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مقدمة 

 ثمة حقيقتاف متبادلتاف ىما أف المغة سمكؾ، كأف ىدفيا خمؽ سمكؾ، كىي بما 
تحكيو مف قيـ كمبادئ كحكمة كفمسفة أساس في خمؽ التفكير لدل الفرد، كىي التي 
تصكغ تفكيره كرؤاه كشخصيتو، كبالمقابؿ يككف الفرد الذم ىك نتاج المجتمع المثؿ 

ف كانت  كالقدكة التي تممؾ التغيير كالتأثير في شخصية أفراد آخريف، إذ المغة كا 
المخزكف الجمعي لممارسة أبناء المجتمع لممكة المساف، كالكالـ ىك الحدث المادم 
ف بدا االثناف متقابميف لدل دم سكسير إال  الحقيقي الذم يمتمكو الفرد مف المغة، كا 

. أف الحقيقة أف ىذا التقابؿ ىك تقابؿ تكامؿ ال تناقض كتنافر
 كالفرد يكتسب المغة ال محض أصكات لمتكاصؿ الضركرم لمبقاء فحسب، بؿ 
يكتسبيا بما ترمز إليو مف مدلكالت، فالمغة كالفكر كجياف لعممة كاحدة، كقد دلت 
الدراسات التربكية كالنفسية عمى أف نمك المغة يساكقو نمك في التفكير كاالرتقاء 

العقمي، فإذا أحسف المجتمع أداء رسالتو المغكية كحرص عمى تمقيف أبنائو النماذج 
ضمف - العميا، كذلؾ كفؽ منيج عممي يعتمد التخطيط أساسان في تشكيؿ ىكيتيـ 

أفرادا مميزيف كاستطاع بذلؾ أف يكجد مجتمعان يحمؿ قيمان كأفكارا مف شأنيا أف 
. تدفعو كترفعو إلى القمة بيف المجتمعات اإلنسانية كتجعمو جديرٌا بخالفة األرض

يعالج ىذا البحث جدلية العالقة بيف المغة كالفرد، كالمغة كالفكر، كيشير مف 
خالؿ استقراء الكاقع المغكم لألمة أف أىـ تحريؼ في لسانيا ينصب في معظمو 

عمى االنحرافات الصكتية مما يخمؽ فجكة بيف المستكل العامي كالمستكل الفصيح، 
كيرل أف البد مف السعي لردـ ىذه الفجكة؛ كذلؾ بإحياء كؿ أصكات الفصيحة كفؽ 
خطة عممية في الحياة العامة، كما يقترح خطكات إجرائية إليجاد جيؿ عربي أصيؿ 

.  يعتز بيكيتو كثقافتو ابتداء مف أصغر نكاة فيو كىك الفرد
 أهمية الدراسات اللغوية والتخطيط اللغوي



 

 
 

98 

إف مكضكع ىذا البحث ينضكم تحت ما يسمى بالمسانيات التطبيقية، 
(Applied Linguistics) ذا كانت المسانيات عمكمان عممان نظريان، فإف الغاية  كا 

ـٌ كتعميـ أم عمـ ىي استكشاؼ الثكابت كالحقائؽ األساسية فيو؛  المثمى مف تعم
ليتحكؿ بعد تأصيمو إلى مرحمة التطبيؽ العممي باإلفادة منو في الكاقع الحياتي بما 

 .ينعكس عمى الفرد كالمجتمع، فالتطبيؽ ىك خالصة العمكـ النظرية

كعميو، فإف المسانيات التطبيقية تضطمع بميمة تحكيؿ المعرفة المغكية، سكاء 
بتحديد طبيعة المغة، أك مناىج تحميميا إلى تطبيؽ عممي تؤديو جارحة المساف، 

فحصاد المعرفة المسانية يؤدم إلى تحصيؿ المعرفة المغكية التي تؤدم إلى تنظيـ 
التفكير المغكم كتيذيب المساف فإطالقو بالمغة المتعممة، فالمسانيات التطبيقية معنية 

 .باستثمار المفاىيـ المسانية بتحكيؿ التنظير إلى تطبيؽ نفعي

إذف فيذا العمـ جسر يربط قنكات عممية متنكعة، كىك عمـ ذك أنظمة متعددة، "
في تحديد المشكالت المغكية ككضع الحمكؿ المناسبة  (األنظمة)تستثمر نتائجيا 

ليا، كعمى الرغـ مف أف المسانيات النظرية ليست العنصر الكحيد في ىذه التكليفة، 
  .()"فإنيا تبقى أىـ عنصر فييا

النفسية، كاالجتماعية : فيي تفيد مف المسانيات النظرية بفركعيا المتنكعة
المعجمية كالسياقية، أسمكبيان : كالتربكية، كالصكتية، كالداللية بفرعييا الرئيسيف

 .كبراغماتيان، كغيرىا 

                                                           

العناتي، كليد، المسانيات التطبيقية كتعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا، الجكىرة لمنشر كالتكزيع،  .
الراجحي، عبده، عمـ المغة التطبيقي كتعميـ المغة : كانظر. 17ـ، ص2003ىػ 1424، 1عماف، ط 

 .12، 11ـ، ص 1992العربية، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
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المسانيات التطبيقية تضـ العمـك التي تطبؽ الدرس المساني النظرم، كتعميـ "ك
المغات القكمية كاألجنبية، كصناعة المعاجـ، كالترجمة، كأمراض الكالـ، كمختبرات 

". ()المغة

أف ىذا العمـ ال يسعى إلى دراسة المغة في ذاتيا كمف "تكحي بػ" تطبيقي"فكممة 
نما يسعى إلى أىداؼ عممية نفعية، شأنو في ذلؾ شأف جميع العمكـ  أجؿ ذاتيا، كا 

. ()..."التطبيقية التي تتكجو إلى أىداؼ خارج الحدكد الحقيقية لمعمكـ، 

، ككأم عمـ ()كينصب االىتماـ في ىذا البحث عمى تعميـ العربية ألبنائيا
تطبيقي ال بد أف يعمد المتخصصكف بو إلى رسـ حدكده، كأساسياتو، كتحديد 
 .أىدافو، كأبجدياتو، كمشاكمو، كحمكليا، كذلؾ بالتخطيط لو بدقة ككعي كاقتدار

كلعمو مف التعسؼ بمكاف تقسيـ العمـك إلى نظرية كتطبيقية، كاحتساب العمـك 
. اإلنسانية بما فييا مف عمـك المغة نظرية، كينظر إلييا عمى أنيا درجة ثانية

كحقيقة األمر أنو لكال المغة ما كاف الفكر، كلكال الفكر ما قامت الحضارة، كمف ىنا 
عٌد أجدادنا العمكـ الشرعية أشرؼ العمكـ ألنيا نقمية ال عقمية، كعٌدكا عمـ المساف 

، كالطريؼ أف ىذه الفكرة انتقمت إلى الغرب كما انتقؿ فكر ابف خمدكف ()أكليا
كامالن فقاـ عمـ االجتماع عندىـ عمى ما جاء عنده، كتغيرت نظرة الغرب إلى 

لى العمكـ اإلنسانية كتنبيكا بناءن عمى ذلؾ إلى دكرىا في صياغة شخصية  المغات كا 
                                                           

-1416، 1قٌدكر، أحمد، مبادئ المسانيات، دار الفكر، دمشؽ، كدار الفكر المعاصر، بيركت، ط  .
 .27ـ، ص1996

 .73دراسات في المسانيات التطبيقية، ص .

المسانيات التطبيقية كتعميـ المغة : لمزيد مف التفصيؿ في العالقة بيف المسانيات كتعميـ المغات، انظر .
 .171العربية لغير الناطقيف بيا، ص

عبد السالـ الشدادم، خزانة ابف خمدكف بيت الفنكف : ابف خمدكف، عبد الرحمف، المقدمة، ت:انظر .
 .191، ص4، 6، الفصؿ5كالعمـك كاآلداب، ج
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اإلنساف فالمجتمع، كبدأ مع عصر التنكير إيالء ىذه العمـك أىمية خاصة، فيي 
مفتاح العمـك األخرل، كىي التي تعمؿ عمى تعبئة الشعكب كصقؿ شخصية 

اإلنساف كتكجييو، قرأت في أحد ممفات المخابرات البريطانية عمى لساف عميؿ 
سرم ليـ سمى نفسو محمدان كادعى أنو مف أصفياف، ككاف يتجسس عمى الدكلة 

العثمانية قبؿ سقكطيا بمائة سنة تقريبان، أكجد مذىبان دينيان في المنطقة لتنفيذ أفكار 
كمعتقدات معينة، ككاف مف ضمف ما ذكر أنو كاف لدييـ في دائرتيـ بمندف غرفة 
كاسعة مصممة عمى شكؿ بيت الخالفة كفييا أشخاص يشبيكف كيمبسكف ثياب 

الشخصيات ابتداء مف الخميفة كانتياء بالحاجب، فإذا أرادت بريطانيا تطبيؽ سياسة 
ما أك طرح فكرة ما أرسمت مبعكثيا إلى ىذه الفرقة فألقاىا عمييـ فتقمص كؿ منيـ 

الشخصية التي يمثميا، ثـ ترؾ كؿ يتصرؼ كيظير ردة الفعؿ المتكقعة لحصر 
الردكد كاإلجابات، كما ذكر الجاسكس نفسو في ممفو ذلؾ أنو كاف مف اإليجابيات 

في الثقافة اإلسالمية أف العمـك الشرعية بما فييا المغكية كالتاريخية ىي أشرؼ 
العمكـ، كأنو ينبغي أف تحكؿ إلى سمبية بأف تككف أدنى العمكـ، كأنو ينبغي 

 . التخطيط لإلكثار مف المدارس كالجامعات عمى أف ال تخرج إال الغث كالجيمة

. إف النظر في كاقع األمة اليكـ يؤكد أف ىذيف اليدفيف تحققا فعالن كما رسـ
كال ننسى أف نشأة االستشراؽ أصالن كانت مف أجؿ خدمة أىداؼ سياسية؛ ألنو ال 
يمكف أف تستعبد أمة إال إذا قرأت فكرىا كمعتقداتيا، كال تستطيع ذلؾ إال بدراسات 

تحكيؿ : لغكية سابقة لتتمكف مف فيـ تمؾ الثقافات كالدخكؿ إلييا مف مبدأ معركؼ
اإليجابيات في تمؾ الثقافة إلى سمبيات، كتعميؽ السمبيات، كما نرل اليـك الثكرات 

- آنؼ الذكر-التي تقـك عمى أساس مذىبي أك عرقي، كىك مما ذكره الجاسكس 
ثغرات ثقافية، كقد ذكر صراحة، فيي تدخؿ إلى األفراد كالجماعات مف خالؿ 

صراحة أنو ينبغي العمؿ عمى تعميؽ الخالؼ بيف السنة كالشيعة، فنظرية المؤامرة 
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حقيقية ال كىـ، فميس مف شيء في ىذا العالـ مترككان لمصدفة، إف عالـ المغة كعالـ 
االجتماع كعالـ النفس يحظكف لدل الغرب منذ قرنيف بأىمية بالغة، فالدراسات المغكية 

كاالجتماعية كالنفسية تسبؽ أم ىجـك عمى أم دكلة، كذلؾ مف خالؿ تكجيو تمؾ 
األمة عف طريؽ الالكعي كمف خالؿ كسائؿ اإلعالـ المتنكعة إلى تبني قناعات تخدـ 
أىدافيا كتييئ ليا األجكاء المناسبة؛ فتضمف النصر كتحقيؽ اليدؼ، كما تكجد قاعدة 

 . مضادة ألم ردة فعؿ تتكقع

فمثالن نتساءؿ لماذا لـ تيب األمة عندما غزا األمريكاف العراؽ، ككيؼ تمكنت 
مف ىزيمة نظاـ صداـ مع كجكد اآللة؟ كلماذا كانت الثكرة في مصر سممية فمـ 
يتدخؿ الجيش؟ كلماذا مكنت أمريكا الشيعة مف الحكـ في بغداد عمى الرغـ مف 
عدائيا إليراف؟ كلماذا الثكرة في سكريا ىي أعنؼ ما يمكف أف يككف؟ كلماذا لـ 

يحظر الطيراف عمى النظاـ في سكريا كما حظر في العراؽ؟ كلماذا لـ يمت ييكدم 
كاحد في أحداث الحادم عشر مف سبتمبر؟ كلماذا سمح لحماس بالكصكؿ إلى 

السمطة ؟ كما العالقة بيف الصيف كاليند كركسيا مف جية كالنظاـ في 
 الخ......سكريا؟

رادة الشعكب، إال أننا نريد  ف كنا ال نقمؿ مف شأف الثكار كا  كؿ شيء مبرمج كا 
أف نقكؿ بأننا ينبغي أف نككف قادريف عمى التخطيط المضاد، كعمى قدر مف الكعي 

 .بحيث نكجو سفينة القدر باتجاه مصالحنا نحف ال مصالًح غيرنا

إف الرسالة المغكية عمكمان كاإلعالمية منيا خصكصان ىي األساس في خمؽ ما 
 . يجرل مف أحداث حكلنا كتكجيييا

كعميو فإف الكعي بالمغة كالخطاب يكاد يككف فرض عيف عمى كؿ فرد مف 
كلعمي مف أناس . ىذه األمة؛ إذ يترتب عميو مصيره، كنمط عيشو كحياتو أك مكتو

أدركت منذ استمعت إلى خطاب صداـ حسيف في آخر - ربما بحدسي المغكم- قمة



 

 
 

102 

أف العراؽ كمف بعده المنطقة كاممة مقبمة عمى حرب عالمية - مؤتمر عربي حضره
ضركس، فقد كاف الخطاب مختمفان تمامان كنبرة صداـ كانت مختمفة، ككاف فيو جرأة 
غير معيكدة؛ كلـ نستفد مف الدرس ألننا لألسؼ إلى ىذه المحظة ال نكلي تحميؿ 
الخطاب أم أىمية حقيقية عمى الرغـ مما يترتب عميو مف مصير كاستقراء لما 

 .يجرم كلما سيجرم

إف حركب العالـ منذ األزؿ كحتى نمقى اهلل تقكـ أصالن عمى صراع ديني أك 
مذىبي أك سياسي، كفي المحصمة ىك صراع آيدكلكجي شئنا أـ أبينا، ألنو صراع 

 .عقدم عمى نحك ما

كمف ىنا كانت المغة أىـ مككف مف مككنات ىكية الفرد كاألمة، كعنصران 
أساسان في تشكيؿ شخصيتو، فالمرء حيف يكتسب المغة يكتسب معيا ما تحكيو مف 

مضمكف فالمغة ليست مجرد كعاء يمكف استبدالو، كال أصكات فحسب، إنيا 
أصكات مشحكنة بالداللة، بؿ ىي كالفكر يتخمقاف بكشائج ال يمكف فصميا، كىذا 

يفسر لنا محاكلة تغريب المساف لدل شباب ىذه األمة كىك ليس بالتغريب الشكمي، 
إنما يرافقو تغريب لمجناف كاإلنساف، كنحف اآلف أماـ تحدو كبير كىك كيؼ نعرب 

العقؿ العربي كذاؾ لف يككف إال بالتخطيط لتعريب سمعو كبصره، كلعؿ السمع أكالن 
مقدـ عمى البصر في الخطاب القرآني ألنو ال يمكننا أف نتحكـ بو كما نتحكـ 

 .ببصرنا، فيك بالضركرة محكـك بكؿ ما يمتقطو بغثو كسمينو

في العالـ العربي " Language planning"إف األخذ بمبدأ التخطيط المغكم "
اليكـ، قد يككف الخطكة األكلى عمى بداية الطريؽ لحؿ مشكالت حياتنا المغكية، 

كىي مشكالت جديرة بأف تككف في مقدمة مشكالتنا القكمية كالسياسية 
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 إذ بدكف ذلؾ ال يتحرر العقؿ العربي فالمجتمع العربي مف سطكة ()."كاالجتماعية
. التغريب 

 (Engineering مصطمح اليندسة المغكية"كيطمؽ أحيانان عمى التخطيط المغكم 

(Language ، كيسعى ىذا العمـ إلى حؿ مشكالت االتصاؿ المغكم عمى مستكل
الدكلة أك الكطف، كذلؾ بتقديـ خطط عممية كاضحة كمحددة األىداؼ لمتصدم 
لممشكالت المغكية، كاقتراح الحمكؿ العممية كالعممية لذلؾ، كفؽ برنامج زمني 

 . ()..."محدد

كال بد أف يقابؿ التخطيط العالمي لتذكيب ىذه األمة تخطيط مف المخمصيف 
مف أبنائيا لتثبيتيا عمى ألسنة أبنائيا كفي قمكبيـ بؿ إلشاعتيا في العالـ لتككف لغة 

. عالمية أكلى

 

 

                                                           

ـ، 2000-ىػ1420خميؿ، حممي، دراسات في المسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية، مصر،  .
كلمزيد مف التفصيؿ عف حاؿ المسانيات التطبيقية في العالـ العربي، كمجاالتيا كحقكليا . 13ص
تقدـ المسانيات في "صيني، محمد إسماعيؿ، المسانيات التطبيقية في العالـ العربي، ضمف : انظر

 الرباط، منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك 1987األقطار العربية، كقائع ندكة جيرية، إبريؿ 
 .248-217، ص1991كالثقافة، يكنسكك، دار المغرب اإلسالمي، بيركت، ط

 .80دراسات في المسانيات التطبيقية، ص .2
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اللغة والعقل 

إف العقؿ اإلنساني ميٌيأ بالخمؽ ليفكر في مسألة عممية عكيصة كفي الكقت 
نفسو قادر عمى أف يفكر في المغة كسالمتيا كمفرداتيا كقكاعدىا لتسير بخط مكازو 
كمتضافر مع الفكرة العممية، كىذا ما جعؿ كتني يذىب إلى أف المغة تفكير غير 

. ()"مباشر، كأف المغة لفكر اإلنساف كاألدكات ليديو
كىنا إنما يتحدث عف المغة المتحصمة، ال عف المغة في طكر التحصيؿ، فالمغة 
التي يمتمكيا المتكمـ تصبح نشاطان غير مباشر، بمعنى أف المرء ال يشعر بالعمميات 
العقمية المعقدة التي يخطكىا الدماغ قبؿ النطؽ كأثناءه، فالدماغ المتالكو ىذه الميارة 

إلخ، ليجد المتكمـ نفسو يتكمـ دكف ...المألكفة لديو يعمؿ كيختار كينسؽ كيرسؿ إشارات
أف يشعر بتمؾ العمميات، كأما المسألة العممية أك الفكرية كالتحميؿ الفيزيائي أك 

الكيميائي، أك غيرىما مف شرح كتحميؿ أم مسألة عممية أك فكرية فذاؾ الذم يككف 
 . العقؿ فيو مشغكالن يفكر فيو تفكيران مباشران كاعيان 

أما تعمـ المغة األجنبية فيتـ مف خالؿ التفكير المباشر؛ ألف قكاعدىا عند - 
المتعمـ جديدة لـ يألفيا الدماغ، فيك يفكر فييا كما يفكر في أم مسألة أك معمكمة 
عممية جديدة، كال تتحكؿ المغة إلى تفكير غير مباشر يعمؿ في الكقت نفسو مع 

النشاط المباشر إال عندما تترسخ قكاعده في الالكعي مف األلفة كالدربة فتصبح أداة 
لفكره؛ لذا جدير بأف ينبو إلى أف امتالؾ الفرد لمعربية ال يتحقؽ إال عندما يصبح 

. قادران عمى التفكير بالعربية، أم بتحكيؿ العربية إلى أداة لفكره
: مما يعني أف تفكير اإلنساف ينقسـ إلى اثنيف

 

                        مباشر     غير مباشر 

    في القضية المنطقية الرياضية    في بناء المغة كنطقيا 
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كىذا ما يجعؿ اإلنساف قادران عمى أف يفكر في المسألة العممية حسابيان 
الخ، كفي الكقت نفسو يستطيع أف يتكمـ، بمعنى أف تتـ عمميات القياس ....كمنطقيان 

عمى األنظمة المغكية صكتيان كصرفيان كمعجميان كنحكيان كبيانيان مع مراعاة حاؿ 
رساؿ إشارات إلى جياز النطؽ إلخراج كؿ صكت مف  المتمقي كسياؽ المقاؿ، كا 

 . مكانو كترتيبو في كممات فجمؿ، يتـ ذلؾ في زمف مذىؿ

كىذا ما يجعؿ المرء يشعر بجيد في التفكير عندما يفكر في قضية عممية أك 
فكرية في حيف ال يشعر بأنو يفكر أصالن عندما يتكمـ عف ىذه القضية، ألف المغة 

 ():عمى حد تعبير ابف خمدكف" ممكة"تصبح 
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المغات لفكر "كىذه النقطة ىي التي أفاد منيا كيتني في تعريفو السابؽ بأف 
 " اإلنساف كاألدكات ليديو

فطرة، مكىبة، غريزة، عادة؟ إنيا ألفاظ قد تبدك : ىؿ تعني: فما ىي الممكة
" ممؾ"مترادفة غير أنو بينيا بكف شاسع، فمك عدنا إلى الداللة المعجمية لمادة 
مساكو كالتمكف منو كاكتسابو ، مما ()لكجدنا أف المعنى يشير إلى حيازة الشيء كا 

ينفي ككنيا غريزة أك فطرة بحتة، فيي مكتسبة، لكنيا ليست بالعادة المكتسبة 
فحسب بؿ ىك أف تكتسب عادة كتمير بيا كتحذؽ، كيألفيا دماغؾ، فتبدأ أكالن 
إف )بالتفكير المباشر، ثـ عندما تتكرر يحفظ الدماغ خطكاتيا كترتيبيا فينكب عنؾ 

كيؤدم الميمة كحده مصدران أكامره مباشرة إلى أجيزة المغة كجياز  (جاز التعبير
النطؽ فتتكمـ، كذاؾ يشبو حقان ما يحدث لدل ذكم الصناعات كالميارة، فالسائؽ 

المتدرب في البدء يفكر خطكة خطكة بشكؿ كاع مباشر بما يريد أف يفعؿ ابتداءن مف 
جمكسو إلى مقعد القيادة كتراه يسأؿ نفسو ماذا أفعؿ اآلف، ثـ عندما يألؼ ذلؾ 

تجده ال يفكر إال أنو دخؿ السيارة، فقطع المسافات كالتـز بإشارات المركر 
كالسرعة، كتكقؼ كمشى حسب األصكؿ كىك يتكمـ أك يفكر في أمر آخر حتى 
كصؿ إلى مقصده دكف أف يشعر بأم جيد فكرم ألنو امتمؾ ىذه الميارة، فعمى 

 .الرغـ مف أنيا عادة إال أنيا صارت لشدة امتالكو ليا كأنيا مكىبة أك غريزة
ألنو يبدأ باالكتساب كىك في بطف : فالمغة ممكة لدل اإلنساف حتى المجنكف

أمو يختزنيا مع شؽ سمعو كبصره، كعندما يخرج إلى الحياة يظؿ يختزف ثـ تبدأ 
البأبأة كالمأمأة، بالحرفيف الشفكييف أبسط األصكات كأيسرىا مخرجان عميو، ثـ يقمد 
الكبار كيردد كمماتيـ كجمميـ، ثـ يؤلؼ جمالن لـ يسمعيا مف قبؿ، ككما يتفاكت 
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تقانيـ يتفاكت المتكممكف في ذلؾ، فالممكات  الحرفيكف في قدراتيـ كامتالكاتيـ كا 
 تتفاكت لدل المتكمميف بتفاكت تحصيميـ فييا كمراسيـ ليا كامتالء كفاياتيـ بيا

الخصائص التي ينفرد بيا الذكاء البشرم مستمدة "كتشير الدراسات إلى أف 
. ()"مباشرة مف امتالؾ اإلنساف لممقدرة المغكية

كلك رجعنا إلى عمـ النفس المغكم لكجدنا أف العمماء يتفاكتكف في نظرىـ إلى 
المغة فمنيـ مف يرل أف المغة تسبؽ الفكر، كمنيـ مف يرل أنيا الحقة عميو كىي 
 .كسيمة اتصاؿ كمنيـ مف يرل أنيما يمشياف معان فال كجكد ألحدىما دكف اآلخر

لكف الدراسات األخيرة في عمـ المغة العصبي تخٌطئ القكؿ بأف المغة كسيمة 
اتصاؿ، كترل أف ذلؾ يعني أننا ال نختمؼ عف الحيكانات، كتثبت الدراسات 

ف  بالتجربة فساد ىذا القكؿ كترل أف المغة اإلنسانية أعمؽ مف مجرد االتصاؿ، كا 
 .كاف االتصاؿ إحدل كظائفيا

فإف نظـ التكاصؿ عند الحيكاف إما أف تعبر عف حالة المرسؿ في تمؾ 
المحظة، أك تحاكؿ التأثير في سمكؾ المستقبؿ، أما المغة اإلنسانية فال تقؼ عند 
حدكد التعبير عف رغبة اإلنساف أك مشاعره، كال عند تأثير في اآلخريف مع أننا 

كثيران ما نستخدميا في أداء ىذه الكظائؼ، بؿ تعبر أيضان عف كـ ال نياية لو مف 
المعمكمات التي ال تقتصر عمى أرقاـ اليكاتؼ كالميف كاألذكاؽ في اختيار 

الحقيقي كعمر )المكسيقى كألكاف الطعاـ، بؿ تشمؿ أيضان حجـ الكرة األرضية 
كالمبادئ األساسية كالتسكيؽ كالرياضيات كطبائع الخنافس كسمكؾ  (الككف التقديرم

                                                           

، 1محمد زكريا، جامعة الممؾ سعكد، الرياض، ط. د:  بيكرتكف، ديريؾ، المغة كسمكؾ اإلنساف، ترجمة.
 .200_ىػ1422



 

 
 

108 

ـ، كىذه 1808مايك أيار عاـ 2البركتكنات كاألحداث التي شيدتيا مدينة مدريد يـك 
. ()."جميعيا أشياء ال عالقة ليا بما يريد المتكمـ أك الكاتب في لحظة الكالـ

 كىذا ما جعؿ اإلنساف جديران بخالفة األرض، كمكمفان بالشريعة كالرسائؿ 
: ()يقكؿ ابف خمدكف. السماكية في حيف لـ يكمؼ الحيكانات بذلؾ
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: ()كتكصؿ بعض عمماء النفس إلى أف التفكير ينقسـ إلى نكعيف

يضـ عمميات حسابية تتـ فقط بفضؿ االستجابات : التفكير المكصكؿ- 1
 .العصبية المحفزة بكجكد أشياء خارجية، فيي استجابة لغريزة فطرية

يضـ عمميات حسابية تتـ كفؽ تمثيالت داخمية أكثر : التفكير المفصكؿ- 2
ديمكمة ليذه األشياء، فيذه العمميات الحسابية ال تنشأ بالضركرة عف أسباب 

خارجية، كال تؤدم بالضركرة أيضان إلى استجابة حركية فكرية، فجميع المخمكقات 
فكؽ المستكيات المتدنية مف تطكر الدماغ قادرة عمى التفكير المكصكؿ، بينما 

كمف ىنا . اإلنساف كحده ىك القادر عمى ممارسة التفكير المكصكؿ كالمفصكؿ معان 
 .كاف التفكير المكصكؿ فعاالن في حماية أركاح المخمكقات كسالمتيا

كمف ىنا كانت المغة ىي الشيفرة التي تمثؿ األفكار، فالمغة ىي التي تكجد 
فمك لـ نكتسب المغة لما استطعنا  (التفكير)المساحة العصبية المخصصة لمعمؿ 

. ()تمثيؿ األشياء

ف لـ ينطؽ، كما في الصـ، نقكؿ عمى   كقد يدعي قائؿ بأف اإلنساف يفكر كا 
الرغـ عمى أنو ال ينطؽ إال أنو يمتمؾ لغة ما في دماغو يشترؾ مع الناطقيف فييا 
كىي تككف بدءان عمى شكؿ إشارات كيرككيميائية ثـ تتحكؿ إلى الرمكز المنطكقة، 

 .كاألىـ عندما يحكليا إلى إشارات مرئية

بيف التفكير المباشر - مف كجية نظرم- كعميو فإف ثمة عالقة كثيقة 
كالتفكير المفصكؿ كالكعي كىك غير آلي؛ كبيف التفكير غير المباشر كالتفكير 
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المفصكؿ )المكصكؿ كالالكعي، فيك آلي كتجدر اإلشارة إلى أف التفكير 
 .()ال يمكف أف يككف بدكف نظاـ إشارم رمزم ((المباشر)

كينبغي أف نشير ىنا إلى أمر بالغ األىمية، كىك أف المغة تتمقى بطريقتيف، 
 .()عف طريؽ الكعي كعف طريؽ الالكعي

أما التعمـ عف طريؽ الكعي فيككف باختيار المتعمـ االنخراط في برنامج - 
 .إلخ...دراسي يدرس فيو قكاعد العربية كأصكليا مف نحك كصرؼ كصكت

كأما التعمـ عف طريؽ الالكعي فيككف باإللحاح عمى الذىف باالستماع إلى - 
المغة مطبقةن عمى ألسنة أىميا، كفي اإلعالـ، كفي المكاقؼ الحياتية المختمفة، كفي 

النماذج المغكية العميا المسمكعة، فتتكرر ألفاظ، كتيرٌسخ قكاعد صكتية كصرفية 
كنحكية في دماغ المتعمـ، فيألؼ سماعيا، ثـ تؤدم ألفتو ىذه إلى استخالص 

قكاعدىا ذىنيان، فيؤدم ذلؾ إلى ألفة كجرأة تدفعانو إلى محاكاة النمكذج المسمكع 
، كاألصؿ أنيا تتمقى عند الطفؿ مف المجتمع عف "بالتقميد، فتتحصؿ لو الممكة

كتختزف فيو كممات بجرسيا كتترسخ أفكاران بدالالتيا كتصبح جزءان . طريؽ الالكعي
مف تككينو الثقافي، كقد أدرؾ العرب القدماء ىذه المسألة فكانكا يدفعكف بأبنائيـ 
منذ الصغر إلى البادية حيث القبائؿ الفصيحة فيتعممكف الفصاحة عف طريؽ 

صمى اهلل عميو –أف إماـ الفصحاء رسكلنا محمدان - الالكعي باالستماع، كتعممكف
لفرد تكماتيس كتابا بعنكاف األذف أ لقد كضع . ىك أحد أئمة ىذه المدرسة–كسمـ 

حياة اإلنساف الجسدية كالنفسية كالمغة، يتكمـ فيو عمى دكر ىذا العضك الرئيس في 
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يستيقظ عمى "فيي اآللة التي بيا يتمقؼ اإلنساف الكالـ كالتي بكاسطتيا . كاالجتماعية
، كذلؾ فإف التشريح كدراسة تطكر الجنيف في رحـ أمو يدالف عمى أف الفـ "كجكد ذاتو

يككناف مجمكعة  (عضك تمقي الكالـ)كالجزء الخارجي مف األذف  (عضك الكالـ)
كىذا يدؿ عؿ أف استعماؿ . كاحدة قبؿ كصكؿ الجنيف إلى مرحمة متأخرة مف نمكه
كما يدؿ عمى أف معرفتنا لمعالـ . الحنجرة في الكالـ يككف مشركطا باستماع األذف لو

عمى صكتنا " عضكيا"تتـ مف خالؿ تعرفنا - كىي معرفة صكتية قبؿ كؿ شيء– 
. بكاسطة األذف

أف االكتساب ىك التعمـ الناتج مف التعرض لمغة كممارستيا في "كلسنا نرل 
ظركؼ المنيجية كما ىي الحاؿ في تعمـ الطفؿ لغتو األكلى، أك تعمـ األجنبي 
المغة عف طريؽ االستعماؿ كاالحتكاؾ بالناطقيف بيا، أما التعمـ فيك ما يحدث 
نتيجة لمجيكد منظـ كما في الدراسة المنيجية لمغة ما، كمف ىنا كاف التأكيد 

التعمـ بالنسبة لمغة األجنبية التي غالبان " بالنسبة لمغة األكلى، كعمى" االكتساب"عمى
". ()ما يدرسيا المرء في ظركؼ منيجية

كنرل أف ىذا التفريؽ بيف االكتساب كالتعمـ كىمي، فالمغة اكتساب سكاء عف 
غير أف الفرؽ بينيما ىك . طريؽ المجتمع بالسماع، أك عف طريؽ المناىج بالتعمـ

أف نقطة االنطالؽ في األكؿ ىي اكتساب المغة تطبيقان محاكاة لالستعماؿ، ثـ 
اختزاف القاعدة ذىنيان لمقياس عمييا، كذاؾ عف طريؽ اإللحاح عمى الالكعي كما 

 .ذكرنا آنفان 
دراؾ مف المتعمـ بأف يتعمـ -  كأما الثاني فيك اكتساب يتحصؿ بكعي كا 

القاعدة ثـ يحاكييا استعماالن، فيما عمميتاف متعاكستاف تؤدياف إلى نتيجة كاحدة 
 .ىي اكتساب المغة
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 كمف المالحظ أف الطالب العربي بات كاألجنبي حيف يتعمـ العربية ييتـ 
بتعمميا عف طريؽ الكعي مف خالؿ االكتفاء بمفردات المنيج الذم بيف يديو، كىك 

غالبان ما يككف مكتكبان، كييمؿ جانب االكتساب كالتعمـ عف طريؽ الالكعي؛ لذا 
نرل أنو مف الضركرم أف يراعي أستاذ العربية التحدث بالعربية الفصحى ال في 
قاعة الدرس فحسب، بؿ خارجيا في مكتبو، في مخالطتو لمطالب في الرحالت 
كغيرىا، كما ينبغي أف تٌكفر مادة لغكية كثقافية متنكعة مف النثر كالشعر، كفؽ 

مستكيات مختمفة يزكد بيا الطالب ليستمع إلى أكبر قدر ممكف مف النماذج العميا، 
كالبد مف تنبيو الطالب إلى ىذه المسألة كدكرىا في مؿء كفايتو بالعربية الفصيحة، 

كما تتيح لمطالب أيضان أف يقارف بيف ما تعممو في المنيج الدراسي كما يستمع 
إليو،  

:" ()كىذا مفاد قكؿ ابف خمدكف
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كقد سبؽ بذلؾ األلماني ىكجكشك خاردت الذم عد مف أكائؿ مف أشاركا إلى 
ذلؾ أف إبداع فرد ما يمكف أف يشيع عف "دكر األفراد في حفز التغيرات المغكية 

". ()طريؽ التقميد
فالفرؽ بيف الطريقتيف في االكتساب المغكم ىك الفرؽ بيف التفكير المباشر، 

 .كالتفكير غير المباشر
إف مف يتعمـ لغة غير لغتو األـ يبدأ عف طريؽ الكعي بالتمقيف كالدراسة فيك 

يتعمميا عف طريؽ التفكير المباشر، فإذا مارسيا كسمعيا كثيران صارت ممكة 
كتحكلت إلى منطقة التفكير غير المباشر؛ لذا فإف أىـ سبب يحكؿ بيف العربية 
الفصيحة اليـك كأبنائيا ىك أنيا تحكلت إلى نشاط مباشر لمفكر كدرس الفيزياء 

كالرياضيات كنحكىا، فالطالب يتعمميا كأم لغة أجنبية، لذا ينبغي أف نسعى إلى 
تحكيميا إلى منطقة التفكير غير المباشر، غير الكاعي كذلؾ باتخاذ التدابير 

المناسبة؛ كذلؾ بتحكيميا إلى ممكة برفع الكفاية المغكية كما يترتب عمييا مف أداء 
-  كما ذكرنا آنفان –بالتركيز عمى حاستي السمع كالبصر، كالسمع ىك األىـ كاألكؿ 

بأال يستمع المرء ابتداء مف مرحمة ككنو جنينان إال إلى النماذج المغكية الفصيحة 
العميا مف قرآف كحديث نبكم كمحاضرات كمناظرات، فيجب أف تككف البيئة ابتداء 
مف األـ كاألب بيئة تتخذ مف الفصيحة لغة حكار كنقاش كحياة كعمـ، ثـ عندما 

يذىب الطفؿ إلى المدرسة ينبغي أف تراعى فصاحة المعممة كسالمة مخارج 
األصكات لدييا، فإف تمقى الطفؿ كفايتو بالمغة اإلنجميزية كالعامية صار صعبان 
عميو تعمـ الفصيحة؛ ألنيا إذ ذاؾ تككف ىي األجنبية، كما ينبغي أال تقع عينو 

                                                           

سعد عبد العزيز مصمكح، ككفاء كامؿ فايد، المجمس : إفيتش، ميمكا، اتجاىات البحث المساني، ترجمة .
 . 95ـ، ص 2000األعمى لمثقافة، المشركع القكمي لمترجمة، 
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 الداللة

عمى الحركؼ العربية إال في أبيى صكرىا كأجمؿ خطكطيا بفرضيا عمى لكحات 
. اإلعالـ كالشاشات كالالفتات كاآلرمات، ألف ذلؾ يؤثر في الكعيو

فالتثقؼ كالتعميـ ما بعد الطفكلة يصقالف الشخصية، بيد أف التثقؼ كالتعمـ في 
مرحمة الطفكلة كخاصة المبكرة يبنياف الشخصية، كحقيقة األمر أنو ال يمكنؾ أف 

 .ما لـ تكتسب تمؾ الممكة منذ الصغر- إال ما ندر- تككف متكممان كفصيحان 

كنحف عندما نتكمـ عف شخصية الفرد ال يمكف إال أف نبدأ مف الطفكلة إذ 
 سنة حيث يككف 12-3تشير الدراسات إلى أف أفضؿ سف لتعميـ اإلنساف مف 

. ()"قادران عمى حفظ المعمكمة كاسترجاعيا

 .كىذه الفترة ذاتيا يتـ فييا بناء معظـ شخصية اإلنساف كمياراتو كمعتقداتو

ف كانت كسيمة نقؿ المعرفة إال أنيا ذاتيا معرفة،  كينبغي أف ندرؾ بأف المغة كا 
كأف التفكير كالمضمكف لمرسالة المغكية يسير مكازيان كمساكيان لأللفاظ الدالة عميو، 

كقد حسـ الجرجاني ىذه المسألة حيف قاؿ بالنظـ رافضان الفصؿ بيف المبنى 
، كىك ربط حقيقي بيف ()كالمعنى، فقاؿ بأف المباني تقتفي في نظميا آثار المعاني

 .المغة كالفكر

فالمرء حيف يكتسب المغة يكتسب ما تحكيو مف مضمكف إذ يسير خط المبنى 
. مكازيان لخط المعنى ليؤديا معان إلى ما يسمى بالداللة فيي محصمة االثنيف معان 

  خط المبنى
                                                           

الكيالني، إيماف، المغة كالثقافة كالطفؿ، البكاسؿ، مديرية التكجيو المعنكم كالثقافة العسكرية، : انظر .
 .22ـ، ص2004، أيمكؿ(15)، العدد(5)السنة 

، 2محمد الداية، مكتبة سعد الديف، دمشؽ، ط: الجرجاني، عبد القاىر، دالئؿ اإلعجاز، ت: انظر .
 .95، 94ـ، ص1987-ىػ1407
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  خط المعنى 

 (قيـ)                       في الذىف 

كالمغة في ذاتيا تخضع لمجمكعة مف التقاليد المغكية الرمزية التي تعارؼ 
عمييا المجتمع، كىي أيضان تنقؿ قناعات كمعاني لدل الفرد أك قيمان تعارؼ عمييا 

: (المتمقي)المجتمع، كىدفيا خمؽ شخصية الفرد 

  مجمكعة مف الرمكز التقاليد المغكية التي تعارؼ عمييا المجتمع 

  

 (المغكية كالفكرية)                             تشكيؿ شخصية الفرد

 معاف كقيـ تعارؼ عمييا المجتمع 

ذا كانت المغة ىي المخزكف الجمعي لممارسة أبناء المجتمع ممكة المساف كما  كا 
 .حدد دم سكسير، كالكالـ ىي الحدث الحقيقي المادم لممارسة الفرد لممكة المساف
فيذا يعني أف المغة أشبو ما تككف ببحيرة تصب فييا جداكؿ كالـ األفراد 

لتشكؿ في النياية شخصية أمة، كلتعبر عف ركح أمة؛ كبالمقابؿ فإف ىذه البحيرة 
كبيا يصكغ جممة نحكية لتؤدم  (معنى كمبنى)ىي التي يمتاح منيا األفراد الكممة 

كظيفة داللية، كالداللة ىدفيا تغذية المتمقي كالتأثير فيو ليتبنى مكقفان أك يتخمى عف 
يمكنو أف يؤثر في  (الفرد)مكقؼ، ليتبنى أفكاران كيرذؿ أخرل، كعميو فإف المتكمـ 

أفراد، كبالتالي في مجتمع، كبالمقابؿ فإف الفرد محكـك بما يتبنى مف قيـ يتبناىا 
المجتمع يكتسبيا المرء إذ ىذه الثنائية مف ثنائيات دم سكسير ذات حديف في 

داللتيا التقابمية، فاألصؿ أف تككف تقابؿ تكامؿ ال تنافر كذلؾ عندما يتبنى الفرد 
قيـ المجتمع كعاداتو كيسعى إلى تطكيرىا بما يتفؽ كمصمحة العامة، غير أف الفرد 
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في المجتمع اإلنساني خاصة نسيج كحده، فعمى الرغـ مف اتفاؽ في األفراد 
بالسمات العامة كالييكؿ العاـ إال أنو يتميز ببصمة إبياـ، كبصمة شعر، كبصمة 
جينية، كبصمة عيف، كبصمة أذف، كبصمة رائحة، كحتى بصمة لغكية كمف ثـ 

بصمة فكرية كرؤيا خاصة تتفؽ مع غيرىا كتتشابو لكنيا بالتأكيد ال تطابقو، 
كجماع بصمتو خصكصية الممكة، كمف ىنا كاف الفرد إرادة كقدرة لمتعبير، كذاؾ 
عندما يخرج إلى مجتمع تسكده أفكار كعادات تحط مف قدره، كيميمو تحصيمو 

دراكو إلى رؤل يمكف أف تغير كاقعو ككاقع المجتمع بما فيو نجاتو كحياتو،  كثقافتو كا 
 .كذلؾ مف خالؿ النمكذج المطركح

فكما أف المجتمع يصكغ شخصية الفرد، فإف الفرد المتميز يمكنو أف يكجو 
 .مجتمعان كيغيره

فالكالـ لدل الفرد يسير في خطيف متكازييف متالزميف متتابعيف ليشكؿ ىكية 
الفرد، الذم بدكره يدخؿ في مخزكف المجتمع كيغير مف فكر أمتو كما في المخطط 

: التالي

 مجموعة من الرموز والتقاليد التي تعارف عميها المجتمع

  ىذا ىك مناط الحضارة كىكذا تبنى األمـ بالكممة المكجية المدركسة، 
 .كبالشخصيات القادرة عمى التأثير مف خالؿ نماذجيا المشرقة

المغة)
) 

 معانٍن 

يتكمـ )شخصية الفرد 
 (يبث

 ينتفي

 تقاليد لغكية كاجتماعية

معتقدات الفرد 
 كقناعاتو

تشكيؿ شخصيات 
 أفراد

 خمؽ مجتمع جديد
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، كالفكرة الكممة ىي أداة التغير، كىي التي تصنع المعجزات، (الفكرة)فالكممة 
كىي التي تحيي كتميت، فبالكممة أمر اهلل األرض فاستقرت، كالسماء فرفعت، 

اتيا طكعان أك : "كبالكممة خاطب رب العزة كالجاللة السمكات كاألرض فقاؿ ليما
بميس فأمرىـ " أتينا طائعيف: "كبالكممة أجابتا" كرىان  كبالكممة خاطب اهلل المالئكة كا 

بالسجكد آلدـ، كبالكممة خرج إبميس مف الجنة إلى األبد كخمد في النار، كبالكممة 
كسكس الشيطاف آلدـ كزكجو فبدت ليما سكآتيما، فأخرجيما مف الجنة إلى األرض 
بالكممة، كىا نحف نتحمؿ تبعة االنصياع لكممة العدك الناصح، كبالكممة تاب آدـ 
إلى ربو فقبؿ تكبتو، كبالكممة كاف عيسى، كبالكممة جاء الرسؿ جميعان، كبكممتيـ 

غيركا المجتمعات كأخرجكا الناس مف الظممات إلى النكر، كبالكممة يكحي شياطيف 
اإلنس كالجف إلى بعضيـ زخرؼ القكؿ، كبالكممة كاف الكشؼ عف القكانيف 

الخ فيؿ .. الطبيعية كالرياضية التي تحكـ الككف فكانت اإلنجازات العممية كالتقنية،
 .الككف إال كممات؟

ككما يتـ اكتساب المغة بمضمكنيا عف طريؽ الالكعي أك الكعي، فإف التغيير 
 .بالكممة الفكرة يككف أيضان عف طريؽ الالكعي أك الكعي

يتـ عف طريؽ الكعي كما نفعؿ اآلف بمعالجة مكضكع المغة كالفكر كىكية 
الفرد لتنبيو كعي المتمقي كتحفيزه عمى نقد ما حكلو، كذلؾ التخطيط كالتغيير 

 .إلحياء العربية كتعريب الفكر العربي

أما الطريؽ الثاني كعف طريؽ الالكعي كذلؾ باإلعالـ المكجو كالكتاب  -
المدرسي، كاألدب، كالفف، كالمسرح، كالدراما، كاألغنية، كاإلعالنات 

. التجارية
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 :الكفاية واألداء - 2

، كاألداء المقابؿ "competence"كيقصد بالكفاية المقابؿ لػ
عند تشكمسكي، أما الكفاية فترجمت إلى العربية أحيانان " performance"لػ
، كترجـ األداء عند باحثيف آخريف ()"الطاقة" كأحيانان أخرل ب()"السميقة"بػ
 " .اإلنجاز"بػ

كتخمط بعض الدراسات األسمكبية كالمسانية خمطان عجيبان بيف مفيكمي الكفاية 
كاألداء عند تشكمسكي، كمفيكمي المغة كالكالـ عند دم سكسير، كأحيانان أخرل 
. ()تجد رؤيتيـ ضبابية غير كاضحة في التفريؽ بينيما، كبعضيـ يراىما مترادفيف

ككاقع األمر أف تشكمسكي بدأ مف حيث انتيى دم سكسير في ثنائيتو بيف 
 .المغة كالكالـ، كلـ يكرر ما قالو دم سكسير بطريقة أخرل

ىك المخزكف الجمعي الكمي إلنتاج مجتمع -كما ىك معركؼ-فمفيـك المغة 
، كىي ()كالـ+ كالـ + ما مف المغة بممارستو ىذه الممكة، فيي حصيمة كالـ

تشكؿ بذلؾ بحيرة يصب فييا كالـ األفراد عمى فترات زمنية، أك في فترة زمنية 
محددة، كال يحيط بيا محيط، كبالمقابؿ ىي التي ترفد الفرد فيمتاح منيا ما يحتاج 
إليو مف كالـ، حيث الكالـ الحدث المادم الحقيقي الذم يمتمكو الفرد مف المغة، 

كىك بالمقابؿ يرفدىا، فيك يأخذ منيا بعضان يساعده عمى التكاصؿ مف بيئتو 

                                                           

، 2، نظرية النحك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الحديث، دار البشير، عماف، ط .المكسى، نياد .
 59ـ، ص1987- 1408

بكحكش، رابح، المسانيات كتحميؿ النصكص، عالـ الكتب الحديث، إربد، كجدارا لمكتاب العالمي، عماف،  .
 .49ـ، ص 2007، 1ط

 .49السابؽ ص .

يكسؼ غازم، كمجيد نصر، دار : ده سكسر، فريدناف، محاضرات في األلسنية العامة، ترجمة:  انظر.
  .33-31ـ، ص1984. ط.نعماف لمثقافة، لبناف، ، د
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االجتماعية كالتعبير عف فكره كأفكاره، كبالمقابؿ يمدىا بما يتميز بو مف خصكصية 
 .في ممارستو ليذه الممكة 

إف العالقة بيف المغة كالكالـ كالعالقة بيف المعجـ المغكم لكؿ المغة 
Dictionary كبيف المعجـ الخاص بالفرد ،Vocabulary فالعالقة بيف المغة ،

نتاج فرد، بيف كؿ كاسع ضخـ مثاؿ،  كالكالـ، ىي العالقة بيف إنتاج مجتمع، كا 
 .كبيف جزء محدكد ضيؽ منتخب كاقع

 فيي مجمكعة القكاعد التي يختزنيا الفرد مف المغة، يقيس :الكفايةأما - 
 .عمييا عندما يتكمـ، كيحكـ بيا عمى ما يسمع بالصحة أك الخطأ

 ().ىك القدرة الحقيقية عمى تطبيؽ ىذه القكاعد المختزنة في الدماغ: األداءك
إذان الفرؽ بيف الكفاية كاألداء ىك الفرؽ بيف النظرية كالتطبيؽ؛ لذا فإف الفجكة 

بينيما تضيؽ كتتسع حسب قدرة المرء عمى تحكيؿ النظرم إلى تطبيؽ، كتمثؿ 
 .القكاعد المغكية عند النطؽ كاستعماليا صحيحة 

ف كاف ينطمؽ مف فكرة اجتماعية المغة عند دم سكسير،  إف تشكمسكي كا 
بإشارتو عند الحديث عف الفطرة المغكية إلى أف اإلنساف يكلد كفي دماغو قكالب 
ذىنية لجميع لغات بني البشر، كعمى اختالؼ أجناسيـ، كأف ىذه القكالب يممؤىا 

، إال أف تشكمسكي مف أتباع المدرسة الذىنية ()الفرد مف المجتمع باالكتساب
األمريكية التي تصب اىتماميا عمى العمميات العقمية التي تجرم قبيؿ نطؽ 

 .المرسؿ، كالعمميات العقمية ما بعد سماع المستقبؿ الرسالة المغكية
                                                           

، 2004، 1المسافة بيف التنظير النحكم كالتطبيؽ المغكم، عمايرة خميؿ أحمد، دار كائؿ، ط: انظر .
 .276، ص252ص

زكريا، ميشيؿ، األلسنية التكليدية التحكيمية، كقكاعد المغة العربية، الجممة البسيطة، المؤسسة : انظر مثالن  .
كعمايرة، خميؿ أحمد، في نحك المغة . 9-7ـ، ص 1983-ىػ1403 ف1الجامعية لمدراسات كالنشر، بيركت، ط

 .58- 54ـ، ص 1984-ىػ 1404، 1كتراكيبيا، منيج كتطبيؽ، عمـ المعرفة، جدة، ط
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إذ تشكمسكي معني بالفرد ال بالمجتمع، كالكفاية كاألداء كالىما يشكالف 
إضافة  (الكالـ)جزأم الكالـ، أم مناطيما الفرد، فيك يضيؼ إلى ىذا المصطمح 

. نكعية حقيقية

 

 

  

 

  

 
  
  

 

كحقيقة األمر أف المجتمع يمتمؾ لغتو مف ما نطؽ ككتب أفراده، كىك أيضان 
كحيف . نمكذج قياسي لمنطكؽ الفرد ككتابتو، حيث تظير محصمة ما اكتسبو فييا

 .يخفؽ الفرد فذاؾ مؤشر إلى أف ثمة خمالن في ما يسمع أك ما يرل

المغة : نرل أف مف الضركرم أف يفيد كاضع المناىج كمعمـ المغة مف مفيكمي
كالكالـ، كذلؾ بأف ينتقي بالدراسة كالتخطيط الدقيؽ أىـ ما يحتاجو متعمـ العربية 
مف قكاعد أساسية مف كؿ مستكل مف مستكياتيا ما يكفيو ليتقف الكالـ، فيختار 

 ممكة المساف

 الكالـ المغة

 (نتاج مجتمع)مخزكف جمعي
الحدث الحقيقي مف لغة 

 الفرد

 (نتاج الفرد )

 األداء الكفاية

 (ذىنية)

 مكتكب منطكؽ
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األىـ كاألشيع منيا مما يصمح لتشكيؿ كفاية نظرية شاممة ليقيس عمييا في أدائو 
المنطكؽ كالمكتكب، بما يضمف تكاصمو مع أىؿ المغة كينمي فكره، كبما يساعده 
أيضان عمى تنمية كفايتو إف أراد، كالمقاربة بيف أدائو كبينيا، كما ينبغي أف تنتخب 

النماذج المغكية الرفيعة التي تمثؿ شخصية اإلنساف العربي المعتز بذاتو كأمتو 
كالجرمء الصادؽ الكاعي كما في شعر المتنبي كالمعرم كالشريؼ الرضي، ألف 
الطالب كىك يتعمـ المغة منيـ يقتبس رؤاىـ كيتبنى مكاقفيـ كيتأثر بشخصياتيـ 

 .كيككف امتدادا لفكرىـ 
كقد سعى بعض الباحثيف إلى تكظيؼ مفيـك الكفاية في رسـ مناىج تعميـ 

 .()المغة العربية ألبنائيا كلألعاجـ، كطبقو في تمؾ المناىج عمميان 
إف اإلفادة مف فكرة كجكد الفجكة بيف الكفاية كاألداء مف شأنو أف يركز عمى 
األداء في قياس إتقاف المتعمـ لمغة، فالتعكيؿ عمى النطؽ، كسالمة الكتابة، فيما 

 .المؤشراف عمى مستكل كفايتو

كلما كانت الفجكة في العربية الفصيحة بيف المنطكؽ كالمكتكب ضيقة جدان، 
كاف مف الضركرم قياس أداء الطالب يكميان نطقان ككتابةن، . فغالبان تكتب كما تنطؽ

حيث النطؽ السميـ يعينو عمى الكتابة السميمة، كالكتابة السميمة ترشده إلى النطؽ 
السميـ، كأف تككف الجمؿ المدركسة ذات محتكل قيـ ال مجرد جمؿ صماء سميمة 
بناء خاكية داللة، كأرل أف تقمص دائرة األسئمة المكضكعية في تعميـ العربية، 
كتكسيع دائرة األسئمة الكتابية، كاالستماعية، كأال ييكتفى باالمتحانات الثالثة 

المألكفة في النظاـ التعميمي عمكمان، فال بد أف يصحح منطكقيـ كمكتكبيـ يكميان أك 
. أسبكعيان، لتصبح العربية عادة ممارسة حية

                                                           

العناتي، كليد، نياد المكسى، كتعميـ المغة العربية، رؤل منيجية، سمسمة كتب ثقافية، كزارة الثقافة  .
 .237 كما بعدىا، ص 135ـ، ص2005األردنية، عماف، 
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 موقف العربية بين المعيارية والوصفية

إذا كانت جؿ المغات الحديثة اليـك تنتيج نيجان كصفيان؛ النسجاميا مع منطقيا 
كمعتقداتيا كىدؼ حياتيا، كخاصة األكركبية التي تحكلت إلى ىذا المنيج عندما 
- اكتشفت السنسكريتية التي كانت تقعد لمغة المنطكقة الحية بعد أف كانت معيارية 

فيذا ال يعني أنو عمى العربية أف تسير في ركابيا، كتحذك حذكىا كتنقطع عف جذكرىا 
 .بدعكل أف العامية منطكقة حية، كأف الفصيحة ميتة

أرل أنو مف الضركرم أف يككف كؿ مف المعمـ كالمتعمـ عمى كعي تاـ بحقيقة 
الفرؽ بيف العربية، كبيف اليكنانية كالالتينية، ابتداء مف األصؿ الذم انبنى عميو 

 .الدرس المغكم
إف قكاعد اليكنانية كالالتينية المعيارية قامت عمى أساس النصكص 

، ال المنطكقة؛ مما جعؿ قراءة تمؾ النصكص كالجـز بقكاعدىا أمران ظنيان المكتكبة
غير مكثؽ كال مكثكؽ؛ ألف الفجكة بيف النظاـ الكتابي في تمؾ المغات كاسعة، 
فقكاعدىا قامت فعالن عمى نصكص ميتة، فثمة فجكة بيف زمف كتابة النصكص 

 .مكضع الدرس كزمف التقعيد
 أما قكاعد العربية فقد بدأت كصفية، يخرج المغكيكف إلى القبائؿ العربية  -

النقية لغتيا، يجمعكنيا مف ألسنة العرب الفصحاء، ثـ يستقرئكف ما جمعكا، ثـ 
يستخمصكف القكاعد حسب ما ىك منطكؽ فعالن، فيي قكاعد مشتقة مف نصكص 

حية كاقعان، ال مثاالن مفترضان، ثـ اقتضت خصكصية العربية المرتبطة بالقرآف 
الكريـ كقداستو بأف تتحكؿ قكاعدىا إلى معيارية؛ لضبط المساف العربي، كجمع 
العرب جميعان عمى ديف كاحد كعمى لغة ثقافية كاحدة، باعتبارىما أىـ مقكميف 
إضافة إلى األرض لبناء دكلة ألمة متجانسة، كتأسيس قكة حضارية إنسانية 

عممية، إنيا لغة مشتقة منتخبة مف أفضؿ ليجاتيـ، اعتادكا أف يستعممكىا قبؿ 
                                                           

 .322، كعمـ لمغة مقدمة لمقارئ العربي، ص 9اتجاىات البحث المساني، ص: انظر مثالن  .
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نزكؿ القرآف في محافميـ الثقافية، كليتسنى لغير العرب مف المسمميف أف يتقنكىا بدؿ 
التشتت في ليجاتيا المتشعبة، محافظيف عمى ظاىرة اإلعراب التي تختص بيا 
 . العربية دكف غيرىا، كالتي ال يمكف ليا أف تنضبط بغير قكاعد مطردة صارمة

فقد كانت العربية زمف تقعيدىا منطكقة مستعممة لغة تكاصؿ كحياة، قبؿ أف 
تككف مكتكبة، فيي ليست قكاعد مكتكبة عف نصكص مكتكبة بائدة غير مجزـك 

ناىيؾ عف أف الفجكة - كما ىي حاؿ اليكنانية كالالتينية مثالن - بصحة قراءتيا 
بيف المغة المنطكقة كالمغة المكتكبة في العربية الفصيحة ضيقة جدان ال تكاد تذكر، 

فقد كضعت قكاعد كتابية ضابطة تحذك حذك المنطكؽ لضبط المساف العربي، 
كحفاظان عمى أف يككف المكتكب داالن عمى المنطكؽ، ليتسنى لقارئ القرآف أف يقرأ 

 . بدقة 

فإذف تجربة العربية مع المعيارية مغايرة تمامان لتجربة اليكنانية كالالتينية؛ لذا 
تسقط الدعكة إلى تكريس العامية العربية في المكقؼ العممي الثقافي، كاإلعالمي، 

استعماالن كتقعيدان، بزعـ أنيا حية، كأف الفصيحة ميتة، ككاقع األمر أنيا حية 
؛ كليس أدؿ عمى حياتيا مف أف األمي يفيـ بيا الحديث ()يخطط ليا كي تمكت

الثقافي كالقرآف الكريـ كالخطب الدينية كغيرىا، كالحديث الشريؼ، كاألمثاؿ 
كاألشعار التي يسمعيا، كما يستغمؽ عميو إال قميؿ مرتبط بفيـ بعض األلفاظ، أك 
المصطمحات، كىذا أمر طبيعي في لغة يقارب عمرىا ألفي سنة، بؿ كفي المغات 
الحديثة كاإلنجميزية مثالن، كأحسب أنؾ لف تجد لغة عمى كجو األرض يستطيع 

 .أبناؤىا أف يفيمكىا كىي معٌمرة ىذا العمر خال العربية

                                                           

لالطالع عمى العكامؿ التي تساعد عمى إحياء الفصيحة كالعكامؿ التي تساعد عمى تكسيع اليكة بينيا  .
، 129-125بحكث في المغة كالتربية ص: كبيف ليجاتيا، كعالقة الفصيحة بالثقافة كاليكية، انظر

 . 389-288ص
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إنيا لغة يتكاصؿ بيا الناس ثقافيان معان، كيتكاصؿ بيا المسممكف مع ربيـ في 
صمكاتيـ الخمس المفركضة، فضالن عمى السنف كالنكافؿ، ال تقبؿ صالتيـ إال 

 .بالمساف العربي المبيف
حالليا مكانيا  .فإذا انتفت صفة مكت الفصيحة، سقطت الدعكة إلى العامية، كا 

المغات األخرل التي لـ يبرز في تاريخيا حدث كالقرآف الكريـ، خضعت "فػ
إلى حد كبير لتطكرات زمنية تفاكتت في تأثيرىا فييا، لكنيا تنتيي عادة بمكت 

فاإلنجميزية القديمة غير الكسطية، كغير الحديثة، مع أف . لغات كحياة لغات أخر
 سنة، كابف الحديثة ال يستطيع 500المدل الزمني بيف الكاحدة كاألخرل ال يتجاكز 

 .التعامؿ مع تراث الكسيطة كال القديمة
 إف كثيران مف المغات ارتبطت في حياتيا أك مكتيا بحياة شخص أك مكتو أك 

تفكقو أك حياة مجمكعة غازية أك انيزاميا، لكف العربية تختمؼ في ىذا البعد 
 ."اختالفان يجب أال يستياف بو

ذا كانت المغات األكركبية تنظر إلى لغاتيا عمى أنيا غير ناضجة كتدعيا  كا 
تنضج عمى ألسنة كؿ جيؿ، فإف العربية مرت برحمة طكيمة نطقا ككتابة مف 

أشكرية ككنعانية كآرامية كثمكدية فنبطية فعربية قريش، فمما كانت في أكج نضجيا 
كقمة استحكاميا صكتان كصرفا كنحكا كمعجما نزؿ كالـ اهلل بيا فثبتيا في القمة، 
كالعاميات اليـك ىي الناقصة المتردية مف القمة؛ ذاؾ أف قصة المغة ىي قصة 

الحضارة، تبدأ ضعيفة ثـ تقكل باطراد حتى تصؿ حدىا األعمى ثـ يعترييا مف عكامؿ 
 . الضعؼ ما يجعميا تبدأ باالنحدار ثـ االندثار لتحؿ محميا أخرل

إف المسمـ ينظر إلى ىذا الكتاب عمى أنو حدث اليـك كما حدث األمس، إف 
الصعكبة في بعض النصكص ال يعزكىا المسمـ إلى قدـ النص بؿ إلى ضعؼ 

 ". ()معمكماتو، أك انقطاعو كىجره لمكتاب كغير ذلؾ مف األسباب
                                                           

 .252- 251بحكث في المغة كالتربية،  .



 

 
 

125 

نما ينبغي أف  كال يعني ىذا أف العربية الفصيحة تستغني عف المنيج الكصفي، كا 
تقؼ كسطان بينو كبيف المعيارم، فال بد مف إعادة كصؼ قكاعد العربية، كخاصة 

النحكية كصفان دقيقان بعيدان عف التقدير كالتأكيؿ ما أمكف، بإعادة استقراء النصكص 
المكثكقة المكثقة، كاستبعاد النادر القميؿ، كقكاعد الضركرات، كقكاعد الشاىد المصنكع 
غير المستعمؿ مف مناىج التعميـ سكاء ألبناء العربية، كاعتماد كجو كاحد مف اإلعراب 
عمى أساس المعنى، كاالستغناء عف المحذكؼ كجكبان كالذم لك ظير لفسدت الجممة 

المضمرة بعد حتى كفاء السببية كغيرىا، فالبد :أف " مبنى كمعنى كالقكؿ مثالن بتقدير
مف غربمة النحك مف الفمسفة كالمنطؽ اليكنانييف المذيف عقدا الدرس النحكم كحكاله إلى 

 .()ضرب مف الجدؿ العقيـ

كفي خضـ ذاؾ التكجو المحمـك لتكريس العامية عف كعي كتخطيط، ال بد 
عادتيا  مف أف يتككف اتجاه مضاد يسعى خببان إلى التخطيط لتكريس الفصيحة كا 

 .()إلى مكانتيا في المشيد الثقافي كالعممي كالحياتي
إف إيضاح مثؿ ىذه الفركؽ بيف كاقع العربية، ككاقع المغات األكركبية مف 
شأنو أف يقنع متعمـ العربية بخصكصيتيا، كأنو عميو أف يقبميا كما ىي مكجكدة 
في الكاقع، ككفؽ منيجيا، كذاؾ ال شؾ يساعده عمى إتقاف قكاعدىا كقبكليا كما 

 .()ىي مدركان أٌف لكؿ لغة منطقيا الخاص، كمنيجيا الخاص
                                                           

، كعمايرة، إسماعيؿ، 88بحكث في المغة كالتربية، ص: لمزيد مف التفصيؿ في ىذا المكضكع انظر .
-79، 57-52ـ، ص1988-ق1408، 1المستشرقكف كمناىجيـ المغكية، إربد، دار المالحي، ط

، دكر المعنى في تكجيو القاعدة النحكية مف خالؿ كتب معاني القرآف، "محمد أميف" الكيالني، إيماف :، ك.81
 .23-11ـ، ص2008، 1دراسة تحميمية كصفية، دار كائؿ، عماف، ط

نياد : نياد المكسى في التخطيط المغكم إلحياء الفصحى كحكسبتيا، انظر.تجدر اإلشارة إلى دكر د .
 .42-40المكسى كتعميـ المغة العربية، رؤل منيجية ص

عادة  . لمزيد مف االطالع عمى الفرؽ بيف تجربة العربية، كالمغات األكركبية، كالدعكة إلى العامية، كا 
 .105-86مشكمة العامية كالفصحى في تعميـ العربية لألجانب، ص: الفصيحة إلى الحياة انظر
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 توظيف اللسانيات الصوتية والصرفية

تتشكؿ اليكية المغكية لدل الفرد كالمجتمع ابتداء مف الرمز الصكتي الذم 
يؤدم كظيفة إشارية، إذ لكؿ مجتمع أصكات خاصة يتخذىا مادة أساسية في 

 . تشكيؿ لسانو

كبما أف الكحدة الصغرل التي تتشكؿ منيا المغة ىي الصكت، إذف ينبغي أف 
ييبتدأ تعميـ العربية مف الصكت، كىذا أمر ال يختمؼ فيو؛ بيد أف الممحكظ أنو ال 

تكظؼ المعرفة المسانية العممية التي تضبط النظاـ الصكتي، كال تستثمر ثكابت عمـ 
حيف عرؼ المغة األصكات كقكانينو في تعميـ العربية، عمى الرغـ مف أف ابف جني 

حٌد المغة أصكات يعبر بيا كؿ : التفت إلى أنيا نظاـ مككف مف أصكات، كذلؾ بقكلو
 .، فكاف أكؿ مف تنبو إلى ذلؾ()"قـك عف أغراضيـ

كلـ يمتفت عمماء الغرب إلى الصكت كأىميتو إال بكحي مف إنجازات العرب 
نجازات السنسكريت التي كشؼ عنيا في أكاخر القرف الثامف عشر  . ()الصكتية، كا 

كما كاف لمدرس المساني عمكمان أف يتطكر كيتقدـ لك لـ ينطمؽ مف الصكت، 
كما عند دم ككرتني، كدم سكسير المذيف أكدا أف الفنكلكجيا يجب أف تككف نقطة 

. ()، كما تبنت حمقة براغ ىذا المبدأ()انطالؽ لمدراسة المسانية

 : (Allophone)واآللفون (phoneme)مفهوما الفونيم  (1
                                                           

، 1ت، ج.ط، د.محمد عمي النجار، دار الكتاب العربي، بيركت، د: ابف جني، أبك الفتح، الخصائص، ت .
 .33ص 

 .331صالسعراف، محمكد، عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، دار النيضة، بيركت،  : انظر .

 .227مف أسس عمـ المغة، ص : انظر .

 .199صعمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي : انظر .
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، كنستخمص مف كصؼ الفكنيـ كشرح ()عرؼ الفكنيـ بتعريفات مختمفة
نظريتو كما عند تركبتسككم الذم ماؿ إلى أف التعريؼ األمثؿ لو تعريفو كظيفيان 

  .()أصغر كحدة صكتية منطكقة ذات قيمة تمييزية: بأنو

فيك الصامت مع صائتو؛ فال ينطؽ إال بيذا االقتراف الكاقعي بينيما، 
أساس إلعطاء " القيمة التمييزية"تخرج الحرؼ بمعنى الشكؿ المكتكب، ك" منطكقة"ك

تشير إلى شرط ككنو فكنيمان، فإذا " القيمة التمييزية"البنية الصرفية داللتيا، كما أف 
بيٌدؿ كلـ تفقد الكممة داللتيا، صار آلفكنان، أم نظيران منطكقان، يشكؿ مستكلن ليجيان 

 . ()ال يؤدم إلى تغير المعنى كالداللة
:  أما في قكلنا في الفصيحة

ٍقران   طائر جارح معركؼ: صقر: اشتريت صى
 اشتريت سىٍقران الطائر الجارح المعركؼ نفسو            ال تغير دالليا

ٍقران الطائر الجارح المعركؼ نفسو  اشتريت زى
كىنا يجب أف يكضح . في الكممة السابقة (س)الفكناف مف  (ز)ك (ص)إذف 

نما عمى أسس صكتية يسعفنا بيا . فكنيمان ليس عشكائيان  (س)لممتعمـ أف اختيار  كا 

                                                           

ـ، 1983، عالـ الكتب، القاىرة، 2أحمد مختار عمر، ط.د: ماريكبام، أسس عمـ المغة، ترجمة: انظر .
، 79، كمباحث في عمـ المغة كالمسانيات ص195عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، ص:  ك92-88ص

كدراسات في المسانيات . 109-98، كمبادئ المسانيات، ص239-238كاتجاىات البحث المساني، ص
، 1404، 4، كشاىيف، عبد الصكر، في عمـ المغة العاـ، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط39التطبيقية، ص

 .138-115، ص1984

 .101مبادئ المسانيات، ص: انظر .

 .89، كأسس عمـ المغة، ص108السابؽ، ص: انظر .
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فيك الكسيط  (س) ذلؾ أف الحرؼ البيني، ىك phonetex) )عمـ كصؼ الصكت 
 .فيفترض أنو األصؿ الذم انزاحت عنو بعض الميجات (ز)ك  (ص)بيف 

 

 

  

 

 إف جؿ اإلشكاالت التي تكاجو متعمـ العربية سكاء عمى صعيد المقارنة بيف 
الفصحى كالفصيحة، كبيف الفصيحة كالعامية، أك عمى صعيد مقارنة العامية 
بالعامية كذلؾ أف االختالفات الميجية في معظميا صكتية، ثـ معجمية، أما 

 .االختالفات التركيبية، كالصرفية فقميمة
 منذر كثريا يذىباف ليمعبا في الثمج: فمثال جممة

فصيحة سميمة كلك قدر لبعض العرب المتأثريف بالميجات الكنعانية كالسريانية 
أف ينطقكىا بالفصيحة - القديمة، التي ظمت ممتدة كدخمت في جسـ العربية

 .مينزر كسيريا يزىباف ليمعبا بالسمج: ألصبحت عف ألسنتيـ 
. منزر كسريا يزىباف ليمعبا بالتمج: ك لك قالكىا بالعامية ألصبحت

فينا يميز لمطالب أنو في الفصيحة ال تتناكب الذاؿ كالزام، كال الثاء كالسيف، 
كال الثاء بالسيف أك التاء مطمقا إال في كممات محدكدة في بعض الميجات العربية 
القديمة، غير أف العامية تفعؿ ذلؾ بتكسع مبالغ فيو كفؽ قكانيف فنكلكجية معركفة 
في الدراسات التاريخية المقارنة، حيث الزام ىي النظير المجيكر لمذاؿ، كالسيف 

 (مرققة+ميمكسة، +)س

 النظير المفخـ ليا
 النظير المجيكر ليا ص

 ز
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كالتاء النظير  (بيف أسناني)ىي النظير المقارب في المخرج مف الثاء، فالثاء 
  .(لثكم+ صفيرم)الكقفي لمثاء مع تقارب في المخرج 

إف االنحرافات الصكتية التي طرأت عمى األلفاظ العربية أسممت إلى فكضى 
بينيا؛ مما يشكؿ عامال محيرا البف العربية فيك يتشتت بيف آلفكنات مختمفة تككف 
أحيانان في المجتمع نفسو، كال ننسى في المجتمع أك طبقة منو أحيانان تركج ليذه 

االنحرافات، كتكسر الحركؼ كتحركيا عف مكاضعيا كخاصة عمى ألسنة النساء، 
حتى بات ذاؾ مف مقكمات األنكثة المنشكدة، كيمحظ أف األصكات التي تتبادؿ في 

 :الميجات العربية مككنة ألفكنان مف فكنيـ محددة كىي
 (مدنية الشاـ، مصر) ت أك س ث     

Ds  ج  dj (مدنية الشاـ) ج شامية (في الخميجية ) م. 
ذ          ز  

 (مدنية الشاـ، مصر)          د 

 

 (مدنية فمسطيف، مصر) ص  س 
 (مدنية الشاـ، مصر) س ص 
 (البدك في الكطف العربي ) ظ ض 
 (ليس ليا جذر منطكؽ في الفصيحة كال رسـ) مفخمة ض 
 (مدنية الشاـ، مصر)ض  ظ 
 (ليس ليا جذر منطكؽ في الفصيحة كال يرسـ) ز مفخمة ظ 
 (مدنية الشاـ، مصر) (مرققة) ر ر 
 (بعض قرل فمسطيف  ) ض  د 



 

 
 

130 

 (تكمفا)عمى ألسنة بعض نساء الشاـ، مصر) د  ض
 (تكمفا)عمى ألسنة بعض نساء الشاـ، مصر) ت  ط 

                        G 
                           g 

 (مفخمة بيف الكاؼ كالقاؼ )       ؽ               ؽ ؾ

  مرققة k                     ؾ 

 (مدنية الشاـ، مصر)                     أ 

 (ىمزة مفخمة، مدنية الشاـ)                    آ 
 (في بعض األلفاظ، كالصيغ الصرفية في الميجات البدكية) ds                    ج 

 (بعض بدك الخميج كالشاـ )        غ 

إف ىذا الرسـ يكشؼ أف جؿ التحكالت الصكتية في مناطؽ مف بالد الشاـ، 
كمصر، كمف حذا حذكىما في بعض ليجات دكؿ المغرب العربي، أم في مناطؽ 
المد الكنعاني كالسرياني القديـ، حيث المدف الكنعانية العريقة، كىي ليجات الحضر 
فييا خاصة، كأحسب أف ىذا ما جعؿ المغكييف العرب حسبما كرد في صحيفة أبي 
نصر الفارابي يعزفكف عف األخذ بمغة القبائؿ التي جاكرت الركـ، كالفرس، كاألنباط 

. ()كالبربر كغيرىـ
كينبو الطالب إلى أف شيكع تبدؿ صكتي في منطقة ما في بمد عربي، أك 

ال  يعني أف اآللفكنات المختمفة لذلؾ الفكنيـ غير مستعممة فيو، - ببقعة جغرافية ما
 .بؿ تستعمؿ كتتعايش حسب البيئة

                                                           

السيكطي، جالؿ الديف، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، القاىرة، دار إحياء الكتب العربية، : انظر .
 . 56ت، ص.، د1ط
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 كغالبان تحافظ الميجة البدكية كالريفية المشتركة بيف دكؿ العالـ العربي بما 
فييا بالد الشاـ كمصر عمى معظـ أصكات الفصيحة، كتنأل عف التحريؼ 

 .اآللفكني

كفي ضكء ىذا أقترح أف تشاع في كؿ البالد العربية مف العاميات الميجة 
نما تمؾ المشتركة التي يتفاىـ بيا  البدكية، كال أقصد تمؾ المكغمة في بداكتيا، كا 

أىؿ البادية كالريؼ في بالد الشاـ كالخميج العربي، كصعيد مصر، كغيرىـ، ليس 
انحيازان ألحد أك طبقة أك ليجة، كلكف لما ىك ثابت مف حفاظ تمؾ الميجة عمى 
: معظـ أصكات الفصيحة، مع نبذ بعض االنحرافات الصكتية فييا كىي قميمة مثؿ
إبداؿ القاؼ غينان كالضاد ظاء كالقاؼ جيما، كىذه مرحمة أكلية اقترحيا بالتركيج 

ألقرب الميجات إلى الفصيحة إلعادة التأىيؿ الصكتي ألبناء المجتمع؛ مما يضيؽ 
الفجكة بيف العامية كالفصيحة ليسيؿ بعدىا عمى أبناء العربية تعمـ الفصيحة بعد 

كىذا تخطيط مضاد لما يركج لو في اإلعالـ العربي . ردـ الفجكة الصكتية بينيما
المأجكر الذم يسعى بطرح النمكذج اإلعالمي كالفني كاألدبي الذم يعمؽ اليكة بيف 

العامية كالفصيحة، فيعسر الفصيحة أكثر عمى أبنائيا؛ مما يفضي إلى فكضى 
 .مربكة ليـ

 يجب أف تحؿ ليجة متكازنة تحيي أصكات الفصيحة بإخراجيا مف مخارجيا 
األصيمة، بديالن عف تمؾ المكلٌدة مف الميجة المبنانية المختمطة باإلنجميزية كالفرنسية 

كالتي يركج ليا في اإلعالـ العربي عمى ألسنة النساء خاصة كبدأت تتسرب في 
األردف إلى المذيعيف الذككر؛ لتصمح لتمييع المغة فتمييع المجتمع، كالتي نراىا 

تحظى بقبكؿ لدل مذيعات العالـ العربي بما فيو األردف، فقد صار المؤىؿ الكحيد 
المطمكب مف المذيعة العربية ىك تكسير المغة كتفصيدىا لتصمح لمخضكع في 

القكؿ عمى اليكاء، لمبشرية جمعاء، فالعربية الفصيحة، ككذلؾ العامية البدكية لغة 
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فرساف أشداء أحرار ال تصمح لمتمييع كالتدليع فالتضييع مقكمات ذكباف األمة 
العربية في بكتقة العكلمة المستعرة التي تصب الناس جميعان في قالب النمكذج 
األمريكي، فتضيع ىكية خير أمة أخرجت لمناس، تأمر بالمعركؼ كتنيى عف 

المنكر، فثمة سياسة إعالمية مكجية لفرض النمكذج اإلعالمي كالمغكم 
ىبة العالـ المسيطر، " زكج باربي"ك" باربي"كاالجتماعي كالثقافي عمينا، إنو نمكذج 

 ! لمشرؽ؛ ليستغرب
 ال كتابةإف أحياء أصكات العامية البدكية المشتركة بيف الدكؿ العربية نطقان 

لتنتقؿ بالمحاكاة مف اإلعالـ إلى المجتمع، -  كما بينا سابقان –ىك مرحمة أكلية 
فتحيا الفكنيمات األصيمة لمعربية، كعندىا سيككف انتقاؿ لساف الفرد إلى الفصحى 

ىينان، ألف أصكات العربية لف تككف متكمفة بعيدة عف االستعماؿ اليكمي، إنيا 
 .مرحمة إلعادة تأىيؿ أبناء عربية صكتيان بإحياء أصكاتيا كظيفيا

 :الفصيحة والعاميةكمف األمثمة عمى فكضى الفكنيمات بيف 
حيث س  (في المدنية الشامية كالمصرية) ) عىبىس  (ال جدكل)عبث 

في الفصيحة ليا داللة " س"آلفكف في العامية الشامية كالمصرية، غير أنيا بالػ
" عبس"، فالسيف فكنيـ مستقؿ، إف المفظة (كشر، قٌطب حاجبيو )أخرل ىي 

، فيي (الفصيحة - كشر)تستعمؿ في العامية نفسيا بالنطؽ نفسو لتدؿ عمى 
 .تستعمؿ النطؽ نفسو لمداللة عمى المعنييف

: كمف أمثمة ىذه الفكضى بيف الفصيحة كالعامية 

تحريفيا آلفكنيان في العامية، كداللتيا الممبسة بالفكنيـ المقابؿ بالفصيحة 

 (جرح)، كمـ (مرض)ألـ قمـ 

 (شر)سكء سكؽ 



 

 
 

133 

كىذه فكضى تسمـ المتعمـ إلى حيرة، تكرس فكرة صعكبة العربية، ككأنيا 
ميتة، كال تصمح ألف تككف لغة لمعمـ كالحياة؛ لما فييا مف لبس كتعدد فكضكم 

صكتي يفضي إلى فكضكية بيف المنطكؽ كالمكتكب، تفضي أيضان إلى لبس في 
 .الداللة

إف متعمـ الفصيحة العربي كاألعجمي يعاني حيف يحاكؿ ممارسة الفصيحة؛ 
ألنو يفكر بعامية بعيدة عف الفصيحة، بألفاظيا كأصكاتيا، كىك بحاجة ألف يتكمؼ 

فكنيمات سقطت مف لسانو في حياتو اليكمية لذا تراه يرتجؼ كيرتعد حيف يتكمـ 
صكتية، : األكلى: الفصيحة أك يكتب بيا، كذلؾ بسبب ثالث صعكبات أساسية

. فقر معجمو المغكم الفصيح: إعرابية كنحكية، كالثالثة: كالثانية

 .كاألسكأ مف ذلؾ أنو حيف يقرأ القرآف تند منو أخطاء يندل ليا الجبيف

أما إذا ظؿ اإلعالـ العربي يكرس المبننة كالتمصير كنحكىا لغة لمحكار - 
فذاؾ خطكة أكلى - كما ىي حاؿ بعض الفضائيات- كالحديث كنشرات األخبار

باتجاه نسؼ العربية العامية المقاربة لمفصيحة، ثـ نسؼ لمفصيحة، يعقبو تحكؿ 
إلى الكتابة بتمؾ العامية السريانية المؤنجمة كالمفرسنة، كتسربيا إلى الكتابة ىك 

كارثة حقيقية سيسمـ حتمان إلى إقميمية كتشرذـ لألمة، يضاؼ إلى سمسمة انكساراتيا 
كانتكاساتيا السياسية كالعسكرية كالعممية، كعندىا ستتسرب ىذه المغة إلى الكتب 
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كالمناىج؛ لتصبح لغة الثقافة، بؿ إف بعض دكؿ العالـ العربي تسكؽ لركايات كتبيا 
بعض أرباع المثقفيف ال لشيء إال ألنيا كتبت بالعامية؛ ليحذك اآلخركف حذكىـ، 

- زعمان بأف ذلؾ منقبة ال مثمبة، ألف العامية لغة حية، في حيف أف الفصيحة
ميتة، كما ىي بالميتة، غير أنيـ يسعكف إلى إماتتيا كقتميا عمدان، - بزعميـ

كعندىا لف يفيـ الشامي عمى الخميجي، كال المغربي عمى المشرقي، بؿ لف يفيـ 
األردني عمى األردني، كسيككف الحؿ األكلي الكتابة بالحرؼ الالتيني، ألنو قادر 
عمى تصكير الحركات عمى السطر، ثـ سيككف استغالؽ الفيـ كاإلفياـ كالتفاىـ 

بيف العرب عمى اختالؼ أقطارىـ، بؿ كبيئاتيـ في الكطف الكاحد الصغير، كسيعزؿ 
العرب عف تراثيـ الفكرم الديني كالعممي الضخـ الذم يستمدكف منو تاريخيـ 

. ()كعقيدتيـ كثقافتيـ ككجكدىـ كىكيتيـ كقٌكتيـ 

كقد بدأ التحكؿ فعال إلى الكتابة بالحرؼ الالتيني مساكقان لمكتابة بالعامية إلى 
 .أبناء العربية في لغة التكاصؿ عمى الشبكة العنكبكتية

كسيأتي الحؿ المساني األكيد الذم يسعى إليو التكليديكف التحكيميكف، كىك 
إيجاد لغة عالمية مشتركة، كأحسب أف ىذه المغة ستككف لغة المستعبًػًد ال 

المستعبىد، كأحسب أنيا اإلنجميزية، كالمخطط يسير كما تمحظكف بدقة كبخطى 
حثيثة دليمو إدخاؿ اإلنجميزية في المراحؿ المبكرة التأسيسية مف الدراسة، مع إيجاد 

                                                           

لى الكتابة بالحرؼ الالتيني دعكات مغرضة بدأت مف مطمع القرف العشريف، .  الدعكة إلى العامية المبتذلة، كا 
تناكليا عدد مف الباحثيف، انظر : ككجدت طريقيا إلى النجاح في الفضائيات العربية، كفؽ مخطط مرسـك

:  ك355-343ـ، ص 2002عمايرة، محمد أحمد، بحكث في المغة كالتربية، دار كائؿ، عماف، ط، : مثالن 
بد الكاحد، مصطفى النحاس، مشكمة العامية كالفصحى في تعميـ المغة العربية لألجانب، صادر عف معيد 

 ، -66ـ، ص 1977الخرطكـ الدكلي لمغة العربية سمسمة بحكث الدراسات العميا، مطبعة التمدف، الخرطـك
84 . 
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النماذج اإلعالمية التي ذكرنا؛ لتصبح المؤثر في الكعي األجياؿ منذ الصغر، 
التحكؿ إلى الميجات التي أشرنا إلييا في برامج األطفاؿ، مف لبننة : كدليؿ آخر

كتمصير كأردنة مكلَّدة، إلى غير ذلؾ؛ إلكسابيـ ىذا المستكل الغث مف المغة، 
شاعة أف تمؾ العاميات المبتذلة ىي لغة طبقة معينة مف  ىماؿ الفصيحة، كا  كا 

 .الراقيف كاألغنياء كذكم السمطة؛ لتزينييا كتحسينيا في أعينيـ كأسماعيـ
ناجحة جدا في إحياء الفصيحة عمى ألسنة " افتح يا سمسـ"كقد كانت تجربة 

كترسمكا خطاه في تعميـ العبرية، " سيمسيـ"األطفاؿ، حتى أف الييكد اقتبسكه كسمكه 
 . كتحكؿ إلى العامية األردنية المكلدة الركيكة ال تجد فيو إال سخفان كتفاىة كفياىة

كعميو، ينبغي ألىؿ الفصيحة كالمسانييف كاإلعالمييف كاألحرار أف ينتبيكا إلى 
ىذه الكارثة، كأف يخططكا فعال لتحكيؿ العربية الفصيحة إلى مسمكعة لألطفاؿ 

كأف يرسخ . خاصة في برامجيـ جميعيا بال استثناء، في المدرسة كالبيت، كغيرىا
في أذىاف الناشئة أف المغة الراقية ىي المقاربة لمفصحى؛ بؿ يجب أف ينبو ألف 
يككف كاعيا في اختيار كالمو، فيختار عف كعي أف يعطي كؿ صكت حقو حيف 

يتكمـ بالعامية، فيسيؿ عميو أف يتكمـ في المكقؼ الثقافي بالفصيحة، كأف يقرأ 
الشعر أك القرآف الكريـ بمساف عربي مبيف دكف خطأ أك حبسة أك تمجمج، كأف 

 .يتمكف مف الرجكع إلى كتب التراث العربي الفكرم كالعممي مستقبالن 

 :كالعجيب أننا في العصر الحديث أماـ نمكذجيف لغكييف متعاكسيف

أمة مككنة مف قبائؿ كشعكب يجمعيا نسب كاحد، كلغة : النمكذج األكؿ
كاحدة، كديف كاحد، كتاريخ كاحد، كمصير كاحد، كمع ذلؾ تتشرد كتتفرؽ كتتنافر، 
كتبحث عف كسيمة تزيدىا تفرقان فكؽ تمزيقيا الجغرافي كالسياسي، بأف تدع المغة 

الثقافية التي ذخرت بيا إنجازاتيا العممية كالثقافية كاإلنسانية كالدينية كغيرىا لتضيؽ 
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عمى نفسيا مختارة، فيسعى اإلعالميكف فييا كأصحاب القرار إلى تفتيت العنصر 
األساسي الذم سيؤدم بالضركرة إلى كسر العنصر الديني كالتشرذـ في ليجات 

محكية في تعصب مفتعؿ، فيسعى إلى إماتة لغة حية أكثر مف ألفي سنة كمازالت 
 .تزىر كتثمر

شعكب متفرقة ال يجمعيا دـ كال جنس كال لغة، كال تاريخ : النمكذج الثاني -
كال ثقافة، يجمعيا فقط ديف كبمذاىب متعددة، كاألىـ يجمعيا حمـ سياسي، تقرر 
أف تجتمع، كأف تتخذ ليا كطنان، كأف تككف أمة، فأكؿ ما تقرره التخطيط إلحياء 
المغة التي كتب بيا كتابيا المقدس، كاالدعاء بأنيا المغة القكمية، كتفرض عمى 

الناس عف طريؽ الالكعي في الخطاب اإلعالمي، كعف طريؽ الكعي بفرض تعمـ 
تمؾ المغة في معاىد خاصة؛ لكي يككف المياجر إلييا مكاطنان فييا، كتفمح فتحيي 
لغة ميتة منذ أكثر مف ألفي سنة إال قميؿ منيا لدل فئة دينية قميمة، بؿ تحيييا مف 

، ألف لسانيـ فقط ىك الحي كاقعان لغكيان كحضاريان، إنيا تجربة "لساف العرب"معجـ 
المغة العبرية المعاصرة، فعمى الرغـ مف أف المجتمع اإلسرائيمي في فمسطيف يرطف 

بمغات مختمفة مختمطة إال أف اإلعالـ الكاعي ال يسمح بظيكر أحد مف الناس 
عمى شاشتو يتكمـ بغير العبرية، كما أف التدريس في كؿ مراحمو بالعبرية، ذلؾ أف 
التماسؾ االجتماعي كالسياسي في أم أمة مف األمـ ال يمكف أف يككف بدكف كحدة 
المغة كما ذلؾ إال إدراكا منيـ مف استحالة تشكيؿ ىكية جمعية ألمة مختمطة مالـ 
تكحد لسانيا، الذم مف شأنو أف يطبعيـ بثقافة كاحدة تضمف تماسكيـ، إنو إيجاد 

 .لما يسمى باليكية
كىكية الفرد تككف ىكية . اليكية تككف ىكية فرد، كما تككف ىكية جماعة"فػ

بسيطة، تمؾ التي ىي األقرب إلى الذىف، كاألكثر انتشاران، نعني ما ييٍعرىؼي اليكـ 
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التي تتضمف مفردات االسـ كالعمر كالمكاصفات الشكمية " البطاقة الشخصية"بػ
كىكية مركبة، . إلخ مما يميزه عف غيره األفراد، كيعرؼ اآلخريف بو.. كالجنسية

تمؾ التي تحدد اتجاىو كمسار فكره كعقيدتو كانتماءاتو، كمثؿ ىذه اليكية ىي التي 
تجمعو بغيره مف الذيف يشترككف معو في االتجاه كالفكر كالعقيدة كاالنتماءات، 

. كتميزه في الكقت نفسو بتمؾ الفركؽ أك التضاريس التي ال يشترؾ معو فييا غيره
 (اليكية العميا)كمجمكع اليكيات الفردية كالمركبة يساكم ىكية الجماعة   -

. التي تجمع أفرادىا مف ناحية، كتميزىـ مف ناحية أخرل أيضان 
تتشكؿ تمقائٌيان أك عفكٌيان دكف تدخؿ مباشر – كما أسميناىا – إف اليكية العميا 

، كربما تخرج عف ىذا كذاؾ، ...مف  اإلنساف، كقد تككف نتيجة لفعؿ إنساني كاعو
الذم يرسؿ رسالن، يدعكف إلى أدياف تصبح في كقت " اهلل"كيككف الفاعؿ فييا ىك 

. لممؤمنيف بيا" ىكية"الحؽ 
كقد عرض المنٌظركف لمسألة اليكية لتمؾ الحاالت، كحصركا العكامؿ التي 

الجنس أك األصؿ أك العرؽ، الديف، التاريخ، الجغرافيا : تشكؿ اليكيات فيما يمي
 ....الثقافي، اإلرادة أك المشيئة، االقتصاد، باإلضافة – ، التككيف النفسي (المكاف)

غير –الدكلة، كىك عامؿ فاعؿ رآه بعض الماركسييف : كيمكف أف نزيد. إلى المغة
 ".()ستاليف

 كاليكية التي ىي كينكنة الفرد كالجماعة تتشكؿ نسيجا مف خيكط عديدة 
ككميا " المغة كالتاريخ، كالجغرافيا، كالتككيف النفسي كالثقافي كاالقتصاد كالعرؽ:ىي

 .متحققة تقريبا لخمؽ اليكية العربية النمكذجية
كقد يحظى خيط ما بدرجة أكبر مف القكة، كيطغى عمى ما عداه، كيككف - "

كمف ىنا . أفصح حضكران لدل الجماعة نفسيا، كفي عقكؿ الجماعات األخرل عنيـ

                                                           

.  الحفياف، فيصؿ، المغة كاليكية، إشكاليات المفاىيـ كجدؿ العالقات .



 

 
 

138 

إلخ، مما .. ىذه الجماعة لغكية، أك تاريخية، أك دينية، أك جغرافية" ىكية"إف : نقكؿ
يعني أف العنصر الطاغي ىك ىذا أك ذاؾ، دكف أف يمغي ذلؾ دكر العنصر 

 .()"اآلخر، أك العناصر األخرل بالمرة
ذا كانت المغة ىي لساف اليكية السابر ليا المعبر عنيا، كاليكية ىي جكىر  كا 

اإلنساف ككينكنتو، فالمغة ىي أىـ مككف مف مككنات اليكية، كفي حاؿ المغة 
العربية تتضاعؼ أىميتيا في تشكيؿ اليكية حيث الديف عربي المساف، غير 

ذا كاف الديف اإلسالمي خاصة ديف حياة بكؿ مناحييا،  مستكرد مف ثقافة أخرل، كا 
ال ديف طقكس تؤدل في زمف معيف كمكاف معيف فحسب، فيك تشريع كامؿ يشمؿ 

الركحانيات، كاالقتصاد كينظـ العالقات االجتماعية كيشكؿ دستكرا سياسيا، 
كيؤسس لمعمكـ، كيحمؿ رسالة عالمية ال قكمية فحسب، كعميو فإف المحمة بيف 

الديف كالثقافة كالتاريخ كالمغة العربية ىي أقكل ما يككف كىذا أحد أىـ عكامؿ قكة 
العربية كامتدادىا، كما أف ىذا يعني أف المغة العربية ىي اليكية؛ الحتكائيا بقية 

عناصر اليكية األخرل، كعميو فإف العربية مستكفية الشركط كانحسارىا ال ينبع مف 
  .خمؿ فييا بؿ مف عكامؿ خارجة عنيا 

كىذا يعني أف العالقة بيف اليكية كالثقافة اإلسالمية يتعذر الفصؿ بينيما، "
ألف اليكية ىي مرآة لثقافة األمة، كىي التي تمنحيا شخصيتيا التي تعرؼ بيا بيف 

الجماعات األخرل، فالثقافة ىي التي تحدد ىكية األمة كشخصيتيا، كتدؿ عمييا 
كتميزىا عف غيرىا، ألنو ال تكجد ىكية ال تستند إلي خمفية ثقافية، ككاف لإلسالـ 

األثر الفاعؿ في تشكيؿ اليكية العربية كالكحدة اإلسالمية النابعة مف اشتراؾ الناس 
في ممارسة الطقكس كالشعائر كالمعامالت كالعبادات كىي المرجع األساسي 

لمنظكمة القيـ التي يؤمف بيا المجتمع العربي المسمـ، ذلؾ أف القيـ قد تشكمت بناء 
                                                           

 .السابؽ نفسو .
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عمى تعاليـ الديانة اإلسالمية التي كاف ليا أبعد األثر في مختمؼ عناصر الحياة 
 .العربية

إال أف المغة العربية، عمى غرار أكضاع لغات الحضارات الكبرل، يفرز نقاط 
قكة كضعؼ، كسكاء تعمؽ األمر بمتنيا كضكابطيا كسالمتيا، أك تعمؽ بكظائفيا 

الفعمية أك الكامنة في محيطيا اإلقميمي كالدكلي، أك في مجتمع المعرفة 
ف . كالمعمكمات كاالقتصاد كىذا يتطمب خطة تأىيمية متجددة كدائمة لمغة العربية، كا 

إدارة الكضع المغكم لصالح المغة العربية كلصالح متكممييا أمر مكضكعي كحتمي، 
ف التجارب المغكية عند العرب كالمسمميف كعند غيرىـ مف الشعكب تفرز أىمية  كا 
القرار الكاضح كاإلرادة األكيدة كترجمة القرار في الخطط كالتشريعات التي تؤكؿ 

 .()"إلي النيكض بالمغة

ة اإلنسانية التي تعكس العقؿ الجمعي صإذا كانت المغة ىي تمؾ الخصيك"
ذا كانت اليكية ىي الحقيقة  لفئة مف البشر، كتعبر عف رؤيتيـ لمعالـ مف حكليـ، كا 

إف المغة تعد صكرة : فإنو يمكف القكؿ دكف أف يككف ثمة افتعاؿ.. كالذات كالماىية
 . حية لحقيقة أصحابيا كذاتيـ كماىيتيـ

كالمغة تبدأ ىكيةن بسيطةن، ثـ تىٍغنىى كتتعمؽ مع مركر الزمف، فيي أشبو ..... 
بالكعاء الذم تثريو األياـ، ذلؾ أف العالقات اإلنسانية المتشابكة داخؿ األسرة 

كاألحداث كاآلماؿ كاآلالـ، كؿ ذلؾ يصب - المغكية، كالعالقات مع األسر األخرل 
مان شعكرٌيان كاجتماعٌيان يربط بيف الناس،  ٍنجى في المغة، حتى يصبح الصكت المغكم مى
كيكثؽ عالقاتيـ، كيحدد مالمحيـ، كيكحد نظرتيـ إلى أنفسيـ، كاآلخريف، كالعالـ 

. كالككف مف حكليـ

                                                           
  ww.saaid.net/Arabic، صيد الفكائد، 2-1الغامدم، ماجد بف جعفر، اليكية كالقيـ مكت العربية نمكذجان  .
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إف العالقة بيف المغة كأصحابيا عالقة تفاعمية، يصعب معيا الفصؿ بيف 
 (اليكية)اليكية، كىي  (المغة)ىي، كبعبارة أخرل ىي  الطرفيف، فيي ىـ، كىـ

 .() ".المغة
كليس مف لغة حممت إرثان تاريخيان كثقافيا حضاريان ممتدان متصالن عمى 

 .مدل ألفي سنة كالعربية مما يعطي صكرة حقيقية ليكية الفرد كاألمة
 اللغة والشخصية

تتعدد مفاىيـ الشخصية بيف العمـ كالفمسفة كتضيؽ داللتيا االصطالحية لدل 
 :بعضيـ كتتسع لدل غيرىـ، كؿ يراىا مف زاكية تخصصو كنمخصيا في

أف الشخصية ىي نتاج لمتعكد يركف بزعامة كاطسكف لدل عمماء السمكؾ - 1
أعطكني عشرة مف أطفاؿ أسكياء التككيف، ): كالتربية كالتعمـ، يقكؿ كاطسكف

فسأختار أحدىـ جزافا، ثـ أدربو فأصنع منو ما أريد، طبيبا أك فنانا أك عالما أك 
تاجرا أك لصا أك متسكال، كذلؾ بغض النظر عف ميكلو كمكاىبو أك ساللة 

ككما تعتبر أف اإلنساف ال تحركو دكافع مكجية نحك غايات بؿ مثيرات . (أسالفو
كمف ثمة تككف الشخصية ىي مجمكعة السمككيات التي . تصدر عنيا استجابات

يمكف أف تالحظ منيجيا دكف الرجكع إلى ما يحسو بو الفرد مف مشاعر أك حاالت 
. شعكرية
ينظر : (التحميؿ النفسي) Sigmund Freudفركيد : لدل عمماء النفس- 2

القيـ كاألخالؽ ) األنا العميا :فركيد لمشخصية كترابط تفاعمي بيف ثالث منظكمات
كينشأ عف تتناسقيا ( الالشعكر)كاليك ( الغرائز كالرغبات)كاألنا السفمى  (المكتسبة

 .تكازنا نفسيا كغمبة إحداىا تيديد لالستقرار النفسي

                                                           

 .المغة كاليكية، إشكاليات المفاىيـ كجدؿ العالقات .

 BY،                        23/2011خيرم، صبرم محمد خميؿ، مفيـك الشخصية بيف العمـ كالفمسفة، يكليك .

HARAKAWAHIDA  
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يمثؿ مفيـك : ( Joseph Nuttin)نكتاف جكزيؼ:لدل عمماء االجتماع- 3
انطالقان مف السمككات …الشخصية بناء نظريا أك نمكذجا عمميا يبنيو العالـ

 .كالعالقات المعاينةة المالحظ
يرل جي ركشي أف اإلنساف محتاج بشكؿ كبير : ( G. Rocher)جي ركشي 

إلى المجتمع الكتساب صفات ال يمكنو بدكنيا أف يمارس حياتو كإنساف اجتماعي، 
 .فيـ يركزكف عمى الحانب الحيكم كالتفاعمي ييف الفرد كالمجتمع 

: لدل الفالسفة- 4
إف صفات الجسد ىي صفات عرضية كزائمة، كلذلؾ فيي ال عد ديكارت -1 

ة الجكىرية كالثابتة كالتي صتمثؿ حقيقة الشخص بؿ يجب أف نبحث عف الخصي
 التفكير،  ىكتمثؿ حقيقة الشخص كتميزه عف غيره مف الكائنات، ك

بنى تصكره لمفيـك الشخص عمى أساس الكعي : (E. Kant)  كانط-2
األخالقي ال عمى أساس الكعي المعرفي كما ىك الشأف عند ديكارت، فالشخص 

 ىك كائف يتميز عف الكائنات كالمكجكدات الطبيعية بالعقؿ كاإلرادة قالبشرم عند
 .كالحرية كالكرامة

يرل سارتر، أف اإلنساف يصنع ذاتو باستمرار كفؽ ما  :Sartreسارتر - 3
ليس اإلنساف شيئا ”يختاره لنفسو ككفقا لمصكرة المستقبمية التي يضعيا نصب عينيو

فالكائف اإلنساني ىك الكائف الكحيد الذم يسبؽ ، .”آخر غير ما ىك صانع بنفسو
  كجكده ماىيتو، أم أنو يكجد أكال ثـ يصنع ماىيتو فيما بعد

نخمص مف التعريفات السابقة أف مصطمح شخصيو يدؿ : التعريؼ المنيجي
: عمى معنييف متالزميف

أم جماع الشخص أم الشخص كمو بكؿ : (االشتراؾ) الكحدة- 1
 . مككناتو الفسيكلكجية كالعقمية كاالجتماعية

http://drsabrikhalil.wordpress.com/
http://drsabrikhalil.wordpress.com/
http://drsabrikhalil.wordpress.com/
http://drsabrikhalil.wordpress.com/
http://drsabrikhalil.wordpress.com/
http://drsabrikhalil.wordpress.com/
http://drsabrikhalil.wordpress.com/
http://drsabrikhalil.wordpress.com/
http://drsabrikhalil.wordpress.com/


 

 
 

142 

. ما يميز شخصان عف آخر: التفرد- 2
كنستخدـ ىذا المصطمح لإلشارة إلى مككنات كحدة الشخصية المتجانسة بيف 
كؿ األفراد الذيف ينتمكف إلى مصدر حضارم كاحد، كال نتجاكزه إلى التفرد بما ىك 

بناء مكتسب عمى ىيكميا األساسي مف مصادر بيكلكجية كفسيكلكجية كفكرية 
في كتابو عف  (Morton prince)الخ يقكؿ مكرتف برنس …كاقتصادية كركحية 

الشخصية ىي كؿ االستعدادات كالنزعات كالميكؿ كالغرائز كالقكل ): الالشعكر
البيكلكجية الفطرية كالمكركثة، كىي كذلؾ كؿ االستعدادات كالميكؿ المكتسبة مف 

. (الخبرة
كلمشخصية عدة ىياكؿ أساسية، كبناء مكتسب عمى : الييكؿ الحضارم

ىيكميا األساسي؛ فيناؾ الييكؿ الفسيكلكجي، كىناؾ الذكاء، كىناؾ الييكؿ 
مجمكعة القكاعد التي تحدد لكؿ فرد ما ينبغي أف )الحضارم كالذم نعرفو بأنو 

 مف األشياء كالظكاىر كالناس، قيككف عميو مكقفو كاتجاىو كسمككو في مكاجية غير
، كىذا الييكؿ الحضارم األساسي لشخصية (يكتسبيا مف انتمائو إلى مجتمع معيف

  .اإلنساف يتحدد بانتمائو إلى مجتمع معيف

ذا كانت الشخصية ىي حصيمة المكتسب مف القيـ كالسمكؾ كالنمط  كا 
الحضارم كالمجتمع كالنفس كتفاعالتيا كالذكاء كطريقة التفكير إضافة إلى 

االستعدادات الفطرية المكركثة، كالمغة ىي أحد أشكاؿ السمكؾ ككعاء الفكر كأداة 
صنع الحضارة كمثبتتيا كىي مكتسبة مف المجتمع كانعكاس لو كىي الكاشفة عف 
نفس قائميا كالسابرة لغكره فيذا يعني أف المغة بككنيا الجمعي كالكالـ بككنو ميزة 

فردية انتقائية ىي األساس في بناء شخصية الفرد كالجماعة، كىي أكسع مف 
 .اليكية ألف الذات الفاعمة مادة كركحا متضمنتاف فييا
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كىذا يعني أف المغة العربية ينبغي أف تككف األساس الذم تبنى عميو شخصية 
اإلنساف العربي المعاصر إذا أردنا حقان ليذه األمة أف تعكد إلى الصدارة كأف تككف 

كالعالقة سببية بيف ىذا التميز في شخصية األمة " خير أمة أخرجت لمناس:" بحؽ
كسمكؾ األفراد المرتبط بمعتقد ركحي فكرم إصالحي نفسي كاجتماعي الذم 

المعركؼ " تأمركف بالمعركؼ كتنيكف عف المنكر" لخصو رب العزة كالجاللة بقكلو
بكؿ أشكالو كأنماطو في مناحي الحياة كالعمـك كافة، كالمنكر بكؿ أشكالو كأنماطو 
في مناحي الحياة كالعمكـ كافة، صغيران كاف أك كبيران، ذاؾ أف الفرد كالمجتمع ال 
يصمحاف ما لـ ينبع اإلصالح مف ذاتو حتى يصبح أساسا ينطمؽ منو كؿ فرد 
صالح اآلخريف  كتنبني عميو المؤسسات، فالمسؤكلية تكمف في صالح الذات كا 

 .كاإلصالح كالصالح يتمثالف في السمكؾ المساني كالفعمي

:  نستطيع اآلف أف نحدد أمريف أساسييف"إذف
لى إالمغة تعمؿ عمى تحديد شخصية الفرد لككنيا نظاما يضطر المرء - 1

. التعامؿ بو مع ذكيو
 المغة ترتبط بجسد المتكمـ كانخراطو الذاتي في المجتمع -2

كال يمكف لشخصية الفرد أف تنمك كتتكامؿ إال في حاؿ كانت شخصية الجماعة "
كلما كاف تكاصؿ الفرد مع غيره مف أفراد الجماعة، كبالتالي بناء . متكاممة كمكضكعية

شخصية كالتعبير عنيا، يتماف عبر المغة أساسا، فإننا نستطيع أف نقكؿ إف المغة تقـك 
. في بناء الشخصية بكظائؼ عديدة تؤدم فييا عالقات الداالت بالمدلكالت دكرا أساسيا
كىذا السياؽ المغكم يدخؿ كال بد في إطار سياؽ أكبر يضـ أنماط المكاقؼ الثقافية 

التي تعتمد بدكرىا عمى المغة إف لمتعبير عف مضامينيا أك لالتصاؿ باألنماط الثقافية 
كال ننسى ىنا أف نذكر أف مفيـك الثقافة عندنا يشمؿ كامؿ السمكؾ . األخرل

. االجتماعي فنيا كاف أـ ثقافيا أـ نفسيا
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إف عالقة اإلنساف العربي بمغتو كالعالـ الذم يتعامؿ معو تختمؼ عف عالقة 
فاإلنساف العربي يعيش لغتو في ذاتو . اإلنساف الغربي بمغتو كالعالـ الذم يتعامؿ معو

فيك عندما يتكمـ . كال يعطي المغة قيمة الشيء الذم ينسمخ عنو كيكجد في خارجو
يمتمؾ المغة بالمعنى الجذرم لكممة االمتالؾ أم أف ذاتو كالمغة يصبحاف كيانا كاحدا ال 

 (بساـ بركة)()".ثنائية في تركيبو
ىذا ىك األصؿ غير أف الشخصية العربية تتعرض منذ قرف كنصؼ تقريبان 

معظميا ال تثرم الثقافة العربية  إلى تيارات ثقافية عارمة أجنبية عنيا، كىي في
بقدر ما تناقضيا تمامان، كلـ يعد التأثر عف طريؽ القراءة بكتاب؛ كال عف طريؽ 
االستماع بالمذياع بؿ صار يقدـ عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ المسمكعة المرئية 
كبطريقة شيقة، تعرض شخصيات غريبة غربية منطقيا رأسمالي مادم نفعي، 

كصارت تمؾ الشخصيات تدخؿ في كؿ بيت كقمب كعقؿ، تدس السـ بالدسـ، إف 
كىذا ىك مناط الخطر؛ فيك يقمد "عدكل الشخصية الغربية"العربي اليكـ مصاب بػ

شخصيات األفالـ الغربية ابتداء بمبسيا كتسريحة شعرىا كانتياء بطريقة كالميا 
كنمط سمككيا مف خالؿ التقميد، كارتكبت بعض الجرائـ في العالـ العربي تطبيقا 

 .حرفيا لفيمـ أمريكي
إف مف يمارس التعميـ منا يرل بكضكح أف الشخصية الكافدة ىي التي تغمب، 

كأف الشخصية العربية آخذة بالتقيقر كاالنحسار، ذاؾ أف الشخصية العربية ال 
تتكاصؿ مع منابع بنائيا األصيمة، إضافة إلى انتكاسات األمة السياسية 

كاالقتصادية كاالجتماعية؛ مما يكلد الشعكر بالدكنية لدل األفراد فيفقدكف إحساسيـ 
 .باالنتماء الركحي كالحضارم كالمغكم

                                                           

 (10)بركة، بساـ، المغة كخصكصية الشخصية العربية، الثقافة النفسية المتخصصة، العدد  .
www.arabsynet.com . 

http://www.arabsynet.com/
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كال سبيؿ إلى إعادة األمكر إلى نصابيا إال بخطة حقيقية كطنية كدكلية تعمؿ 
كقد "عمى خمؽ شخصية عربية أصيمة بكؿ الكسائؿ؛ كابتداء مف الطفكلة المبكرة 

أكد فركيد عمى دكر الطفكلة كخاصة السنكات الخمس األكلى مف حياة الشخصية 
فالتجارب كاألزمات ككذا العالقات العاطفية كالكجدانية . في تحديد سمككيا الالحؽ

خكتو، كؿ ذلؾ يترؾ في نفسيتو أثرا ال ينمحي، كحتى عندما  لمطفؿ مع أبكيو كا 
يصبح راشدا فإف سمككياتو كمشاعره ىي انعكاس كنتيجة ليذه الخبرات 

 .()"الطفكلية
ما مف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة فأبكاه :" كأحسب أف الحديث النبكم الشريؼ

يصب قي ىذا كيسبؽ الدراسات النفسية الحديثة " ييكدانو أك ينصرانو أك يمجسانو
الخ، كاألبكاف نكاة المجتمع ....ال عف الغالـ كال الصبي "مكلكد"إذ الحديث عف الػ

المصيقة بو، كىما أكؿ مف يسمع صكتييما كىما المذاف يرعيانو كلذلؾ كؿ ما 
ف كاف المرء أيضان  يقكالنو كحتى قبؿ أف يعي ما يقكالف حؽ كخير كمعتقد راسخ، كا 

ينماز بأف لو عقؿ كيمكف لفرادة تفكيره ككعيو أف يرشداه إلى الحقيقة بعيدا عف 
العاطفة لكف ذلؾ أصعب إال أنو يختار، كىك ما ذىب إليو سارتر، كمف ىنا جاء 

، لكف جؿ الناس "بؿ اإلنساف عمى نفسو بصيرة، كلك ألقى معاذيره" قكلو تعالى
يعتقدكف كيمتثمكف لمقناعات التي تمقكىا عف طريؽ ال كعييـ في الصغر كمف ذلؾ 

 .المغة كما تتضمنو مف أخالقيات كرؤل كركح أمة
بأف المغة ىي إبداع فردم " ىكجك شكشارت"كأكد رائد المدرسة المثالية األلمانية 

يعمـ بكساطة الجماعة التي تتبناه كتقمده، فتككف بالتالي خاضعة لمقكانيف النفسية 
السمككية كاالجتماعية، خاضعة أيضان لنتائج ىذه القكانيف عمى األفراد الذيف يستعممكف 
ىذه المغة فالمغة تتعمؽ مباشرة بطريقة حياة ىؤالء األفراد، كمزاجيتيـ كثقافتيـ كسنيـ 

                                                           

. مفيـك الشخصية بيف العمـ كالفمسفة .
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كعمى ىذا األساس ينبغي أف () "إلخ ، فالمغة إذف ىي حدث أسمكبي....كجنسيـ 
تعني فف األديب فقط، بؿ تعدتو لتشمؿ كامؿ " أسمكب"ينظر إلييا، فمـ تعد كممة 

 كمف ىنا ()."العنصر المغكم الخالؽ الذم يتعمؽ بالفرد كيعكس أصالتو كفرادتو
". األسمكب ىك الرجؿ نفسو:" جاءت مقكلة بيفكف

إف السياؽ كما يحدده ياككبسكف ىك المضمكف الذم يتمثمو المرسؿ إليو، "
ألف يصير كذلؾ كيستمـز التكاصؿ أيضان . كىذا المضمكف يككف إما لفظيان أك قابال ن

فبيذا .  أم قناة فيزيقية، كربطان نفسيان بيف أطراؼ التكاصؿ contactاتصاالن 
المعنى نالحظ أف األبحاث التي جربت بناء نمكذج لمغة دكف أم عالقة بالمتكمـ 

كالمستمع تجمد السنف المفكؾ لمتكاصؿ، كتقترب مف اختزاؿ المغة إلى كىـ 
  .()"مدرسي

كلعؿ أدب التزفيف الذم عرفو العرب ىك مف أىـ كسائؿ التربية كالتغذية 
المغكية فيك الباعث عمى تشكيؿ اليكية كبناء الشخصية األصيمة، كقد أجريت بحثان 

اىتماـ العرب عامة منذ القدـ، كبني ىاشـ خاصة بأدب األطفاؿ منذ "أثبت فيو 
نعكمة أظفارىـ، فيدرس ظاىرة التزفيف كىي األغنية مف الشعر الخفيؼ تغنى 

لمطفؿ عند ترقيصو تتضمف قيمان عميا، كأماني تستشرؼ مستقبمو، كتشكؿ المغة 
األكلى التي تختزف في ذاكرتو األكلى، تمح عمييا كتنطبع فييا؛ لتكٌكف كفايتو 

مقية كاالجتماعية، فتككف المرجع في الكعيو  األكلى التي تنغرس فييا المنظكمة الخي
عندما يكبر كيقيس عمييا، كيرل نفسو مندفعان نحك تحقيؽ ما فييا مف ميثيؿ، آخذان 

                                                           

 .مفيـك الشخصية بيف العمـ كالفمسفة .

 .87ـ، ص 1986، آذار 38الفكر العربي المعاصر، العدد " األسمكبية مف خالؿ المسانية " عزة آغا، ممؾ، . 

، 1، ركماف ياكبسكف نمكذجان، دار الحكا، الالذقية، ط"المسانيات كنظرية التكاصؿ"الغزالي، عبد القادر،  .
. 38ـ، ص2003



 

 
 

147 

فَّف أف ......بنفسو إلى تمثميا قكالن كفعالن  كما تثبت الدراسة التكافؽ بيف ما أيريد لمميزى
 .()"يككنو فكاف 

الميزفَّف الذم يختزف الرسالة في الكعيو كىك : إف المرسؿ إليو ىنا اثناف"
المتمقي األكؿ، كالناقد الذم يحاكؿ تفكيؾ السنف مف خالؿ كعيو، ككنو قارئان 

نمكذجيان لمنص، في محاكلة لمربط بيف المرسؿ كككنو النفسي مف جية، كالمزفَّف 
 .كأثر الرسالة في ككنو النفسي مف جية أخرل

إنو أدب ينـ عف كعي العرب المبكر . "إنيا مشركع صياغة إنساف، كبناؤه
بأىمية تنمية الطفؿ لغكيان كنفسيان كفكريان كاجتماعيان، فالكشيجة قكية بيف التفكير 

كالمغة، إنيا رسالة تعمي مف شأف األنا لديو، كتنمييا، إذ كيؼ يتخمؽ الشعكر مع 
اآلخر مع المجتمع، ما لـ تستك األنا كتنضج نضجان سكيان ؟ كىك ما يؤكده جيف 

في دراساتو في عمـ نفس الطفؿ، كعالقة المغة بالتفكير  ( Jean Piaget)بياجيو 
عمى مالحظة " األنانية"نظريتو الشييرة في مرحمة " .... (تزفيف بني ىاشـ)" منيا

كال يأخذ الطفؿ فيو " األنا"كالـ الطفؿ في ىذه المرحمة، كىك كالـ يتمحكر حكؿ 
ليست المغة عند بياجيو مجرد دليؿ ... بعيف االعتبار كجكد اآلخر، السامع لكالمو 

عمى نفس الطفؿ كعقمو، بؿ إنو يعدىا مف أىـ الكظائؼ الرمزية التي يتعامؿ 
فإف المغة في نظره تساعد .... بكاسطتيا اإلنساف مع محيطو المادم كاالجتماعي 

فإف سممنا بأف الطفؿ يكاجو في سني حياتو ....في تطكر اإلدراؾ عند الطفؿ 

                                                           

بني ىاشـ أطفاليـ في الجاىمية كصدر " ترقيص"أدب تزفيف)، كالفجاكم، عمر، "محمد أميف"الكيالني، إيماف . 
، محـر (1)، ع(5)اإلسالـ، المجمة األردنية في المغة العربية كآدابيا، عمادة البحث العممي، مؤتة، ـ

. 41ـ، ص2009كانكف ثاني /ىػ1430
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األكلى العالـ الخارجي كيتفاعؿ معو، لقمنا إف المغة تككف مادة معقدة تنبو ذىنو 
 .()"كتغذم فيو ركح التطمع كقكة اإلدراؾ

 : كان من نتائج البحث

إف صغر األطفاؿ ال يعني أف يخاطبكا بألفاظ سخيفة كأغاف تافية  -1
خاكية مف الداللة، زعمان بأف عقكليـ الصغيرة غير قادرة عمى تمقي المغة القكية 

 . كالمضاميف الرفيعة، فإف التجربة التاريخية تؤكد عكس ذلؾ

التزفيف مرحمة ميمة تكطِّئ لتمقيف الطفؿ كتعميمو الشعر العربي مف  -2
قصائد طكيمة، كما تييئو لتمثؿ ما فييا مف قيـ كمآثر، كتساعده عمى تذكؽ األدب 

 .()"كتنمية ممكة الحفظ

كلي بحث آخر أجريتو لرصد دكر التيكيدة كىي رسالة لغكية مكجية إلى الطفؿ 
يجابا، ثـ دكرىا في تشكيؿ جيؿ يحمؿ  في الميد في تشكيؿ شخصية الفرد سمبان كا 

 :الرؤل كالقناعات ذاتيا، كذلؾ مف خالؿ دراسة مقارنة بيف نمكذجيف تاريخييف

و كجية سياسية خاصة، فكاف "-  أما األكؿ فيك لمطفؿ الييكدم الذم كيجِّ
الحمـ األكؿ الذم لقنو شاعر الصييكنية األكؿ شاؤكؿ تشيرنخكفسكي مف أكديسا 

بركسيا حيث مسقط رأسو، إلى الطفؿ الييكدم؛ ليككف صييكنيان، مؤمنان بالصييكنية 

                                                           

ـ، 1982، 19الفكر العربي المعاصر، العدد " المغة كالفكر بيف عمـ النفس كعمـ المسانية "بركة، بساـ،  .
 .66-65ص

بني ىاشـ أطفاليـ في العصر الجاىمي "ترقيص"، كالفجاكم، عمر، أدب تزفيف"محمد أميف"الكيالني، إيماف  .
، (5)كصدر اإلسالـ، المجمة األردنية في المغة العربية كآدابيا، عمادة البحث العممي، جامعة مؤتة، ـ

 64ـ، ص2009كانكف ثمني/ىػ 1430محـر (1)العدد
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شعاران، راسمان لو مستقبمو، محددان لو كجيتو السياسية، كاعدان إياه بإقامة كطف عمى 
السيؿ الساحمي كباألردف خاصةن، مبينان لو طريؽ تحكيؿ ىذا الحمـ إلى حقيقة 

كاقعة، فكاف لو ما أراد بعد حكالي إحدل كخمسيف سنة مف تاريخ ىذه القصيدة، 
حممو عمى الرغـ مف بعد الزماف -  حيف صاركا رجاالن –حقؽ األطفاؿ الصياينة 

 .كالمكاف 

كأما الثاني فمف الشعر العربي، مف أدب يعرؼ عند أجدادنا بالتزفيف أك - 
ػميو الميزفِّف آمالو كأحالمو في الكليد، كما يتمناه لو في المستقبؿ، مما iالترقيص مِّ ، ييحى

 .تكحيو لو فراستو فيو

إنو حمـ امرأة مف حرائر قريش كجيت كليدىا منذ نعكمة أظفاره ال ليسكد قكمو 
فحسب، بؿ ليسكد العرب جميعان، إنيا ىند بنت عتبة التي لقنتو ىذا الحمـ كىي 

ترقصو، فزرعت فيو قيـ الرجكلة كالبطكلة مف منظكر قبمي عربي أصيؿ، تمؾ القيـ 
التي مف شأنيا أف تؤدم إلى تحقيؽ اليدؼ المنشكد بتيكيدة لممجد، كقد تحقؽ ما 

 . أرادت، فصار ممكان لمعرب
كعميو فإفَّ ىذا البحث يبحث في المضمكف الشعرم، كدكر األدب الممتـز في 
التأثير في الكعي الفرد، أك في الالكعي الجمعي مف خالؿ المقارنة بيف النمكذجيف 

   ".() مكضع الدرس
. كالتيكيدة ىي شكؿ مف أشكاؿ المعب الذم ييدؼ إلى تنمية شخصية الطفؿ"

كالمعب في مرحمة الطفكلة المبكرة مف أىـ مجاالت التعمـ كالنمك باعتباره مدخالن 

                                                           

، التيكيدة بيف شاؤكؿ تشيرنخكفسكي، كىند بنت عتبة، دراسة مقارنة في المضمكف "محمد أميف"الكيالني، إيماف .
ـ، 2009كانكف األكؿ( ممحؽ )، ع(36)، عمادة البحث العممي، الجامعة األردنية، ـ"دراسات"الشعرم كأثره، 

. 868ىػ، ص1430محـر 
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ففييا  "()."لنشاط الطفؿ في ىذه المرحمة، كما أف المعب ينمي القدرات اإلبداعية لديو
تبدأ حاجات الطفؿ، كحاالتو النفسية، كنزعاتو االنفعالية، كعالقاتو االجتماعية 

بالحيكية كالتطبع، كفي ىذه المرحمة يتككف نمكه المغكم كمحصكلو المفظي، كتتككف 
منظكمتو المغكية النامية بصكرة سميقية فطرية، كبجيد ذاتي داخمي مع التأثر الشديد 

". () بما يحيط بو مف حديث البالغيف كلغتيـ
ك قد تكصؿ فرانؾ كتريزا كارالف إلى أف المعب يساعد الطفؿ عمى النمك 

السميـ في سنكاتو األكلى، كينمي قدراتو في ظؿ ثقافة مجتمعو؛ لما يشتمؿ عميو 
المعب مف اإلثارة كالتحصيؿ، فيك نشاط سعيد يبدأ بالمتعة كينتيي بالحكمة، كما 

ثراء مفرداتو كما يساعده عمى بناء عالقاتو  يقدـ أساسان ممتازان لتنمية لغتو، كا 
  .()المتبادلة مع اآلخريف 

ىي الترتيمة األكلى التي تمتمئ بيا كفايتو، كقد تبقى في ذىنو، بعبقيا "فػ
كقيميا كسحرىا، حية تمح عميو الى أف تجده يغنييا ىك أيضان لطفمو، كربما ينساىا، 

كلكنيا تبقى مكجكدة في الكعيو ينطمؽ مف قيميا التي تصبح جزءان مف تككينو 
العميؽ، كباعثان سمككيان لو في المستقبؿ، كال شؾ في أف أشٌد أنكاع القيـ ىي تمؾ 
التي تكجو الالكعي كتنبعثي منو، فاإللحاح عمى الالكعي ًبعرض النمط الذم يراد 

أخطري كأكثري تأثيرأن في المتمقي مف المباشر الصريح المكٌجو - لو أف يككف
 .()"لمكعي
كمف ىنا انصب جؿ األدب الصييكني عمى فكرة الشعب الكاحد، كالبحث "

عف لغة كاحدة لجماعات مف سالالت بشرية متنكعة األلكاف كالبيئات الثقافية، 

                                                           

  .36-34ـ، ص2007، 1أحمد عبد القادر نقرش، عماف، لـ يذكر دار النشر، ط: انظر .

نجـ الديف عمي مرداف، سيككلكجية المعب في مرحمة الطفكلة المبكرة الحضانة كرياض األطفاؿ، مكتبة الفالح، . 
. 23ـ ، ص 2004- ىػ 1425، 2الككيت كاإلمارات، ط

. 43سيككلكجية المعب في مرحمة الطفكلة المبكرة الحضانة كرياض األطفاؿ، ص  .

 .870التيكيدة بيف شاؤكؿ تشيرنخكفسكي، كىند بنت عتبة، دراسة مقارنة في المضمكف الشعرم كأثره، ص .
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كعمى رأسيا المغة، فكاف ال بد مف إيجاد المغة المشتركة فكانت العبرية باعتبارىا 
شعب كاحد، لغة  " "         " لغة التكراة، شعارىـ في ذلؾ 

، فبدأ إحياء العبرية، عبرية التكراة التي بدت كاضحة في التيكيدة مكضع "كاحدة
الدرس بمفرداتيا كأفكارىا كمعتقداتيا، كعمى الرغـ مف صعكبة لغتيا، إال أف 

الشاعر أرادىا أف تككف لمطفؿ الصييكني أغنية ما قبؿ النكـ؛ ليتشرب بيا القيـ 
- عف كعي- كال شؾ في أف تشرنخكفسكي كاف........ السياسية كالدينية مع المغة

يتخذ مف شعره أداة لصياغة جيؿ؛ كتربيتو بحيث يحمؿ فكرة الصييكنية، كىك يرل 
اإلنساف نتاج تربتو :  ()"فيو كسيمة ناجعة لتكجيو الفرد فالمجتمع، فيك الذم يقكؿ

 . ()األصمية
ليكـ   تهويددُة مَمهْهدٍن : كا 

() 

  ، تىًت الطُّيكري مى ، صى شىرىًت الٌظالؿي ًْ تى ٍْ  اٍف

 يا فىٍرخي ، ٌْ  !فىيىٍجعىةن، يا بينىٌي

  ،الى تىٍسكيف أىٍعماؽى الدٍَّيجكًر 

 فىمىعؾى ىأنىذىا... 

  سىكؼى ييضئي الشٍَّرؽي، كىاٌلطييكيري الميٌغًردىةي 

  ًسىٍكؼى تيسىٍقًسؽي كتىٍصدىحي ًبالًغناء.. 

                                                           

. 871صالسابؽ نفسو،  .
  .3ـ، ص 2000جكدت السعد، الرمكز العنصرية في األدب الصييكني، دار الجاحظ، عماف، : انظر .

. ت.ط، د.أشعار تشيرنخكفسكي، تؿ أبيب، د .
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  ًًمفى الشَّرؽ ، كى  ..سىيىٍنبىًمجي ٍالفىٍجري

 ٌسٍكؼى تىٍعمك أيضان شىمسينا!!! 

 كلكفَّ ىذا ، ، يا بينىيَّ  ًإٌنؾى ًعبًرمٌّ

  كىىذا أٍيضاى شىقاؤيؾى ، .. سىٍعديؾى

  ، ًة أنتى  غيصفي ًجذعو ًمفى الٌشعيكًب القىديمى

   تيؾى رى ٍفخى ـً مى مى األيمى  ..عى

  تىعرؼي  ما ًزلتى غىضان، سكؼ تكبير كى

  أىمجادان فىعىمىيا شىٍعبيؾى.... 

    ،ـي أسراران سىيىٍفعىمييا ًحينىًئذو سىتىٍفيى

 ًحيفى تعمك شىٍمسينا!!! 

   ًستصير بطالن كىأٍيدم ٍالقيساة... 

 يا فىرخي ،  ...سىتىمٌتدي إليؾى

  ٌتى ال تىٍعًرؼى اليىٍجعىةي طريقيا إليؾ، لكف كىحى
 اىدأ

  فأنا معؾ مف أجؿ ىذا مىعىؾى! 
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  ،ى ، فاٍليىكـي قىًد اٍنقىضى  نىـ، بيٌنيَّ

 كىالظَّالـي قىٍد لىفَّنا... 

  ًال تىٍسكيف أعماؽى الَّيجكر : 

 فىسىكؼى تىٍعمك أيضان شىٍمسينا. 

  ،سىتككف مشردان في كؿ الدنيا 

  ٍلكٌف كطنؾى كاحد..... 



 
ٍييكف"ًشعىاريؾى : ىذًه ال تىٍنسىيا  "صي

 حتى تىًردى قبرؾ 

  كأيضان، إف يىتىأىٌخر يىٍكـ الخالص 

  فإنو يسيري خطكةن خطكةن. 

  ًفال تيأس، أيُّيا الميفىعـي باألمؿ : 

 فىما زالت شٍمسينا تعمك. 

  ،عمى األردفِّ كفي السيؿ الساحمي 

  يمكف  ىناؾ عربه ييخِّ
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  لنا ىذًه األرضي سىتككف 

    كستككف أنت أيضان مف البناة

  ،كيكـ ييبُّ حاممكا الراية 

  ال تختمسيا اختالسان : 

  إلى أسمحتؾ ببطكلةو 

 ألف شمسنا ستعمك!! 

إف منطؽ القكة الذم ترسخو القصيدة كاالستيالء عمى بالد اآلخريف كاإليماف 
بتميزىـ عف غيرىـ كاالنتماء إلى صييكف كالماسكنية، كالنظر إلى قتؿ اآلخريف 

صارت "عمى أنو بطكلة كغيرىا مف المبادئ، كنحكىا مف األفكار التي ظيرت فييا 
مكركثان في التفكير الجمعي الييكدم، لـ تؤثر فقط في الجيؿ الذم تتممذ عمى 
تشيرنخكفسكي كرفاقو، بؿ مازالت تؤثر عمى كتاب الييكد كشعرائيـ، كمازالت 

مغركسة في أطفاليـ بعد تشيرنخكفسكي إلى يكمنا ىذا، أم بعد مائة سنة، ففي 
دراسة أجراىا البركفسكر أدير ككىيف اطمعت عمى ألؼ كسبعمئة كتاب لألطفاؿ 

 ـ كجد الباحث مف بينيا 1967صدرت في إسرائيؿ في أعقاب حرب حزيراف 
. ()" كتابان تضمنت إشارة إلى شخصية العربي520

 تمميذان مف الصؼ الرابع كالخامس كالسادس في مدرسة 250كما استطمع رأم 
الكرمؿ بحيفا، طمب منيـ خمسة مكاضيع منيا صكرة العربي ككصفو لدييـ، فكانت 
نتائج االستطالع أف كاف العربي متشابيان في األسئمة المكجية إلى التالميذ، كمتفقان 

                                                           

. 876التيكيدة بيف شاؤكؿ تشيرنخكفسكي، كىند بنت عتبة، دراسة مقارنة في المضمكف الشعرم كأثره، ص .
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مف % 80تمامان مع الكصؼ الذم اعتادت كتب األطفاؿ عمى كصفو لمعربي، كقاؿ 
التالميذ أف العربي شخص يعيش في الصحراء، يضع الككفية كيرعى األغناـ، كلو 

 .()كجو مخيؼ كقذر، كلو ندكب في كجيو، كما شابو ذلؾ
مف األكالد إلى كتب األطفاؿ عمى أنيا أثرت عمييـ في % 58كقد تطرؽ "

في أف يتذكركا اسـ كتاب تضمف %32رسـ صكرة اإلنساف العربي، كنجح 
شخصيات عربية ككصفان لتمؾ الشخصيات، كمعظـ التالميذ الذيف تطرقكا إلى تأثير 

.  ()"كتب األطفاؿ ذكركا الشخصيات السمبية، كاألحداث السمبية فقط 
إف استخداـ العبارات الميينة قد تردد كثيران في كتب األطفاؿ اإلسرائيمية، كمف "

ثعباف، أفعى، : بيف ىذه العبارات إطالؽ أكصاؼ الحيكانات عمى العرب، أمثاؿ
لقد كضع مؤلفك كتب األطفاؿ في إسرائيؿ عبارات في ... ثعمب، ذئب، مفترس، حمار

أفكاه أبطاؿ قصصيـ تنـ عف الحقد كالكراىية نحك العرب، كما كضعكا عبارات في 
لقد تحدثت قصص األطفاؿ ... أفكاىيـ تنـ عف االستخفاؼ كاالستيزاء بالعرب

اإلسرائيمية عف العرب ككصفتيـ بالبدائييف الذيف يؤمنكف بالخرافات كالشياطيف 
. ()"كاألركاح، كيرتعدكف خكفان مف أركاح األمكات

م )قاؿ " كمما كتبو أطفاؿ الييكد في كصؼ العربي تأثران باألدب العبرم المكجو
كجيو غريب، صغير، مثير لمغضب، ذك شعر أخضر، مف بالد ليست بالدنا، : (ع.

كمف المالحظ ىنا كجكد عبارة ذك . سيء، يعممنا المغة، غبي، لطيؼ قميالن، غير عاقؿ
شعر أخضر كىي تدؿ عمى البعد اليائؿ، كانعداـ االلتقاء كالجيؿ، ككأف عباراتو 

                                                           

ككىيف، أدير، كجو قبيح في المرآة، انعكاس النزاع العربي الييكدم عمى األدب العبرم لألطفاؿ، : انظر .
. 14-12، ص 1ط

 .16السابؽ، ص  .

، 1ككىيف، أدير، كجو قبيح في المرآة، انعكاس النزاع العربي الييكدم عمى األدب العبرم لألطفاؿ، ط:انظر .
. 82-79ص 
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الذم يصؼ مخمكقات غريبة عنا، كلككنيا مختمفة " مقتبسة مف أدب العمـك الخيالية
. ()"عنا كغير معركفة لدينا

يجب أف نقتؿ العرب كنضعيـ فكؽ كرسي : "كقاؿ كلده رفض تكقيع اسمو"
 ()".كيربائي، كأف نشنقيـ كنطردىـ، أنا كيانا

ىذا بعض مف ثمرة الثقافة الخبيثة المكجية ما زالت تؤتي أكميا كؿ حيف حقدان "
. ()"كشران 

إف أداء الطفؿ عندما يكبر سيككف رىينان بكفايتو األكلى، كثقافتو األكلى، فإف "
ف كانت تتضمف قيمان عميا نشأ  كانت التيكيدة سخيفة خرافية نشأ ككبري سخيفان، كا 

ف تضمنت قيمان مسمكمة، نشأ ذا رسالة مسمكمة . ()"كاعيان، كا 
 ياهلل يناـ ياهلل يناـ:"كلعمكـ تذكركف التيكيدة التي كانت تتردد في بالد الشاـ

 ".كألذبح لو طير الحماـ رح يا حماـ ال تصدؽ أضحؾ عمى فالف ليناـ

كريش النعاـ، ، ففي الكقت الذم نغني فيو لطفمنا في ميده عف طير الحماـ"
ثـ نصرِّحي بعد ذلؾ أننا نكذب عميو ليناـ، مستخفيف بعقمو، زارعيف في الكعيو 

كذاكرتو األكلى األحالـ الكاذبة التي تداعب المعدة ال الكجداف، ىذه التيكيدة التي 
مف شأنيا أف تدعك إلى نـك عميؽ، كطير مكعكد ليؤكؿ، كانت تيكيدة جيؿ 

النكسات المتعاقبة، جيؿ النـك في أعماؽ الديجكر، في حيف كاف فرخ 
كبالمقابؿ نرل ىندان قبؿ ألؼ كخمسمائة . تشيرنخكفسكي ييربى؛ ليصبح جارحان يقظان 

: ()عاـ تيدىد كليدىا كىي ترقصو بتيكيدة الماجديف، بؿ تعكيذة الماجديف

                                                           

. 17ص : السابؽ .

. 18السابؽ، ص  .

.  876التيكيدة بيف شاؤكؿ تشيرنخكفسكي، كىند بنت عتبة، دراسة مقارنة في المضمكف الشعرم كأثره، ص .

. 869السابؽ نفسو، ص .

. 118، ص 8ـ، الجزء 1998- 1420الحافظ ابف كثير، البداية كالنياية، مكتبة المعارؼ، بيركت،  .



 

 
 

157 

 إٌف بينيَّ ميعىًرؽه كريـ
ليس بفحاش كال لئيـ 

 صخري بني فيرو بو زعيـه 
 

 محببه في أىمو حميـه 
كال ًبطيخركرو كال شؤكـ 
 ال ييخًمؼي الظف كال يىخيـ

 
و الذم مف شأنو أف يزرع قيمان  و الميكَّجِّ إف ىذه التيكيدة مف األدب المكجَّ
خاصة، كشخصية خاصة كما أرادتيا األـ الحرة لكليدىا، كىي تنطمؽ مف قيـ 

المركءة العربية القبمية، فيي تعزز في الطفؿ منذ نعكمة أظفاره التميز، كلكف دكف 
أف تحكؿ ىذا التميز إلى تمييز عنصرم ضد اآلخريف، كتعمميـ قيـ الفركسية 

، تعممو فضائؿ األخالؽ كالزعامة  كالبطكلة، كلكف ليس ضد أحد أك جنس أك قـك
. دكف أف تزرع فيو الحقد عمى غيره

إف مثؿ ىذا األدب اإليجابي إنما ينصب عمى صناعة الطفؿ نفسو، كتزكيده 
بأدكات التفكؽ دكف تزكير أك تمفيؽ أك كذب، كأكؿ ىذه القيـ التي تزكدىا أـ قررت 

أف يككف ابنيا سيدان ال لقكمو فحسب، كما كانت النبكءة كالفراسة، بؿ لغير قكمو 
صفة العراقة في األصؿ، فيك امتداد لذلؾ األب الحر الذم اختارتو، كىك - أيضان 

امتداد ليا ىي األـ الحرة التي تأبى الدنٌية، كال ترضى لكلدىا كما لـ ترض ألبيو 
عشر  "()"مف قبؿ أف يقعد عف مكرمة أك شرؼ، فقد ركم أف ممؾ اليمف أىدل

جزائرى إلى مكة، كأمر أف ينحرىا أعٌز قيٌرشي، فىقىًدمىٍت كأبك سفياف عركس بيند بنت 
أييا الرجؿ، ال يشغمنؾ النساء عف ىذه المكرمة التي لعميا : "عتبة، فقالت لو
يا ىذه دعي زكجؾ كما يختاره لنفسو، كاهلل ما نحرىا غيرم إال : تفكتؾ، فقاؿ ليا

 .()"نحرتو، فكانت في عيقييا حتى خرج أبك سفياف في اليكـ السابع فنحرىا

                                                           

. 878التيكيدة بيف شاؤكؿ تشيرنخكفسكي، كىند بنت عتبة، دراسة مقارنة في المضمكف الشعرم كأثره، ص .

أحمد أميف، إبراىيـ األبيارم، عبد السالـ ىارككف، دار الكتاب :األندلسي، ابف عبد ربو، العقد الفريد، ت .
 2/201. ط.ت، د.العربي، بيركت، د
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كأضرب مثال مف الغث الذم يتردد عمى أسماع األطفاؿ مف برنامج أردني 
قالكا فرفش فرفشنا مع إنا عؿ : بجممة مف أغنية تأليؼ المذيعة المكىكبة تقكؿ فييا

كعمى الرغـ مف سكء الرسالة المغكية المصاغة بالكنعانية أكثر مف " الحصيرة
العربية؛ إال أنيا فكؽ ذلؾ ال تحمؿ حتى قيمة إيجابية كاحدة؛ تدرب األطفاؿ مف 
الصغر عمى قبكؿ الفقر، كعمى تناسي الكاقع كعدـ التفكير في تحسينو كتعممو 

كالطريؼ أف المذيعة كانت . اليركب إلى االستمتاع بحياة الذؿ كالفقر كاستمرائيا
تتقاضى راتبا عاليان عمى ىذا اإلبداع كنحكه مف الرسائؿ المغكية التي تسمي األطفاؿ 

بما يفسد العقكؿ كيقتؿ الطمكح، ال ما يكرث الحكمة، فأيف ىذه الرسالة مف قكؿ 
، إنيا رسائؿ ال تصمح لخمؽ "لك كاف الفقر رجال لقتمتو: "الفاركؽ رضي اهلل عنو

لتككنكا شيداء عمى الناس "ك" خير أمة أخرجت لمناس"جيؿ ذم الرسالة الخالدة 
إف طفال يؤمر بالصالة لسبع كيحفظ الفاتحة " كيككف الرسكؿ عميكـ شييدا

.  كالمعكذات عقمو أكبر بكثير بأف يمأل بيذا السخؼ
 ():يقكؿ ابف خمدكف

                                                           

. 283، ص26المقدمة، الفصؿ السادس  .
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ىناؾ انعكاسات جانبية مف ثقافة المجتمع عمى ثقافة األطفاؿ "...ذلؾ أف 
بكصؼ ثقافة األطفاؿ ثقافةن فرعيةن تشترؾ مع ثقافتو في المجتمع في عناصر كثيرة، 
كتكجياتيما كاحدة في إخضاع الفرد إلى سيطرة الكسيمة الثقافية، فتؤثر ثقافة المجتمع 
تأثيران مباشران باألطفاؿ، كىذا التأثير لو انعكاساتو كتأثيراتو اإليجابية كالسمبية في نفكس 

. ()"األطفاؿ الذيف يقعكف تحت سيطرتو بشكؿ عفكم
 بسبب ىذا االحتياج فإف "كالطفؿ يحتاج إلى المجتمع لتككيف شخصيتو ك

الفرد يخضع لما يسمى بمسمسؿ التنشئة االجتماعية الذم يعرفو بأنو عممية تطكرية 
بكاسطتيا يقـك الشخص طكاؿ حياتو بتعمـ كاستبطاف المعطيات االجتماعية 
كالثقافية لمحيطو لكي يدمجيا في بنية شخصيتو حتى يتكيؼ مع المحيط أك 

كىكذا يكتسب الفرد خالؿ عممية التنشئة  .الكسط الذم ىك مضطر ألف يعيش فيو
االجتماعية أساليب التفكير كالتصرؼ كاإلحساس الخاصة بمجتمعو، كىك ما يسيؿ 

تكيفو مع باقي األفراد داخؿ المجتمع، فيصبح بذلؾ عضكا مندمجا في الجماعة 
كىذا ما يضمف كحدة المجتمع كيجنبو التفكؾ . كيدافع عف نفس القيـ السائدة فييا

كال يمكف لعممية االكتساب أف تككف ناجحة كتؤدم إلى التكيؼ ما لـ  .كاالنقساـ
يستدمج الفرد كؿ ما يتمقاه مف مجتمعو لكي يصبح جزءا ال يتجزأ مف شخصيتو، 
بحيث يعتبر أف األساليب التي لقنت لو كفرضت عميو، أساليب طبيعية كعادية 
يتبناىا ىك نفسو ككأنيا صادرة عف إرادتو الحرة، في حيف أنيا رسخت لديو عبر 

 ()".االجتماعيو التربية كالتنشئة
كقد بيف ابف خمدكف طرائؽ العرب في التعميـ ككقرف بينيا في ما يصمح أف يككف 

 ():"قاعدة أساسية يقكـ عمييا التعميـ المعاصر، بما ينسجـ مع أىدافنا قائال

                                                           

فاضؿ عباس الكعبي، المداخؿ التربكية كمرتكزات التجانس المعرفي في ثقافة األطفاؿ، دار الشؤكف  .
. 114ـ، ص 1999، 1، بغداد، ط"آفاؽ عربية"الثقافية العامة 

 .ةمفيكـ الشخصية بيف العمـ كالفمسؼ .

 286-285، ص 27ابف خمدكف الفصؿ السادس .
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إننا مدينكف بما نؤمف بو مف قيـ لثقافتنا األكلى التي تمقيناىا أطفاالن سمعان مف 
بيئتنا، ثـ لثقافتنا التي تمقيناىا عف طريؽ البصر بقراءة كتاب، ثـ انبنت شخصيتنا 
الفردية نتاج التفاعؿ بيف ما تمقيناه مف البيئة االجتماعية قسران، كما تمقيناه اختياران 
قراءة أك استماعان، فقد تككف ىكة أك اختالؼ بيف ما ىك بيئي قسرم كبيف ما ىك 
اختيارم ثقافي، كالفرد يتفكر كيتدبر كيقارف كييديو تفكيره إلى قناعات كمعتقدات 
دراؾ، كقد يتناغـ كيتكاصؿ كيتكامؿ ما ىك قسرم مع ما ىك  يتبناىا عف كعي كا 

اختيارم ثقافي، مما يخمؽ انسجاما بيف الشخصية الفردية كالشخصية االجتماعية؛ 
مما يعني تشكؿ مجتمع منسجـ متجانس، كىذا ما يركز عميو القرآف في قكلو 

كفي ىذه اآلية " كجعمناكـ شعكبا كقبائؿ لتعارفكا إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ: " تعالى
ما يشير إلى عالمية اإلسالـ الذم يؤمف بتعدد الثقافات كتنكعيا بتعدد األجناس 

كاألعراؽ كالقبائؿ، كيحتـر خصكصية عاداتيـ كلغاتيـ كأصكليـ كتركيبتيـ 
االجتماعية كثقافاتيـ كمياراتيـ، كيرل ذاؾ مبعث إثراء كتنكعا لإلنسانية كتكامال 
لمحضارة، كىك أيضا يقر باختيار الفرد أفضؿ ما كرث كتعمـ مف قكمو كبيئتو، 
كاختياره لممعتقد الديني الذم ينبني عمى فكرة أساسية ىي تقكل اهلل التي يندرج 
تحتيا كؿ سمكؾ قمبي كلساني كفعمي، ليككف ذاؾ أساس التنافس كالتمايز بيف 
األفراد كالجماعات، كىك بيذا يقر العقيدة كما يترتب عمييا مف سمككيات أساسا 
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مكحدا كمؤلفا لما يختمؼ ظاىرا كيتفؽ جكىرا، إف عالمية اإلسالـ يقابميا اليـك 
العكلمة التي تسعى إلى إذابة كؿ شعكب العالـ كصيرىـ كتسخيرىـ ليككنكا خدما 
لمصالح الغرب الرأسمالي النفعي، كقكلبة األفراد كالمجتمعات بالشخصية الغربية 

 .التي تقدـ عمى أنيا النمكذج
كشتاف بيف العالمية كالعكلمة التي تجبر كتنذر، باإلغراء تارة كبالتيديد أخرل، 
كالحرب ثالثة، كفؽ سياسة العصا كالجزرة، كترل في اختالؼ الثقافات كالقكميات 
رغامو عمى ترسـ  كالمغات عداء ليا؛ لذا تسعى إلى إلغاء اآلخر كطمس كجكده، كا 
خطاىا لتضمف ىيمنتيا عمى الككف كمو سياسيان كاقتصاديان، كلتجيض أم محاكلة 

" الكعكة"مف األمـ المقيكرة لمتحرر مف التبعية كاليزيمة، ذاؾ أننا عمى حد تعبيرىـ
تداعى عميكـ األمـ كما تداعى "في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ " القصعة"تصديقا لػ

 ". األكمة عمى قصعتيا

كالعربية الفصيحة اليـك ىي السد المنيع الكحيد الذم ينبغي أف يتمترس بو 
العرب كأف يبنكه بأيد لمكاجية خطر العكلمة؛ ألنيا ىي القناة الكاصمة بيف الماضي 
العريؽ كالحاضر كبيا نرنك إلى المستقبؿ، كىي ليست الكسيمة فحسب بؿ ىي القيـ 

 . ()كىي الديف كىي اليكية

بممكة المغة بما احتكتو مف  ىي نتاج التفاعؿ المتشكؿ إف شخصية كؿ منا
الشخصية التاريخية الفردية كالجمعية، كأضرب المثؿ بنفسي بكصفي حالة فقد 
تعممت منذ نعكمة أظفارم أدبيات أسرتي فعرفت مف أمي أف الكذب ميكاة كأف 

الصدؽ منجاة، كأف الحقيقة دائما مريحة ميما كاف ثمنيا، كتعممت مف أبي الجرأة 
                                                           

، األقصى، مديرية التكجيو المعنكم، الجيش العربي، عماف، "الكيالني، إيماف محمد أميف: انظر .
. 87-85ـ، 2003، األكؿ مف أيار971العدد
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فمـ يقمعني يكما ألنني خالفتو، كلـ يجبرني عمى تبني قناعاتو، كعممني أف أقكؿ 
الحؽ كأال أخشى في الحؽ لكمة الئـ، كعممني أف افتخر بأني أنثى حرة، كما 

يفتخر أخي برجكلتو، كعممني أنو يعتز باسمي كما أشرؼ باسمو، فحرصت طكاؿ 
عمرم أف أفعؿ كؿ ما مف شأنو أف يقدسو، كأف أبتعد عف أدنى شيء يمكف أف 

الخ ىذا التعميـ القسرم، ...يدنسو، كعممني أف أحب قبيمتي دكف أف أحتقر غيرم، 
كلما بدأت أمسؾ القمـ في سف أربع سنكات كبدأت أكتب بالعربية عممتني أمي أنو 
حرؼ مقدس، ىك الفرؽ بيف نكر العمـ كظالـ الجيؿ، أمارسو بيميني المنزىة عف 

بعض األعماؿ، فأحببت الحرؼ كعشقتو كرسمتو عمى أنو إبداع مقدس، كفي 
الصؼ الثاني االبتدائي كنت قارئة ممتازة أتردد كأخ لي يكبرني بأربع سنكات إلى 

مكتبة أمانة العاصمة في كسط عماف، فسحرتني الكتب كألكانيا كرائحة حبرىا 
كصرت أقرأ ساعات كساعات، كفي الصؼ الثالث قرأت ركائع مف األدب العالمي 

كالبؤساء كقصة مدينتيف، كفي الصؼ الرابع قرأت ديكاف أبي فراس الذم كقع 
تحت يدم كىك ألخي في السنة الجامعية األكلى، كلـ يعد كتاب المغة العربية 

المدرسي مف نحك كنصكص كافيا لرم شغفي، فقد حفظت كؿ حكمة فيو، كصرت 
أسطك عمى كتب إخكتي الكبار فأحفظ ما فييا مف معمقات كحكـ، كأنافسيـ فييا، 
كقرأت العقد الفريد في الصؼ السادس، كاستمررت، غير أنني تشكمت كبني جؿ 
شخصيتي كمعرفتي التراثية عند السابعة عشرة، فماذا تعممت مف لغتي، كماذا 

تعممت أف أسمت سمتيـ كأف أتكاصؿ معيـ فآخذ : اكتسبت مف شخصية أجدادم
منيـ خير ما فييـ كىك ما خمدتو المغة منيـ، كتعممت بكؿ كممة بؿ حرؼ مف 

القرآف الكريـ حكمة كعممان كمبدأ خالصتيا أف ال يغيب اهلل عني لحيظة كاف أرقبو 
في كؿ صغيرة ككبيرة فحيف أحسف ال ييمني إال أف يراني كحده كذلؾ، كحيف 

أخطئ ال ييمني أف يعذرني سكاه، فبو خركجي مف الظممات إلى النكر، ىك الفكر 
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الكامؿ المنسجـ، كغيره أفكار، كتعممت مف ضمف ما تعممت منو أال أفرح بالنعمة 
فقد تزكؿ، كأال أحزف عند البالء أك عند فكات ما أحسبو نعمة ألف ذلؾ ال يدكـ، 

لكي ال تأسكا عمى ما فاتكـ كال تفرحكا :" فأنظر إلى اآلخرة كتنصرؼ ىمتي إلييا 
الحكمة، الصدؽ، الكفاء بالعيد، العدؿ، : كتعممت منو تمثيال ال حصرا" بما آتاكـ
الخ، كتعممنا .......الطيارة، التقكل، القكة في الحؽ، الكرامة العزة، التكاضعالحرية، 

كلينو كحزمو كبيانو كحيائو كشجاعتو كرفقو ما - صمى اهلل عميو كسمـ–مف حكمتو 
 . يجعمنا نصمد في كجو الريح العاتية، كنفديو باألركح كالميج ميتا كما ىك حي

 –كأضرب أمثمة مف حكمة البشر بالمساف العربي المبيف، مماال قاؿ في مثمو 
كما السحر فيو سكل أف يدخؿ قمبؾ " إف مف البياف سحرا:" صمى اهلل عميو كسمـ

كعقمؾ كيغير مسيرة حياتؾ، فتعممت مف أبي فراس االعتزاز بالذات كبقكمي، كأف 
: السيادة عمؿ جماعي، كأف ال أقبؿ إال أف أككف في القمة مف قكلو

 كنحف أناس ال تكسط عندنا
تيكف عمينا في المعالي نفكسنا 

 

 لنا الصدر دكف العالميف أك القبر
كمف خطب الحسناء لـ يغمو المير 

 
كتعممت مف امرئ القيس أف أبذؿ جيدم باقصى ما أستطيع كأف أتجشـ 

:  الصعاب في سبيؿ اليدؼ المنشكد فإما أف أحققو أك أمكت دكف ذلؾ
 بكى صاحبي لما رأل الدرب دكنو

فقمت لػو التبؾ عينػؾ إنما 
 

 كأيقػػػػػف أنا الحقاف بقيصرا
نحاكؿ ممكا أك نمكت فنعذرا 

 
: بيتاف كتبتيما ككضعتيما قبالتي عمى مكتبي كأنا طالبة، ككتبت جنبيما 

 كمف ال يحب صعكد الجباؿ
كذلؾ قالت لي الكائنات 

 يعػػػػػش أبد الدىر بيف الحفر
كحػػدثني ركحيا المستتر 
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 إذا ما طمحت إلى غاية
 

 لبست المنى كخمعت الحذر
 

 .فكنت كمما تعبت مف طمب العمـ كتبعاتو، نظرت إلييا فشحنتني بالعـز كالعزيمة

: ككتبت جنب تمؾ األبيات 

 ال تحسب المجد تمرا أنت آكمو
 

 لف تبمغ المجد حتى تمعؽ الصبر
 

: كأدرؾ أف

 لكال المشقة ساد الناس كميمك
 

 الجكد يفقر كاإلقداـ قتاؿ
 

كتعممت مف الشريؼ الرضي أف أسير نحك ىدفي السامي كأال أعبأ بما يكجو 
: إلٌى مف نقد بقكلو

 إذا اهلل لـ يعذرؾ في ما تركمو
ممكت بحممي فرصة ما استرقيا 

 

 فما النػاس إال عاذؿ كمؤنب
مف الدىر مفتكؿ الذراعيف أغمب 

 
كتعممت أف أصرؼ ىمي كىمتي إلى جكىر المجد كعرفت قيمو حيف كانت 

: تنصرؼ نفكس أترابي إلى الثياب كالزينة كالمظيرمف قكؿ أبي العالء

 اال في سبيؿ المجد ما أنا فاعؿ
 

قداـ كحـز كنائؿ  عفاؼ كا 
 

كتعممت منو أيضا أف تقدـ العمر ينبغي أف ترافقو سيركرة بناء كعمـ، كأف 
: الكقكؼ عند حد مف المجد يعني الرجكع إلى الخمؼ كالفشؿ
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 تعد ذنكبي عند قـك كثيرة
ينافس يكمي في أمسي تشرفا 

 

 كال ذنب لي إال العمى كالفكاضؿ
كتحسد أسحارم عمي األصائؿ 

 

كتعممت مف المتنبي أف األمر حيف يتعمؽ بالشرؼ، شرؼ فرد أك أمة يطيب 
: المكت كيحمك؛ ألف الشرؼ ىك األغمى

 ال يسمـ الشرؼ الرفيع مف األذل
 

 حتى يراؽ عمى جكانبو الدـ
 

: كتعممت مف عنترة أف أىـ أخالؽ الفارس العفة مف قكلو

كأغض طرفي إف بدت لي جارتي 
 

حتى يكارم جارتي مأكاىا 
 

كتعممت مف الشريؼ الرضي كالمتنبي كأبي فراس الكعي السياسي، كأف 
رغيؼ خبزم كعدد أكالدم كشخصية زكجي تحكميا السياسة، كتعممت، كتعممت، 

 .ما صاغني كصنعني ... 

كفي ذاكرتي كما في ذاكرتكـ مئات مف ىذه الرسائؿ صارت جزءا مف 
تككيننا نسي بعضنا بعضو نصان، كحفظو قيمة، كحفظ بعضو نصا كقيمة، فيؿ 

 نحف إال كممات كرسائؿ مختزنة تحركنا كتدفعنا كتسيرنا كتصنع مستقبمنا؟

إف ىذه الرسائؿ كمثيالتيا استبدلت لدل الجيؿ الجديد برسائؿ تغريب لغكم 
ابتداء مف الصكتي كانتياء بالمضمكف الغربي المناقض تماما لما ترتكز عميو 
الشخصية العربية مف إيماف بكحدة الخالؽ كالككف، كنبؿ اليدؼ مف الكجكد 
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كالحياة، كىي تصكغ األفراد مف منظكر مادم رأسمالي براغماتي ال يؤمف 
الماؿ كالشيرة : بالركحانيات ييدؼ في أحسف صكره إلى الثالثي المقدس عندىـ

، كىذه األىداؼ مخدكمة بتكجيو ممنيج في ما يسعى (الغرائز)كالمتع الشيكانية 
إليو الغرب كاضح في رسائمو المغكية التي يبني بيا مجتمعاتو، كىك ما يناقض 
 . تماما اليدؼ المنشكد ليذه األمة، كما يتعارض مع مصالحيا الدنيكية كاألخركية
فكيؼ نحمي أجيالنا مف التمكث السمعي فالتمكث الفكرم؟ ككيؼ نعيد 

 صياغتيـ بما ينسجـ مع منظكمتنا الفكرية كالثقافية كاالجتماعية ؟
إف ذلؾ منكط بخطكات عممية بيناىا في البحث تبدأ مف الصغر، كتكجو 

: كترعى عف طريؽ الكعي كالالكعي، كنمخصيا في
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أهم نتائج البحث وتوصياته 

 

إذا كانت المسانيات ىي الطريقة العممية لدراسة المغة، فال بد أف يستفاد - 
ذا كاف ثمة مف  منيا في التخطيط لتعميـ المغة العربية ألبنائيا، كلغيرىـ، كا 

 .يخطط لدثر العربية الفصيحة فال بد مف التخطيط المضاد

ف كاف التكاصؿ أحد كظائفيا، إنيا -  المغة ليست مجرد كسيمة لمتكاصؿ كا 
المعرفة التي يتـ بيا التفكير كالتحميؿ كعمييا تنبني الحضارة، فال فكر كال 

 . حضارة بال لغة

طريؽ الكعي، أك الالكعي، : يتـ إدراؾ المغة كتحصيؿ قكاعدىا بطريقيف- 
كالكاقع يشير إلى أف المعكؿ عميو غالبان في تعميـ العربية ىك عف طريؽ الالكعي 

في المراحؿ المبكرة، ثـ عف طريؽ الكعي مف خالؿ الكتاب المدرسي كاألستاذ 
كاإلعالـ؛ لذا ينبغي االىتماـ بالتعميـ عف طريؽ الالكعي بدءا، كذلؾ بتييئة 
األجكاء الفصيحة في المكقؼ التعميمي الثقافي في اإلعالـ كفي خارج قاعة 
التدريس، فال بد أف تككف الفصيحة لغة االتصاؿ كالفيـ كاإلفياـ، أم تسكيؽ 

 .المغة العربية كما يسكؽ ألم عادة أك سمكؾ

يجب تعريب العقؿ العربي بتعريب سمعو كبصره، كذلؾ بفرض الفصيحة - 
 .لغة لعب كعمـ كحياة كتفكير مف المرحمة األكلى في حياة الفرد

يجب استصدار قانكف يمنع أم برنامج مكجو إلى األطفاؿ فضالن عف - 
 .الكبار يتخذ مف غير العربية الفصيحة لسانا لمتخاطب
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يجب إحياء أدب التزفيف في حياتنا المعاصرة كتقديمو بشكؿ معاصر - 
شاعتو ليككف المكجو األكؿ نحك صنع الشخصية العربية األصيمة  .مغنى كا 

ينبغي تقديـ النمكذج المثالي الفصيح في اإلعالـ كخاصة مف األطفاؿ - 
 .النمكذجييف؛ ليصبحكا قدكة تحتذل كتقمد فتشيع الفصاحة فييـ

ينبغي عند كضع المناىج أف تختار النماذج الرفيعة مف األدب العربي - 
القديـ خاصة ذات المضمكف الذم يعكس الشخصية العربية الحقة كركح األمة، كما 

. تنمي المعجـ المغكم لمفرد، كتحيي التراكيب الصحيحة غير المكلدة

يجب إحياء ألفاظ العربية بتشكيؿ المعجـ الفردم كذاؾ كفؽ منيج - 
مدركس يقكـ عمى أساس انتخاب ألفاظ ميمة لمتكاصؿ مع الثقافة العربية 

المكركثة كتحديد عددىا كنشرىا عف طريؽ سمسمة متصمة مرقمة مف القصص 
اليادفة ابتداء مف القصة المسمكعة التي تمقى عمى أسماع األطفاؿ في سف 
السنتيف، كالتدرج بذلؾ قال يصؿ الفرد إلى سف الثالثة عشرة إال كقد اكتمؿ 

كقد شرعت عمميا . معجمو الذم يستطيع بو التكاصؿ مع كتب التراث بسيكلة
 .بيذا مع فريؽ مف طالبي بالجامعة الياشمية

لكي يمتمؾ المتعمـ المغة ال بد أف تصبح أداة لفكره، فتحكيميا إلى نشاط - 
غير مباشر لمتفكير رىيف بذلؾ؛ لذا يجب أف يربى األطفاؿ كيدربكف عمى 

التفكير بالفصيحة كالتعبير بيا، ال عمى أف يفكر بالعامية ثـ يحاكؿ أف يترجميا 
 .إلى الفصيحة كما ىك كاقع اليكـ

جدير أف يعرؼ المعمـ كالمتعمـ مفيكمي الكفاية كاألداء؛ ليككف عمى - 
كعي بآلية تشكؿ المغة، كأف إتقانو ليا يككف بقدر تضييقو الفجكة بيف معرفتو 
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كيمكف اإلفادة مف مفيكمي المغة . النظرية بالمغة، كاستعمالو ليا نطقان ككتابة
كالكالـ عند دم سكسير في تزكيد المتعمـ بالمعجـ المفرداتي النفعي المناسب 

 .لسنو 

كفقان لمفيكمي الكفاية كاألداء، كلمفيكمي المغة كالكالـ، ينبغي أف تنتقى - 
القكاعد األساسية التي تصمح ألف تزكد المتعمـ بأشيعيا كأنفعيا لو في 

 .االستعماؿ

يمكف اإلفادة مف مفيكمي الفكنيـ، كاآللفكف، في تفسير كثير مف المسائؿ - 
المشكمة لدل المتعمـ، عمى صعيد الميجات الفصيحة، كينبغي التخمص مف 
فكضى الفكنيمات بإعادة التأىيؿ الصكتي ألبناء العربية بإشاعة فصيحيا 

عادتو إلى الحياة  . كا 
ينبغي تكظيؼ عمـ كظيفة الصكت في تحميؿ كثير مف الظكاىر - 

الصرفية، كبعض النحكية كتفسيرىا صكتيان، مما ييسر عمى المتعمـ االقتناع، 
 .فاالحتفاظ بقكاعد العربية المتعممة 

ينبغي أف يركز عمى تعميـ الطفؿ مف سف سنتيف إلى السابعة مف عمرة - 
بتحفيظو نماذج عميا مف األدب مف قرآف كحديث كشعر، كذلؾ لمؿء كفايتو 

بتنمية ممكة الحفظ، كأف يبدأ بتعميمو الكتابة في سف سبع سنكات ال قبؿ ذلؾ؛ 
دراكو ال يساعده عمى ذلؾ قبؿ ىذا السف، كالثقافة  ألف أعصابو كعضالتو كا 

 .المنطكقة كالمحفكظة أجدل لو في المرحمة األكلى

إف التركيز عمى تنمية البناء المغكم في مرحمة مبكرة مف العمر يؤدم - 
إلى نمك البناء المغكم الذم يرافقو بناء معرفي، يرافقيما بناء شخصية قكية 

 . متجانسة منسجمة مف ركح األمة
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يمكف اإلفادة مف بعض الدراسات التركيبية الجادة في رصد أشيع - 
التراكيب، كبطريقة رياضية مبسطة، ككذلؾ االستعانة بالجداكؿ المكضحة في 

 .تعميـ الفصيحة 

يقترح أف يعمـ الطالب مف العمؿ النحكية أكائميا، كأال يعمـ الفمسفة - 
النحكية الجدلية، كأف يستغنى عف التقدير كالتأكيؿ، إال عندما يككف ذلؾ ميسران 

 .كمكضحان ال غنى عنو

يمكف اإلفادة مف األسمكبية كالتداكلية في فيـ التراكيب التي يجمعيا - 
 .مشترؾ داللي في الفيـ العاـ، كالفيـ الخاص

ال بد مف اإلفادة مف نتائج الدراسات المغكية التربكية التطبيقية الجادة في - 
 .كضع مناىج التعميـ كالتخطيط المغكم عمكمان 

ضركرة اإلفادة مف مفيـك الحقكؿ الداللية، كقكانيف التطكر الداللي - 
لمفظة، لمتفريؽ بيف دالالت األلفاظ في سياقاتيا المختمفة، معززة بالتطبيؽ عمى 

 .النماذج الرفيعة
ال يقؼ عند حد رسـ الكاقع كما ىك - إف األدب بخاصة، كالفف عامةن - 

كائف، أك كما يراه األديب، بؿ ربما يتجاكز ذلؾ؛ ليرسـ الكاقع كما يريد لو أف 
يككف ؛ لذا فإف تعريب األفالـ بالفصيحة، كتمثيؿ المسمسالت امف حياتنا 

المعاصرة بيا ال بالعاميات، كعرض القصص العالمية الرفيعة بيا أيضان مف شأنو 
 .أف يبعثيا كيييئ المجتمع الستعماليا في الحياة مف خالؿ النمكذج 

ليس صحيحان ما يدعيو بعض اإلعالمييف كالتربكييف، مف المعنييف بمغة " -
الطفؿ مف أف الفصيحة لغة صعبة ال يستكعبيا الطفؿ في مراحؿ عمره األكلى، 
بؿ إف الطفؿ ىك األقدر عمى أف يختزف المغة ميما بدت صعبة؛ ذلؾ أف قكالبو 
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ف  الذىنية فارغة كىك يممؤىا مما يسمع، فإف صار الفصيح مألكفان، كاف سيالن، كا 
لقف لغة تتسـ بالسخافة ألفيا، كصارت جزءان مف تككينو المغكم كالنفسي، ثـ 

 .) )"السمككي 

يجب صياغة نظرية تربكية مستميمة مف التراث العربي تبدأ بتشكيؿ - 
الشخصية العربية كتكجيييا بما يتكافؽ كالثقافة العربية اإلسالمية األصيمة ابتداء 
مف خركج الطفؿ إلى الحياة، بما ينسجـ مع ككننا نحمؿ رسالة عالمية مكمفكف 

 .بتبميغيا
ينبغي أف يرسخ في كعي الفرد كالكعيو أف العربية الفصيحة حية؛ لذا ال - 

حاجة إلى تكريس العامية كالتخطيط إلحالليا محميا ثقافيان كعمميان جريان كراء 
 . الكصفية الغربية 

ينبغي أف يرسخ في كعي الفرد كال كعيو أف العربية الفصيحة مقدسة - 
نطقا كرسما مذ نزؿ بيا القرآف كالـ اهلل المتعبد بتالكتو، كأف التخاطب بيا إحياء 

 .التي بيا يستحؽ شفاعتو- صمى اهلل عميو كسمـ- لسنة محمد 
يجب السعي إلى استصدار قرارات سياسية ممزمة بتكريس العربية لغة - 

لزاـ المؤسسات العممية كاإلعالمية  لمعمـ كالحياة كاإلعالـ، كتفعيؿ ىذه القرارات كا 
بالتحدث كالكتابة بالعربية الفصيحة نطقان ككتابة، كفرض التعريب عمى المحاؿ 

 .التجارية شرطان لترخيصيا، كمنع الدعايات بغير الفصيحة
يجب أف تتكقؼ الدكؿ العربية عف قبكؿ الرشى التي تقدـ ليا عمى أنيا - 

منح أك مساعدات مف الغرب كالتي يترتب عمييا التدخؿ في سياساتنا التعميمية 
 . كمناىجنا، مما يعني التبعية كذكباف الشخصية العربية

                                                           

. 880التيكيدة بيف شاؤكؿ تشيرنخكفسكي، كىند بنت عتبة، دراسة مقارنة في المضمكف الشعرم كأثره، ص .
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المجتمع ىك المسؤكؿ عف بناء شخصية الفرد كىك الذم يكجيو كيصبغو - 
بصبغتو الخاصة في المراحؿ المبكرة مف حياتو، كالفرد الكاعي الذم استكت 

شخصيتو المتفردة قادر أيضا عمى تكجيو مجتمع كتحميمو قيما معينة مف خالؿ 
 .النمكذج الذم يقمد

ال يمكف ليذه األمة أف تنيض مف كبكتيا إال بالكعي بما يجرم حكليا - 
مف أحداث خطيرة، كال ما سيجرم ليا مالـ تتمكف مف تحميؿ الخطاب كفيـ 

الرسائؿ المغكية بأشكاليا المتنكعة السياسية كاالقتصادية كالثقافية كغيرىا، كذاؾ 
ال يككف إال بالكعي المغكم الذم تنبثؽ عنو قدرة عمى تفكيؾ سنف تمؾ الرسائؿ 

 .كاستقراء ما كراءىا مف أفكار كمعتقدات كأىداؼ
أقترح أف تشكؿ خمية تابعة لمجمع المغة العربية مف المتخصصيف تعمؿ - 

عمى تحميؿ الخطابات السياسية كالثقافية في المشيد كاستخالص نتائجو كاستكناه 
. مراميو
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التعليقات والمناقشات 
 

جامعة العموم اإلسالمية / حمدان نصر. د- 

تحدث عف أىمية دكر األسرة في اكتساب المغة قديمان حيث كانت الراعية في 
البادية تتحدث الفصيحة كال تمحف، كحديثان في زمف التطكر العممي كالتقني 

كالتربكم، كارتفاع عدد األفراد في األسرة األردنية كالعربية مف حممة الشيادات 
ىؿ : الجامعية العميا إال أف العربية تراجعت كثيران عمى ألسنتيـ، كيبقى السؤاؿ قائمان 

تأثير األسرة المعاصرة في تشكيؿ البنية المغكية عند أطفالنا فعاؿ كحقيقي، خاصة 
كأف األسرة سالح ذك حديف، كىي في العالـ المتحضر شريؾ استراتيجي لمعممية 

ىؿ مف سبيؿ لتحسيف دكر األسرة األردنية كجعميا شريكان في : كتساءؿ. التربكية
العممية التربكية؟ كقاؿ الدكتكر حمداف إف ىذا الجانب مف أىـ جكانب سبؿ 

. النيكض بالمغة العربية

إيمان الكيالني  . رد د- 

فيما يخص ظاىرتي المحف كالعامية رأت أف المحف ليس بالجديد بؿ تزخر كتب 
التراث بأنماط كنماذج لمحف كردت عمى ألسنة العرب، كالراعية بالطبع فصيحة بؿ 

ىي الفصحى، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف أف المغة أيخذت عف الجفاة القيصاة 
لـ يؤخذ عف : "ككما كرد في صحيفة أبي نصر الفارابي. المنقطعيف في الصحراء

القبائؿ التي جاكرت الرـك كال التي جاكرت الفرس كال اليند؛ فمـ يؤخذ عف مصر 
نما عف  كال عيماف كال الخميج العربي كال بالد الشاـ كال جنكب الجزيرة العربية، كا 

نما بدأت "قبائؿ الحجاز كنجد ؛ فظاىرتا المحف كالعامية مكجكدتاف منذ القدـ كا 
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تظير تطكراتيما في ىذا الزماف ألنيما تسممتا إلى لغة الخطاب الثقافي كلغة 
. الكتابة

: كفيما يخص إمكانية كضع خطكات عممية إلعادة األلؽ إلى العربية قالت
يمكننا ذلؾ بإقناع خريجي العربية بإحياء الفصيحة عمى ألسنتيـ كفي حياتيـ، 
. فنككف بذلؾ قد أكجدنا نكاة حقيقية لجعؿ تداكؿ العربية عادة شعبية في المجتمع

كحممت عمى المغرضيف الذيف ينادكف بالعامية في اإلعالـ؛ ألنيـ يدرككف 
أكثر مما ندرؾ أىمية فئة األطفاؿ، التي ال نيتـ بتعميميا الفصيحة إال في المدرسة 

ككأف تعمـ العربية منكط بالمدرسة، كيككف كقتيا قد تأخر كثيران في تعمميا؛ 
. فاألطفاؿ حقيقة ميمشكف
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