :  منا آنقان 

ـٌ إاٌل داخؿ مجتمعيـ كتصٌكركا الناس حركفان . الكطيدة بحياتيـ كتجٌمعيـ لذلؾ لـ تت
.  مجتمعيفتيـيجمعكنيا في كممات لتككف عمى ىيئ
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نجد ابف منظكر يكردىا بمعنى " للاف العرب" إلى مادة كتب في بالعكدة
ٌنما : "الجمن كالضـٌ إلى بعض كٌؿ ما ذيكر في الكىٍتب  ريبه بعضو مف بعض، كا 

:  كمف ذلؾ لٌميت الكتيبة اٌنيا تكتٌبت فاجتمعت، كمنو  يؿف،ىك جمعؾ الشيئي
. ()"كتبتي الكتاب اٌنو يجمن حرفان إلى حرؼ

كلٌما .  التاريخي يثبت أٌف الكتابة ارتبطت بقٌكة الذاكرة، أك  ؿ الحقظكالبحث
 ليحقظكا الكالـ في الكتابةلـ يكف بكلن الحٌقاظ الذيف عٌينكا في مرحمة ما  بؿ 

ذاكرتيـ،  د عجزكا عف أداء ميٌمتيـ، راكدت اإلنلاف فكرة الكتابة الشبيية بالنقش 
. كالتصكير لحقظ  كلو

 إذان معادلة لمذاكرة، تحقظ كٌؿ ما تقكلو ااٌمة، أصبحت كليمة لحقظ الكتابة
 كانت الكتابة كذلك، ففّن العصر طّور ىذه الكتابة ولّما. الثقافة، إلدامة كجكدىا

وعاد إلى فكرة الذاكرة، لكّنيا ذاكرة تقنّية حاسوبّية قادرة عمى إراحة ذاكرات 
. البشر، وحتى أنواع الكتابة الورقّية العادّية

 الكتابة تواجيو المغة العربّية اليوم من ضمن ما تواجيو مسألة ما
 إلى ااكضاع الجديدة، إلى االنتقاؿ حيث ينبغي اإللكترونّية بتقنياتيا المختمفة،

كفي ىذه ااكضاع ثٌمة انتقاؿ  د يؤٌثر في المغة، اٌف من ىذه . أتقنة الكممة كالنص
يققد النص مظيره الجميؿ ليصبح شيئان ملتيمكان، لمعة في لكؽ المغات، "الكتابة 

بينما كانت المعمكمة في العيكد ااكلى لمكتابة  يمة مقٌدلة، أصبح اآلف  يمة "
. ()"تجارية باالاس

 في  يمة الكتابة، فبعد أف كانت تمارس لمطتيا االنزياح حصؿ ذلؾ كبذلؾ
 عند الذيف يلتعممكف االنتشارإٌما كالعة : في المجتمعات أصبحت اليكـ

ٌما مغمقة كمحدكدة عند الذيف لـ يتعرٌ   إلى التقنيات الجديدة إلى فكاالحكاليب، كا 
. اآلف، كىـ عمى اارجح  لـ كبير مف العالـ، كالعرب مف بينيـ
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 وأصبحت لمقّدسة يقمق في ىذا الصدد أّن الكتابة أخذت تفقد قيمتيا اوما
 تكتب كيفما اتفق، يكتبيا أناس غير ضميعين بالمغة، ألّنيم ،()قيمة تبادلية

 االتصاؿلذلؾ تققد المغة الكثير مف خصائصيا في كلائؿ . ضميعون بالمعموماتّية
الحديثة كالحالكب كالمحمكؿ كاالنترنت كاإلعالـ كاإلعالف كالنشر غير المعركض 

. عمى النقد الذم يمارلو عمماء المغة
 المختمف شاءاإلن- 2

 عمى الحفاظ عمى المغة العربّية من الشوائب سة القول بالمغة المقدّ يحفز
كىك ما يقتضي .. ديثة الحاالتصالية كالكلائؿ التي تيّددىا في زمن المعموماتّية؟

. إعادة النظر بجممة أشياء كمنيا اإلنشاء بالمختمؼ
ماذا ننشئ عمى .  يعود موضوع اإلنشاء إلى الواجية في ىذا الزمنلذلك

أإلى مجتمعنا أم إلى : الحاسوب؟ وىل تبّدل مفيوم اإلنشاء، ولمن ننشئ
 أنحتقظ بالخصكصٌية؟ أـ نمضي ميٌكميف في فضاء الشبكات المجتمع العالمي؟

التي غٌطت الكرة اارضٌية؟ كأيف نحف مف تمؾ الطقرة المعمكماتٌية؟ كىؿ أفلحنا 
إلييا في المجاؿ؟ 

إٌف دكؿ العالـ الثالث، كبالطبن " : البعد الالمرئي" حلاب مؤلؼ كتاب في
كما ". بينيا العرب، متمٌخركف عف التعماؿ المعمكماتٌية بحكالي مئة كخمليف لنة

، االندثاركما ال تزاؿ نتصٌكرىا تكشؾ عمى – فالحدكد : "يقكؿ في مكاف آخر 
. ()"لصالح مجتمن كككبي، متعدد الثقافات

 تنشئ المغة العربية في ظّل ىذه األوضاع؟ ماذا -3
 كاالبتكار اللائد أٌف اإلنشاء في المغة يعني الخمؽ كاالعتقاد مضى زمف لقد

يجا خمقو، كأنشم اهلل الخمؽ أم ابتدأ :  اهللقأنشم: " الجديد، كعند ابف منظكردكا 
ككٌؿ مف ابتدأ . أم يضعيا: كفالف ينشئ ااحاديث. بدأ بناءىا: كأنشم داران . خمقيـ

. ()"نٌشاء: شيئان ىك
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ماذا نلٌمي نتاج الحكاليب؟ أليس ىك إنشاء؟ أليس ىك :  ضكء ذلؾ في
.. ابتكار لمجديد؟ نعـ إٌنو كذلؾ

 ينبغي أن تباشره العربّية يجب أن يرتكز عمى ما وصمت إليو بناء أٌم إفٌ 
وفي اوعتقاد أّنيا يجب أن تحمل ميّمتين و انفصال . اإلنسانّية في مبتكراتيا

 في عالم المعموماتّية في أعمى درجات تطور دماغيا الدخول: أكليما: بينيما
 ىذا مالءمة: كثانييما. اإللكتروني لدى التفكير ببناء المجتمع العربي الجديد

 كالتي تحافظ عمى أمكر ال يتخٌمى عنيا الجديد مع الخصوصّية القابمة لمحياة
. العرب كما حصؿ مف تطٌكرات جديدة

 نحاكؿ أف نبني مجتمعان ال يقطن صمتو بالماضي أكالن، كال يتغاضى عف إذان 
كىي .  كالجماعة كالحدكد الطبيعٌية كالركحٌيةكطفكىذا يعني صكف اؿ. مكاطنتو ثانيان 

 الذم بمغتو التقٌدـثكابت ال تتعارض من الجديد كااخذ بملباب الحضارة كالعمـ ك
. اإلنلانٌية

 ذلؾ، كفي اليقيف أٌف ااٌمة العربٌية يجب أف تحافظ عمى تمٌيزىا بيف أ كؿ
 تممك من الذخر الروحّي ما يفتقده بعض العالم وىي.  اٌنيا  ادرة عمى ذلؾ،اامـ

اليوم، إذ يستخدم آخر مبتكرات العقل اإلنساني في تدمير نفسو وتدمير العالم 
 في ظالؿ اللعي إلى خمؽ ديانة عالمٌية جديدة، ،من دون رادع أخالقي أو روحي
ككما يٌدعي فكككياما بنياية " صراع الحضارات"كما يذىب ىنتغتكف في كتابو 

. ريخالتا

 الكثيرون أّن العرب أغنياء، وقد حباىم اهلل ثروات ضخمة يستطيعون يعتقد
األحيان بيا بناء مجتمعاتيم عمى أفضل األسس، لكّن المال لم يكن في أغمب 

ال تممؾ مف المكاد  (كالياباف مثالن ) كؿكما نعرفو أٌف بعض الد. طريقًا إلى تقّدم الدول
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لكنيا التطاعت أف تككف في مقٌدمة الدكؿ . ااٌكلية كالغنى المادٌم مثمما يممكو آخركف
. الصناعٌية كالغنٌية في العالـ بقضؿ  رارىا الجرمء عمى البناء

 اإلنشاء الذي نريده لدى العرب يبدأ من اإلرادة والقرار واإلجماع إن
 عمى اآلخريف في كاالعتماد إلى الذات، مف دكف التعكيؿ ، إلى الداخلواولتفات

عند ذلؾ ينقتح المجتمن، كتتقتح زىكر المغة لتقـك بمياميا .. إنجاز ما ينككف إنجازه
في التعبير عف اإلنشاء الجديد كحقظو، كالبناء عميو كتطكيره اعتمادان عمى المكجكد 

. لكضن منشكد جديد

 ما تطمبو المغة لتقـك بدكرىا، ما تطمبو ىك عدـ الققز فكؽ المشكالت أك ذلؾ
تمجيميا، كالتقكاء بعض أبنائيا المتخٌمقيف عمى اآلخريف المطالبيف بالتقٌدـ العممي 
كاالرتماء في أحضاف بعض الغرب الذم ال يريد البناء، ال لممجتمن العربي كال 

. لمغتو
المغة والحرّيات - 4

 المغة من أبنائيا أني يستشعروا طعم الحرّية وأن ينفضوا عنيم أحكام تطمب
 ترى وألّنيا داخمٌية أـ خارجٌية، اٌنيا لبب رئيس في تراجعيا، كانت لكاء أ،الذلّ 

. كىك العكس القاضح لمقكلة االلتقكاء بالكممة. أقواىم سمطة أضعفيم لغة

 إنشاء جديد من دون ىذه الحرّية المقرونة بالعدل والديمقراطية فال
 كمعاممة اابناء كمكاطنيف بالتلاكم، فال تيشعر كاحدىـ بغربتو عف ،واإلخالص

.. ٌيةأخيو في القطر اآلخر، كال ترفضو اٌنو عربي أك  د ال يتقف لغة أجنب

 والبالء، ىو بداية الحياة الحقيقّية اوبتالء لما ىو قائم، من الرفض
 رفض ما ىك  ائـ اٌنو مكٌبؿ ليـ .لممجتمع ولغتو، في أفق المواطنة المعّززة

كال يككف ذلؾ إاٌل بدٌؽ أبكاب . كالعمؿ مف أجؿ ما يجب أف يككف اٌنو رفعة ليـ
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المعرفة كدخكليا، كبٌث مضامينيا في ثنايا المجتمن، كخمؽ القاعدة العممٌية المقترنة 
إف تبٌني العمـ مقترف بتبٌني . بااىداؼ الرا ية التي تصكف الحدكد كتجٌدد المكجكد

. الحياة نقليا كال حياة لألٌمة مف غير عقؿ يعقؿ كلغة تتدٌفؽ مميئة بالحياة
 المغة مزجًا جديدًا لفروع العمم بالحياة، كي تخرج بنظرة جديدة لمكون تطمب

 ندخؿ بيا إلى العالـ، ذاتان ملتقٌمة كمتقاعمة معو التيمطبوعة بالطوابع الخاصة 
 عمى العالم فتاحيّ  أن يكون تجّددىا في أفق انالمغة تطمبفي آف كاحد، 

. بحضاراتو وثقافاتو وعمومو ومعارفو

 اونتقالالمغة ومراحل - 5

لذلؾ يجب .  اإلنتقال إلى الجديد ميّمة في غاية الّدقة والخطورةيغدو
 التي  د تككف  عمى جماعة اإلرشاداوعتماداإلعتماد عمى الكقكئيف، كما يجب 

مصادر كمراجن، أك  د تككف جماعة بشرٌية عمى ملتكل رفين مف التخصص، 
 مف الكظائؼ المعرفٌية إلى االنتقاؿإٌف . إلنتاج الميارات كا  امة التدريبات الدائمة

. ()الكظائؼ المعيارٌية لمنماذج اإلرشادٌية ىك الذم يصكغ صكرة الحياة العممٌية
كىذه الصكرة تتطمب ازدكاجٌية فائقة الحٌد في المعرفة أكالن كالمغة ثانيان، أك في كمييما 

. مندمجيف
كال أعتقد أٌف العربٌية عاجزة عف القياـ بيذا .  تنبري التربية لتؤدي دورىاوىنا

كىي تربية عممٌية كعقدٌية كفكرٌية كأكاديمٌية . الدكر التكجييٌي في االتجاىات كٌميا
ذلؾ أف التربية في النظاـ ... كنقلٌية كأخال ٌية كليالٌية كاجتماعٌية كا تصادٌية

 جورج تعٌد منطمقان رئيلان لمحياة، ك د تناكليا، ٌنياالعالمي تحتؿ مركزان ميمان، ا
 الرئيس اللبؽ لمجمعٌية القكمٌية لمتعميـ ااميركٌية، عمى ىذا االاس حيف ،فيشر
صناعة التعميـ تمتي في المرتبة الثانية، مف حيث الحجـ، بعد الصناعة "إٌف :  اؿ

. ()"الدفاعٌية
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 تناكليا  دماء العرب كمحدثكىـ عمى االاس نقلو في التربية كالدفاع كما
 شبكة العال ات بيف أفرادىا، كيمكف عمىكاال تصاد كاالتصاؿ، كىـ يحافظكف 

إنماؤىا بدؿ إنماء المغات ااخرل، اٌف المغة تلتمد  يمتيا مف حياة أبنائيا، كىي 
 ااكثر كقاءة المكجكد تحت تصٌرؼ البشر، كىك ما االتصاؿحٌد بعيد نظاـ "إلى 

. ()"تنتج عنو مباشرة القيمة االلتعمالٌية القائقة لمغة

 الشبكة،  ابمة لتككف القاعدة في التطٌكر، كالشتقاؽ حياة جديدة كأنلاؿ ىذه
أكضاع مالئمة، تتحدد فاعميتيا بما تنشئو لآلتي، كما تعٌمقو مف صالت بيف 

. الناس

 من عالم المغة والذي فقد إسقاطو ما ينبغي بفسقاط يتأّتى ذلك إّو ولن
 نعني االبتكاركعندما نتحدث عف . ىويتو بمرور الزمن وتبّدل المجتمعات العربّية

 االجتماعي كالتربكم لالبتكار فييا تبعان كاالبتكارتنشيط المغة، ضمف ىذه الشبكة، 
 وتكونكاامني الذم نرلمو كنريد تنقيذه، ضمف رؤية جديدة تحمؿ مقاىيـ مختمقة، 

 كىك ما يعيد فكرة تكحد العرب إلى ،ألّمة وليس لقطر أو فرد أو طائفة أو عشيرة
ااىمٌية، كي يلتقيـ البناء، كيضن ململة ألاليب الحياة العامة الجديدة عمى محمؿ 

. الصدؽ كالجدٌ 

حالة المجتمن :  ما ال ينعكس تمامان في الحالة التي يعيشيا العربكىذا
 كّمو يتواجد في حالة صمت أو ذلك... كالثقافة كالليالة كاال تصاد كالتنمية كاامف

 اامر الذم يئد اإلبداع كيشٌؿ  درتو عف ،حاوت قمع أو صراع متعّدد اوتجاىات
التجديد في العقؿ كاارض، كيخمخؿ بنيتو الذىنٌية كالنقلٌية التي دأبت المغة عمى 

. بنائيا منذ  ركف طكيمة
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المغة وسباقات اإلعالم واوتصال - 6

لف أغكص في .  اإلعالم في حياتنا المعاصرة يحتل القسم األكبر منياأصبح
ىذه العجالة في محالنو كملاكئو كلف أتناكؿ المغة في اإلعالـ بشكؿ مقٌصؿ، ذلؾ 

 الخطير فيو ىو الجانب الالتوطيني، األمرىـٌ آخر كبير ك قنا عنده مطكالن، لكف 
يتمٌثؿ في ا تالع الناحية المحٌمية التي تتـ في اإلطار " أم أٌنو ،وىو ضّد التوطين

حدل الطرؽ لمتقكير في ىذا ىي مقارنة ىذا .  لمتخٌيؿIntextuelبيف النٌصي  كا 
االلتيالؾ الركتيني لصكر ااماكف البعيدة، كتطبيعيا في العالـ الحياتي المتكالط 

كما يعنيو بالقكمٌية .  المبتذلةةلمقرد من العمميات التي يصقيا مايكؿ بيميغ بالقكميٌ 
المبتذلة ىك التعزيز الركتيني، مف خالؿ اإليقاع الثابت لمحياة اليكمٌية، لمصكر 

. ()"التي تربط ىكٌية المكاطف بالدكلة القكمٌية

 أفكار كثيرة في ىذه المداخمة ينبغي الك كؼ عندىا، لكٌف العجالة تقتضي ثٌمة
ذلؾ أننا في تعاممنا من اإلعالـ . االختصار كالتنبيو إلى مخاطر ما جاء فيو

تليطر عمينا الدىشة الدائمة مما يقٌدمو مف جديد، كأٌف  مكبنا كعقكلنا كمشاعرنا 
ذا شئنا تبقى مقتكحة إلى اابد كعمى مدل أربن كعشريف لاعة،  تنقتح كال تغمؽ، كا 
مصغية إلى ما يقكلو ىذا اإلعالـ الذم تخٌطى أطر المكاف، كصكالن إلى الالمكاف، 

 الذم صنن ليتعارض من المحمٌي الضعيؼ الككنيٌ ذلؾ . إلى الككنٌي إف شئت
. كغير الجٌذاب

المكان، ُيسحب من تحت أجسادنا ويجعميا تييم في آفاق - ىذا المحميّ إنّ 
غير محدودة، يصنع مّنا بشرًا مختمفين، وأجياًو شديدة التأّثر بيذا اإلعالم 

 حتى أٌننا في المنزؿ الكاحد نصبح غرباء، ،الكونّي الذي قمياًل ما يعني محّمياتنا
متباعديف، كٌؿ يختار برنامجو كيتشٌرب معمكمات مختمقة، فيشممنا التيجير عف 

. بيئتنا كعاداتنا كتقاليدنا كتراثنا كلغتنا كأدياننا كحتى عف منزلنا
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  روسكينجون ىذا المجاؿ لمكتقي بيذا االلتشياد الذم جاء عمى للاف في
Ruskin" :  ىذه ىي طبيعة المنزؿ، إٌنو مكاف لملكينة كاللالـ، كالممكل ليس فقط

كبقدر ما يقتقر إلى . مف كؿ أذل أك ضرر، كلكف مف كٌؿ رعب، أك شٌؾ أك انقلاـ
ىذه الصقات، ال يصبح منزالن، كبقدر ما تتغمغؿ مخاكؼ الحياة الخارجية إليو، 

كبقدر ما يلمح أٌم مف الزكج أك الزكجة لممجتمن ذم العقمٌية المتنافرة، كالمجيكؿ، 
كغير المحبكب، أك المعادم الخاص بالعالـ الخارجي بتجاكز عتبة الدار، ال 
يصبح البيت بيتان، كيككف حينيا مجٌرد جزء مف العالـ الخارجي، بني لو لقؼ 

. ()"كأضرمت فيو النار

 ىنا بالوقفة التي وقفناىا لدى موضوع المواطنة المغوّية، وألّح عمى أذّكر
 اٌننا أٌمة في  يد التبعثر، يقعؿ فينا التيجيف الثقافٌي ،إدراجيا في سّمم األولوّيات

كالمغكٌم فعمو بلرعة، بغياب خطة كطنٌية تحٌد مف انقالت اإلعالـ كتيكيمو خارج 
خمؽ فضاء كطنٌي جديد "اارض كبعيدان مف أجكاء النقس العربٌية، كتعمؿ عمى 

اٌل يصبح مف الليؿ بعثرة المبعثر كتيجيف . ()"متجٌدد يتجٌنب العزلة كاالنكقاء كا 
فراغ النقكس مٌما حكتو إٌف ما يشاىده : " كىذا ما يجرم في الكا ن... المكٌطف كا 

 التي اكفالناس كما يقرأكنو أك ما يلتمعكف إليو، كما يرتدكنو، كما يمكمكنو، كااـ
 أٌنيـ يقعمكنو، ذلؾ كٌمو أصبح كظائؼ يمارليا جياز ركفيذىبكف إلييا، كما يتصكٌ 

إعالمٌي يقٌرر ااذكاؽ كالقيـ التي تتقؽ من معاييره الخاصة التي تقرضيا كتعٌززىا 
. ()"مقتضيات اللكؽ

 عمى المزاعـ كاآلثار الخصكصٌية، ض الذم ال بٌد منو فيك القبالصحيح أٌما
 في ذوات اآلخرين، ألّننا عند ش لنا ألف مّرة، أن نعيش في ذواتنا بدل العيوخير

 تتناكؿ غذاءن كاحدان  ابالن ،ذلك سوف نرى ذواتنا تنمو في مرابعيا الحقيقّية
نماء شخصٌيتنا عالمنا . إلحيائنا، كا  خير لنا أف يتدٌفؽ العمـ في معاىدنا كمدارلنا كا 

كأكلاطنا كٌميا، بمغتنا كمنازع  كميتنا، فنشٌب أبناء لكطننا الكاحد ك كميتنا الكاحدة 
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واحدة في دمنا وأخرى تحاول :  وقوميتين اثنتيننين، العيش في وطنين اثبدل
. احتاللو ليصبح دمًا ىجيناً 

أنداد المغة - 7

 غريم المغة العربّية متخّف ومقّنع، يتسمل إلى جوىر بنية النفس، كما إنّ 
 كيلتحيؿ في غياب الكشؼ عف ىذا الغريـ المتزٌم ،إلى جوىر بنية المجتمع

محٌببة كمغرية، أف نقكـ ببناء المجتمن الجديد القائـ عمى أىداؼ : دةبمزياء عدم
فنحف أماـ خرافة الميا الككنٌية الزاحقة باتجاه إلغاء . ااٌمة في التقٌدـ كالتحٌرر

كال لبيؿ إلى ك ؼ ىذا الزحؼ إاٌل بكعي . المحٌمية، تتٌقييا كتشٌؿ  درتيا عمى الحياة
: المحظة التاريخية الراىنة، كمف دكف ىذا الكعي تذىب الجيكد ىباء، كنظٌؿ نصرخ

الكطف كالمغة كالقكمٌية، كما صرخنا منذ ما يزيد عمى  رف مف الزماف، حتى غدكنا، 
في داخؿ نظرية االتصاؿ، بيف المرئي كالالمرئي، ااٌكؿ يجرم أمامنا كال نحٌرؾ 

. لاكنان، كالثاني ينخر في كجكدنا كنلتعذب ىذا النخر

 ىي المغة في سياقيا الالاجتماعي الذي يعّول عمى التواصل خارج ىذه
 كيبعد الذات الكاحدة مف التقاعؿ الحقيقي، كبذلؾ تققد ،النطاق الطبيعي لمجماعات

 الصورة الصامتة، في تغدوالمغة أجكاءىا المكتلبة خالؿ آالؼ مف اللنيف، حيث 
. كثير من األحيان، أداة تواصمّية تحّل محّل أشياء كثيرة مما يخمق بين األفراد

 باإلنابة كالحياة لصدمةيكجد في عالـ الشاشة االفتراضي إمكاف ؿ" أٌنو ذلؾ
كلكف عٌما نعٌبر أماـ عجز صناعاتنا .  التعبير يصبح باإلنابةوحتى ،()"باإلنابة
 عف المحاؽ بالنشاطات العالمٌية في مختمؼ كلائؿ التقنٌية اإلعالمٌية؟ ئٌيةاللينما

أصالة العال ة " كىذا ما يطرح بشكؿ دائـ مكضكع ااصالة كالتغريب، حيث تصبح 
اإلنلانٌية مكضكع تلاؤؿ في القضاء التكاصمي، اٌف الكليمة تيبعد كتيحجب بطريقة 

 تتحول شخصيات الشاشة إلى وحيث ،()"ليلت مكضن شؾ في الحياة القعمٌية
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أشباح من مصادر كرتونّية أو سيميكونّية تعمل عمى إحالل اآللة محّل الجسد 
البشري، وكأّن اوستغناء عن اإلنسان في التواصل اوجتماعي أصبح مسّوغًا، 

لغاء لغاتيم الحّية البشرّية وثقافتيم  تمييدًا إللغاء العالقات بين الناس وا 
. ()"اوفتراضيالمدروسة في تعامميم الواقعي وليس 

قناع التسمية والترفيو - 8

 في اإلعالم لنتحّدث عن ظاىرة مؤّثرة جدًا في الناس ولغتيم، أقصد نبقى
التسمية والترفيو والخيال العممي والمخموقات األسطورّية وىي ظاىرة طاغية في 

 يخامرنا الشؾ في أٌف ال. اإلعالم، خصوصًا العالمي منو، وصوًو إلى المحّمي
ف تنقمب العممٌية الترفييٌية إلى لعبة أاإلنلاف بحاجة إلى التلمية كالترفيو، لكف 

مقٌنعة يمٌرر اإلعالـ فييا أيديكلكجية معينة، كنمطان معينان في التقكير كالشعكر 
. كالميكؿ، فذلؾ أمر ينبغي إعادة النظر فيو كمرا بتو عف كثب

 نتحدث عف دكر المغة العربٌية في بناء ااٌمة، في زمف مميء نحف
 يقتضي كعيان كامالن لما يجرم لتكجيو المكاطف باالضطراباتبالمشكالت كحابؿ 

. تكجييان جٌديان يعي خطكرة المرحمة

 نيجيا، كثٌمة مف أجيزة عالمٌية كأخرل محمٌية تتبعيا أك تبتعد  ميالن ثٌمة
صحؼ كمجاٌلت متخصصة بناحية التلمية كالترفيو، كثٌمة كتب ىزلٌية كمنشكرات 
الرلكـ المتحٌركة كالشرائط اللينمائٌية كبرامج التمقاز كالمذياع كااحداث الرياضٌية، 

تضخ كلائؿ اإلعالـ ألكانان مختمقة مف التلمية كالترفيو المحٌممة بالقيمة، "حيث 
منكرة طكؿ الك ت كجكد أم تمثير فيما كراء اليرب المؤ ت مف الكا ن كحالة 

. ()"االلترخاء المنتشية

 في العالـ العربي، كيقٌدـ بمغات أجنبٌية،  د تترجـ االنتشار أمر كالن كىك
.. إلى العربٌية بملتكل متدٌف مف التعبير، ك د تككف بمغة عربٌية خالصة أك مدبمجة
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 مكادَّ طكيمة مف التلمٌية، كيشٌد المكاطف لاعات طكاالن إليو، بعيدان يعرضذلؾ كٌمو 
مف القائدة المباشرة، ك ريبان مف تمرير أفكار في  الب ترفييي، اليدؼ منيا التكجيو 

. باتجاه معٌيف
 منقلميف حتى ، أن نمارس الرياضة نصبح متيالكين عمى مشاىدتيافبدل

حالة مصر كالجزائر في الصراع )العداء حكليا، ملتعٌديف إلى التقاتؿ مف أجميا 
. (2009العدائي حكؿ كمس أفريقيا في العاـ 

 أف ننشئ إعالمان  كميان يراعي أكضاع ااٌمة في ىذا الظرؼ الخطير كبدؿ
مف تاريخيا، ننصرؼ إلى متابعة الشرائط الخيالٌية كالمخمك ات الغريبة كالعنؼ 

الشديد، حتى شرائط الكرتكف تجذب الناس كتقعدىـ عف العمؿ كتحٌدد الكثير مف 
. تكجٌياتيـ

 النظر بحذر إلى ىذه ااعماؿ االتصالٌية التي  د يطكؿ الك كؼ ينبغي
 في زمن التمفيقات، وزمن عمم ألّنناعندىا، إاٌل أٌف حقيقتيا تلتدعي التنبيو إلييا، 

النفس الخطير المتجاوز لمحدود والشعوب، والمرّكز عمى ضرورة تحويل النفوس 
عن دافعيا، وحمميا إلى عوالم أخرى يضمحّل فييا تأثير المواطنة والعامل 

أٌف القكرة القائمة بمف الترفيو ال ينطكم : " اٌف الكا ن يرينا،القومي واوىتمام المغوي
عمى أٌم لمة تعميمية ينبغي أف ينظر إلييا بكصقياً إحدل أكبر الخدع في 

. ()"التاريخ

 الترفييٌية، في ىذا الزمف، ىك االتصالية تقديرم أف تعاظـ كجكد المادة كفي
حداث حاالت  نكع مف االلترخاء كااللتلالـ إلى الظركؼ الراىنة كالمراكحة فييا كا 

 بغية اوستمالة الذي يعّزز الوضع الراىن باونتشار الكثيف لتقنيات األمرلقبكليا، 
ك د يمقت في ىذا المجاؿ  كؿ مؤٌرخ التمقاز . الوصول إلى لحظات السيطرة

إٌف مقيكـ الترفيو، في تصٌكرم، : " في تحديده لمقيـك الترفيو، بارنوإريكااميركي 
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 مف يتصؿىك مقيكـ شديد الخطكرة، إذ تتمٌثؿ القكرة االالٌية لمترفيو في أٌنو ال 
ٌنما ىك مجٌرد شغؿ أك مؿء لاعة مف  بعيد أك  ريب بالقضايا الجاٌدة لمعالـ، كا 

كالحقيقة أٌف ىناؾ أيديكلكجية مضمرة بالقعؿ في كؿ أنكاع القصص . القراغ
الخيالٌية، فعنصر الخياؿ يقكؽ في ااىمٌية العنصر الكا عي في تشكيؿ آراء 

. ()"الناس

 أف نلتنتج بعد ذلؾ أٌف ىناؾ تخطيطان مضمران يحٌرؾ ىذا النكع مف المادة كلنا
 بعيدة مف فضائو الخاص، كما يعنينا، لكات التي تلحب المشاىد إلى ؼعالمٌيةاإل

الغامض في آف - التي تكاجو ىذا التركيج الكاضحلغة بؿ كؿ شي، مكضكع اؿ
كاحد، اللٌيما في اامكر المتعمقة بالنقس كالجكانب اإلبداعٌية لمغة كالحياة في آف 

 مجتمع نبني في تخوم الخدع واألحاييل والخرافات؟ فأيّ . كاحد
 لمبناء المغة نداء: عشر حادي

 ىذه ااكضاع التي تنذر بالكصكؿ إلى نتائج مقمقة، ينبغي أف نصغي إزاء
: لمطالب المغة التي لكؼ أكجز بعضيا بقدر اإلمكاف

 العربّية تطالب أبناءىا باألمن في مختمف اتجاىاتو، وسّيما األمن إن -1
كىك أمف تتبعو لملمة . المغوي، حماية المغة ومعرفة قيمتيا والوعي بما يجري

ذائي كتربكم غأمف ليالي كعلكرم كا تصادم كمعرفي كحضارم ك: مف أنكاعو
 .كعمكمان أمف  كمي

 النظر في موضوع توطين الثقافة والمغة ومواجية فكرة الالتوطين إعادة -2
عادة الحلباف لمنزعة المحٌمية في مقابؿ النزعة ،والتيجين والتيجير المغوي  كا 

 .الككنٌية
 كالتنبو إلى خطكرة ، األوضاع العامة، وسّيما اوجتماعي منيااستقرار -3

اإل صاء االجتماعي، كتيميش المكاطنيف، كشٌؿ  درتيـ عف المشاركة القعمٌية في 
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: التكماؿ صنن تاريخيـ االجتماعي كالثقافي كالحضارم، كفي مقٌدمة ذلؾ كٌمو
 .التاريخ المغكم كاالغتراب عف الكا ن

 استجابة فورية لتطويع المغة تستدعي فكرٌية إجراء عمميات االتصاؿ، إفٌ  -4
بإيجاد مصطمحاتيا كتعريبيا كالنظر في مضامينيا : كي تماشي ىذه الفورّية

 .كصكغيا بد ة
 ومخاطرىما وتأثيرىما في العقول واوتصال إلى قضية اإلعالم التنّبو -5

 كذلؾ بإعادة ..والنفوس وتوجيييما لخدمة أغراض تضّر بالمجتمع العربي ولغتو
، التي تخقي نكايا خطيرة "حاجات اللكؽ"ك" االلتمالةتقنيات "النظر في مقكلة 

 .أبرزىا الليطرة الليالية المباشرة
 راىن المغة العربّية و يبرئ أبناءىا من المسؤولّية الكبيرة التي تمقى إنّ  -6

فقلـ كبير منيـ في حالة إىماؿ ك عكد عف مجاراة ما يحصؿ في . عمى عاتقيم
الككف، متقٌرجكف، آنٌيكف، يؤمنكف بالمحظة كال يقٌكركف بالتاريخ كال الجغرافيا كال 

 .الثقافة كالمغة كالبناء، كعمكمان بالديمكمة
 المغة ىو انييار أّن وفيم بمىمٌية المغة العربٌية بشكؿ خاص، الكعي -7
 بقاؤىا بقاء لمكجكد كاليكٌية كالخصكصٌية كاادياف، كاإلنلاف العربي ،ألّمة لانييار

كىك ما يلتدعي التنقار المجتمن بملره كالكٌؼ عف تمقيقات الليالييف . أكالن كأخيران 
كمراكغتيـ كعدـ إيالء أىمٌية لمغتيـ، ك د تنقن ليالة العقاب كالثكاب كالٌزجر 

 ..كالقرض عمى اابناء كي يعكدكا إلى حضف المغة
كاإلعالـ :  التحّديات الراىنة عمى محمل الجّد في جميع المجاوتأخذ -8

 كاإلدارة كاإلنماء كالمصطمحات كالتعريب كاالعتماد عمى العربٌية كاال تصادكالتربية 
 .في ذلؾ كٌمو

 في كجكىو  فكرة مجتمع المعرفة وتعريبو واإلقبال عمى التحديثتبّني -9
 .كاٌفة كتكطيف العربٌية فيو
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شكاليات الوعييز التميضرورة -10  . بين إشكاليات المغة وا 
 كالمراىنة عمى ، تبّين مكانة العربّية في سوق المغات العالمّيةضرورة -11
 .تغييبيا
 بدءان بتنمية الطقؿ العربي، ، واضحة لمتنمية المغويةاستراتيجية وضع -12

كالنشء المتحٌمؽ حكؿ االنترنت ككلائؿ االتصاؿ، كصكالن إلى الملائؿ المصيرية 
: كىك أمر يتطٌمب خطة كاضحة تلتقيد مف.  ضركرية في ىذا الزمفاتتالتي ب

 بتلكير كضعيا الداخمي كاالىتماـالتعداد العربٌية القطرم لمتنمية كالتحديث، 
.  إلى ما ىك خارجيااللتقاتكالبدء بالتنمية منو كتمكينو كتكطيده، كمف ثـ 

كااجدل في مقكلة التنمية المغكية العربٌية العكدة إلى جكىرىا، عند ذلؾ لنجد 
 التي تدفن إلى التغيير دكف الملاس بتنظيميا الرائن، كما باالبابرحميا مميئان 

ىك مميء بتقنيات التنمية كاالشتقاؽ كالنحت كالقياس كالمشتقات بمنكاعيا 
كمصادرىا ك درتيا عمى الترجمة كالتعريب كغناىا بالمصطمحات ك ابميتيا عمى 

التنمية : "عبد الجميؿ مرتاض.  كىك أمر نجده مقصالن في درالة د،اشتقا يا
التعداد العربٌية القطرم لمحداثة، :  حيث يتحٌدث عف ،()"مف أيف نبدأ؟: المغكية

 لمعربٌية في داخمٌيةكأكلكٌية التنمية الداخمٌية عمى الخارجٌية في العربٌية، كالعٌمة اؿ
التغيير، كحلباف التعريب عامالن داخميان في التنمية المغكٌية، كغنى تراثنا المغكم 

 ..كصناعة المصطمح
 يلتتبعو مف أمف ثقافي كما ، عند مقولة استتباب األمن المغويالوقوف -13

مرتبط بقضايا الحٌريات، ككعي دكر المغة في تكحيد ااٌمة الذم ىك أمنيا 
كىذا يقتضي حلـ ملائؿ الصراع بيف العربٌية كبيف المقتئتيف عمييا .. الحقيقي

 االزدكاجيةكالعامميف عمى  تؿ الجكىرم فييا، أم القصحى، كالتنٌبو إلى دكر 
المغكٌية كالثنائٌية المغكٌية، كالمغات القكمٌية التي تعيش داخؿ ااٌمة العربٌية، كالحديث 

 .عف التعايش كالتكامؿ فيما بينيا
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ململة :  النقاش الدائر حكؿ جممة مف القضايا أكجزىا بما يميحلـ -14
 لمنصوص العربّية والنظرّية ي المغوّية الحديثة، والعالج اآللوالبحوثااصالة 
 كملتمزمات بناء  اعدة آلٌية لممقردات، كمشاكؿ عالج العربٌية بالحالكب، ،المغوّية

.. ()كتكنكلكجيا المغة كالتراث المغكم العربي ااصيؿ، كالترجمة كالمصطمح
.  كالنقدٌية مف نظريات كمناىج جديدةكٌيةباإلضافة إلى ما التجٌد في الدرالات المغ

 .()مف ذلؾ ململة النحك العربي كالبنيكٌية كاختالفيما النظرم كالمنيجي
كىذا يقتضي .  العربّية السميمةبالكتابة جكىرٌية تتعٌمؽ يا  ضاحلـ -15
  ،()"والمغة الرديئة" المغة الجّيدة" نظرّية بمورة

كااكلكٌية تمتي ىنا لتكحيد :  المسائل المتعمقة بالمصطمححسم -16
 كالتربية كالعمـك كاال تصادالمصطمح في جمين المجاالت، اإلدارة كاإلنماء 

 .. كالليالة كاالجتماع
 عمى مسألة األجيال التي باتت قمقًا رىيبًا يزيح النشء عن الوقوف -17
 .. كالتنٌبو إلى مخاطر التقشي المغكم الخارجي عمى حلاب العربٌية،واقعو

 كفرز  بتقنياتو ولغاتواوتصال التعامل الجّدي مع عالم ي فاإلسراع -18
. اإلعالـ الجٌيد مف الردمء كمرا بة المغة فيو

 المحصمة وفي: عشر ثاني

 ىـٌ العربٌية في ىذا الزمف المتلارع ااحداث، كيقمقنا ىـٌ ااٌمة التي تكاجو يثقمنا
ما تكاجيو بحيث ترل اابناء في كؿ كادو يييمكف، ال يلتقٌركف عمى حاؿ مما ينتابيـ 

. مف شبو ضياع كذىكؿ أماـ مصائرىـ منقرديف كمصير ااٌمة مكحدان 

 ذم بدء اركٌز عمى تكصية التكصيات ل في ىذه الخاتمة أعكد إؿأجدني
: كالجكىر االاس في خالصة القكؿ
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 ااصيؿ كالدخيؿ كالنمك م الرجكع إلى المغة العربٌية كحياتيا ؼبصد ٌية
 مزاحمة اؿالمغاتكبإثبات  ٌكتيا أماـ .. كالتطكر كالقدالة كااللتعماؿ الجٌيد

كاعتمادىا الدائـ كتطكيعيا كتيليرىا لتككف أكثر عصرٌية كأكثر التجابة لدكاعي 
 كااللتقادةالتطكر في كؿ شيء، كاللٌيما العمـ كالمعرفة كالتكنكلكجيا المعمكماتٌية، 

 كراء تمقيقات تٌدعي عجزىا إلحالؿ االنجرارمف طا اتيا كعدـ االلتيانة بيا، كعدـ 
غراؽلغات أخرل محٌميا، كتعريب البرامج كالمناىج كتعكيد الناشئة عمييا   المحيط كا 

يجاد المعاجـ المختمقة التي تلتجيب لنداء العمؿ بالعربٌية في كؿ فرع مف ،بيا  كا 
. فركع الحياة، كالكٌؼ عف التمٌثؿ بالشخصيات الغريبة

  د ، نداء المغة و يأتي أكمو إّو في أّمة موّحدة ممتّفة حمو عقائدىاإنّ 
 ما  مناه آنقان أدراج الرياح، ك د نعٌبر عف حٌبنا لمغتنا كتاريخنا كأصالتنا ذىبم

 إنّ . لكٌف التعبير في النياية يبقى  اصران مف دكف تنقيذ.. كأدياننا كخصكصياتنا
نداء العربّية يبدأ أوًو باتخاذ القرار السياسي، سواء أكان رسميًا أم شعبيًا مقاومًا 

 لكٌف ىذه المغة تعد دائمان بإبراز ألرار  ٌكتيا ك دليتيا، كأف تككف ..وصانعًا مصيره
كلف ينقن اابناء .. اٌنيا  كٌية في ذاتيا، كفي ذخيرتيا: بانية اامة كحارليا ااميف

فيؿ بملتطاع كاحدنا أف يتخٌمى عف الحياة؟ كما . البعد منيا، اٌف لٌر الحياة فييا
ينقن اإلنلاف إذا ربح العالـ كخلر نقلو؟ 

 

 

 

 

 

 

 



 416 

 

اليوامش 
البياف كالتبياف، أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ، الجزء ااكؿ، تحقيؽ عبد - 1

، 1949اللالـ ىاركف، مطبعة لجنة التمليؼ كالترجمة كالنشر، القاىرة، 
 .272ص

عالـ الكتب،  محمكد عياد،.ىدلكف، ترجمة د.  تمليؼ دم، المغة االجتماععمـ- 2
 .211-210، ص1990القاىرة، 

يكلؼ الحكراني،  .، د(العدنانيكف)فصكؿ مجيكلة مف تاريخ العرب كلغتيـ -  3
 ، ص2010دار الحداثة، بيركت، 

 .32المرجن نقلو، ص-  4

، عف 541ص/36مقدمة ابف خمدكف، طبعة المكتبة التجارية الكبرل، ؼ- 5
 .35المرجن نقلو، ص

 .33المرجن نقلو، ص- 6

 يركت،، دار الكتاب العربي، ب10ضحى اإللالـ، أحمد أميف، الجزء ااكؿ، ط- 7
 .310ص

فائز محمد، دار . فقو المغة كألرار العربية، أبك منصكر الثعالبي، تحقيؽ د- 8
 .1996، بيركت، 2الكتاب العربي، ط

، 1997، شباط 218، عدد "عالـ المعرفة"صدرت الدرالة في لملمة كتب - 9
 .المجمس الكطني لمثقافة كالقنكف كاآلداب، الككيت

 .28-27، عف المرجن نقلو، ص3ص/1، جظالجاح: البياف كالتبييف- 10

 .17المرجن نقلو، ص- 11

 .19المرجن نقلو، ص- 12

 .20المرجن نقلو، ص- 13

 .21المرجن نقلو، ص-  14



 417 

 

 .23، عف المرجن اللابؽ، ص1/8البياف كالتبييف، الجاحظ، - 15

 .25المرجن نقلو، ص- 16

 .27-26المرجن نقلو، ص- 17

 .31المرجن نقلو، ص- 18

 .35المرجن نقلو، ص- 19

 .41المرجن نقلو، ص- 20

 .42المرجن نقلو، ص- 21

 .47المرجن نقلو، ص- 22

يكئيؿ يكلؼ عزيز، . عمـ المغة العاـ، تمليؼ فرديناف دم لكلير، ترجمة د- 23
 .245، ص1985، بغداد 3لملمة كتب تصدر عف دار آفاؽ عربية، ر ـ 

 .248المرجن نقلو، ص- 24

النظرية اادبية كالنقد االطكرم، حنا عبكد، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، - 25
 .17، ص1999دمشؽ، 

 .19-18المرجن نقلو، ص- 26

 غكلتاؼ يكنغ، إيمي ىكمبيرت، ترجمة كجيو ألعد، منشكرات كزارة ؿكار- 27
 .140-139، ص1991الثقافة، دمشؽ، 

 .53يكلؼ الحكراني، ص. ، د(العدنانيكف)مف تاريخ العرب كلغتيـ - 28

عبد الكريـ خميقة، منشكرات مجمن . د. تيلير العربية بيف القديـ كالحديث، أ- 29
. 14، ص1986المغة العربية ااردني، عٌماف، 

 كانظر الصاحبي في فقو المغة كلنف العرب في كالميا احمد بف فارس، 
 .38، ص1964تحقيؽ مصطقى اللكيحي، بيركت، 

 .15-14خميقة، ص. تيلير العربية، د- 30



 418 

 

تقلير ااحالـ الكبير، ابف ليريف، دار الرلكؿ ااكـر كدار المحجة - 31
 .22 ك ص11، ص2007البيضاء، بيركت، 

عبد الكريـ خميقة، منشكرات . د. المغة العربية كالتعريب في العصر الحديث، أ-32
 .11، ص1987مجمن المغة العربية، عٌماف، 

، دار القمـ، بيركت، (أبك ذؤيب)كلقنلكف .  تاريخ المغات اللامٌية، تمليؼ أ-33
 .146، ص(ط. ت.د)

، الييئة المصرية 1 الخصائص، ابف جٌني، تحقيؽ محمد عمي الٌنجار، ج-34
 .34، ص1986العامة لمكتاب، القاىرة، 

 .245عمـ المغة العاـ، ص- 35

 مكتبةمحمد ألعد النادرم، اؿ. مناىمو كملائمو، د: فقو المغة العربية- 36
 .258، ص2005بيركت، /العصرية، صيدا

، دار العمـ لممالييف، 7صبحي الصالح،ط . درالات في فقو المغة العربية، د- 37
 ، ص1978بيركت، 

، 19فريدة بف فضة، مجمة المغة العربية، العدد .  يتحٌدل ليبكيو، أمف- 38
 .27، ص2008المجمس ااعمى لمغة العربية في الجزائر، الجزائر، صيؼ 

ر ظفا، ك3000-299محمد ألعد النادرم، ص . فقو المغة العربية، د- 39
 .1/403لمليكطي " المزىر"

، دار الكتب العممية، بيركت، 1/192 شرح المقٌصؿ لمزمخشرم، ابف يعيش،- 40
 .(26نظر المرجن اللابؽ، صا)ط، . ت. د

 .27مف يتحٌدل ليبكيو، ص- 41

 .13عبد الكريـ خميقة، ص. المغة العربية كالتعريب في العصر الحديث، د- 42

أحمد داكد، دار الملتقبؿ، . المركز، د- 1: تاريخ لكريا الحضارم القديـ- 43
 .96 ك 92، ص1994دمشؽ، 



 419 

 

 .Syrianعمى ألاس أٌف لقظة لرياف كلرياني تعني لكرم - 44

 العربي، فكركيتك، ترجمة عبد الرزاؽ يلرم، دار اؿ. د.  ىػغريؽ،اإل- 45
 .(164عف المرجن اللابؽ، ص)، 254، ص1962

 (165-164عف المرجن اللابؽ، ص) 9، 33/6المزمكر - 46

 .165المرجن نقلو، ص- 47

 .40 النحؿ، آية رةلك- 48

" تاريخ لكريا الحضارم القديـ" :تلتطين أف تتابن ذلؾ في مؤلقو الضخـ- 49
 .(مرجن مذككر لابقان  كىك)

آثار البالد كأخبار العباد، القزكيني، مادة ككثي، دار بيركت لمطباعة - 50
 .449، ص1979كالنشر، بيركت، 

، لمدكتكر لالـ "المدينة العربٌية بيف عكلمتيف"العكدة إلى كتاب : لمتقصيؿ- 51
 .المعكش، دار النيضة العربية في بيركت

جكلة من الخط العربي، مصطقى عبد العزيز الطرابملي، الدار الجماىيرية - 52
 .7، ص1986لمنشر كالتكزين كاإلعالف، الجماىيرية العظمى، 

، القصؿ 3جكاد عمي، ج. ، د"المقٌصؿ في تاريخ العرب  بؿ اإللالـ: "راجن- 53
مكتبة / لممالييفـ، دار العؿ2، ط(75-5ص)مممكة اانباط : "المعنكف
 .1978بغداد، /بيركت: النيضة

 .14المرجن نقلو، ص- 54

 .14المرجن نقلو، ص- 55

 .50يكلؼ الحكراني، ص. فصكؿ مجيكلة مف تاريخ العرب كلغتيـ، د- 56

 .53-52المرجن نقلو، ص- 57

، ..آراء كمنا شات: المغة العربية، مصطقى صادؽ الرافعي، القلـ ااكؿ- 58
 .170، ص2004منشكرات كزارة الثقافة، دمشؽ، 



 420 

 

رادة اللماء، د- 59 أحمد بف . ملتقبؿ المغة العربية، بيف محاربة ااعداء كا 
 .131، ص2008نعماف، دار اامة، الجزائر، 

العصكر القديمة، جيمس ىنرم بريلتد، ترجمة داكد  رباف، مؤللة عز - 60
عف تاريخ لكريا القديـ لمدكتكر ). 295، 294، ص1983الديف، بيركت، 
 .(58ك 57أحمد داكد، ص

 .39المرجن نقلو، ص- 61

62 -Les pheniciens à Il d’Haiti et sur le continent American, 
O. De Jouron, Louvain, 1887, p.89 القينيقيكف في جزيرة ىايتي 

 .81في القارة ااميركية، عف المرجن نقلو، ص

نظر جريدة ا ك297-296أحمد بف نعماف، ص.  المغة العربية، دملتقبؿ- 63
 .6/2/1988الشعب الجزائرية بتاريخ 

 .18/7/1987، بتاريخ 179، العدد "العالـ"نظر مجمة االمرجن نقلو، ك- 64

 .195لاعات بيف الكتب، عباس محمكد العقاد، ص- 65

، 4 كأعالميا في النيضة العربية الحديثة، أنيس المقدلي، طاادبيةالقنكف - 66
 .82، ص1984دار العمـ لممالييف، بيركت، 

نقالن عف العدد الثاني ) 1950رفاعة الطيطاكم، أحمد أحمد بدكم، مصر - 67
االفتتاحية بقمـ الطيطاكم، العدد الصادر عاـ " ركضة المدارس"لمجمة 
1970). 

-1840)المحافظة كالتجديد في النثر العربي المعاصر في مائة عاـ - 68
 .1961، أنكر الجندم، مطبعة الرلالة، (1940

االرتلامات المطاؼ في خاطر الحاج إلى أ دس مطاؼ، شكيب أرلالف، - 69
 .85، ص2010الدار التقٌدمية، لبناف، 



 421 

 

، 4القنكف اادبية كأعالميا في النيضة العربية الحديثة، أنيس المقدلي، ط- 70
 .269، ص1984دار العمـ لممالييف، بيركت، 

لماذا تمخر الملممكف كلماذا تقٌدـ غيرىـ، شكيب أرلالف، الدار التقدمٌية، - 71
 .43، ص2008لبناف، 

 .45المصدر نقلو، ص- 72

 .78 ك 44المصدر نقلو، بيف الصقحات - 73

 .15المصدر نقلو، ص- 74

 .230، ص1905، القاىرة، 4، مقالة الكاتب الشر ي، مجمد "الجامعة"مجمة - 75

 .315المصدر نقلو، ص- 76

، 1945، مكتبة النيضة، مصر، 3ثكرة اادب، محمد حليف ىيكؿ، ط- 77
 .35ص

 .18المصدر نقلو، ص- 78

 .87لماذا تمخر الملممكف، شكيب أرلالف، ص- 79

مف تعقيب لمدكتكر عبد الكريـ خميقة عمى إحدل المداخالت حكؿ الترجمة - 80
التعريب "في الندكة التي نظميا مركز درالات الكحدة العربية، تحت عنكاف 

، نشر في بيركت، أيار " العربي كالكحدة العربيةكجكدكدكره في تدعيـ اؿ
1982. 

 .100، شكيب أرلالف، ص...لماذا تمخر الملممكف- 81

القكر العربي في عصر النيضة، ألبرت حكراني، ترجمة كريـ عز كؿ، دار - 82
 .169، ص1968النيار لمنشر، بيركت، 

 .14عبد الكريـ خميقة، ص. المغة العربية كالتعريب في العصر الحديث، د- 83

عكس التشٌكؿ، كىك مصطمح ا تصادم في االاس، " الالتشكؿ"المقصكد بػ- 84
يدٌؿ عمى تمؾ الجماعات التي تعمؿ خارج خطة الدكلة اال تصادية كالبائعيف 



 422 

 

المتجٌكليف الذيف يشٌكمكف ىامشان ا تصاديان فكضكيان في ظٌؿ غياب الخطة 
 .اال تصادية الكاضحة التي يحتاجيا اافراد في دكلة  ادرة

، ج- 85 عف ) 31، ص1اإلحكاـ في أصكؿ ااحكاـ، اإلماـ أبك محمد بف حـز
عبد الكريـ خميقة، . المغة العربية كالتعريب في العصر الحديث، د: كتاب
 .(16ص

التعريب كدكره في تدعيـ الكجكد العربي كالكحدة العربٌية، مف تعقيب لمدكتكر - 86
 .131عبد الكريـ خميقة، مرجن لبؽ ذكره، ص

 .23/1/1985كممات عربٌية لجاؾ شيراؾ، جريدة الصباح، تكنس، عدد - 87

، 2011زمف العركبة اابتر، شكيب أرلالف، الدار التقدمية، بيركت، - 88
 .75ص

 .9/33لكرة التكبة، - 89

 .3/139لكرة آؿ عمراف  -90

 .65زمف العركبة اابتر، شكيب أرلالف، ص- 91

.  12إبراىيـ، -  92
 .9/94التكبة، - 93

 .35/10فاطر، - 94

 .58/11المجادلة - 95

 .4/53النلاء، - 96

 .62/2الجمعة، - 97

، ديكاف الصغير 3يلقط ليبكيو، شريؼ الشكباشي، ط: لتحيا المغة العربية- 98
مف يتحٌدل : عف مقاؿ). 3، ص2004عربية لمطباعة كالنشر، القاىرة، 

التي يصدرىا " المغة العربية"ليبكيو، لقريدة بف فضية، المنشكر في مجمة 
 .(19، ص2008، صيؼ 19 عدد ،المجمس ااعمى لمغة العربية في الجزائر



 423 

 

المغة : نظراك) 194-193أحمد بف نعماف، ص.  د،’ملتقبؿ المغة العربيٌ - 99
العربية في ماضييا كحاضرىا كملتقبميا، جكرج الكقكرم، مطبعة اانصار، 

 .(61، ص1948بيركت، 

يكئيؿ يكلؼ عزيز، . عمـ المغة العاـ، فرديناند دم لكلكر، ترجمة د- 100
 .245ص

ىذه المقتطقات مف أ كاؿ دم لكلير ممخكذة مف المرجن اللابؽ، تباعان - 101
 .41 ك 40 ك 39عف الصقحات 

عبد الجميؿ مرتاض، بحث نشر في . د. مف أيف تبدا، أ: التنمية المغكٌية- 102
التي تصدر عف المجمس ااعمى لمغة العربٌية في " المغة العربية"مجمة 

 .68، ص2008، صيؼ 19الجزائر، عدد 

 .197-196أحمد نعماف، ص. ملتقبؿ المغة العربية، د- 103

. ، د"بحث في اإلطار العاـ لممكضكع:  ضايا المغة العربٌية المعاصرة- 104
" مف  ضايا المغة العربٌية المعاصرة: "شكرم فيصؿ، بحث منشكر في كتاب

: نظراك. 32، ص1990المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ، تكنس، 
، المجمس ااعمى لمغة العربية في الجزائر، بحث "الراىف كالمممكؿ: العربية"

، 2009محمد بك حجاـ، الجزائر، . راىف المغة العربية في أكطانيا، د: بعنكاف
 .169ص

صالح بمعيد، دار ىكمو، الجزائر، . في المكاطنة المغكية كأشياء أخرل، د- 105
 .19، ص2008

ثقافة القٌكة أـ  ٌكة : مخاطر الييمنة الثقافية: نظر تقصيؿ ذلؾ في كتابا- 106
 .6، ص2003لالـ المعكش، طبن دار الرحاب الحديثة، لبناف، . ، د"الثقافة

عادة بناء النظاـ العالمي الجديد، صمكئيؿ ىنتغتكف، - 107 صداـ الحضارات كا 
محمكد خمؼ، دار الجماىيرية العظمى، ليبيا، . مالؾ أبك شييكة كد. د: ترجمة
 .133، 102، ص1999



 424 

 

 .المرجن نقلو- 108

لالـ . إشكالية العال ة بيف العرب كالغرب مف النيضة إلى زمف العكلمة، د- 109
 .220، ص2003المعكش، مؤللة الرحاب الحديثة، لبناف، 

نقد القكر الليالي الككني، تيمكثي برناف، ترجمة : بيف الككنية كالدكلية- 110
تمكز، الككيت،  /، يكليك113عدد " الثقافة العالمية"محمد عمي ثابت، مجمة 

 .32، ص2002

كيؼ ينيض العرب، عمر فاخكرم، ااعماؿ الكاممة، دار اآلفاؽ الجديدة، - 111
 .128، ص1981بيركت، 

من العرب في التاريخ كاالطكرة، رئيؼ خكرم، دار المكشكؼ، بيركت، - 112
 .43، ص1963

عدد " الطريؽ"حليف مرٌكة، مجمة . رئيؼ خكرم النا د كنظريتو اادبية، د- 113
 .23، بيركت، ص1989شباط 

 .65، 64كيؼ ينيض العرب، عمر فاخكرم، ص- 114

 . نقلولمرجنا- 115

راىف المغة العربٌية : يمكف لمف أراد التقصيؿ حكؿ ىذه النقاط مراجعة درالة- 116
 محمد بك حجاـ، في كتاب تكرفي أكطانيا كملؤكلية أبنائيا نحكىا، لمدؾ

، الصادر عف المجمس ااعمى لمغة العربية في "العربية الراىف كالمممكؿ"
 .169، ص2009الجزائر، 

: إشكالية القصيح كالعامي: "نظر تقصيؿ ىذه المقتطقات في بحث بعنكافا- 117
: لمدكتكر لالـ المعكش، نشر في كتاب" مقارنة نصٌية مف ماركف عبكد

القصحى كعامٌياتيا، منشكرات المجمس ااعمى لمغة العربية في الجزائر، "
 .485-404، ص2006



 425 

 

عكلمة الققر، ميشيؿ تشكدكفلكي، ترجمة محمد ملتجير مصطقى، دار - 118
 .63، ص1998أرلطك، بيركت، 

 .14المرجن نقلو، ص- 119

، بيركت، 4صادؽ جالؿ العظـ، مجمة الطريؽ، عدد . ما ىي العكلمة، د- 120
 .34، ص1997

غلاف العٌزم، مركز الدرالات االلتراتيجية كالبحكث . ليالة القكة، د- 121
 .16، ص2000كالتكثيؽ، بيركت، 

، كانكف 1275ما ىك جديد العكلمة؟ عبد الرزاؽ عيد، مجمة اليدؼ، عدد - 122
 .8، ص1998الثاني 

عشر أطركحات عف العكلمة كاليكية الثقافية، محمد عابد الجابرم، جريدة - 123
 .17، ص24/2/1997، بيركت 17881اللقير، عدد 

حضارة العرب، غكلتاؼ لكبكف، ترجمة عادؿ زعيتر، دار إحياء العربية، - 124
 .439، ص1956القاىرة، 

، عف كتاب المغة العربٌية كالتعريب في 245الخصائص، ابف جٌني، ص- 125
 .31عبد الكريـ خميقة، ص. العصر الحديث، د

عبد الكريـ خميقة، . المغة العربٌية كالتعريب في العصر الحديث، د- 126
 .120-119ص

محمد الينبغي، ضمف . المغة العربية في أكطانيا بيف التحدٌيات كاآلفاؽ، د- 127
 المجمس ااعمى لمغة صدارات، مف إ"الراىف كالمممكؿ: العربٌية : "كتاب

نظر أضكاء عمى الدرالات المغكية اك. 92، ص2009العربية في الجزائر، 
، المجمس الكطني لمثقافة "عالـ المعرفة"المعاصرة، نايؼ خرما، لملمة كتب 

 .220، ص1978كالقنكف كاآلداب، الككيت، 

 .92المرجن نقلو، ص- 128



 426 

 

محمد نكر الديف أفاية، مطابن أفريقيا الشرؽ، الدار . اليكٌية كاالختالؼ، د- 129
 .25، ص1988البيضاء، 

 .201، ص1989 أبك حياف التكحيدم، دار اآلداب، بيركت، مقابلات،اؿ- 130

 .243المصدر نقلو، ص- 131

القكر العربي بيف الخصكصية كالككنية، محمكد أميف العالـ، دار الملتقبؿ - 132
 .15، ص1993العربي، القاىرة، 

 الثقافة العربية، برىاف غميكف، في ندكة عقدت في القاىرة العاـ بؿملتؽ- 133
1997. 

حلف عبد اهلل العايد، دار النيضة . أثر العكلمة في الثقافة العربٌية، د- 134
 .115، ص2004العربٌية، بيركت، 

ط، .ت. ما ىي القكمية، لاطن الحصرم، دار العمـ لممالييف، بيركت، د- 135
 .56ص

 .129كيؼ ينيض العرب، عمر فاخكرم، ص- 136

 .95المصدر نقلو، ص- 137

 .126 نقلو، صصدرالـ- 138

ممدكح يكلؼ . اانماط الثقافية لمعنؼ، تمليؼ باربراريتمر، ترجمة د- 139
 الكطني لمثقافة كالقنكف كاآلداب، مجمسعمراف، لملمة كتب عالـ المعرفة، اؿ

 .37-36، ص2007، الككيت، مارس 337عدد 

 .40المرجن نقلو، ص- 140

 .147المرجن نقلو، ص- 141

 .149 نقلو، صلمرجنا- 142

كىك عنكاف كتاب لمدكتكر لالـ المعكش، طبن دار النيضة العربية، - 143
 .2003بيركت، 



 427 

 

صالح خرفي، المؤللة الكطنٌية لمكتاب، . الشعر الجزائرم الحديث، د- 144
 .206، ص1984الجزائر، 

 .62 التجارم، بيركت، صكتبديكاف الميب المقٌدس، مقدم زكريا، الـ- 145

 .133المصدر نقلو، ص- 146

، المجمس الكطني 369، عدد "عالـ المعرفة"صدرت في لملمة كتب - 147
 .2009لمثقافة كالقنكف كاآلداب، الككيت، 

ىؿ ىي إنقجار اليكٌية، إبراىيـ محمكد، مجمة القكر العربي، اللنة : العكلمة- 148
 .174، ص1998، لبناف 19

 Thieryالتحٌدم الزمني كاإلعالمي، ثيرم بركتكف : البعد الالمرئي- 149
Breton، ،ترجمة نذير طٌيار، المجمس ااعمى لمغة العربٌية في الجزائر 
 .115، ص2006الجزائر، 

 .9المرجن نقلو، ص- 150

 .30-28 صق،المرجن نقس- 151

أفكؿ الثقافة، إبراىيـ بدراف، كزارة الثقافة في المممكة ااردنية الياشمية، - 152
 .144، ص2002عٌماف، 

 .72البعد الالمرئي، مرجن لابؽ، ص- 153

 .(ط. ت. د)، دار صادر، بيركت، 1/701للاف العرب، ابف منظكر، - 154

 .58البعد الالمرئي، مرجن لابؽ، ص- 155

 .62المرجن نقلو، ص- 156

 .15المرجن نقلو، ص-157

 .1/170للاف العرب، ابف منظكر، مادة نشم، - 158



 428 

 

بنية الثكرات العممٌية، تكماس ككف، ترجمة شك ي جالؿ، لملمة كتب عالـ - 159
، الككيت، كانكف 168المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة كالقنكف كاآلداب، عدد 

 .162، ص1992أكؿ 

شيممر، ترجمة عبد اللالـ رضكاف، لملمة . المتالعبكف بالعقكؿ، ىربرت أ- 160
، 106كتب عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة كالقنكف كاآلداب، عدد 

 .82، ص1986الككيت، تشريف أكؿ 

أحمد عكض، لملمة كتب . المغة كاال تصاد، فمكرياف ككلماس، ترجمة د -161
، الككيت، 263عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة كالقنكف كاآلداب، عدد 

 .77، ص2000تشريف الثاني 

إيياب عبد الرحيـ محمد، . العكلمة كالثقافة، جكف تكممينلكف، ترجمة د- 162
 .163، الككيت، ص354عالـ المعرفة، عدد 

 .160المرجن نقلو، ص- 163

 .19صالح بمعيد، ص. في المكاطنة المغكٌية كأشياء أخرل، د- 164

 .195 مرجن لابؽ، صلعقكؿ،المتالعبكف با- 165

 .267اانماط الثقافية لمعنؼ، بربراكيتمر، ترجمة ممدكح عمراف، ص- 166

اللكف عمى التخـ اإللكتركني، ىكارد راينغكيمد، : الجماعة االفتراضية- 167
 .267، عف المرجن اللابؽ، ص147، ص1993نيكيكرؾ، 

 .267المرجن نقلو، ص- 168

 .104المتالعبكف بالعقكؿ، مرجن لابؽ، ص- 169

 .104المتالعبكف بالعقكؿ، مرجن لابؽ، ص- 170

 .104المرجن نقلو، ص- 171

، المجمس ااعمى لمغة العربية، الجزائر، 19مجمة المغة العربية، عدد - 172
 .67، ص2008صيؼ 



 429 

 

بحكث كدرالات في "لتقصيؿ ىذه الملائؿ، يمكف العكدة إلى كتاب - 173
عبد الرحمف الحاج صالح، منشكرات المجمن . ، د1ج" الملانيات العربٌية

 .2007جزائرم لمغة العربية، الجزائر، 

 .2المرجن نقلو، ج- 174

عبد الرحمف الحاج . اللماع المغكم العممي عند العرب كمقيـك القصاحة، د- 175
 ك 46، ص2007صالح، منشكرات المجتمن الجزائرم لمغة العربية، الجزائر، 

178. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 430 

 

التعليقات والمناقشات 

الجزائر / جامعة بوضياف/ محمد دلوم . د- 

أكد أف المغة العربية أفضؿ لغات العالـ، كالتشيد عمى ىذا بمف اهلل عندما 
، كىذا دليؿه عمى أنو أراد أف يتحٌدل البشر تحدِّيان لغكيان تحٌداىـ بالملاف العربي

أفضؿ ما نطؽ بو الملاف البشرم؛ فالمتحدِّم حينما يريد أف يتحدَّل المتحدَّل 
يتحدَّاه بما ىك  كمه فيو، كاختياره الملاف العربي دليؿه عمى أنو أفضؿ للاف بشرم، 

كمف ناحية أخرل، النحك العربي أيضان ىك أفضؿ نحك في لغات العالـ؛ اف 
رة . العال ات النحكية في المغة العربية كميا مبرَّ

مدرس لغة إنجميزية / أمين الزبن- 

رأل أف ما يبرر أىمية المغة العربية لمعالـ ىك أنيا المغة الكحيدة التي عمَّميا 
لمبشر مباشرة؛ فمنطكؽ أحرفيا كمخارجيا كصقاتيا ككيقية - لبحانو كتعالى–اهلل 

 صمى –إلى محمد -  عميو اللالـ– راءتيا كردتنا مف اهلل تعالى عف طريؽ جبريؿ 
. ثـ إلى الصحابة ثـ إلى البشر كافة- اهلل عميو كلمـ

سالم المعوش . عودة أبو عودة باإلنابة عن د. د. رد أ- 

أكد كالـ االتاذ أميف الزبف بمف القرآف الكريـ أينزؿ متمكَّان بقراءة جبريؿ كي 
كيعمِّمو -  عميو اللالـ–، كفؽ  راءة جبريؿ - صمى اهلل عميو كلمـ–يتعممو محمد 

ىك الصكرة الصكتية الد يقة التي عمَّميا اهلل - باختصار–لمناس، فالقرآف الكريـ 
كي يعمِّميا لمناس كيتمكىا كؿ الناس تالكة صكتية -  صمى اهلل عميو كلمـ–محمدان 

كاحدة؛ كلكال ذلؾ لتشتت القرآف الكريـ بيف الميجات كالمكنات المختمقة، كعمى ىذا 
فالقرآف ىك الكتاب الكحيد الذم نزؿ كألمكب حقظو معو، كىك المنياج اإلليي في 

 ".كرتِّؿ القرآف ترتيالن "الترتيؿ القرآني 


