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لى قضّية محكمة بين األمة العربّية        يشير ىذا العنوان إلى ثنائية متالزمة، وا 
ولغتيا، أو بين المغة العربّية وأبنائيا، وسنرى بعد المضّي في أفكار ىذا البحث أن 
الدائرة ستتسع حتى تشمل فكرة الترابط وااللتحام بين كل المتحدثين بمغة ما ولغتيم 
تمك، التي يتخذونيا أداة العمم والمعرفة واالتصال والعبادة، وأداة الستخراج كل ما 

. لدى األمة من طاقات اإلبداع والحضارة

َعَرَف القرن العشرون تسارعًا مذىاًل في التقدم العممي، وفي تطور البحوث 
العممية المتقنة في مختمف موضوعات المعرفة سواء أكانت في العموم التطبيقية 

وقد حظي ميدان العموم المغوية بمساحات . البحتة، أم في العموم اإلنسانية األخرى
شاسعة في خارطة البحث العممي، وبخاصة ما كان من ظيور العديد في المدارس 
المسانية الحديثة، والكثير من المناىج المغوية المتداخمة، والعدد الوفير من العمماء 
والباحثين ممن خّمدوا أسماءىم فيما توصموا إليو ونشروه من مبادئ كثيرة في مجال 

. عمم المغة الحديث

: في ىذه األفكار المغوية الحديثة ظيرت عدة ثنائيات في الفكر المغوي منيا
ثنائية المغة والمسان، وثنائية الدال والمدلول، وثنائية منيج التعاقب والتزامن في 

وكان من . واألداء (القدرة)دراسة المغة، وثنائية األصالة والمعاصرة، وثنائية الكفاية 
. أشير عمماء ىذه النظريات الحديثة دوسوسير في أوروبا، وتشومسكي في أمريكا

. يعالج ىذا البحث ثنائية  جديدة، ربما ىي القاعدة األساسية في البناء المغوي
أييما يصنع اآلخر؟ قمت إنيا القاعدة األساس، : األمة والمغة األم: تمكم ىي ثنائية

ألن ىذه الثنائية تبحث في أصل َتَشكُّل المغة في أي مجتمع، ولدى أي فرد من 
أبناء ىذا المجتمع، كما تبحث في الصمة الوثيقة بين ىذين الطرفين المذين يشكالن 
محور القضية، المغة واألمة، وعمى ىذا األساس يمكن أن نضع التساؤالت التالية 
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شافيًا في ىذه -  إن شاء اهلل–التي يرتبط بعضيا ببعض لتشكل في النياية جوابًا 
: المسألة

-  إذن–لغتو، وكيف تتشكل -  في أي بيئة يحيا فييا–كيف يكتسب الفرد  -
لغة المجتمع؟ 

ىل يمكن البحُث في شؤون المغة ِبَمْعزٍل عن المجتمع، أو الحديث عن  -
 شؤون المجتمع ِبَمْعِزٍل عن المغة؟

 ىل يكون الفرد عربيًا بمغتو العربّية، أم تكون المغة عربّيًة بأبنائيا؟ -

ثمة أمر ال بد من اإلشارة إليو في ىذا السياق، ذلك أن معظم البحوث 
والدراسات، والمحاضرات، والحوارات، حول ىذا الموضوع إنما يغمب عمييا الحديث 
العاطفي، واآلراء الحماسّية، التي تتحدث عن أثر المغة في نيضة األمة، ومكانة 
المغة في ازدىار المجتمع، تمك الحوارات التي ال تبنى إال عمى أساس الحماسة 

. النظرية لمغة، والمكانة الخاصة لمغة العربّية الرتباطيا بالقرآن الكريم

والشأن في الدراسات والبحوث العممية أن تبنى عمى أسس عممية سميمة، 
وتنطمق من أىداف محددة، وأن تسمك طريقًا عمميًا تجريديًا في البحث، وأن تفضي 

إلى نتائج منطقية صحيحة، قابمة لمتطبيق، وأن يشتق منيا توصيات توضع 
ال فإن األمر يبقى عمى حالو، ويبقى األمر يدور حول  موضع التحقيق والتنفيذ، وا 
محوره، بل إن كثيرًا من الدراسات والبحوث يطوييا أصحابيا ويخبئونيا في حرز 
حريز، وممف أنيق، حتى إذا انعقد مؤتمر جديد، ودعا داع إلى البحث في شؤون 

المغة العربية استّل ذلك البحث من حرزه، وألقى بو عمى مسامع القوم الذين اعتادوا 
ىذا القول، وىذا األسموب، حتى كان األمر واجب يؤدى، ومؤتمر يرصد في 
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أعمال المؤسسة التي دعت إليو، وكفى اهلل المسؤولين والقائمين عمى أمر المغة، 
. مسؤولية السؤال والجواب، والمساءلة والعتاب

كيف يكتسب المرء لغته؟ 

لنبدأ من الخطوة األولى، من األسرة الصغيرة، وىي أصغر وحدة في المحيط 
إن األوالد الذين يبدأون تباعًا مسيرة حياتيم في ىذه األسرة، يتعممون . االجتماعي

لغتيم في لبناتيا األولى مما يستمعون إليو وما يشاىدونو من الوالدين، وممن يحيط 
بيم من أفراد األسرة ذلك أن الطفل يولد عمى الفطرة، ال يعمم         شيئًا، وعندما 

يبدأ سمعو وبصره في العمل تبدأ بذلك الرحمة الطويمة في الحياة، حيث يتعمم 
تدبر قول اهلل عز . الطفل في البداية لغتو من بيئتو المحدودة، وىي بيت أسرتو

َهاِتُكْم الَ َتْعلَُموَن : من سورة النحل (78)وجل في اآلية  ن ُبُطوِن أُمَّ َوّللّاُ أَْخَرَجُكم مِّ

ْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِ َدَة لََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  ٌْ اًا َوَجَعَ  لَُكُم اْلسَّ . َش

إعالن إليي يحدد طريق البداية األولى في تعمم المغة، -  أييا السادة–ىذا 
وقد عززت . ويحدد مسؤولية الوالدين أو من يقوم مقاميما في بناء لغة الطفل

ذلك أن اآليات الكريمة جمعت بين . اآليات القرآنية ىذا المبدأ بشكل يقيني عممي
خمق اإلنسان أول ما يرى النور وبين تزويده بالسمع واألبصار واألفئدة، لكي يعممنا 

. اهلل عز وجل األسموب الذي يكتسب بو اإلنسان لغتو
ٍء َخَلَقُه : 9-7يقول اهلل عز وجل في آيات سورة السجدة -  ًْ الَِّذي أَْحَسَن ُك َّ َش

ِهٌنٍ   َوَبَدأَ َخْلَق اإْلِنَساِن ِمن ِطٌنٍ  اء مَّ اهُ َوَنَفَخ   ُثمَّ َجَعَ  َنْسَلُه ِمن ُساَلَلٍة مِّن مَّ ُثمَّ َسوَّ

ا َتْشُكُرونَ  ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِ َدَة َ لٌِالًا مَّ وِحِه َوَجَعَ  َلُكُم السَّ  فٌِِه ِمن رُّ
 ُْ  ُهَو الَِّذي أَنَشأَُكْم َوَجَعَ  :  من سورة الممك23ويقول تعالى في اآلية - 

ا َتْشُكُرونَ  ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِ َدَة َ لٌِالًا مَّ . لَُكُم السَّ
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وىكذا تستمر ىذه النظرية العممية في كيفية اكتساب المغة والمعرفة في كل 
. ()اآليات التي جمعت بين خمق اإلنسان وتزويده بالسمع واألبصار واألفئدة

ومن الجدير بالذكر أن ىذه النظرية في اكتساب المغة والمعرفة ليست خاصة 
حيثما كان عمى  (اإلنسان)بالمغة العربية وال باإلنسان العربي بل ىي عامة في 
ذلك أن اهلل عز وجل، ال إلو . سطح ىذه األرض، ميما امتد الزمان واتسع المكان

أن يخمق الكون عمى -  سبحانو–إال ىو، إلو واحد، شاءت حكمتو وقضى عممو 
 وىي جزء من ىذا الكون –الصورة التي خمقو عمييا، وأن يجعل في األرض 

َوإِْذ َ اَ  َربَُّك لِْلَمالَِ َكِة إِنًِّ َجاِعٌ  ِفً األَْرِض َخلٌَِفةًا َ الُوْا أََتْجَعُ  خميفة، - العظيم

ُس لََك َ اَ  إِنًِّ أَْعلَُم َما  ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َماء َوَنْحُن ُنَسبِّ ْسِفُك الدِّ ٌَ ْفِسُد ِفٌَها َو ٌُ ِفٌَها َمن 

الَ َتْعلَُمونَ 
() .

إِْذ َ اَ  َربَُّك : ىذا الخميفة ىو الذي قال اهلل عز وجل في أول خمقو لو

وِحً َفَقُعوا لَُه   لِْلَماَلِ َكِة إِنًِّ َخالٌِق َبَشراًا ِمن ِطٌنٍ  ُتُه َوَنَفْخُت ِفٌِه ِمن رُّ ٌْ َفإَِذا َسوَّ

 إاِلَّ إِْبلٌَِس اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمْن  َفَسَجَد اْلَماَلِ َكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعونَ   َساِجِدٌنَ 

اْلَكاِفِرٌنَ 
() .

وفي المغة كميا، ىو -  في القرآن الكريم–فاإلنسان . ىذا الخميفة ىو اإلنسان
مصطمح عمى البشر الذين يعمرون ىذه األرض، منذ خمق اهلل عز وجل آدم، وىو 

                                                           

 من سورة ىود، 20 من سورة يونس 31 من سورة مريم، 42-38:  انظر لمزيد من البيان اآليات الكريمة()
 23 من األنعام، 46 من األحقاف، 26 من فصمت، 23-19، (المؤمنون) من 78 من اإلسراء، 36

 . من البقرة7من الجاثية، 

 .30:  البقره()

 .74-71اآليات :  سورة ص()
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عمى مّر  (اإلنسان)ىذا . ، إلى أن يرث اهلل األرض ومن عمييا()اإلنسان األول
األزمان واتساع المكان ىو جنس بشري متشابو في خمقو وفي مكونات جسده، وفي 
طريقة والدتو ووفاتو، وفي أجيزة جسده المتعددة، كأجيزة السمع والبصر والنطق 
والكالم واإلحساس والحركة وكل شيء، اإلنسان ىو اإلنسان في كل األجناس 

واألقطار، إنما يختمف الفرد عن اآلخر ببصمات وصفاٍت ال يصنعيا إال اهلل عز 
ولذلك يذىب اإلنسان من . وجل، وال يقدرىا إال ىو سبحانو لحكمة إليية أرادىا

قطر إلى قطر؛ بل ربما يغير حياتو من مكان إلى مكان، فيذىب إلى المكان 
الجديد، فيأكل مثل ما يأكل الناس، ويشرب الماء الذي يشربون، ويتكمم كما 

. يتكممون، ويسمع ويبصر ويحّس ويشعر تمامًا باألسموب نفسو وبالكيفية نفسيا
فالسين . وليس أدل عمى ذلك من تشابو األصوات عند كل البشر، واتفاق مخارجيا

، وىي كذلك ()صوت أسناني لثوي ميموس احتكاكي مرقق-  مثالً –عند العربي 
عند األمريكي والصيني واليندي واألسترالي واألوروبي، فمن تجد إنسانًا في الدنيا 

إن . تخرج السين عنده من عير ىذا المخرج، وكذا كل صوت من أصوات المغة
ن الطريقة التي تتشكل بيا  األصوات التي تتشكل منيا المغات اإلنسانية كميا، وا 
ىذه األصوات لدى كل إنسان ىي طريقة واحدة، ىي أّن الطفل يسمع ويبصر، 

ويربط بسمعو وبصره بين ما يستمع إليو وما يبصره، فتتشكل عنده صورة 
إلى آخر قائمة .. إن صوت اليمزة، مثاًل، والباء والتاء، والثاء. األصوات

األصوات، متشابية إلى حدة بعيد عند كل األجناس، الحظ مثاًل قوليم بالمغة 
، الحظ أصوات الياء وقارنيا بالصوت نفسو He can do this thingاإلنجميزية 

                                                           

عبدالصبور شاىين في كتابو أبي آدم بين بدء الخميقة ووىم الحقيقة، .  أشير ىنا إلى قضية كبيرة أثارىا د()
قال فييا إن آدم الذي ننتسب إليو ليس ىو أول من خمق اهلل، بل سبقو خمق كثير إلى آدم األول، وىذه 

 .قضية نوقشت كثيرًا وليس ىنا مجال تفصيل القول فييا

 .132محمد جواد النوري، وعمي خميل حمد، فصول في عمم األصوات ص.  د()
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العربية، والدال عندىم بالدال  (كان) بالكاف في (can)والكاف في  (ىي)في 
عندنا، وىكذا، إن األصوات واحدة، الميم إال ما كان من اختالف يسير في نطق 

بعض األصوات التي يختمف نطقيا من لغة إلى أخرى، نتيجة ظروف بيئية 
أصوات يعبر بيا كل "وما كان أرقى تعريف ابن جني لمغة عندما قال إنيا . طويمة

.  ()"قوم عن أغراضيم

ال تتعمم، وال تكتسب إال -  إذن–والمغة . واألصوات ال تكون إال باالستماع
حققتو الشعوب بأساليب . ىذه حقيقة عممية خالدة، وىذا منيج إنساني عام. بالسمع

في عصورىا الذىبية األولى، - مثالً - في المغة العربية، . مختمفة، ونماذج متنوعة
كانت تعقد لمشعراء . كانت المغة تنتقل من جيل إلى جيل باالستماع والمشافية

األسواق األدبية يتناشدون فييا ويتنافسون، ولكل قبيمة شاعٌر أو أكثر، ولكل شاعر 
راٍو، وىذا الراوي يكون لشعره ىو أيضًا رواٌة من بعده، وىكذا تستمر الرواية حتى 

ولما كان عيد التدوين لم تنتو الرواية ولم يذىب أثرىا الكبير في . كان عيد التدوين
ضافة إلى ذلك كانت بعض القبائل تعرف بصفاء سميقتيا، . تعمم المغة ونقميا وا 

وفصاحة لسانيا، وكانت بعض القبائل تعرف بأنيا القبائل التي يحتج بشعرىا في 
وقد عقد السيوطي في كتابو المزىر بابًا واسعًا . تأسيس النحو وتدريس شواىده

تحدث فيو عن ىذا األمر، وعّد القبائل التي يحتج بيا، وتمك التي ال يحتج بشعرىا 
. ()في قواعد النحو والمغة، وبين أسباب ذلك في عرض لغوي دقيق

                                                           

 .33 ص1، ج1952 أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، دار الكتب المصرية، ()

، 1976 جالل الدين السيوطي، االقتراح في عمم أصول النحو، مطبعة السعادة، الطبعة األولى، القاىرة، ()
 .58-56ص
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وفي ىذا السياق نذكر أن كثيرًا من األسر والقبائل، وشيوخ العشائر، ووجياء 
القوم، كانوا يرسمون أبناءىم إلى البادية ليتعمموا الفصاحة والبيان، ويستمعوا إلى المغة 

الفصيحة في صورتيا الصافية، وكان بنو سعد بن بكر من القبائل التي عرفت 
بالفصاحة والبيان، وكان الناس كثيرًا ما يرسمون أبناءىم إلييا، ومن ىؤالء شيخ قريش، 

الذي أرسل حفيده إلى ىذه -  صمى اهلل عميو وسمم–عبدالمطمب بن ىاشم جد النبّي 
: القبيمة، قال الشيخ محمد الخضري في كتابو نور اليقين في سيرة سيد المرسمين

وكان من عادة العرب أن يمتمسوا المراضع لمواليدىم في البوادي ليكون أنجب لمولد؛ "
إن الُمرّبي في المدن يكون كميل الذىن فاتر العزيمة، فجاءت نسوة من : وكانوا يقولون

بني سعد بن بكر يطمبن أطفااًل يرضعنيم، فكان الرضيع المحمود من نصيب حميمة 
ودرت البركات عمى أىل ذلك البيت الذين أرضعوه مدة ... بنت أبي ذؤيب السعدّية

شارة إلى ىذه الحقيقة ورد الحديث . ()"وجوده بينيم وكانت تربو عمى أربع سنوات وا 
أنا أفصح من نطق بالضاد، بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن "الشريف 

. ()"بكر

وقد استدل بعض العمماء بيذا القول عمى فصاحة قريش وما تبوأتو الميجة 
القرشية من مكانة لغوية بين قبائل العرب، واستدل بو آخرون عمى فصاحة البادية 

. ()العربية بدليل إرسال العرب أبناءىم إلييا

                                                           

 .19، ص1988 محمد الخضري، نور اليقين في سيرة سيد المرسمين، دار الخير، دمشق، الطبعة الثانية، ()

 انظر في مغني المبيب عن كتب األعاريب البن ىشام األنصاري، بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، ()
 .133 ص1، ج1995المكتبة العصرية، بيروت، 

القول : " بيد أن الدكتور منير شطناوي من الجامعة الياشمية ناقش ىذا القول في بحث عممي رصين، بعنوان()
نشره في المجمة األردنية لمغة " حقيقتو ومفيومو وأثره في الدرس المغوي... أنا أفصح من نطق بالضاد: المأثور

وقد توصل فيو . م2009، تموز 3األردن، المجمد الخامس العدد / العربية وآدابيا، التي تصدر عن جامعة مؤتة
 .إلى أن ىذا قول مأثور، معناه صحيح، ولكنو ال أصل لو
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ن لنا  إن ىذا يدل داللة وافية عمى أثر االستماع في تعمم المغة وتعميميا، وا 
أن نسمو بأثر ىذا االستماع لنجد أنو ىو الذي يشكل الصورة الصافية الناصعة 

لمغة التي يتعمميا أبناُء المجتمع، ولكنو في الوقت نفسو ىو الذي يصنع أبناَء ىذا 
المجتمع عمى ىذه الدرجة العالية من الفصاحة، فكيف تصنع إذن؟ وكيف نحدد 

أو بين المجتمع الذي " العالقة والصمة بين المغة األم والمجتمع الذي تحيا فيو
. يمارس حياتو والمغة التي يصطنعيا في مسارب ىذه الحياة الكثيرة

إن العالقة بين المجتمع والمغة عالقة وثيقة، وعندما ننعم النظر في ىذه 
أنو ال يمكن أن "المسألة، من ناحية عممية، واجتماعية، ونفسية وتربوية، نجد 

وهلل در الجاحظ إذ . ()"ندرس مواقفنا من المغة بمعزل عن مواقفنا من المجتمع
من خالل المغة "يعبر القرون، ويسبق الدراسات المغوية والنفسية جميعًا إذ يرى أنو 

... ()"يستيقظ المجتمع ومن خالل وجو آخر منيا يستيقظ الفرد بخصوصيتو
والذي يممك المغة خميق بأن يسود في المجتمع، والعجز عن الكممة عجز "

اجتماعي في المقام األول، وأن العمة موجودة في الناس وليس في المغة، ألن 
. ()"بعضيم يميل إلى التقيقر، والبعض اآلخر إلى التقدم

إن كثيرًا من آيات . إن المغة ىي التي تصنع األفراد، ومن ثم المجتمع الكبير
القرآن الكريم تبدأ بذكر الفرد، أو بضمير الفرد الواحد، ثم تنتيي اآلية نفسيا 

بضمير الجمع، وما ذلك إال ليعممنا اهلل عز وجل أن الفرد الواحد يصنع المجتمع، 
                                                           

مصطفى ناصف، محاورات في النثر العربي، سمسمة عالم المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة والفنون .  د()
 .28-27، ص1997، شباط، 218واآلداب، الكويت، العدد 

الجامع لبحوث مؤتمر " الموسم الثقافي التاسع والعشرون" من منشورات مجمع المغة العربية األردني، كتاب ()
دور : سالم العموس بعنوان. انظر مقالة د. م2011 تشرين الثاني 23-22، "المغة العربّية ووحدة األمة"

 .329المغة العربية في بناء المجتمع العربي وتطوره، ص

 .330 المرجع السابق، ص()
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وأن المجتمع واألمة ىم مجموعة متكاممة متعاونة متالحمة من أفراد صالحين، 
مزّودين بوسائل الحياة القويمة، فالفرد ال يقوم وحده، والمجتمع َوْحَدٌة متكاممة من 

ِه : أفراد، يقول اهلل عز وجل ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َفلَُه أَْجُرهُ ِعنَد َربِّ َبلَى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه لِِلّ

ْحَ ُنونَ  ٌَ ِهْم َوالَ ُهْم  ٌْ َوالَ َخْوٌ  َعلَ
() .

من أسمم وجيو هلل،  -

 وىو محسن، -

 فمو أجره عند ربو، -

كل ىذا في صفات الفرد الصالح، الذي أسمم هلل عز وجل وأطاعو، وقام 
بعد . بواجباتو، إلى درجة اإلحسان العالية فيو الذي يستحق األجر الوافي عنده وبو

: ىذا ينقمب التعبير إلى صورة الجمع

 وال خوف عمييم  -

  وال ىم يحزنون، -

َمْن َعِمَ  : ومثل ىذا نقرؤه ونفيمو من قول اهلل عز وجل في سورة النحل

ُهْم أَْجَرُهم ِبأَْحَسِن  نَّ ٌَ َبةًا َولََنْجِ  ٌِّ اةًا َط ٌَ ُه َح نَّ ٌَ ٌِ ن َذَكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْح َصالِحاًا مِّ

ْعَملُونَ  ٌَ َما َكاُنوْا 
() .

إذا تشكل من ىؤالء األفراد ىذا المجتمع اآلمن، المطمئن الذي يسير في 
. يحظى بتوفيقو وىداه-  إذن–حياتو في ظالل طاعة اهلل ورضاه، فيو 

                                                           

 .112:  سورة البقرة()

 .97:  سورة النحل()
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خوتو األسرة الصغيرة، التي ىي  إن ىذا الفرد الذي يشكل مع أمو وأبيو وا 
المبنة األولى في البناء االجتماعي الكبير، إن ىذا الفرد يتمقى لغتو من ىؤالء الذين 
يحيطون بو، وأوليم ىذا المحيط األصغر وىو األسرة، وما يتداخل معيا من وسائل 

أخرى يتعمم منيا الطفل لغتو، كأجيزة اإلذاعة والتمفزة وما تطور عنيا من أجيزة 
. أخرى أشد منيا خطرًا مثل وسائل المخاطبة اإللكترونية

إن ىذا المحيط الذي يستقبل الفرد العربي اآلن منذ والدتو بما فيو من وسائل 
اإلعالم المختمفة، التي تضاف إلى المغة المسموعة التي يسمعيا في محيطو حيثما 

/ ذىب، إن ىذا ىو الذي يشكل القواعد األساسّية التي تبنى عمييا لغة الفرد
إن ىذه قاعدة أساسّية يقوم عمييا بناء المغة في مجتمعاتيا . المجتمع بشكل عام

المختمفة، وعندما تدرس ىذه الحقيقة عمى مّر السنين ترى أنيا ىي التي تشكل في 
لكل  (الالوعي الجمعي)أثناء الزمن المستمر المتطاول في حياة األمة ما يسمى 

ن أظير ما كان ىذا وما سيكون ىو في المغة العربية وأبنائيا، إذ ىي اآلن  لغة، وا 
المغة الوحيدة بين آالف المغات في العالم التي ما  تزال مستمرة عبر القرون، 

شامخة، حاضرة في شتى أنحاء الكون بتراثيا العظيم، من شعر ونثر ولغة وعموم 
يقول . وأصول في الفقو والتفسير، مما يشيد بو العالم كمو قبل أن يتكمم فيو أبناؤىا

إن المغة الحاضرة لمجموعة من الناس ىي من نتاج الالوعي "حنا عبود . د
الجمعي الذي ىو نوع من خّزان لممعمومات تتسرب إليو من خالل الممارسة 
والنشاط الجمعيين، وىذا الالوعي يصبح المكمن الرئيس لمصور والمعمومات 

باستطاعتو أن يخرجيا عند الحاجة، وىو ال يخضع لقاعدة عممية صارمة، بل 
يتجّمى في التجارب والسموكات التي تخرج من المخيمة النفسية، وخروجيا ال 

يخضع لحكم معين من الكاتب أو القارئ أو أي فرد اجتماعي، فيو ال يتحكم بيا 
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إن نظرية . ()"ألنيا رواسب غريزية تتحرك بوساطة آلية غير واضحة تماماً 
 (يونغ)الالوعي الجمعي ىذه عرفت في الدراسات المغوية النفسية الحديثة بنظرية 

أن العمق اإلنساني واحد "نسبة إلى العالم النفساني غوستان كارل يونغ الذي يرى 
سواء أكان في الجماعة البشرية الواحدة أم عمى الصعيد اإلنساني، وليس من شيء 

جمعي صنعو البشر يموت، فالمغات والعادات والتقاليد واألديان تبقى حيَّة في 
. ()"الالشعور الجمعي عمى أساس أنيا ثوابت تعيش في األعماق اإلنسانية

ومن الجدير بالذكر أن ىذه النظرية التي نادى بيا يونغ في العصر الحديث، 
إن ىي إال تفصيل منظم، وتحميل واضح لفكرة أرىص بيا من قبل ابن رشيق 

القيرواني عندما رأى أن كل ما يكتسبو اإلنسان من خالل سمعو وبصره وحياتو 
يتحول إلى سبيكة في صدره، ما تزال تنمو وتتراكم، وتتسع حتى تشكل قاعدة 

. ()معموماتو وثقافتو وعمومو وآدابو أثناء حياتو

إن المرحمة األولى في حياة كل فرد ىي أخطر فترات حياتو من حيث 
اكتساب المغة والمعرفة والثقافة، وقد يرى عمماء المغة وعمماء النفس واالجتماع أن 
ما يكتسبو المرء في السنوات الست األولى من عمره، يشكل القاعدة األساسّية بما 

ومن ىنا كان لزامًا عمى األمة أن تعتني بالمغة . يتحصل عميو في أثناء عمره كمو
األم في ىذه المرحمة التأسيسية وأن تجعل طريقة تعميمو قائمة في المقام األول 
عمى االستماع الفصيح، وعمى االىتمام بالنصوص الفصيحة، والعادات المغوية 
السميمة، إن األمة في ىذه المرحمة ىي التي تصنع المغة، وىي التي تزرع في 

                                                           

 .331لمجمع المغة العربية األردني، ص" الموسم الثقافي التاسع والعشرون" نقاًل عن كتاب ()

 .331 المرجع السابق، ص()

 ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار ()
 الجيل، بيروت، الطبعة الخامسة، ص
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نفوس األبناء حب المغة واالعتزاز بيا، وحب تعمميا، واالستماع إلى ما فييا من 
ذخائر إنسانية ونصوص أدبية، تشكل الزاد الرئيسي ليم في أثناء بناء شخصياتيم 

. وعامًا بعد عام. الفكرية والعممية يومًا بعد يوم
إن األطفال في ىذه المرحمة ىم أشبو بالمسجالت الكيربائية التي تسجل في 

كل ما يستمعون إليو، وما يبصرونو في أثناء حياتيم -  صوتًا وصورة–ذاكرتيم 
وفي ىذه المرحمة التي تمتد منذ والدتو حتى نياية السنة . اليومية ثانية بثانية

الخامسة من عمره يكون السمع والبصر ىما المكّون الرئيسي لما يتعممو الطفل في 
 يولد ال يعمم شيئًا، ثم يتولى –فالفرد من أي أمة كان . أثناء ممارسة حياتو اليومية

السمع والبصر تسجيل كل شيء لديو، قبل أن يصل إلى سن اإلدراك والعقل 
ٌْ اًا : يقول اهلل عز وجل. والتمييز َهاِتُكْم الَ َتْعلَُموَن َش ن ُبُطوِن أُمَّ َوّللّاُ أَْخَرَجُكم مِّ

ْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِ َدَة لََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  َوَجَعَ  لَُكُم اْلسَّ
() .

: االعتزاز بالمغة واإليمان بأهميتها والتمسك بها- 

في ىذه المرحمة التأسيسية لحياة كل فرد ينبغي عمى األمة أن تسير وفق 
مناىج مقررة، وبرامج منظمة عمى تحقيق عدة أىداف من شأنيا أن تصنع 

لممجتمع لغتو التي يعتز بيا، يجب أن تتوجو الجيود الكبيرة إلى تحقيق ىذه الفكرة 
يجاد الشعور بالعزة عند  األساسّية، وىي استدخال حب المغة في قموب أبنائيا، وا 
التحدث عنيا والتكمم بيا، وفي المقابل الشعور بالحرج واإلثم إذا أعرض عنيا أو 

أخطأ فييا، أي فرد من أبناء المجتمع، ألن ىذه الخطوة ىي القاعدة األساسية التي 
. يجب أن ينطمق منيا في تصميم العالقة بين المغة والمجتمع

                                                           

 .78:  سورة النحل()
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إن ىذه القاعدة الراسخة ىي التي انطمقت منيا األمة العربية اإلسالمية عندما 
إن . شاء اهلل عز وجل وقضت حكمتو أن يتنزل القرآن الكريم، بمسان عربي مبين

يمانيم بكل ما ورد في كتابو الحكيم؛ جعميم يؤمنون  إيمان الناس باهلل عز وجل، وا 
بالمغة العربية التي نزل بيا القرآن الكريم، فصار ليا في قموبيم المكانة نفسيا، التي 

لمقرآن الكريم، ألن القرآن الكريم ال ينفصل عن المغة التي نزل بيا إننا لو تمثمنا 
اآلن باآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة واآلثار المتواترة واألخبار المروية 
لقال بعض الناس إن ىذه حجج معروفة، ونغمات مكرورة، وأن ىذه أقوال وأخبار 

يرددونيا في ىذه المناسبات التي تعقد لمحديث عن المغة، وبعدىا كفى اهلل 
ولكن ىؤالء عندما يستمعون إلى ما . المسؤولين عن المغة الحرج واليّم والكالم

يوليو المسؤولون عن المغة األم في الدول األخرى من االىتمام والعناية بمغاتيم 
 وأن اإليمان بأىمية المغة ()تنعقد عيونيم بالدىشة أن يكون ذلك كان عندىم،

يصل عندىم إلى حّد التقديس وأن المغة في عقائدىم ىي العامل الفّعال في بناء 
. المجتمع وتفوقو وتقدمو

إن فرنسا لدييا وزير مختص بشؤون المغة القومّية، وىو وزير أساسي في 
إنك ال تجد لدييم . وقد أصبح اعتزاز الفرنسيين بمغتيم مضرب األمثال. دولتيم

ذا دعت الحاجة الماسة إلى . وفي شوارعيم وفي مؤسساتيم أي كممة غير فرنسية وا 
كممة غير فرنسية في إحدى الالفتات أو المؤسسات أو المراسالت الرسمّية، فإنيا 
تكتب بخط صغير في أسفل الصفحة من أجل أن تقوم بالغرض الطارئ الذي دعا 

ولقد تناقمت األنباء خبر وزير الثقافة الفرنسي الذي زل بو المسان فنطق كممة . إلييا

                                                           

نظرية النحو العربي في ضوء :  انظر ىذه الفكرة، وىذا التعبير المطيف في كتاب األستاذ نياد الموسى()
 .16، ص1987مناىج النظر المغوي الحديث، دار البشير، الطبعة الثانية، عمان، 
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إنجميزية عامة في خطاب عام أمام طمبة جامعة السوربون، فما زال الطمبة 
. يصفرون ويصيحون حتى أوقفوا الوزير عن خطابو واضطروه إلى االعتذار

 كانت لندن ُتضرب بالطائرات األلمانية وكادت تحترق عن 1940وفي عام 
آخرىا، فوقف ونستون تشيرشل يخطب في مجمس الموردات أن إنجمترا ستتحالف 
مع الشيطان من أجل إنقاذ بريطانيا، وحدث أن ظن الحاضرون أنو استعمل في 

خطابو الغاضب كممة غير إنجميزية، فأوقفوه واحتجوا عميو، فما كان منو في اليوم 
التالي إال أن حمل أربعة معجمات أساسّية، وجاء بيا إلييم ليثبت ليم أن الكممة 

التي نطق بيا ليست غريبة عن اإلنجميزية، بل ىي كممة التينية، وىي كممة واحدة 
. منتشرة في المغات التي تفرعت عن المغة الالتينية

في ألمانيا، ال ينجح أي طالب في أي امتحان عام، أيا كان التخصص الذي 
وفي . يدرسو، إن وقع في عدد من األخطاء المغوية، ال يجيز القانون عندىم تجاوزه

. أرقى الفئات االجتماعّية منزلة وأسماىا مكانة (المعمم)المجتمع األلماني يعد 
معممة ألمانية خرجت من مدرستيا وركبت الحافمة المقسمة إلى درجتين، وأجرة 
الدرجة األولى ضعف أجرة الدرجة الثانية، وكانت الحافمة فارغة ألنيا تبدأ خط 

وعندما سأليا أحد . سيرىا من أمام المدرسة، فصعدت المعممة إلى الدرجة األولى
، (أنا معممة): الصحفيين لماذا تركبين ىنا، والحافمة خالية، فقالت باعتداد واىتمام

كأنيا تريد أن تقول لو إنيا ال يجب أن تبدو أمام الناس في غير المنزلة التي 
. يضعونيا فييا

في أمريكا، وفي أوائل السبعينيات، رشح الكسندر ىيج نفسو لممنافسة عمى 
رئاسة الواليات المتحدة، وذىب ليخطب في جامعة كاليفورنيا خطابًا انتخابيًا، ومن 

المعروف أنو كان متقاعدًا عن رئاسة قوات حمف األطمسي، وأنو تفرغ لمسياسة 
والرئاسة، فمما خرج من االحتفال االنتخابي فوجئ بأن اسمو مسجل في سجل 
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إنك أخطأت في المغة أخطاء : العار أمام الجامعة، وعندما سأل عن ذلك، قيل لو
كثيرة، في أثناء الخطاب، فتأّمل وتأمل جدًا كيف يكون الحال لو أننا وضعنا سجاًل 

. لمعار أمام مؤسساتنا التعميمية والثقافّية والتربوية وغيرىا من المؤسسات العامة
في اليابان، يدرس بعض الطمبة اليابانيين في دول غربية كثيرة، مثل فرنسا، 

سبانيا وغيرىا نجمترا وأمريكا وا  ويشترط عمى كل طالب يتخرج من أي جامعة . وا 
غربّية أو أجنبّية بعيدًا عن اليابان؛ أن يترجم إلى اليابانية أحدث كتاب درسو في 
تخصصو في الدولة التي تخرج فييا، وال تصدق شيادتو وال يعّد خريجًا حتى يقدم 
لى لغتو اليابانية ىذا المرجع الحديث المترجم عن لغة الدولة التي درس  إلى أمتو وا 

. فييا
جانٌب عاطفي كبير، ولكني أراه كالمًا -  ألول وىمة–قد يبدو في ىذه األقوال 

عممّيًا ينبثق من حقائق راسخة، إذ إن الحقائق العممية تنبثق من أعمى درجات 
بل إن الدراسات الحديثة ال تفصل . اإليمان اإلنساني بالفعل الذي يقوم بو المرء

بين شدة اإليمان باألمور الغيبية وشدة االعتقاد باألمور الدينية، وقوة االندفاع نحو 
ن ىذا مبدأ رّسخو القرآن الكريم  الكشف عن الحقائق العممية، والنوازع النفسية، وا 
عندما جعل القمب اإلنساني موضع العقل والفقو والعمم من جية، وموضع الحب 

ولذا فإن إيمان اإلنسان بالمسمم . واإلحساس والوجدان والعاطفة من جية أخرى
بعقيدتو وشرع ربو الحكيم، يجعمو شديد اإليمان أيضًا بما تزوده بو تمك اآليات من 

. معان ودالالت ومناىم عممية وعممية في حياتو
ن اإلنسان  إّن اإلنسان الذي يستغرق في صالتو آناء الميل وأطراف النيار، وا 
الذي ينفق مالو في سبيل اهلل، وفي صمة األرحام، وفي مساعدة الفقراء والمساكين، 
وطمبة العمم، ورعاية األيتام وىو ينفق إنفاق من ال يخشى الفقر، ويعطي بيمينو ما 
ن اإلنسان الذي يطوف حول البيت  ال تعمم شمالو، بالميل والنيار سرًا وعالنية، وا 
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أشواطًا وأشواطًا ضمن ماليين البشر الذين يطوفون معو، يتداخمون في بداية 
ن اإلنسان الذي ينذر هلل  طوافيم ونيايتو، والطواف مستمر طوال األيام والسنين، وا 
صومًا فال يتذوق شيئًا من ماء أو طعام حتى يتم صيامو إلى الميل، إن كل ىؤالء 

ال يحممون معيم بطاقة أعمال يختمونيا عمى آلة خاصة في نياية كل عمل، 
. لتحسب وتعّد ليم ما قاموا بو من ساعات عمل ليقبضوا أجورىم بعد ذلك

إن كل ىذه األعمال وغيرىا كثير مما ينشغل بو المسمم في عبادة ربو لياًل 
ونيارًا يعد شاىدًا كبيرًا عمى إيمانيم باهلل عز وجل، الذي ال يعزُب عن عممو جل 

إن إيمانيم ىذا اليقيني باهلل عز وجل . شأنو شيء في األرض وال في السماء
يدفعيم إلى التصديق التاّم بأن ما زّودىم بو اهلل سبحانو، من بيان عربي مبين، 
أنزل بو كتابو الكريم، ىو المنيج الوحيد والسبيل القويم والصراط المستقيم الذي 
يجب أن يسمكوه ليستأنفوا حياة العمم والفكر والحضارة والقوة التي قادوا بيا الدنيا 
عندما تمسكوا بدينيم واعتزوا بمغتيم، واتخذوا منيا وسيمة العمم والعمل والتعميم 

والتدريس والتأليف والترجمة طوال عدة قرون، حتى سارت حضارتيم ولغتيم مع 
. الميل والنيار عمى امتداد الزمان واتساع المكان

نزل القرآن الكريم، بمسان عربّي مبين، فأشرقت شمس الحضارة والعمم عمى 
ونزل القرآن الكريم، . الكون كمو، وما زالت حتى يرث اهلل األرض ومن عمييا

وكانت األمة العربّية عمى ما كانت عميو من فصاحة وبيان، ومن تعدد الميجات 
والعادات المغوية، وكان يمكن أن تستمر ىذه الميجات المتعددة في التنوع والتباعد 
بعضيا عن بعض حتى يفضي بيا األمر إلى لغات عدة، ال يكاد يدرك الباحث 

األصول المشتركة لكل منيا، مثمما حدث في المغة الالتينية التي تفرعت إلى لغات 
عديدة كاإلنجميزية واإلسبانية واإليطالية وغيرىا، ثم إن كاًل من ىذه المغات تفرعت 



 

 
 

81 

إلى ليجات وعادات لغوية حتى صارت تمك المغات تتغير صورتيا تقريبًا كل قرنين 
. أو ثالثة قرون

. ولكن المغة العربية كان ليا في عمم اهلل عز وجل وحكمتو وتدبيره شأن آخر
أراد اهلل عز وجل ليا أن تكون لغة الرسالة األخيرة الباقية إلى يوم الدين تحمل 

الذي خوطب في  (اإلنسان)شرعو الحكيم، إلى كل أطراف األرض، وأن تكوَن لغَة 
وقد مّر بنا في ىذا البحث أن اإلنسان ىو اإلنسان . القرآن الكريم بشرع اهلل الخالد

إن المغَة . بكل ما فطره اهلل عميو من صفات أساسّية، ومكونات رئيسية في خمقو
العربّية لغُة الرسالة األخيرة من السماء إلى األرض ولغُة اإلنسان الذي كمف بحمل 

ىذه الرسالة وتكاليفيا، ولذلك كانت حكمة اهلل عز وجل وراء حفظ ىذه المغة 
الخالدة وتوحيد طريقة النطق بيا، ميما اختمفت ألسنة الخمق في شتى بقاع 

ن ىذا ليو الفيم الحق، والشرح الدقيق لقولو عميو الصالة والسالم في  األرض، وا 
 ذلك أن اهلل عز وجل أنزل ()..."وال تمتبس  بو األلسنة"... وصف القرآن الكريم 

القرآن الكريم، وجعمو سياجًا وحماية لمغة العربّية، وأنزل القرآن الكريم مرتال وفق 
صورة تعبيرية مّوحدة، ُأمر الرسول عميو الصالة والسالم بقراءة القرآن الكريم وفق 

ْك ِبِه لَِساَنَك : ىذه الصورة التي نزل بيا، المتمثمة في قول اهلل عز وجل اَل ُتَحرِّ

َنا َجْمَعُه َو ُْر َنهُ  لَِتْعَجَ  ِبهِ  ٌْ ِبْع  ُْر َنهُ   إِنَّ َعلَ َنا    َفإَِذا َ َرْأَناهُ َفاتَّ ٌْ ُثمَّ إِنَّ َعلَ

اَنهُ  ٌَ ...َب
إن قراءة القرآن الكريم عمى الصورة التي أنزل عمييا وقرئ بيا كفيمة . ()

بأن توحد الصورة القرائية لمنّص القرآني ميما اختمفت ألسنة القراء والدارسين في 
وىذا ىو تفسير ما نراه اآلن من توحد صورة قراءة القرآن الكريم لدى . بقاع األرض

ن كان أكثرىم ال يعرفون المغة العربية بل إن في العالم اآلن، . مختمف الشعوب، وا 
                                                           

الجامع ألحكام القرآن، :  من5 ص1 جزء من حديث نبوي طويل في وصف القرآن، اقرأه بتمامو في ج()
 .1952المشيور بتفسير القرطبي، مطبعة دار الكتب المصرية، 
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ماليين البشر من حممة القرآن الكريم، يتمونو حق تالوتو، وىم ال يعرفون المغة، 
إن ىذه القراءة الموحدة ىي . ذلك ألنيم تمقوه سماعًا مرتاًل بالصورة التي نزل عمييا

أخبر بو في سورة الفرقان، حيث قال عز  (الترتيل القرآني)ما سماه القرآن الكريم 
ِه اْلقُْر ُن ُجْملَةًا َواِحَدةًا َكَذلَِك لُِنَثبَِّت ِبِه فَُؤاَدَك : وجل ٌْ َ  َعلَ َوَ اَ  الَِّذٌَن َكَفُروا لَْواَل ُن ِّ

ْلَناهُ َتْرِتٌالًا  َوَرتَّ
مِّ ُ  : وأمر بو سبحانو بقولو تعالى() َها اْلُم َّ ٌُّ ا أَ ٌَ  إاِلَّ َ لٌِالًا  َ ٌْ    ُِم اللَّ

  ِنْصَفُه أَِو انقُْ  ِمْنُه َ لٌِالًا  ِه َوَرتِِّ  اْلقُْر َن َتْرِتٌالًا ٌْ َك   أَْو ِ ْد َعلَ ٌْ ا َسُنْلِقً َعلَ  إِنَّ

. () ً َ ْوالًا َثِقٌال

ِبْع  ُْر َنهُ : إن الترتيل القرآني بيذه الصورة التي نزل عمييا  َفإَِذا َ َرْأَناهُ َفاتَّ
ْلَناهُ َتْرِتٌالًا : وأخبر اهلل عز وجل بيا المنياج اإلليي -  باختصار شديد–، ىو َوَرتَّ

ولو تصورنا أن . القويم، والتدبير اإلليي المحكم لحفظ القرآن الكريم إلى يوم الدين
مقروءًا ىكذا دون -  صمى اهلل عميو وسمم–القرآن الكريم نزل عمى سيدنا محمد 

ضوابط صوتية محكمة، ىذه التي أصبحت تدرس فيما بعد في نطاق عمم 
األصوات الذي ييتم بوصف األصوات ومخارجيا وطبيعتيا وتأثير بعضيا ببعض، 

لو نزل القرآن الكريم مقروءًا، ولم يمزم أحد بطريقة محددة لمقراءة، لتشتت القرآن 
عمى سيوب الميجات والمكنات المختمفة، ولصار يبتعد شيئًا بعد شيء عن صورتو 
اإلليية التي نزل بيا، والختفى القرآن الكريم بصورتو الصحيحة، في ثنايا الميجات 
المتعددة، وأرجاء التبدالت الصوتية والتغيرات المغوية، والتطورات الداللية التي ال 

. نياية ليا

حفظو اهلل عز وجل بمبدأ الترتيل القرآني الذي نزل -  إذن–إن القرآن الكريم 
ن القرآن الكريم بصورتو الثابتة، التي ال يأتييا الباطل، وال . بو، وقرئ عميو وا 
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 .5-1:  سورة المزمل()



 

 
 

83 

 بحكمة اهلل –تغيرىا السنون، بمنيج عممي محكم، وأسموب عممي ممزم، ىو أيضًا 
. حفظ المغة العربية من االنقسام واالندثار- وتدبيره

ن . فالمغة العربية باقية ما بقي القرآن الكريم، ودائمة ما دام القرآن الكريم وا 
. القرآن الكريم دائم باق ما دامت السموات واألرض، وما اختمف الميل والنيار

فأين تذىبون؟ -  

بل . وكيف يفكر ىؤالء الذين يقولون بفم عريض إن المغة العربية تحتضر-  
إن أحد كبار المغويين الذي كنا نعده من األخيار، خرج عمينا بتصريح منذ وقت 

. قريب بأن المغة العربية بقي من عمرىا ثالثة عقود

إن المغة العربية المتمثمة في أبيى صورىا، وأزىى زينتيا في القرآن الكريم 
صنعت لمجتمعيا ىذا المجد العريض، وىذه الحضارة السامقة، وىذا التراث الضخم 

وما زالت المغة . التي ما زالت البشرية تعتمد عميو في تطورىا الحضاري المستمر
العربية، المغة األم في المجتمع العربي اإلسالمي الواسع، تصنع مجتمعيا المتقدم 
الزاىر إلى مسافة سبعة قرون، أو تزيد، قدمت فييا لإلنسان من أصناف العمم 

ولكن ال بد من اإلشارة السريعة إلى . وفنون القول ما ال يتسع لو ىذا المجال
ميادين العمم التي ازدىرت في ظالل القرآن الكريم، وفي حقول القول الواسعة في 

وفي أثناء ذلك كمو عرفت . ميادين األدب والنقد والبالغة وعموم المغة بشكل عام
اإلنسانية المصادر والمراجع الكبيرة في مختمف العموم واستمعت إلى سادة الشعر 

. والبالغة واألدب، الذين ما زال ذكرىم يمأل الدنيا ويشغل الناس
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قال أحد المستشرقين األلمان ذات مرة عن الشعر العربي، لو لم يكن عند -  
العرب إال المتنبي سيظل أدبيم من أرقى اآلداب العالمية، ولو لم يقل المتنبي إال 

: بيتًا واحدًا من الشعر، لظل بو أشعر الناس، قيل ما ىذا البيت؟ قال

 خمقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا
 

 لفارقت شيبي موجع القمب باكيا
 

لو عددنا عشرة من العمماء الذين غيروا وجو : وقال أحد العمماء الغربيين -
. العالم، لكان الخميل بن أحمد الفراىيدي أحد ىؤالء

إن المغة العربية ىي التي صنعت ىذا المجد الكبير وىذا التراث الضخم، ألن 
األمة ال تقوم إال بمغتيا، وال تتفوق وال تتقدم إال بمغتيا، إن العالقة بين المغة األم 

. وبين مجتمعيا عالقة ارتباط دائم، وعالقة بناء متداخل، وانصيار تام
تسمح العرب منذ نزول القرآن الكريم بالكممة القوية والمغة العالية فممكوا 

األرض من أقطارىا، ووصموا إلى أعمى درجات العمم، إن ىذه حقيقة راسخة، المغة 
القوية تصنع األمة القوية، وليس أقوى من المغة التي يزود اهلل عز وجل بيا رسمو 

وأنبياءه، وقد نصرىم اهلل عز وجل ومكن ليم في األرض بالكممة الحرة، الكممة 
ٌٌَِّن َرُسوالًا : القوية الواضحة، الكممة الصادقة، قال تعالى ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفً اأْلُمِّ

ٌَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َ ْبُ  لَِفً  ٌِهْم َو ٌَُ كِّ اِتِه َو ٌَ ِهْم   ٌْ ْتلُو َعلَ ٌَ ْنُهْم  مِّ

ِبٌنٍ  َضاَلٍ  مُّ
() .

إن الكممة ليا السمطة األولى في تشكيل حياة الناس، عمى مختمف 
حكامًا ومحكومين، وسائمين ومسؤولين، إن اهلل عز وجل أرسل رسمو : مستوياتيم

باليدى ودين الحق، بكتبو وكمماتو، وجعل حكمو كّمو وحكمتو جل شأنو مرتبطًا 
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ا أَْهَ  اْلِكَتاِب َتَعالَْوْا إِلَى َكلََمٍة َسَواء : بكالم اهلل وكمماتو، قال اهلل عز وجل ٌَ   ُْ 

َنُكمْ  ٌْ َنَنا َوَب ٌْ ...َب
ًَ :  وقال تعالى() ْفلَى َوَكلَِمُة ّللّاِ ِه َوَجَعَ  َكلَِمَة الَِّذٌَن َكَفُروْا السُّ

ا َوّللّاُ َعِ ٌٌ  َحِكٌمٌ  ٌَ اْلُعْل
يشمل الكون كمو بما فيو من  (كممات اهلل)إن تعبير . ()

أسماء ومسميات وأحكام وقواعد وفرائض وسنن وتشريعات وقوانين، ولو أن الخمق 
قال . جميعًا أمضوا العمر كمو في شرح كممات اهلل لما بينوا منيا سوى أقل القميل

هُ ِمن َبْعِدِه َسْبَعُة : اهلل عز وجل ُمدُّ ٌَ َما ِفً اأْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة أَْ اَلٌم َواْلَبْحُر  َولَْو أَنَّ

َ َعِ ٌٌ  َحِكٌمٌ  ِ إِنَّ ّللاَّ ا َنِفَدْت َكلَِماُت ّللاَّ أَْبُحٍر مَّ
، وىذا المعنى نفسو تبينو وتؤكده ()

 ُ  لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداًا لَِّكلَِماِت َربًِّ لََنِفَد اْلَبْحُر : آية سورة الكيف في قولو تعالى

َ ْبَ  أَن َتنَفَد َكلَِماُت َربًِّ َولَْو ِجْ َنا ِبِمْثلِِه َمَدداًا 
() .

ذلك أن الكممة ىي الفعل، والفعل ىو القوة والحركة والتطور والتقدم نحو 
نجازات في كل . األمام إن الكممة ىي قانون الحياة الذي يترجم عماًل وسموكًا وا 

إن الكممة الصادقة ىي الفعل اليقيني المبني عمى المبدأ . مجال وفي كل مكان
الصحيح والدين القويم، والعزم الصادق، واليدف المرسوم بالكممة الصادقة الفاعمة 
انطمقت األمة العربّية إلى األعمى، إلى السمو الحضاري، فكان منيا العمماء في 
كل مجال، واألدباء في كل فن، وشيدت الحضارة العربّية أوسع نيضة عمرانية 

. وأغنى حركة تأليفية عمى مر القرون الماضية
والكممة ىي المغة، المغة التي تصنع األمة البانية، األمة الفاعمة، األمة 

مثاًل سوى اسم  (العروبة)فميست . المنتجة، والمغة ىي التي تشكل ىوية األمة دائماً 
                                                           

 .64:  آل عمران()

 .40:  التوبة()

 .27:  لقمان()

 .109:  الكيف()
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ال فإنو ليس لو سمطان دون ذلك . يستمد قيمتو من نسبتو إلى المغة العربية، وا 
فميست العربية ألحد منكم من أب أو أم، إنما ىو المسان، وىو نّص حديث رسول 

إلى بعض الصحابة عندما رآىم يثيرون سممان -  صمى اهلل عميو وسمم–اهلل 
. ()بشيء سقط عمى لسانو رأوا فيو لحناً -  رضي اهلل عنو–الفارسّي 

لقد صنعت المغة العربية المجتمع العربي وحمقت بو عاليًا، عدة قرون، منذ القرن 
اليجري األول حتى القرن العاشر اليجري، وفي ىذه الحقبة التي استمرت عشرة قرون 
متكاممة كانت شمس الحضارة العربية ساطعة عمى الكون كمو، وفي نياية ىذه الفترة، 
أي في القرون الثامن والتاسع والعاشر اليجرية ألفت كثير من الموسوعات العممية، 

والمعاجم المغوية، والسير والتراجم، وكتب البمدان واألقطار، ما تزال الحضارة اإلنسانية 
. تنيل منو وتعده من مصادر المعرفة األساسّية

إن المغة العربية كالشمس تشرق في األجواء الصافية وتنشر ضوءىا في كل 
اتجاه، أما إذا تمبدت الغيوم، وادليم الجّو، فإن الشمس تنكسف، ويخفت ضوؤىا، 

ذا كانت المغة العربّية قد صنعت المجتمع واألمة بكل كفاءة . وتذىب حرارتيا وا 
واقتدار، فإن ىذه المغة قد انحدرت بفعل عوامل كثيرة، وانحدرت معيا األمة 

العربّية، وضعفت وأحاط بيا األعداء من كل جانب، وتخمت عن المكانة العظيمة 
. التي كانت عمييا

إن المجتمع الذي عّز وسما بسمّو لغتو آن لو أن يدرك أن الدورة الطبيعية في 
الحياة أن المجتمع ال بد لو أن يصنع لغتو وأن يسمو بيا، لكي يستمر في حياتو، 
وأن ينيض من كبوتو، وأن يقف عمى قدميو من جديد، وأن يمارس ما قام بو في 

األمة والمغة األم ثنائية : صنع الحضارة اإلنسانية من قبل، إن ىذا يثبت أن ثنائية
                                                           

تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العممية، بيروت، .  أحمد بن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم()
 .169ص
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بانية وليست ثنائية متناقضة متباعدة، إن وجود أي عنصر من ىذه الثنائية عامل 
فعال في وجود اآلخر، فإذا كانت المغة العربّية قد صنعت أمتيا الماجدة، فقد آن 
ليذه األمة أن تحفظ سر وجودىا وقوتيا، وأن تعيد القوة لمغتيا، لتكون حاضرة في 

. كل مجاالت الحياة، لترد عمميًا عمى كل محاوالت النيل منيا واإلساءة إلييا

يقاف مسيرتيا أو  تضافرت عوامل كثيرة جدًا عمى إضعاف المغة العربّية وا 
تعطيميا، منيا أسباب خارجّية تتمثل فيما يحوكو أعداؤىا من مكائد وعقبات 

يصدرونيا لنا عمى صورة فمسفات ومناىج تربوية جديدة، أو نظريات مشبوىة، 
. ظاىرىا فيو الرحمة وباطنيا من قبميم العذاب والدمار

لقد أدرك أعداء المغة العربّية أنيا ىي سّر تفوق األمة العربّية وتقدميا، فأرادوا 
أن ييدموىا من الداخل، وأن يشنوا عمييا اليجمات اليدامة في صورة نظريات 

حديثة، ومناىج متقدمة، ويمكن أن يشير إلى شيء منيا باختصار شديد، ألن ىذا 
: البحث ال يتسع لتفصيل القول فييا

إبعاد المغة العربّية عن مجال التعميم، بحجة أن العموم تتقدم بسرعة، وأنو  -
 .ليس لدييا من المصادر العممية، والكفاءات البشرية ما يقوم بذلك

إبعاد المغة العربية عن الحياة، وعن لغة التواصل في المؤسسات الرسمية  -
وغير الرسمية بحجة أن المغة العربية قاصرة عن أن تكون لغة الوسائل المتطورة 

 .في التواصل والبحث واإلعالم

استبدال الحروف الالتينية بالحروف العربية ألنيا حروف غير مستخدمة  -
في األجيزة والوسائل الحديثة، وأنيا حروف فييا مشاكل كثيرة كالصور المتعددة 
 .لمحرف الواحد، ووجود الحركات الكثيرة التي تمزم إلدراك الداللة الصحيحة لمكممة

استبدال الميجات والمغات العامية بالمغة العربّية الفصحى بحجة أن المغة  -
 .الفصيحة صعبة التعمم والتعميم وأن المغات العامية أوسع انتشاراً 
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 .وغير ذلك من األفكار غير الصحيحة عند البحث العممي الجادّ 

وثمة أسباب داخمية من أبناء األمة نفسيا ومن فعل المجتمع نفسو، يؤدي 
تضافرىا واألخذ بيا إلى إضعاف مستوى التعامل بالمغة العربية بيا عن أن تكون 

وسأعرض فيما يمي بعض وسائل العالج . لغة الحياة والعمم والتدريس واالتصال
المقترحة ليرتفع المجتمع بمغتو، وتعود بدورىا إلى القيام بوظيفتيا المقدسة، وفي 
عرض ىذه الوسائل يبدو بوضوح تمك األسباب التي تعمل عمى إضعاف مكانة 

 .المغة في نفوس أبنائيا

العمل بكل الوسائل عمى بناء مكانة المغة العربية في نفوس أبنائيا، حتى تعود  -
 .كما كانت دائمًا المغة العزيزة المقدمة التي يعد المحن فييا خروجًا عن الدين

الدعوة الممحة إلى تعريب التعميم بكل مراحمو، وبخاصة أن األمة العربية  -
 .ىي األمة الوحيدة التي تدرس عمومًا كثيرة، وتخصصات جديدة بغير المغة األم

االىتمام بمعمم المغة العربية بشكل خاص، والمعمم أيًا كان تخصصو بشكل  -
عام، حتى يكون أىاًل لحمل ىذه األمانة العظيمة، وأن يتقبل بإيمان ويقين أن 

يكون معممًا لمغة العربّية في كّل مكان يحّل فيو، وفي كل مناسبة يدعى إلى القول 
 .فييا

إن المعمم الجيد الناجح يصنع طالبًا مخمصين ناجحين، والمعمم قدوة لطالبو 
والمعمم عندما يعشق عممو ويجب لغتو يخمص في . في مختمف مراحميم التعميمية

العمل، ويتفانى في خدمة طالبو، ويزرع في قموبيم حب المغة التي ىو يحبيا 
. ويحب تدريسيا والتمثيل بنصوصيا البديعة وأدبيا الرفيع

ولكن المعممين، في معظميم، في وقتنا الراىن، منذ الربع األخير من القرن 
 مع األسف –العشرين، وحتى ىذا العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ىم 

. في حالة من الضعف وعدم التأىيل، ينعكس سمبًا وخطرًا عمى طالبيم- الشديد
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إن المعمم من ناحية نفسية، ومن جية عممية ال يممك الفرصة لكي يقوم بعممو خير 
فيو من ناحية اجتماعية، ليس في المقام األول الذي يجب أن يكون عميو، . قيام

وىذا تقصير شديد من المجتمع الذي يحرص عمى معالجة األخطار التي تحيق 
لى إعادة النظر في مناىج  بو، وىو من ناحية عممية بحاجة إلى تأىيل كبير، وا 

لى مراجعة التشريعات التربوية التي تتعمق بمناىج المغة العربية،  التربية والتعميم، وا 
وبشروط النجاح والرسوب، وبنصوص المحتوى التعميمي، وما إلى ذلك مما يعّد 

 إن المحتوى الذي يدرسو الطالب، عندما يختار اختيارًا () .عممية تربوية متكاممة
تربويًا موفقًا يصنع الجيل المؤمن بربو، والواثق بمغتو والخادم لمجتمعو، والساعي 

لقد أشار طو حسين من قبل إلى خطورة ما يدرسو الطالب عندما . لنيضة أمتو
" في األدب الجاىمي"قال في مقدمة كتابو . يكون بعيدًا عن أشواق األمة وىموميا

نما يدرس فييا شيء غريب ال : "ما نصو إن لغتنا العربّية ال تدرس في مدارسنا، وا 
. ()"صمة بينو وبين الحياة، وال صمة بينو وبين عقل التمميذ وشعوره وعاطفتو

إن إنصاف المعمم، عمميًا وعمميًا، ىو السبيل الميم في إنجاح عممية التعميم، 
. ولو أثر كبير في إعادة الحياة إلى المغة العربية

خراج الكتاب المدرسي  - االىتمام بتطوير وسائل التدريس ووسائل التقويم وا 
عداد المواد النافعة وتوفير المراجع والمصادر الالزمة في كل مراحل  الجيد، وا 

الدراسة وىذا كمو من شأن المؤسسات التعميمية التربوية وعمى رأسيا وزارة التربية 

                                                           

 (الموسم الثقافي السابع والعشرون) انظر في مسألة المعمم وما يتعمق بو بحثين لي، نشر األول في كتاب ()
 تشرين األول، 29-27معمم المغة العربية في التعميم العام، في : لمجمع المغة العربية األردني، بعنوان

معمم المغة العربية في المرحمة : بعنوان (الموسم الثقافي الثامن والعشرون)م، والثاني في كتاب 2009
الواقع : األساسّية الصفوف األربعة األولى، معايير اختياره وتأىيمو ودوره في بناء المجتمع المتطور

 .م2010 تشرين األول، 28-26والمأمول، وكان ذلك في 

 .7، ص1933 طو حسين، في األدب الجاىمي، طبعة مصر، القاىرة، ()
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والتعميم ووزارة التعميم العالي، والجامعات الرسمية والخاصة، والمؤسسات التربوية 
. بشكل عام
بحاجة إلى حممة وطنية -  والعربي بشكل عام–إن المجتمع األردني  -

عادة مكانتيا الصحيحة إلى المقام األول الذي يجب أن  لخدمة المغة العربية، وا 
تكون فيو ىذه الحممة الوطنية يجب أن تقوم بيا وزارات الدولة كميا، الخارجية 

والداخمية والبريد والمواصالت واإلعالم والسياحة، وكل ما يتصل بيا من مؤسسات 
ودوائر، إن المجتمع األردني مطالب بأن تحل المغة العربّية في كل مكان، وأن 

تزال من شوارع مدنو وقراه، ومن واجيات مؤسساتو ودوائره، كل ما ليس لو عالقة 
 .بالمغة العربّية

كذلك يجب أن تقوم وسائل اإلعالم المتعددة بواجبيا الكبير في خدمة  -
ن مكانة التمفزة واإلذاعة والصحافة كبيرة في التأثير والتوجيو  .المغة العربية، وا 

إن أمر المغة ال يصمح إال بما َصَمح بو أولو، لقد حممت المغة العربية 
النصوص األدبية العالية من شعر ونثر، ومن قصائد وخطب ورسائل وحكم وأمثال 

ووصايا في العصور المتقدمة الزاىية، ثم حممت القرآن الكريم ببيانو المعجز، 
وبنائو الفريد، عمينا، عمى المجتمع الذي يريد أن يصنع لغتو، أن يعود إلى القرآن 
الكريم، الذي أنزلو اهلل عز وجل بمسان عربي مبين، وأن يتخذ منو المصدر األول 
لتعمم المغة وتعميميا، ثم يستعين بعد ذلك بكل كنوز ىذه المغة من ذخائر لغوية، 

ونصوص عالية، يقوم في مقدمتيا الحديث النبوي الشريف، إن المغة العربّية 
كالشمس تشرق إذا اتصمت بالقرآن الكريم والنصوص الفصيحة وتضعف وتغيب 
إذا اىتمت بمثل ما نراه مسيطرًا اآلن عمى حياتنا األدبّية مما يحاولون أن يقفوه 

. عمى قدمين خشبيتين صناعيتين، ولكن ىييات
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األحرى بأبناء العربّية أن يعودوا إلى أميم لتعيد : "ولفنسون. يقول المستشرق أ
إلييم بنية نفوسيم وتقودىم إلى بناء مجتمع عممي سميم يحمل في رحمو معالم 

. ()"التطور
: كممة أخيرة، أشواق وآفاق
قصة من الخيال العممي، يمكن تمخيصيا  (جول فيرن)كتب األديب الفرنسي 

في أن مجموعة من الباحثين المغامرين حفروا نفقًا باتجاه مركز األرض؛ وعندما 
بمغوا ذلك المركز، ركزوا فيو لوحة كبيرة سطروا عمييا عبارات بالمغة العربية تخّمد 

لماذا اخترت أن تكون الموحة بالمغة : ولّما ُسئل األديب الفرنسي. إنجازىم الكبير
 ().ألن العربّية ىي لغة المستقبل بال ريب: العربّية؟ قال

. فعسى أن يكون ىذا المؤتمر خطوة إلى األمام نحو المستقبل العربي
اًا لََّقالُوا لَْواَل : ويقول اهلل عز وجل في كتابو الكريم ٌّ َولَْو َجَعْلَناهُ  ُْر ناًا أَْعَجِم

ٌُْؤِمُنوَن ِفً  ى َوِشَفاء َوالَِّذٌَن اَل  ًٌّ  ُْ  ُهَو لِلَِّذٌَن  َمُنوا ُهدًا ًٌّ َوَعَرِب اُتُه أَأَْعَجِم ٌَ لَْت   فُصِّ

َكاٍن َبِعٌدٍ  َناَدْوَن ِمن مَّ ٌُ ى أُْولَِ َك  ِهْم َعمًا ٌْ  َذاِنِهْم َوْ ٌر َوُهَو َعلَ
 ويقول اهلل عز وجل ()

ى َوُبْشَرى : أيضاً  َثبَِّت الَِّذٌَن  َمُنوْا َوُهدًا ٌُ بَِّك ِباْلَحقِّ لِ لَُه ُروُح اْلقُُدِس ِمن رَّ  ُْ  َن َّ

ًٌّ   لِْلُمْسلِِمٌنَ  ِه أَْعَجِم ٌْ ٌُْلِحُدوَن إِلَ ٌَُعلُِّمُه َبَشٌر لَِّساُن الَِّذي  َما  قُولُوَن إِنَّ ٌَ ُهْم  َولََقْد َنْعلَُم أَنَّ

ِبٌنٌ  ًٌّ مُّ َوَهـَذا لَِساٌن َعَرِب
.  صدق اهلل العظيم()

والحمد هلل رب العالمين 
 

                                                           

 .146ولفنسون، تاريخ المغات السامية، دار القمم، بيروت، ص.  أ()

 .103 ممدوح خسارة، قضايا لغوية معاصرة، ص()

 .44:  سورة فصمت()

 .103-102:  سورة النحل()
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التعلٌقات والمنا شات 
 

عبد الرحمن الهاشمي . د- 

أخذ عمى الدكتور عودة ضربو أمثمة، لمحفاظ عمى المغة، من الغرب وعدم 
التعريج عمى تاريخنا الزاخر بيذه األمثمة التي يبدو فييا الحرص جميًا عمى سالمة 

عالك : مثال ذلك حين سئل الخميفة العربي األموي عبدالممك بن مروان: المغة، فيقول
شيبني ارتقاء المنابر خشية المحن، رغم أنو من : فقال! شيب يا أمير المؤمنين؟

. فصحاء العرب المعروفين

ورأى أن السمع واألبصار واألفئدة وسائل تعمم لمغة ولغيرىا من المعارف، ولكن 
السمع ىو األساس في تعمميا؛ فالكفيف مثاًل يتعمم المغة ولكن األصم ال يتعمميا، وأن 

! ماذا فعمنا ليذا المعمم؟: حب المغة يتأتي من معمم محّب ليا، ويتساءل

جامعة اإلسراء / حامد قنيبي. د -

قال إنو يمكننا فيم قضية من يصنع اآلخر األمة أم المغة، بالعودة إلى تاريخ 
األمة العربية اإلسالمية وبنزول القرآن بالمغة العربية ومخاطبتو لألمم كافة، وكما 

تشير الدراسات الحديثة إلى أنو بعد ثالثة أجيال يصبح المتعمم بالمغة العربية عربيًا 
وتسقط عنو صفة الجنسية األصمية لو، وأن بعض األمم التي تخشى عمى 

حضارتيا ووجودىا تسجل إنجازاتيا وتاريخيا بالمغة العربية؛ ألن العربية ستكون 
. لغة المستقبل ولغة العالم في آخر الزمان كما يقال

نقابة المهندسين األردنيين / حاتم البشتاوي. م- 

تحدث عن وسائل التعمم ومصادره، وأورد في ىذا المقام إحصائية تبين كمية 
: المعمومات التي يتمقاىا الطفل عن طريق حواسو المختمفة وقد جاءت كاآلتي
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عن طريق السمع % 16من ىذه المعمومات تأتينا عن طريق البصر و% 70
. من مصادر أخرى% 2عن طريق الممس و% 12و

ن دّل ىذا عمى شيء فإنو يدل عمى أن اإلنسان يحصل عمى جل المعرفة  وا 
التي تربي الفكر والعقل عنده في فترة الطفولة المبكرة، ويبدأ الطفل بالتمقي عن 
طريق السمع في األسبوع السادس عشر من عمره أي قبل والدتو؛ فالطفل يسمع 

وىكذا، والسنوات العشر .. صوت الماء الذي تشربو أمو أو القرآن الذي تقرؤه
األولى من عمره ىي التي تتشكل فييا معرفتو ووعيو؛ لذا فاالىتمام بيذه الفترة 

. المبكرة من عمر الطفل غاية في الضرورة لتنمية المغة والحفاظ عمييا

رد الدكتور عودة أبو عودة - 

لقد : رد عمى الدكتور الياشمي الذي أخذ عميو ضرب أمثمة من الغرب بقولو
أوردت أمثمة كثيرة في البحث ألسيادنا من السمف الصالح، ولكني آثرت في 

- صمى اهلل عميو وسمم-قال الرسول : العرض عدم ذكرىا ألني لو بدأت بقولي
ىذا شيخ لغوي يريد أن يروج بضاعتو بأقوال الناس، ولكن : وقال عمر، لقيل عني

حين - صمى اهلل عميو وسمم-قول النبي  : األمثمة عمى ذلك ال حصر ليا ومنيا
، واإلمام الحسن حين شكي لو أمام "أرشدوا أخاكم فقد ضل: "رأى رجاًل يمحن

". أخروه: "يمحن، قال

كما رأى أن العربية لسان، وأن المغة ممكة تكتسب بيذا المسان؛ إذ يقول 
وُح األَِمٌنُ َنَ  َ : تعالى ِبٌنٍ   ِبِه الرُّ ًٍّي مُّ  َعلَى َ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذِرٌَن ِبلَِساٍن َعَرِب

ويستشيد ىنا بحادثة من زمن النبي عميو الصالة . فنزل بو، أي بيذا المسان
والسالم؛ إذ تناحر رجالن أحدىما سممان الفارسي، فأغمظ اآلخر القول عمى 

ليست العربية ألي منكم -: "عميو الصالة والسالم-سممان؛ فغضب، فقال النبي 
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؛ ولذلك بعض األعاجم فقيوا المسان العربي وصاروا "من أب أو أم إنما ىو المسان
. البخاري ومسمم وغيرىما: سادة الدنيا بمؤلفاتيم بالعربية أمثال

اتفق الدكتور عودة مع الدكتور حمدان نصر الذي رأى أن األسرة تمعب دورًا 
. أساسًا وكبيرًا في لغة أبنائيا وثقافتيم

وأكد أىمية المعمومات الرقمية التي أوردىا الميندس البشتاوي ويعدىا مذىمة 
وموسوعية، ولكنو يرى أىمية دور السمع في التعمم وأنو يسبق بقية الحواس، وقد 
ورد في القرآن الكريم متقّدمًا عمييا، والواقع يثبت ذلك؛ فيناك ماليين المكفوفين 
الذين ال يبصرون ولكنيم يسمعون وصاروا شيئًا مذكورًا، ولكن ليس في الدنيا 

 .عشرات ممن ال يسمعون وعال ذكرىم


