
  
  
  

             

  العربية التحديات والمواجهةاللغة 
  

  بارك الفلقسالم م/ لألستاذ
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

   التحديات واملواجهة: اللغة العربية 
  

أنها               ى ش ة و أعل ذه اللغ ضلها       ، الحمد هللا الذي رفع ه ه و أف ر آتب ا خي زل به  والصالة و ، حيث أن
لين   اتم المرس اء و خ صل األنبي ى أف سالم عل بعهم   ، ال ن ت ين و م ه و صحبه أجمع ى آل د و عل ا محم نبين

   يوم الدين إلى بإحسان
  ــ :أما بعد 

ا و يجب        ، فيحق لنا أن نفتخر بها      ، إن لغتنا العربية هي رآن ثابت من أرآان شخصيتنا                  ز به و نعت
ى سالمتها و تخليصها               . علينا أن نذود عنها و نوليها عناية فائقة          و يتمثل واجبنا نحوها في المحافظة عل

ة من     مما قد يشوبها من اللحن و العجمة و          علينا أن ال ننظر إليها بوصفها مجموعة من األصوات و جمل
ًا                 ًا حي ا آائن ا أن نعتبره ين عين ل يتع درتها            ، األلفاظ والتراآيب ب ا وق ا و مرونته ا و غزارته ؤمن بقوته فن

دم في شتى المجاالت  سايرة التق ى م ا عل ة آم ا، وهي الحامل ا وآيانن م مقومات حياتن ًا  من أه د مقوم تع
ا                          لثقافتنا ذلك بينن صلة آ ا، وال ين أجيالن صلة ب ا، وال ة تفكيرن ا والمكون لبني رابط الموحد بينن  ورسالتنا وال

  .وبين آثير من األمم 
د                                  ذ أبع ا وخصائصها، وهي األداة التي سجلت من ة شخصية أمتن سبل لمعرف إن اللغة من أفضل ال

سنا  ا وأحاسي ود أفكارن ي . العه ي نع ة الت ة الفكري ي البيئ ربط الماضي   وه ي ت ة الوصل الت ا، وحلق ش فيه
إنها تمثل خصائص األمة واستطاعت أن تكون لغة حضارة إنسانية واسعة اشترآت            . بالحاضر بالمستقبل 

  . فيها أمم شتى آان العرب نواتها األساسية والموجهين لسفينتها 
  
  - :ما اللغــــة 

ة و              ،لقد اختلف العلماء في تعريف  اللغة و مفهومها                 وم محدد للغ ى مفه  وليس هناك اتفاق شامل عل
ددها   ات و تع رة التعريف ىيرجع سبب آث نإل ر م ة بكثي اط اللغ وم    ارتب اء تعريف ف ،العل اانتق يس له  ل

  ــ:ال الحصر منها على سبيل المثال بالعملية اليسيرة 
     .))غراضهم  أصوات يعبر بها آل قوم عن أفإنها حدهاأما ((  : بقوله 1  ابن جنيهايعرف .1
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راد المجتمع ، تخضع         االعتباطيةاللغة  نظام من الرموز الصوتية    .2 ين أف ارف ب تم بواسطتها التع  ي
از النطق وم       والحرآات    أ هذه األصوات للوصف من حيث المخارج          ا جه وم به  حيث  نالتي يق

   . 2الصفات والظواهر الصوتية المصاحبة لهذه الظواهر النطقية
  .3م لتحقيق التفاهم بين الناس ظاهرة اجتماعية تستخد .3
  . غير لفظي أوصورة من صور التخاطب سواء آان لفظيًا  .4
رد         يتمثل من جانب في      إنسانينشاط  ) : أوتو يسبرسن   ( اللغة آما يقول     .5 ه ف وم ب مجهود عضلي يق

  . أفراد آخرون أومن األفراد ، ومن جانب آخر عملية ادراآية ينفعل بها فرد 
  .لمنطوقة اللغة نظام األصوات ا .6
  .4اللغة معنى موضوع في صوت أو نظام من الرموز الصوتية  .7
ة   ،  خالصة   إنسانيةاللغة وسيلة   : ادوارد سابيير    .8 ا وغير غريزي ال     ، إطالق ار واألفع لتوصيل األفك

   .5 إراديةوالرغبات عن طريق نظام من الرموز التي تصدر بطريقة 
ا   ) اللغة  (  آلمة   إن: انطوان ماييه    .9 ستعملة في            تعني آل جه النطق الم اهم ب ز آامل من وسائل التف

سان مجموعة بعينها من بني        شرية                  اإلن ذه المجموعة الب ة له رة العددي  أو بصرف النظر عن الكث
  .قيمتها من الناحية الحضارية 

ين شخصين                .  10 ار والعواطف ب راد جماعة       أواللغة نشاط مكتسب تتم بواسطته تبادل األفك ين أف  ب
   .النشاط عبارة عن أصوات تستخدم وتستعمل وفق نظم معينة وهذا ، معينة 
ا من الرموز                  لإلنسان واللغة نعمة من اهللا عّز وجل                   ك نظام ات  التي تمتل ل آل الحيوان  مثله مث

ال     : فيقال . للتفاهم فيما بينها     واإلشارات ات ، ق ة النب ر ، ولغ الى لغة الحيوان ، ولغة الطي ا   :( ( تع وعلمن
ولكن لغة اإلنسان تتميز بأنها ذات نظام مفتوح بينما الحيوانات  األخرى             . ..  16/ النمل  )) طق الطير   من

  . نظامها التعارفي نظام مغلق 
  

  6 - :وظائف اللغـــــــــة
اهم رغم                         ر أو التواصل أو التف ة هي التعبي  يتفق  أغلبية علماء اللغة المحدثين على أن وظيفة اللغ
التعبير او التواصل ؛ فالتواصل    بأن ة ب ة اللغ د وظيف ضون تقيي ضهم يرف دىع ا إح يس إال وظائفه ه ل  ان

  . الوظيفة الرئيسة 
 تقديم حصر بأهم وظائف اللغة فتمخضت محاوالته عن الوظائف          halliday" هاليداي  " وقد حاول     (( 

  : اآلتية  
  ـ) :الوسيلية ( الوظيفة النفعية  )1

رة أن        " أنا أريد   " ي يطلق عليها    وهذه الوظيفة هي الت    فاللغة تسمح لمستخدميها منذ طفولتهم المبك
  ..يشبعوا حاجاتهم وأن يعبروا عن رغباتهم 

  
 ــ:الوظيفة التنظيمية   )2

تحكم       " وال تفعل آذا  .... افعل آذا   " وهي تعرف باسم وظيفة      رد ان ي ستطيع الف ة ي من خالل اللغ
رين    لوك اآلخ ي س ب  ، ف ذ المطال ن      أولتنفي ل م ا تحم ا وم ي نقرؤه ات الت ذا الالفت ي و وآ  النه
  ...توجيهات وإرشادات 

 :الوظيفة التفاعلية  )3
 

 م 1987 /1/خليل احمد عمايرة  مكتبة المنار ط/ في التحليل اللغوي د   2
 م145/1/1990سلسلة عالم المعرفة   51/ وسف صجمعة سيد ي/ سيكولوجية اللغة والمرض العقلي د   3
  م145/1/1990سلسلة عالم المعرفة  56/ صجمعة سيد يوسف  / سيكولوجية اللغة والمرض العقلي د   4
 هـ 1422رجب84/ع) األمة( سلسلة آتاب 47/ صاإلعالم  االرتقاء بالعربية في وسائل  5
  م145/1/1990سلسلة عالم المعرفة .  وما بعدها بتصرف 22/وسف صجمعة سيد ي/ سيكولوجية اللغة والمرض العقلي د  6
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ار                " أنا  و  أنت      " وهي وظيفة    اعي باعتب الم االجتم  أنتستخدم اللغة للتفاعل مع اآلخرين في الع
ه                 اإلنسان اك من أسر جماعت ستطيع الفك اعي ال ي ائن اجتم ة في المناس       ،  آ ستخدم اللغ و ، بات  فن

  .و التأدب مع اآلخرين ، االحترام 
 : الوظيفة الشخصية  )4

ه نحو موضوعات         ، من خالل اللغة يستطيع الفرد أن يعبر عن رؤاه الفريدة            ومشاعره و اتجاهات
  .وبالتالي يثبت هويته وآيانه الشخصي ويقدم أفكاره لآلخرين  ، آثيرة 

 ـ:الوظيفة االستكشافية  )5
ة              "  االستفهامية   "وهي التي تسمى الوظيفة      ا في البيئ بمعنى انه يسأل عن الجوانب التي ال يعرفه

  .المحيطة به حتى يستكمل النقص عن هذه البيئة 
 ــ:الوظيفة التخيلية  )6

رويح                سان للت ستخدمها اإلن ا ي ة    ، تتمثل فيما ينسجه من أشعار في قوالب لغوية ، آم شحذ الهم أو ل
ى صعوبة العمل      ازيج      ،  الجماعة وإضفاء روح ، والتغلب عل ا هو الحال في األغاني واأله آم

  ...الشعبية 
 ــ ) :يةاإلعالم ( اإلخباريةالوظيفة  )7

رات     ،  أقرانه   إلى يتقل معلومات جديدة ومتنوعة      أن الفرد   طيعباللغة يست  بل ينقل المعلومات والخب
د الث          إلىو ،  األجيال المتعاقبة  إلى ة    أجزاء متفرقة من الكرة األرضية خصوصًا بع ورة التكنولوجي

ة  ة    . الهائل ة تأثيري صبح وظيف ة لت ذه الوظيف د ه ن أن تمت ى   ، ويمك ور عل ة ؛ لحث الجمه اقناعي
  . على سلعة معينة أو العدول على نمط سلوآي عير محبب اإلقبال

 ــ:الوظيفة الرمزية  )8
ان   وب،  الموجودات في العالم الخارجي  إلىيرى البعض ان ألفاظ اللغة تمثل رموزًا تشير         الي ف الت

   7. ))  اللغة تخدم آوظيفة رموزية 
  

وت           د تم شيخ وق شب وت و وتترعرع وت ي تنم ّي ، فه ائن الح ة آالك ل إذا واللغ ا عوام وفر له م تت  ل
ة                  ، الديمومة واالستمرار     سياسية والعلمي صادية وال ة واالقت وع األوضاع االجتماعي ك بتن ة في ذل مرهون

ة والعكس        فعندما يتطور المجتمع حضارياً    ا            ...  وإنتاجيا تتطور اللغ دوي تختلف عنه فهي في الطور الب
   .  الصحراء خالفها في الجبال والسهـــــــول أهلفي المدنية والحضارة ، وهي في 

  
  - : نشــــأة اللغــــــــة

ا ب                     أصل أما حول             ن نخرج منه ة ل ر   نشأة اللغة وما يتصل بهذه النقطة من موضوعات فكري كثي
ر من الفالسفة              تشتت أفكارنا  أنفائدة بله    ا آثي ويين      فقد تصدى للبحث فيه ين واللغ وا في    ، والمتكلم وذهب

ول مصدرها التوقيف من اهللا           : البحث مذاهب شتى     ة         ، فهذا يق دؤها الطبيع ول مب ك يق ول    ، وذل وآخر يق
ة ، أشهرها            هناك نظريات مت   أن نعلم   أن  هنا يكفيناو ــ   منشؤها االصطالح والتواطؤ   شأة اللغ ددة حول ن ع

  :أربع نظريـــــات 
ا      :نظرية التوقيف   )/ 1( ال به ة             و أفالطون ق ن قدام ن حزم ، واب ي الفارسي ، واب و عل و ، أب  الحسن  وأب

   تعالىابن فارس ومعظم رجال الدين ، ويستدلون بقوله و، اآلمدي  و، األشعري 
م آدم : ((  ماءوعّل ا األس رة " ))  آله وين   ."31/البق فر التك ي س اء ف ا ج ل   ((  وبم ه آ رّب اإلل ل ال وجب

ى حيوانات البرية ، وآل طيور السماء ، فأحضرها           رى م     إل ه آدم من             اذا آدم لي ا ب ا دع دعوها ، فكل م   ي

 
  م 145/1/1990سلسلة عالم المعرفة .  وما بعدها بتصرف 22/جمعة سيد يوسف ص/ سيكولوجية اللغة والمرض العقلي د  7
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ة           . ذات نفس حّية فهو اسمها       ات البّرّي ع حيوان سماء ، وجمي ور ال ، )) فدعا آدم بأسماء جميع البهائم و طي
  . )19/20( آية اإلصحاح الثاني عشر

ة المواضعة واالصطالح )/ 2( ريط ، وآدم: نظري قراط  ، وديمق ا س ال به رب  ق ن الع ميث ، وم و س  أب
  .  االسفراييني ، والسيوطي ، وابن خلدون وأبو إسحاق ، الحسن البصري

ى وأول من أشار      ،  ما حوله في الطبيعة من الظواهر         اإلنسان يحاآي   أن تعني   : نظرية المحاآاة )/ 3(  إل
ال        ل           : (( ذلك ابن جني في الخصائص ثم ق دي وجه صالح ومذهب متقب ذا عن ستقر      ،  )) 8 وه م ي ه ل ولكن

ى ه   د  عل ضًا بع رأي أي سابقين   أنذا ال رأيين ال اقش ال لم  ،  ن ى  ننسب الرجل  أالواألس ه من  إل  مذهب بعين
  . المذاهب الثالثة 

 الكالم ، وبجهاز للنطق ، فهو حتما سينطق شاء            ة بآل اإلنسان اهللا زّود    أن يريدون   : نظرية الغريزة   )/ 4(
  . أم أبى 

ه  اإلسالم       والحديث في أصل نشأة اللغة ـــ على رأي حجة       اإلمام الغزالي ـــ فضول ال أصل له وآأن
ذا التوجه من      ،  معالجة اللغة بوصفها حقيقة واقعية في وضعها الراهن          إلى االنصراف عنه    إلىيدعو   وه

م                     اإلمام الغزال  ي ينسجم تمامًا مع توجه علم اللغة المعاصر الذي أخرج هذه القضية من نطاق مباحث عل
  ...اللغة  

  )العربية(  معنى لفظة إلىننتقل .  وبعد هذه التوطئة البسيطة عن ماهية اللغة ، ووظائفها      
  

   -: ما هي العربيـــــــــــة 
ة أي               ،     متى آانت العربية ؟؟  علم ذلك عند اهللا             ا في أن نحاول معرف صادر حريتن ولكنه سبحانه لم ي

ة        إنيقال  .  أو بالحدس والتخمين    ، شيء يمكن أن يبلغه قدراتنا بالقطع        ة اآلرامّي ،  العربية تنحدر من اللغ
  وهي التي تكلم بها آرام بن سام بن نوح عليه السالم 

بخصائصها من ألفاظ وتراآيب وصرف ونحو  واللغة العربية أقدم اللغات التي ما زالت تتمتع        
ونظرًا لتمام القاموس العربي وآمال . وأدب وخيال، مع االستطاعة في التعبير عن مدارك العلم المختلفة

الصرف والنحو فإنها تعد أّم مجموعة من اللغات تعرف باللغات األعرابية أي التي نشأت في شبه جزيرة 
وعلماء اللغة حديثًا يصنفون آل ابلية وآرامية وعبرية وحبشية العرب ، أو العربيات من حميرية وب

و أول من أطلق هذه التسمية )) اللغة السامية (( عليها أطلقوا) أم (  لغة إلىالسالالت اللغوية والعودة بها 
 اقتبسها من نص من نصوص أنها تسمية عنصريةم وواضح 1781ر عام زتهو العالم النمساوي شول

 في ظل تقسيم وهمي لألجناس ) سفر التكوين10األصحاح ) (العهد القديم(بة بأيدي األحبارالتوراة المكتو
فكيف ينشأ ثالثة أخوة في بيت واحد ويتكلمون  ،  يافث سام وحام و: البشرية مستمد من أبناء نوح وهم 

   ثالث لغات ؟
ة        لىإ         أصبح يقينا لدى الباحثين المنصفين، أن وصفنا لحرآة المسلمين           رة العربي  خارج شبه الجزي

ا                 را خاطئ الفتح والفتوحات اإلسالمية أصبح تعبي سابع ب رن ال را             ، في الق ان تحري ل آ ا ب م يكن فتح فهو ل
وهو توحيد للعرب في الموقع المكاني بمعناه الجغرافي آهدف        ، للعرب من الحكم األجنبي آهدف سياسي     

  .والصحيح هو القول ان الساميين عربآما انه من الخطأ القول بأن العرب ساميون ، قومي
ي  ي تواجدت ف شرية الت ات الب ى التجمعات والكيان ق عل ساميون، تعريف يطل سامية وال سامي وال       ال

باعتبار أن آل هذه المناطق، تشكل وحدة       ، فلسطين وغور األردن وجنوب العراق وشبه الجزيرة العربية       
وا              الجميع جاؤوا م   أنوالمعروف  ، جغرافية واحدة  د ذهب الي فق ة وبالت رة العربي ى ن شبه الجزي  أطراف  إل

وام       ، في هجرات عدة متتالية ، شبه الجزيرة العربية   ذه األق سنة ه ة وأل د استحالت لغ ى وق ة   إل ة العربي  اللغ
سريانية     ل                    ، واللغة العبرية واللغة ال م والقبائ شعوب واألم ى آل ال ق عل ضا هي مصطلح يطل سامية أي وال
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ومن المعروف ان التوراه أول من       ،  سام بن نوح   إلى بالعصور الوسطى التي تنتسب      قديما وحديثا مرورا  
  .  ذلك التقسيم آما سبق وأسلفناإلى بالنص أشار

ل  ، في بالد تهامة) عربة( مدينة إلىبعض العلماء نسب الصفة العربية              ا وقي سبة  أنه ى  ن يعرب    إل
ة      لأو،  وهو أبو العرب العاربة   بن يشجب بن قحطان      ل   من تكلم العربية على صورتها المعروف ضا وقي  أي

م  سبة  أنه ذلك ن ى سموا آ سانهم في  إل سمية   ،  اإلعراب فصاحة ل د وردت ت ذ منتصف (( وق ة من العربي
 واألقوام الذين تكلموا    ))...9 وردت في نصوص شلمناصر الثالث اآلشوري        إذ، القرن التاسع قبل الميالد     

دة   : اهللا  إالالعربية ال يحصي عددهم   اليق ، وأهل       : منهم العرب البائ ل طسم ، وجديس ، والعم م قبائ وه
ارهم ال من قريب              . الحجر ، وقوم هود وصالح عليهما السالم وغيرهم        وهوالء لم يصل لنا شيء من أخب

ستعربة     .. وهم القحطانيون ومن ينحدر منهم      : وهناك العرب العاربة    ...  وال من بعيد     را العرب الم وأخي
   .العدنانيون  إسماعيل أبناء وهم

ا يظن              إن        و أضفنا      حتى اآلن     الموروث الكتابي العربي أعمق جذورًا مم ه ، فل ة   إلي  موروث الكتاب
ى سواحل         بالخط المسماري   )بابليون و آشوريون   ( آما آتبها األآاديون    العربية    وما آتبه الكنعانيون عل

ة      العمارنة ــ ومخطوطات البحر الميت        الشام ،، وآذلك مخطوطات أوغاريت ــ وتل         اريخ آتاب التصل ت
   . 10العربية ببضع آالف قبل الميالد 

شام                         وب العراق وجنوب ال ى جن شتمل عل ة التي ت رة العربي وتأسيسا على ذلك فالعرب هم في شبه الجزي
ا من الطب           و ، وفلسطين وشبه جزيرة سيناء    ة المحيطة    العربية وليدة واقعها المعيش أخذ العرب ألفاظه يع

   .األحاسيس والمشاعر مشحونة ب بالصور ومفعمةبهم فجاءت 
رتبط                 إن        شابه ي ذا الت اتهم ، وه ًا      الشخصية العربية تقوم على تشابه أذواق العرب وملك ًا وثيق  ارتباط

اتراثب افي ن ق  الثق شعر واألدب ، العري ة ال رتبط بعمالق ا بخاصة وي ا العلي ذين سجلوا مثلن رت،، 11ال بط وي
ــ     و..  عتز بالحديث بها    العربية التي ن  اللغة  ب اه    لهذا فإهمال األدب القديم  ـ ر  واالتج ى  أآث  األدب الحديث    إل

سلف  اآلباءحيث امتداد أخالق    (( يساعد من يروج للفصل بين اآلداب القديمة         ة    ))  وال ين اآلداب الحديث  وب
اعة وجدانها وتكوين هويتها وثقافتها وضمان        التأآيد على دور اللغة في بناء األمة وصن        إلىولسنا بحاجة   

  . تماسكها وتواصل أجيالها 
  

 العربية لغة مقدســـــــــة 
ّ

:-   
ه    وه،   العربية لغة القرآن الكريم ، وهو مهيمن على ما سواه من الكتب األخرى             ذا يقتضي أن تكون لغت

اء       األنبياءوهي لغة خاتم      . األخرى اللغاتى ما سواها من     مهيمنة عل   والمرسلين أرسله اهللا للبشرية جمع
اء                         شرية جمع ة الب ذا يعني صالحيتها ألن تكون لغ ة ، وه درك   أن، ينبغي    ، واختار اهللا له اللغة العربي  ن

  .  هذه المسألة أبعاد
سان         * نزل به الروح األمين     * إنه لتنزيل رب العالمين      : (( تعالى قال   ذرين بل على قلبك لتكون من المن

ذا        )195ــ 193/الشعراء())ن عربي مبي  ا ، وه ائر اللغات قاصرة عنه م أن س ان عل  فلما وصفها اهللا بالبي
ال                   زل ، ق ه المن الى وسام شرف وتاج آلل اهللا به مفرق العربية ، خصوصًا حين ناط اهللا بها آالم (( - :تع

الى وقال )  3/  الزخرف())إنا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون     اب   (( - :تع ًا     آت ًا عربي ه قرآن فصلت آيات
 ومن هنا قال حافظ     ) 28/الزمر)) ( قرآنًا عربيًا غير ذي عوج      ((  وقال    ."3/ فصلت   " ))لقوم يعلمون   

  -:على لسان العربية 
              وسعت آتاب اهللا لفظًا وغايًة             وما ضقت عن آي به و عظات 

 
 115/م  ص1998مارس/472/د    مجلة العربي عمحمود عبد الحميد أحم/  تأصيل  دإلى مهد اإلنسان العربي نظرية تحتاج  9

 م 1/6/2000 / 200/  مجلة الكويت ع46/ الحجارة فالورق    محمد األسعد  صإلىالكتابة الطينية من الرقم الطينية  10
 . المكتب اإلسالمي / 5/1978/  ط245/ محمد محمد حسين ص/  حصوننا مهددة من داخلها   د 11
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شير     ى فهو ي ة والمخزون  إل ات الهائل رآن بكل       الطاق ذا الق ة التي وسعت ه ه العربي ذي تمتلك  الضخم ال
ّزل ،،        يزول إال أن  تزول عن األرض     أن يمكن   حيث ال  لغة الخلود     إنها . أبعاده و آفاقه     اب المن ذا الكت  ه

  ." 9/الحجر" )) إنا نحن نزلنا الذآر ، وإنا له لحافظون : (( وقد تكفل اهللا بحفظها ضمنيًا في قوله 
ف  ن الطري سين  وم د الخضر ح ره محم ا ذآ ب : (( م رن" آت ون ف ياح  " ج ى س ا عل ة بناه صة خيالي ق

ودة        ا أرادوا الع طها ، ولم ن وس دنوا م صلوا أو ي ى ي ية حت رة األرض ات الك ون طبق ىيخترق اهر إل  ظ
ة ،        األرض   ة العربي ة باللغ ى الصخر آتاب شوا عل تهم فنق بدا لهم هنالك أن يترآوا أثرًا يدل على مبلغ رحل

ة              ولما ة العربي اره للغ رن عن اختي ا     ،  سئل جون ف ال انه ستقبل     : ق ة الم ا      ، لغ ه يموت غيره ، والشك أن
  .12) وتبقى حية حتى يرفع القرآن نفسه 

  
 تعلم العربيـــــــة فضل

ّ
:-   

 لغير حاجة قد يورث النفاق قال رسول اهللا صلى اهللا  العربيةآثير من العلماء أن الكالم بغير يرى        
أخرجه الحاآم في )) (من يحسن أن يتكلم بالعربية فال يتكلم بالعجمية فانه يورث النفاق : (( ه وسلم علي

:  الخطاب نعمر بقال  ، وإتقانها من العلماء من أوجب تعلم العربية أن علمنا إذا فال نعجب ؛) المستدرك
وآره الشافعي لمن يعرف  ،  ))وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم ، تعلموا العربية فإنها من دينكم(( 

إن اللغة العربية من الدين ، ومعرفتها فرض واجب ، ألن : ((  و قال ابن تيمية ،العربية أن يتكلم بغيرها 
  وقال ابن ،)) به فهو واجب إالفهم الكتاب والسنة فرض ، وال يفهم إال بالعربية ، وما ال يتم الواجب 

وقال  . 13)) فتياهم أوآالواجب على أهل العلم لئال يحيدوا في تأليفهم لذلك قلنا أن علم اللغة : (( فارس 
 لجماله في دنياه ، اإلنسان إليهفعلم العربية على ما تسمع من خاص ما يحتاج : (( أبو هالل العسكري 

 فما خلفه ابن جني الذي،  وفي ما خلفه لنا علماء العربية دليل على فضلها )) وآمال آلته في علوم دينه 
وما خلفه أبو علي الفارسي الذي آان متمكنًا من الفارسية مع أن ، آان متمكنًا من اليونانية ألنه رومي 

، الرومية والفارسية آانتا أزهى لغتين في زمانهما بعد العربية وآذلك آان شأن الكثير من سلف األمة 
و قد قال "  ن أن امدح بالفارسية ألن أشتم بالعربية خير م: " حتى أثر عن أبي الريحان البيروني قوله 

  أيضًا ذآر محاسن العربيةآما .الشعراء في مدح  اللسان واللسن أبياتًا ال تحصى منثورة في آتب األدب
رجال يعرفون غيرها من اللغات الراقية وشهدوا لها بأنها أقرب اللغات انطباقًا على النظم الطبعية قال 

من أغرب المدهشات أن تنبت تلك  ((  :"تاريخ اللغات السامية " في آتابه" أرنست رينان " المستشرق 
تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ، درجة الكمال عند أمة من الرحلإلىوتصل ، اللغة القوية 

من خواص اللغة : (( ود الموصلي ءوقال المطران يوسف دا..)) ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها 
يهون على ،طق، حيث ان عباراتها سلسة طبيعيةقواعد المن إلىها أنها أقرب سائر اللغات العربية وفضائل

   .14)) الناطق صافي الفكر أن يعبر فيها عما يريد من دون تصنع وتكلف 
رآن             ة الق دمتهم للغ ي خ صالح ف لفنا ال ل س ذا فع ا هك ًا أحبوه ًا عظيم هم  ،  حب ا نفوس وا له ، ووهب

صفاء         ااعدها وأصلوا نحوه  فنقحوها ووضعوا قو   ا نحن عرب        وصرفها حتى بلغت درجة الكمال وال ، أم
اعس          ا التخاذل والتكاسل والتق شا فين د ف عصر التكنولوجيا واالختراقات الفضائية و الثورة المعلوماتية فق

ا فخلف من بعد السلف خلف تنكروا للغتهم واحتقروها ، ونظروا  : فكنا آقول أحدهم    و  نظرة ازدراء إليه
  . اتهموها  بالعجز والقصور وعدم صالحيتها للعصر  

  
  

  -- :واجبنـــــا جتـاه العربيــــــة
 

  . م دار الحداثة 2/1983/  ط12/ة   محمد الخضر حسين ص  القياس في اللغة العربي 12
  السيد احمد صقر /   تح55/ الصاحبي    أحمد بن فارس    ص 13
  18/   القياس في اللغة العربية محمد الخضر حسين ص 14
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وإن السلف الصالح ما قصروا في        .  إن خدمتك للغة العربية تعني خدمتك للقرآن ولو من وجه بعيد                  
رآن              ة الق ة لغ ى تعلم    ،، خدمتها حيث جاهدوا بالجهد والمال والوقت لخدم وا عل ة          عكف ا من مكان ا له ا لم ه

رنج             ،، مقدسة في نفوسهم     ة اإلف غاروا عليها ، وغاروا على بيانها المعجز أن تدنسه عجمة األعاجم ولوث
  ...فقضوا سني حياتهم في تقعيدها وإشادة أرآانها ورسم أوضاعها ... 
الم و                                احف الع ع في مت ذه الكتب المخطوطة التي تقب شر ه ا     ولعل أقل ما نعمل أن نن نفض عنه أن ن

الم                  ا   (( غبار الزمن ، حيث أن هناك حوالي مليون مخطوطة عربية موزعة في آافة أرجاء الع ففي ترآي
د     155 يا   / أ لف مجل د      40وروس د     35 والعراق والمغرب      / ألف مجل ونس   / ألف مجل د     25وت  / ألف مجل

د   15ند والسعودية واله/ ألف مجلد 15 والواليات المتحدة    / أ لف مجلد     20وبريطانيا و سوريا      / ألف مجل
 مجلد7500ايطاليا والفاتيكان /  ألف مجلد 10اليمن /  مجلد   8500فرنسا  /  ألف مجلد    14يوغسالفيا فيها   

ة  إلى مجلد ليصل الرقم  7500 هذا بلدان تحتفظ بما يقارب       إلىتضاف  .   ما يقارب مليون مخطوطة عربي
  .  15)) .ناجية ما تزال موزعة في أرجاء الكرة األرضية 

ا                        إآذلك ينبغي             سهيل تعلمه ة وت م العربي ة تعل ى آيفي ات التي تحث عل ة بالمؤلف ة العام اء المكتب غن
ا   اطقين به ر الن ا ولغي اطقين به ى باإلضافة، للن ة إل ة والمسموعة والمكتوب ائل المرئي ى استغالل الوس  إل

  . أقصى حد ممكن لخدمة العربية 
ن أإن             ر م صا آب ة أ ئبم ا   ناألم ر لغته ا بغي ون تعليمه ا  ، يك ر أدواته ا بغي اس ، وتفكيره وقي

ة ،           ،، حاضرها يكون بمعايير وضوابط حضارية غريبة عنها         والحالة هذه من التخاذل والتكاسل والتبعّي
ا                     م نكن شارآنا فيه رج ، إن ل ا موقف المتف واجهت العربية مجموعة من التحديات والمصاعب وقفنا منه

الم                    أنوقد آن األوان     .  خفي من طرف  ة ونثبت للع اهم الخبيث  أن نفضح خطط األعداء ونكشف عن نواي
ار والغزو اللغوي                فهذه اللغة ثرية غنية  باقية        ويض واالنهي دعها تتعرض للتق نرعاها حق الرعاية وال ن

  ...الشرس من الداخل والخارج 
  

 
  م 1/6/2000 / 200/  مجلة الكويت ع46/ الحجارة فالورق    محمد األسعد  صإلى الكتابة الطينية من الرقم الطينية  15



 8

                                                

   ــ:  التحديــــات واملواجهـــــــــــــات 
  

رن  -:ي األول التحــد اليب الق ة ألس د مالئم م تع ا ل ر والقصور ، وأنه ود والتحّج العقم والجم ا ب  اتهامه
ضائية ،    ات الف ة و االختراق ورة المعلوماتي شرين عصر الث ادي والع انالح نفك ا م ر  من ى نظ ف إل  تخل

تهم في مر                     يم    العرب العلمي في عصر الذرة فأعلن أنه ال يرى لهذا سببًا غير تمسك العرب بلغ احل التعل
دعوة       وآخر   ، عامة والتعليم العالي منها خاصة        ّح في ال ى يل ا بلغ          إل ة وغيره وم الطبي دريس العل ر   ة ت  غي

  .  ليظل المسلم عنده إحساس بعجز اللغة العربية لغة القرآن  ؛   عربية
  

  ـــ:املواجهــة  
ل مجتم      -:أوًال  زالت ب رادى منع يش ف ة ال تع ة العربي ي اللغ ات ف يش  الكلم ا يع شترآات آم ات م ع

ل  ر وقبائ ي أس رب ف ا    . الع ا ومعناه ي مادته ا ف ع مثيالته ي م سب تلتق ا ن سم وروح، وله ة ج  ،وللكلم
ة          االشتقاق   خاصيةف ه العربي تقاق   ، من أعظم ما امتازت ب ى   فباالش ا اللفظي        عملت عل ادة موروثه  زي

الى وهو ثابت عن اهللا     (( ،،والمعنوي آلما تقدم الزمن      ل ال   تع ه             بنق دول عن رسول اهللا صلى اهللا علي ع
ه          ، وسلم   ا صح عن ول اهللا    : " ومن ذلك قوله فيم رحم         :( يق ان خلقت ال ا الرحم ا اسم     ، أن ) وشققت له

وب    - آاتب   -آتب  : آتب  ((  ولنأخذ على سبيل المثال  مادة        16)) أحمد   اإلماموالحديث في مسند      - مكت
ستخدم   )) : .... آتاب ــ مكتبة     –آتابة   ا ن ر من      إنن ا أآث ة وعمره ذه الكلم أخوذة من    1500ه ام ، م ( ع
 خّرزه بسيرين إذاآتب السقاء ،    : أصله في اللغة للسقاء ، تقول       : بسكون التاء ، قال الجوهري      ) الَكْتب

ى ثم انتقلت اللفظة    ومنه الكتيبة للجيش ،/ .. الضم والجمع/ ، فهي في معنى      ة  إل ا أن   .  الكتاب ا قلن وإنم
سقاء  سقاء واحتاجت  أصلها ال ت ال رب عرف هألن الع صحاري واحتاجت  إلي ي ال ا ف ي ترحاله ى ف  إل

سقــاء                   ا لل و عرفت م ة ،، ول ة   ( صالحه قبل أن تعرف الكتاب إن . من األسماء لهزك العجب         ) القرب
ى خاصة الروابط االشتقاقية في اللغة العربية تهدينا         اهيم العرب ونظراتهم              إل ر من مف ة آثي ى  معرف  إل

  . وعاداتهم القديمة، وتوحي بفكرة الجماعة وتعاونها وتضامنها في النفوس عن طريق اللغةالوجود
أن : عن حمزة األصبهاني " المزهر " صاحب ((  ما نقله ريف لمعرفة سعة هذه اللغةومن الط       

 الخليل ذآر عدد أبنية آالم العرب المستعمل والمهمل من غير تكرار وهي اثنا عشر مليون بناء
محمد نعمان الدين /  د ما ذآرهو  17)  )12305412 ( راثنا عشوثالثمائة وخمسة أبنية وأربعمائة و 

األلفاظ المستعملة من اللغة العربية خمسة ماليين وتسعة  عدد: ((  قال ياإلسالمالندوي في مجلة األدب 
تسعة وتسعين ألفًا ، من جملة ستة ماليين وستمائة و[5,099,400]وتسعون ألفًا و أربعمائة لفظ 

، بينما نجد الفرنسية ال تحتوي إال على خمسة وعشرين ألف  [6,699,400]وأربعمائة لفظ 
اللغة : (( ويقول األلماني فريتاغ . 18) فقط) 100000( على مائة ألف آلمةاإلنجليزية، و) 25000(آلمة

  )) .العربية أغنى لغات العالم 
        -:قال حافظ هائج  هذا البحر الإلىفانظر يا رعاك اهللا 

   أنا البحر في أحشائه الدّر آامن           فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي       
  

 وثبات أصول األلفاظ ومحافظتها على  اللغة العربية تتميز بثبات األصول ومرونة الفروع ،   -:ثانيًا 
، فالحفاظ على األصل واتصال روابطها االشتقاقية يقابل استمرار الشخصية العربية خالل العصور

 
 73/  ص م1995/   السنة الثانية7لغة القرآن الخالدة بين مقومات الخلود ومظاهر الجمود   مجلة األدب اإلسالمي عدد  16
  1/74   المزهر  17

  73/ص   م1995/  السنة الثانية 7 ي عدداإلسالم مجلة األدب لغة القرآن الخالدة بين مقومات الخلود ومظاهر الجمود  18  
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الشخصية واستمرارها صفة يتصف بها العرب آما تتصف بها لغتهم، إذ تمكن الخاصة االشتقاقية من 
وقد الحظ ألفرد ، وبهذه المرونة عولجت مسألة المصطلحات  (( .  تمييز الدخيل الغريب من األصيل 

ي للتعبير عن العالقات بإيجاز أآثر من صلح اللسان العرب" غيوم هذه الخصائص فعلق عليها بقوله 
فاللغات األوربية تتغير  .  19...)) اللغات اآلرية لمرونته وقابليته االشتقاقية الفائقة في االسم والفعل 

بينما . معاجمها بين الحين والحين وال يمر قرن واحد إال ويصيبها تغيير أساسي في مفرداتها وقواعدها 
آالقلب المكاني ، : لى استخدام أآثر من طريقة لتثبيت ألفاظ جديدة في قاموسها للعربية قدرتها الفائقة ع

وإظهار ، ومن مرونتها آذلك ، الظواهر الصوتية من إبدال ، وإدغام . وغيرها .. والنحت ، و التعريب 
 -ارآة  المش- األصوات - الحرفة - السببية - الزمان - وأيضًا اسم المكان ،وروم ، وإشمام ، وإخفاء ، 

.  تغدو لغة الحضارة في القرون الوسطى أنتلك المرونة التي أتاحت لها   ، وغيرها... التفضيل -اآللة 
  . ))إن للعربية لينًا ومرونًة يمكنانها من التكيف وفقًا لمقتضيات العصر: (( ويقول وليم ورك 

  -:قال حافظ على لسان العربية 
  ــــًة        وما ضقت عن آي به و عظات           وسعت آتاب اهللا لفظًا وغايـ

           فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة       وتنسيق أسماء لمخترعــــــات  
  

أآثر من مفردة لغوية واحدة بل قد تصل  يكون للمسمى الواحد أن يكثرإذ وهي لغة المترادفات    ــ: ثالثًا
او من مالحظة ، المترادفات نشأ من تعدد اللغات  أن آثير من هذه ىوال ننس العشرات بل المئات إلى

 سائر اللغات تبين أن أردتفإن :  (( ، قال ابن فارس في الصاحبي اختالف دقيق في األحوال والصفات 
 إال نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك أن العربية فهذا غلط، ألنا لو احتجنا إبانة

( تنيف على المائة ، ومعاني ) العين (  معاني أنوقد سمع ...))  . د والفرس باسم واحد وآذلك األس
) لألسد ( جمعت : ابن خالويه على الثالثين ،، قال ) الكرم ( تنيف على الثمانين ، ومعاني ) العجوز 
أن للسيف أسماء تنيف ) سيف (  وذآر صاحب القاموس في مادة .مائتين ) للحّية ( مائة اسم ، و خمس

 معاجم المعاني وجدنا أمورًا إلى فإذا رجعنا ).الروض المسوف ( وذآرتها في : على ألف اسم  قال 
  :فتحت المشي الذي هو المعنى العام أنواع عديدة من المشي . عجبًا

،   هرول، أهطع ، تخلج ، تبختر ،   اختال،   رسف،   هدج،   دلف ،   خطر،  حجل،   حبا،       درج
الفروق ألبي :  لقد ألف اللغويون العرب مؤلفات خاصة بإبراز الفروق بين األلفاظ مثل  ...تأود،   تهادى

 ، والمخصص البن سيده هالل العسكري، وأدب الكاتب البن قتيبة ، وفقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي
  .  جزءًا 17الذي يقع في 

  
ة دون           :رابعًا ا من اللغات       ــ عالمات اإلعراب التي تتميز بها العربي  والتي يحاول أعداء       األخرى غيره

 وال تعدو أن تكون معوًال يحاول ان         )الخ  ... صعوبة النحو   / تبسيط النحو   (  يطمسوها بدعوى  أن اإلسالم
ة تحاول        ،يصيب مقتًال في آيان هذه األمة        شيخ            إضعاف  وهي محاوالت هدام ك ال ال ذل ا ق ة آم (  العربي

  ) . .ابن باز 
زم       ا تل ا     بينم ة فيه ائف النحوي ز الوظ ات يمي ين للكلم ب مع ا بترتي ات متكلميه ن اللغ رات م ،   الكثي

إذا أردت أن       + فعل  + ويضيع هذا التمييز اذا اختل هذا فاإلنجليزية مثال تتبع ترتيب ،، فاعل              مفعول ،، ف
ًا     : أآل زيد طعامًا ، يجب أن تقول        : تقول   ول       . زيد أآل طعام د   : وال يجوز أن تق ا    أآل زي ا  ،،،  طعام أم

د      / و أآل طعامًا زيد     / وزيد أآل طعامًا    / أآل زيد طعاما    : في اللغة العربية فأنت تقول       / وطعامًا أآل زي
ة          . وطعامًا زيد أآل ، فتأمل هذا وتدبره         إن جمل د ؟      ( وفي معرض الحرآات ف ا أحسن زي  أنيمكن   !.) م

ز الفعل        تكون استفهاما وتعجبا وذّمــا ؛ وذلك لوجود عالمات اإل         أواخر الكلمات وتمي عراب التي تلحق ب
  . من الفاعل من المفعول ونظام األعراب هذا يدل على المرونة التي تتميز بها اللغة العربية  
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ك    :التحـدي الثانــــــي دعاوى ـ تل ة  ال ى  الرامي ا    إل ة وتحويله ر العربي ى  تفجي ام من التراآيب   إل  رآ

صاه   . ثقف العادي  مراميها فضال عن الم   كإدراوالدالالت التي يعجز اللبيب عن       داه وأق غ م ا   وقد بل  في م
ة    ( يسمون أنفسهم    ة   ، )أهل الحداث ا والحداث ة         ، المحدثات    األمور  محدث وشر      أمره روا في حداث م يفك  ل

ريعتنا   ا وش ى خصوصيتنا وهويتن افظ عل صب   ، تح ى ن ا عل ي نحروه ة الت ة الطيب ف الكلم ف نزي وتوق
  :والحداثة العربية في جميع صورها إنما راجت لسببين أساسين هما  ((ول الغموض والرمز وعبث الق

  !!»العصرنة« الخروج عن المألوف، و ُلهاثهم خلف إلى جنوح الناس -1
  .  الخلط بين الحداثة ـ وإن شئت فقل بين الهدم ـ والتجديد- 2

ة،     (المتنوعة  » الالمعقول«ولما ظهرت مدارس     ة، العدمي سوريالية، العبثي ة  ال ا      )  الوجودي اد عنه آتب النق
  !!»العصور الحديثة«باعتبارها أآبر انقالب حداثي، وأسمى سارتر مجلته 

  .وفي الستينيات زعمت البنيوية أنها الثورة الحداثية التي لم يشهد التاريخ لها من نظير
  .سرعان ما ظهر في أواخر العقد نفسه مدعيًا الدعوى نفسها» التفكيكية«ولكن نقيضها 

آخر صرعة في نظر مفكري ذلك العقد، واآلن تالشت وارتد آثيرون » الهيبيز«ي أمريكا آانت موجة     وف
   .20))  .لألصولية اإلنجيلية

ة        وآما أصابت        ر اللغ دت        شظايا تفجي د امت شعري فق ر تطال لاألدب ال د   النث د  :   وخصوصًا النق فالناق
ات        ، وبلغة غريبة   موغل في الغموض والتعمية وغير مفهوم        بأسلوبيتحدث   سواء في ما ترجم من مؤلف

  . آل ذلك باسم الحداثة وتفجير اللغة ، النقاد أو في آثير من الكتب النقدية 
  
ا     ـــ:املواجهــة    صيًال ،، ولكنن ة وتف ضا  إننا ال نرفض الشعر الحديث جمل ه يعبث في    أي ا  ال نترآ  أدبن

ه خبط عشواء            د من     .. ويهين مقدساتنا ويخبط في نظم سير                الب ار فني ت دي وإطار ومعي اح نق وضع مفت
ذا       أن. الشعر الحديث وتكشف عن جماله فيستمتع به القارىء          ـ وه دة ـ  الحياة فرضت علينا لونًا ولغة جدي

د  ـ ولكن أري ة أنطبيعي ـ ذه اللغ م ه ع افه ة من وأمت ا حاستي الفني داثي  .(( أدبه وم الح ا حسب المفه أم
ذي يخبط في العروض                  فالطفل الصغير الذي يلغو بكل     شعرور ال ا، وال ة ال رابط بينه مات وتمتمات هائم

م يرجع                   ة سطرًا آخر، وثالث جمل سطرًا، ث والقوافي ويلفق التراآيب الهشة ويضع آلمة سطرًا، وجمل
ه                   ان ال معنى ل ورق بغثي رة من ال اظ ال           .. من جديد حتى يسوِّد مساحة آبي م بألف م ويهمه ذي يحل ائم ال والن

  .  )) 21  ـ آل أولئك حداثيون... و... والحشاش.. نسق يجمعها
ا       ام من حولن تفش   ،        فحينما ننظر لهذا الرآ ذي ان ه        ، ال ّروج ل ه وت ه مؤسسات تعني ب ، وأصبحت ل

ى                          اة عل سئولية الملق شعر مدى الم ذا نست ى آل ه ا ننظر إل وتكرم الداعين المتسربلين برداء الحداثة حينم
ذا                 ، ية  عاتقنا لحفظ اللغة العرب    إنها مسئولية عقدية وأدبية ؛ ألن حماية العربية  ــ وهي لغة القرآن ــ من ه

ل أن     السيل الجارف من الرآاآة والرطانة تصبح واجبًا دينياً        بعض المالحدة     قب ى   أن ي يصل ب تطاول عل
   .واإلخفاق القرآن المعجز وحالوته وطالوته فيتهمه بالدونية والقصور أسلوب

  
ه  - :الثالــــــــثالتحـــــــدي  رّوج ل ا ي داءم الم أع دعوى  اإلس ن ال دون م ة الحاق ى والعروب  أن إل

ة        ة  واللغات المناطقي ة نستبدل بالفصحى اللهجات العامي ضيقة   واإلقليمي ة ال ة     القومي اء لغات قديم أو إحي
دم  وقد ..  مرونة واختصارا في النطق  أآثر أنها الالتينية بزعمهم    إلى ة الدعو وآذلك، ميتة   مشى تيار اله
  ــ :هما االستشراق واالستغراب  اآلخرفي اتجاهين يكمل احدهما هذا 
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دريس    أوآلت  اتجاه المستشرقين الذين     −:א ة الت م مهم شغلوا مناصب      في  له دارس ف  الجامعات والم
دين  فألفوا.. عليا ، وتولوا مهام جسيمة ، وسيطروا على آراسي الدراسة        ة هي   آتبًا في ال ر من   واللغ  اآب

م غرسوا في الطالب               علمهم نفثوا في   ة  أنه ة ثاني ة ، ومن جه ها سمومهم ودسوا فيها أفكارهم هذا من جه
  ومن جهة ثالثة ،،  فأشربت قلوب العديد من العرب األفكاروالكوادر هذه 

ارًا ألغراض تجسس                     ا أوآ سلمين وجعلوه الد الم ة في ب شيرية والغربي ية أنشأوا المدارس والجامعات التب
   . مرآزًا لالستخبارات في فترة زمنية  التي آانتخبيثة  آالجامعة األمريكية في بيروت 

سام           شيخ ب وه ال اده، و ن           وقد وجدت تعريفات عديدة تحدد مفهوم االستشراق وتحاول أن تعطيه أبع
ًال         إلىعجك   شراق مجم ون             "  أن تعريف االست ا غربي ام به ى تهدف   .. هو دراسات وأبحاث ق  دراسة   إل

ة اإلسالم،                     م حقيق العالم الشرقي والسيما اإلسالمي، دينًا وتاريخيًا وحضارة وعادات وشعوبًا، بهدف فه
ي    ا ف ذا، إال أنه ا ه ى يومن ودة حت ت موج ي، ومازال الم الغرب ي الع نة ف ن ألف س ر م ذ أآث شأت من د ن وق

ن اقتصاديين أو سياسيين أو لغويين      الفترات األخيرة بدأت تأخذ أشكاًال أخرى في الظهور، باسم مستشاري         
م    ذه الدراسات فه ة ه ي، ومهم الم الغرب ي الع ة ف ال والحربي صاد والم ة واالقت ون وزارات الخارجي يتبع

   ".طبيعة العالم اإلسالمي وتوجهات المسلمين، وذلك من أجل التعامل الغربي معهم
   

  :א
ي           طى ف صور الوس رة الع ي فت اأور ف ن ب دة م ـ  476 ، و الممت وطن  1600م  ــ ي ال دث ف م  ، ح

   -:ي أمران مهمان  اإلسالمالعربي 
  ) م 1291م ــ  1096( اي ) هــ690هـ  ــ 489( الحروب الصليبية الممتدة من  : األمر األول

ا ترآ        باإلخفاقلمدة قرنين آاملين انتهت      ًا ت في نفس الوقت بصيص     ، واليأس من حرب السالح ، ولكنه
  .  والتيقظ بسبب احتكاآهم المستمر بحضارة راقية عير عادية من التنّبه

  م 1453مايو29/ هـ 857 جمادى األول 20 وقعت الواقعة في يوم الثالثاء  - :األمر الثاني
ر ،                 ل والتكبي اتح بالتهلي د الف ز   سقطت القسطنطينية عاصمة المسيحية ، ودخلها محم الم األوربي    واهت الع

ة والغضب         مليئة بالخزي وممزو  هزة عنيفة    دأت      . جة بالحقد والكراهي وم ، ب ك الي ذ ذل ا  ومن ر  أورب  تتغي
د       أول الوراء ، فكان إلىي يتراجع اإلسالم ، وبدأ العالم  األمام إلى دلس بع  تراجع نحصده هو سقوط األن

ين  ام  أربع سطنطينية أي ع تح الق ط من ف ا فق ان وتال ..  م1493 عام دأ الرهب ذ ب ة ومن يومئ ذتهم معرآ م
  00 22 )معرآة العلم والمعرفة (  أقسى من معرآة الحرب والسالح أخرى

  
א :23א

  ، وامتألت قلوبهم رغبة في امتالآه ،، وتنبه الملوك           فال توص  فتنة   أوربا لقد فتن العالم الشرقي              
ا   إن:  الحضارة ؟؟  فكان الجواب ما سّر  قوة هذه:  سؤال خطير إلىوالرهبان و عقالء الرجال     سّر قوته

  ) . علم الدنيا وعلم اآلخرة ( هو في العلم 
وم         اإلسالم     في ظل هذه الغفلة المطبقة على دار         ة ، يق ليمة ، بطيئ ة ، س اك نهضة هادئ ا   ، آانت هن به

   ــ :آوآبة من العلماء الذين تنبهوا لضرورتها وأهميتها ، نذآر منهم على سبيل المثال 
  )خزانة األدب (  صاحب .م 1683م ـــ 1620)  في مصر (   بن عمر رعبدا لقادالبغدادي 

  .م 1774م ــ 1698) في مصر(  إبراهيمالجبرتي الكبير حسن بن 
   .م 1792م ـــ 1703)     في الجزيرة العربية(  محمد بن عبد الوهاب 

  ) تاج العروس ( صاحب.  م 1790م ــ 1732)  في الهند ومصر ( المرتضى الزبيدي 
 

 .م 489/9/1991/ سلسلة آتاب الهالل ع. بتصرف 52ــ48/  ثقافتنا    محمود محمد شاآر    صإلى  رسالة في الطريق  22
  م489/9/1991/سلسلة آتاب الهالل ع. وما قبلها وما بعدها بتصرف 126/ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا    محمود محمد شاآر    ص 23
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     .م 1834ـــ /  1760)  في اليمن ( الشوآاني محمد بن علي 
ر                              ا غي ى حقيقته ا عل م يعرفه ة ل سليمة الهادئ شرقين   ( هذه النهضة ال زع ،       ) المست ة الف وا هب فهب

غيرة وآبي    ل ص ون آ ارعوا ينقل سيحية    روس وك الم صار مل ت أب ضعونها تح ةة وي ائاألوربي ها  ورؤس
  .  تمت إنالوليدة ) اليقظة ( ويبصرونهم بالعواقب الوخيمة المخوفة من هذه 

م والبحث ، ساح في دار                    و     اءة العل ًا في عب ا ،   اإلسالم االستشراق جهاز خبيث جاء متخفي  في ترآي
د           شام ، ومصر ، وفي الهن ة أهل دار    ... وفي ال ذه   اإلسالم وفي غفل ة ه ة التي     عن حقيق  األشباح الغربي

اس ، في                   شوارع في آل لب اجر ، وفي       زىتتجّول في الطرقات وتسير في ال سائح ، وفي       زى الت  زى ال
ي  ب ، وف ي زىالباحث المنق م ، وف ب العل سيط زى طال سلم الب خ ....  الم ع  .  ال از م ذا الجه سب ه فاآت

 اإلسالم ستخرجون آل شيء عن دار    وصاروا ي ) الحصينة ( اإلسالمتطاول السنين خبرة واسعة عن دار       
ن  والع وة      أح ة ، والق وش والرعي سوقة ، والجي وك وال الء ، والمل اء والجه ة ، والعلم ة والعام  الخاص

يئا                   وا ش م يترآ وه      إالوالضعف ، وتدسسوا حتى أخبار النساء في الخدور ، ل شوه وعرف ومضت  ..  ، وفت
ع  ارير ترف ة ، والتق نوات طويل ىس سيحية بإل وك الم ه عن دار  مل ا يعلمون ل م روه اإلسالمك ا خب  ،، وم

د       أو،  ) طبقة الساسة   ( فنشأ بفضلهم     .. اإلسالموشاهدوه عيانًا عن الغفلة المطبقة على دار          من سموا بع
ك  تعمار  ( ذل ال االس دتو ) .. ... رج اريرأآ شراقية التق ل     االست وى العم ار س سيحية خي يس للم ه ل  ان

ا وصلت      الغفلة المحيطة بالمسلمين    واهتبال  .. السريع والمحكم    ين م ا وب ه ،، فقد آان الفرق بينن ا   إلي أورب
  .  أوًال إليهااآلن هو خطوة واحدة لمن يصل 

  
א   ــ :א

راق دار         أول القرن السابع عشر الميالدي آان       أواخر وفي           في   اإلسالم  من حّرض فرنسا على اخت
ام     .... م  1716/ ت) ليبنتز  ( لماني  مصر هو الفيلسوف األ    ابليون بجيوشه     1/7/1798وفي ع م  تحرك ن

سلبية    )) عصر النهضة   (( ي يسمونه اآلن    الحتالل مصر ،، الذ    ائج ال وخلف هذا االستعمار جملة من النت
  ـــ: على العرب والعربية منها على سبيل المثال ال الحصرعادت
ذ من               سرق المستشرقون المصاحبون للحملة الف     .1 اهرة يومئ رنسية آل نفيس من الكتب ، وآانت الق

ا           ات أورب ائم وموجود في مكتب سرقة ق وم ذاك    24أغنى بالد العالم بالكتب ودليل ال م ي ان همه ، وآ
سية    )  األدب  ( ثم آتب   ) التاريخ  ( أوال ، ثم    ) الحضارة  ( هو السطو على آتب      فكأن الحملة الفرن
د دار  اءت لتجري المج اهاإلس ي الق ي  ف ة ف ة المتمثل ة المادي باب اليقظ ن أس ب ، : رة  مم الكت

  . والمراجع ، وتصفية العلماء ، وإعدام الطلبة  
ذا   ف(( ألنهم مصدر المقاومة والصحوة     ، ومن طلبة العلم    ، تصفية البلد من رؤوس العلم       .2 قد فعل ه

تلهم في    أشخاص  آان له في آل يوم خمسة         إذ ،   نجنكيز خا السفاح ما لم يفعله      اهرة وحدها      يق  الق
شرقون  يتشبهوا به ،،،  ويرشده أن ي شوارع القاهرة ، وآان يأمر قواه      ويطوف برؤوسهم ف    المست

))  جذور اليقظة      اليستأ صلو ) الجبرتي( و) الزبيدي  (  يختارهم من الطلبة النابهين  ورثة علم         أن
 . 

ة       أن يترك   .. ما آان لالستعمار الغربي بحقده الدفين وخبرته الواسعة          .3 ا معرف هذه اللغة التي يعرفه
دعها تنمو      أنما آان له    (( جيدة ويدرك آثارها االجتماعية والسياسية       ساوق     بإيقاعات  ي  سريعة تت

ا فأخذ يوجه   ،  النمو الحضاري العام     وإيقاعات ضربة        إليه و ال ضربة تل رار سياسي       ،  ال ارة بق .. ت
ارة   .. وتارة بفتنة عمياء تثير الجدل وتعيق عن العمل              رويج           وت ا للت واق ال خالق له باستعمال أب

ة              ... عامية شائعة    إلىللغة مهجورة متخلفة أو للدعوة       ورد آرومر ضربة قوي ففي مصر وجه الل

 
 .   أقول العسكري ألننا نعيش عهد االستعمار الفكري والثقافي  
  م489/9/1991/سلسلة آتاب الهالل ع.  وما بعدها 143/ص ثقافتنا    محمود محمد شاآر    إلى   رسالة في الطريق  24
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ر  وفي ...  جعل لغة التعليم الرسمي والعالي اإلنكليزية        إذللعربية ؛    سيون       الجزائ ام   أصدر الفرن ع
 ــ : إال برخصة وضمن شروط محددة هي م  قانونًا يمنع أي معلم عربي أن يتعاطى مهنته1904
  .اقتصار التعليم على حفظ القرآن ال غير   - أ
  . التحرر من الظلم واالستبداد إلىعدم التعرض لتفسير اآليات التي تدعو   - ب
ري        ، ي  اإلسالماستبعاد دراسة التاريخ العربي و      - ج ة القطر الجزائ والتاريخ المحلي وجغرافي

  .واألقطار العربية األخرى 
  . دراسة األدب العربي بجميع فنونه استبعاد  - د

 25))ائر حدث مثله في سائر األقطار العربية المستعمرةزويمكن أن نقول أن ما حدث في مصر والج
اإلنجليزية في مصر والسودان ( حيث آان التعليم في البالد العربية المحتلة يتم آله باللغات األجنبية 

، فقد آانت لحظة النفوذ األجنبي ترمي )جزائر والمغربسورية وتونس وال(والفرنسية في  ) والعراق 
   :إلى

 الالتينية وآانت تكتب أساسًا بالحروف العربية ، آما حدث في إلىتحويل أبجدية اللغات اإلقليمية :  أوًال 
  .إندونيسيا وبعض بالد إفريقية وآسية 

  .عربية تقديم اللغات األجنبية في األقطار اإلسالمية على اللغة ال: ثانيًا 
  . آتابة اللغة العربية بالحروف الالتينيةإلىتقديم اللهجات واللغات المحلية وتشجيعها والدعوة : ثالثًا 

 الغرب لدراسة لغاته، وآان ذلك إيمانًا بأن اللغة هي الوجه الثاني للفكر، وأن إلىابتعاث الطالب : رابعًا 
   . هذه األمة إلىله انتماء من نوع ما من يجيد لغة ال بد أن يعجب بتاريخها وفكرها ويصير 

دة     .4 دي       اإلسالم ية ؛ ألن  اإلسالم محاربة العقي ة المعت ى محارب داء ويحث عل فمن  ((  يرفض االعت
  )) .اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 

ام الجانب االقتصادي     االستعمار مسك   .5 ده ؛ فكانت النتيجة     ،  زم ر و الجهل   " والتعليمي بي و الفق
 " . المرض 

ـ         انتهى إذا حتى           ـ        أو عهد االستعمار العسكري  ـ ه ـ ام     في أثنائ شرقون   (  ق ة    ) المست باستكمال بقي
ة        سنوات التالي ا ولعل من                        ، المخطط في ال ة آله اك في األقطار العربي ا وهن ر هن ة يتعث فأخذ نمو العربي

  ــ: أشهر المستشرقين وأهمهم المناسب هنا أن نذآر
  . محل الفصحى وإحاللها اللهجات المحلية إحياء إلىآان من أشد الدعاة      

  ) .لغة القاهرة ( م آتابا أسماه1902عاش في مصر وألف عام  ، اإلنجليزيالقاضي 
ى  اإلنجيلوترجم ،  هجر العربية إلىم 1926دعا عام  מ ول   اللهجة المصرية  إل :  يق

ي   ((  ة الفصحى ف ة العربي تخدامهم اللغ و اس دى المصريين ه راع ل وة االخت د ق ي فق ر ف ل األآب إن العام
  .بالقاهرة يحمل اسمه ) الزمالك(وما يزال أحد الشوارع في حي )). القراءة والكتابة 

وزا   1897 مارس 17 ومبشر خبيث وعات عين في إنجليزي قسيس    ا ل رة م سكرتيرًا عام
ة             أولالمعارف ، وآان     ارة القومي ة ، وإث رتبط بالعربي دفق الم ة من ماضيها المت غ الطلب  ما فعله هو تفري

ائين            ين انتم ة     : الفرعونية البائدة ، فجعلهم في حيرة ب ة العربي اء     اإلسالم الثقاف ى ية ، واالنتم ة   إل  الفرعوني
 المصري خير شاهد    اإلعالموفكرها ولبسها   وهذا الذي ال تزال تسير عليه مصر في         .  الكفار   األجدادلغة  

  . على ذلك 
ة ال تصلح                א ة ديني ا لغ ة ورآه اجم العربي دعاء           إال  ه ة فقط آالصالة وال  للطقوس الديني

  . شأنها شأن العبرية لغة الكتاب المقّدس 

 
 .  بتصرف 68/   صالله احمد النبهانا    بحوث في اللغة والنحو والبالغة      عبد 25
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  . العامية بدل الفصحى إلىم 1880 مستشرق ألماني دعا عام 
ول  ر بق يق ا األس يس وزراء بريطاني ذا : (( ئ ا دام ه رآنم ستطيع الق ن ت ودًا فل ا موج  أوروب

  )) .السيطرة على الشرق ، وال ان تكون هي نفسها في أمان 
ول    ة  هو      إن: (( يق ى الحضارة الغربي سلمين عل ة لحمل الم ود المبذول  الغرض من الجه
  )). ، والثقافة اإلعالموذريًا عن طريق التعليم ،  وتغيير خصائصها جاإلسالمتفتيت حضارة 

سلمين        أناعتقد  (( ــ:قال ) اإلسالمباثولوجيا  (  مستشرق فرنسي له       من الواجب ابادة خمس الم
  )) . ، والحكم على الباقين باألعمال الشاقة ، وتدمير الكعبة ، ووضع قبر محمد وجثته في متحف اللوفر 

ارز من         وأشدهم شرق يهودي مجري من أخطر المستشرقين         مست   ا ، وهو عضو ب  هجوم
رلين ،          1921م وهلك عام    1850ية ، ولد    اإلسالممحرري دائرة المعارف     م ، درس في مدارس اللغات ب

ام     إلىليبزج ، فيّنــا ، رحل       شيخ           1873 سوريا ع د ال ى ي ذ عل م رحل          / م ، تتلم ري ، ث ى طاهر الجزائ  إل
ضلّ     ران          مصر حنى ن ه دراسات في الق ة ، ل ه وأصوله     ع في العربي ه ، والفق ، آراؤه ، و الحديث وعلوم

  .عفنة ، وبحوثه مسمومة ، وهجومه عنيف على المقررات العلمية الثابتة  
ارف    رة المع رري دائ د مح الم أح هرها   اإلس ه أش ي الفق ب ف ه آت ه  ( ية ، ل أصول الفق

   ) .ياإلسالم
صري  ى    م د عل ديد الحق دة ، ش سيحي العقي وطن ، م المال ان  . اإلس تآ ة اذاأس  بجامع

   .اإلسكندرية
ل والمكر ،               اذاأست لبناني مسيحي ، آان        بقسم الدراسات الشرقية ، آبير الدهاء ، واسع الحي

ا          اإلسالميخفي حقده على     ى الدراس شرفًا عل دمها    بالتظاهر بالدفاع عن القضايا العربية ، آان م ت التي يق
  . ي ، واللغات الشرقية اإلسالمالطالب في التاريخ 

اب א ه آت ة (  ل صر الحديث اب ) م اهرة ( وآت ة الق ي  ، ) لغ مية ه يم الرس ة التعل ل لغ جع
  ـ: محاربة آرومر للعربية بقوله إلىوقد أشار حافظ إبراهيم ، اإلنجليزية 

   الردى إلىها         قضاء علينا أو سبيل                قضيت على أم اللغات وإن
ة   א ابق للجامع يس س ةرئ ول األمريكي روت بق ـ: ببي و (( ـ نا ه ا ومدارس ي جامعتن يم ف التعل

 ةخريجو الجامع ، ولقد وصل فعًال      ))اإلسالمالطريق الصحيح لزلزلة عقائد المسلم ، وانتزاعه من قبضة          
  .  البالد العربية أآثرالمناصب القيادية في  إلى أدمغتهم  ممن غسلت األمريكية

  !!!ية ، ولكننا نرتاب في نواياهم  اإلسالم   ونحن ال ننكر دور المستشرقين في الدراسات 
شرقين من اتصف بالموضوعية      :  وللحقيقة العلمية فان سؤاًال يفرض نفسه هو   هل من بين هؤالء المست

  واإلنصاف؟ 
اريخ   ((  تاذه الت ول أس ا تق شراق  . دوهن وعية االست ي موض د ف اح محم ول إن : " نج ستطيع أن نق ال ن

نحكم        شراق ل االستشراق موضوعي بمجمله، آذلك ال نستطيع أن نقول بأنه مغرض بمجمله أيضًا، فاالست
ة      ى ثالث وى عل ه احت د أن ة نج ذه الرؤي ر ه اريخي، وعب ياقه الت ضعه ضمن س رض أن ن ًا يفت ه تمام علي

تعما   و اس ارات، األول ه رب        تي ده الغ ا يري شافي، وبم شراق االستك ث االست رتبط ببح رض، ي ري مغ
المستعمر من الشرق، والمصالح المأمول الحصول عليها من الشرق، وقد دخل هذا الغرض االستعماري             

شراق، وأصحابه ذوو االتجاهات الموضوعية،             ... في آل ما يتعلق بأمور الشرق        اني لالست اما التيار الث
ار    ين تي شراق، األول وأصنفهم ب ين لالست و فيق    : ين اثن دل الت ار المعت ين المصالح    يهو التي ذي يوفق ب  ال

  .القومية، التي أصبحت مهيمنة لبالده وبين الموضوعية العلمية
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ستوجب         :    أما التيار الثاني   هو الموضوعي تمامًا، فالحضارة اإلنسانية ترتبط حتمًا بالموضوعية، التي ت
ة أو سياسية         العقل الحر القادر على إن     ر المرتبطة بمصالح شخصية أو ديني تاج القيم واألحكام الحرة، غي

صادية  ه .. أو اقت ر روسي في آتاب سي بيي شرق الفرن ذآر المست ا أخص بال اريخ " وهن زيس الت ة اي مدين
،   آما أخص بالذآر المستشرقة األلمانية زيغريد هونكة المختصة بالحضارة اإلسالمية            " الحقيقي للعرب 

اب   وا دمت آت ي ق رب   " لت ى الغ سطع عل رب ت مس الع ضارة     " ش ن الح ة ع ورة رائع ه ص مت في رس
السير توماس آرنولد "  اإلسالمإلىتاريخ الدعوة "  ومنهم المؤرخ الشهير صاحب آتاب      26. ))اإلسالمية

  . الخ  .... 
  

א ة من                 - :א تن محرق ا ف داخل   تعرضت العربية لضربات قاصمة من الخارج شدت أزره  ال
سية   أو اإلنجليزية من المستغربين الذين يفكرون ب     األذناب أولئكأوهت عزيمتها ومزقت جسدها من        الفرن

مثل طلبة المستشرقين ، وبعض الذين يوفدون للدراسة في الخارج  وآل                 اللغة العربية    إلىثم يترجمونه   
ة              ال ال          0متعصبي نصارى العرب الذين نبتوا في تربة نصرانية على أصول غربي ى سبيل المث نهم عل  م

  ــ:الحصر 
م وآان في الخامسة والعشرين من       1826 فرنسا عام    إلى أرسل في بعثة محمد علي     : א

ك في الخامسة والعشرين من          أقرانه ذآيًا نعم ، نابهًا بين (. (عمره   ه مع ذل م ، ولكن م نع  نعم ، محبا للعل
ى من أقصى الصعيد حيث البؤس والضنك        غريرًا ، طري العود ، جاء       .. العمر   دائقها       إل اريس بح  قلب ب

سي              إلىوتم تسليمه   ... وميادينها ومباهجها    ارون الفرن ه الب  أخطر مستشرق وأدهاهم ، ان
ساء ،، انتزعوه                       اتن الن ا مف ألق معه ، فتنوه وجعلوه يشاهد أروع المحافل التي تتألق أنوارها ، فتت

اريخ          سنوات  ) 6( المخربة وقضى في باريس      وأزقتهاد  من بؤس الصعي   سية ، ودرس الت ا الفرن ، تعلم فيه
سكيو ،   و ، ومونت اك روس ان ج ولتير ، وج ات ف رأ مؤلف سية ، وق سفة واآلداب الفرن ا ، والفل ، والجغرافي

ا ن   أنآيف يمكن لست سنوات )) والرياضيات ، وتعلم فن العسكرية    واصي   تلم هذه العلوم التي شابت له
سن       0تكون خطفًا آحسو الطائر ، وان يكون ما ألفه سطوًا على آتب               (( أن إالالرجال    حتى مدرسة األل

ل            ه ب از التي أنشأها لم تكن من بنات عبقريت اك        بإيع وه هن ذه المدرسة     ..  ممن دّرب  صدعًا في     أحدثت وه
ة           إلىثقافة األمة وقسمتها     سن ف      ،  شطرين ،، األزهر في ناحي ة    و مدرسة األل ا    ، ي ناحي والوظائف طبع

   027)) تكون لألخيرة حيث يدرس فيها المستشرقون 
 المسلمين والعرب   إقناععاش حياته آلها يحاول     ــ ديكارتي المذهب ، علماني العقل والفكر ،        :

س إن : (( "مستقبل الثقافة في مصر "قال في آتابه    . بان لليهود فضًال على أدبهم وتاريخهم وتراثهم         بيل  ال
ا             ، األوربيينالى ذلك واحدة وهي ان نسير سير         ونسلك طريقهم ؛ لنكون لهم شرآاء في الحضارة خيره

ول في صراحة أن             لمن  ءبه الوال ووصل  )) وشرها حلوها ومرها     يهم أن يق ذ عل م تكن قط          تتلم  مصر ل
شرق   ن ال زءًا م اج ط   وإنم ر المتوس وض البح ن ح زءا م ت ج ة  وا ،  آان ا الفكري ة وان روابطه لروحي

شرق             أممع  موالثقافية آانت دائما     شرق         .. .. البحر األبيض المتوسط وليست مع ال د المست ى ي ذ عل ( تتلم
وث  الته ) مرجيلي ى رس اهلي ( وأشرف عل شعر الج ي ال ة  ) ف اط األدبي ي األوس دثت ضجة ف ي اح ، الت

د شاآر      / وقد ذآر الشيخ  ،،  وشرخا في الثقافة االسالمية      د  (( محمود محم د رجع عن          أن ال آتور طه ، ق
ه                     أقواله  التي قالها في الشعر الجاهلي بما آتبه في جريدة الجهاد ، وبما صارحني به بعد ذلك ، وصارح ب

ال أو آتب           . األقوالآخرين ، من رجوعه عن هذه     ا ق ه مم رأ ب يئا صريحًا يتب م يكتب ش ذا  . ولكنه ل وهك

 
 13/08/2003: األربعاء    دمشق ـ غادة الجوابرة ) الشبكة اإلسالمية(:    نقًال عن  26
 م 489/9/1991/ سلسلة آتاب الهالل عبتصرف213ـــ210/ ثقافتنا    محمود محمد شاآر    صإلى  رسالة في الطريق  27
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ـ         ..28))  من خطئهم في السّر      يخطئون في العلن ويتبرأون   ) األساتذة الكبار ( عادة    شكرًا لك يا أبا آلود ــ
  "  .الخطوة الثانية وإن غضب الغاضبون " اسم فرنسي أطلقه على ابنه ـــ شكرًا لك يا مؤلف 

اعهم                الم أتب ى أق رز عل تعمار تب شراق واالس ا االست ي زرعه ة الت سموم الفكري ار ال زال آث  وال ت
ذا     إلىث ال فائدة منها سوى الهاء الباحثين عن  القضايا الهامة            وأجرائهم المتعاطفين معهم حي     الرد على ه

ثًال           . وتفنيد آراء ذاك     ل م يس فريحة    ، فكم من باحث شغل نفسه ووقته للرد على سعيد عق ى أن  او ،أو عل
ى   أو ،على سالمه موسى     اهرة ثالث              عل ة بالق ة العربي ر شغل مجمع اللغ ذا األخي ز فهمي وه د العزي  عب

الحرف الالتيني           سن ضايا مصيرية            ين بمناقشات عقيمة حول الكتابة العربية ب تثمارها في ق ان يمكن اس آ
     . مهمة تخدم األمة واللغة والدين 

  
    املواجهة

מ א :א
ا اللهجات الموجودة                         ة أم ة ثابت ع فهي      حقيقة آون اللغة واحدة ذات أساس ومرجعية تاريخي في الواق

ة الواحدة،               اء األم نتيجة طبيعية للعزلة التاريخية واالنقسامات الدينية التي رسخت الشرخ الطائفي بين أبن
واللهجات بشكل عام موجودة في معظم اللغات الحية وفي جميع أصقاع األرض وال تخلو لغة من لهجات        

ًا  د آلخر ويصل االختالف أحيان ة تختلف من بل ىعامي د تإل شخص اآلخر من نفس  ح ة ال م لغ ذر فه ع
ري أو                  ة للجزائ م اللهجة العربي ة في فه ة حيث نجد صعوبة بالغ ة العربي ا هو الحال في اللغ القومية آم

  .المغربي أو الموريتاني أو الصومالي
 ففي آل لغة من لغات العالم الحية توجد لغة فصحى وتوجد لهجات عامية محكية ومهما اختلفت اللهجات              

ة             بحسب ا  لمناطق والبلدان فإن المرجعية تكون للفصحى األساس، ومهما دخلت الشوائب والكلمات الغريب
شعب                   اء ال على اللهجات المحكية فإن الفصحى هي الحصن المنيع والمرجع األخير لكل الطوائف من أبن

   . الواحد
ل   إن    ل  تجاه ؤالء آ ستغربين  ه شرقين والم وي أي المست سألة االزدواج اللغ ة   لم ود العامي  وج

ر       والفصحى  في حقيقتها الراهنة في العالم المعاصر ة و إلصاقها بالعربية فقط هو صرف للقضية في غي
ة وليست ذات                   ((مسارها الحقيقي     سية واالجتماعي ا النف ا أصولها ومقوماته ة له ة ظاهرة عام فاالزدواجي

ذه         وآأنه،  تكلموا عن العربية     إذاصبغة مرضية آما يحاولون تصويرها       شر به ا انفردت من بين لغات الب
ا          أن نتصور   أنوعلى آل حال فان من المبالغة       . االزدواجية   ين عاميتن  هناك ذلك البون الشاسع المتوهم ب

اس خطوات واسعة               يم بالن ة          وفصحانا خاصة بعد أن خطا التعل دول العربي ائر ال ... نحو الفصيحة في س
 المسائل األخرى التي باتت      ه الشعوبيين حدث تجا   أولئكدلة  وما حدث تجاه مسألة االزدواجية من تهافت أ       

سخف جعل أصحابها        إلىمفضوحة االرتباطات آالدعوة      الكتابة بالالتينية التي بلغت حدًا من التهافت وال
ون أن   !موضع تندر قبل أن يكونوا جديرين بالرد والنقاش   م يعرف  ولكن هل انهزم أعداء العربية ؟؟؟  إنه

وا بع                   هدم ذلك البنا   ة أن يخرب يهم في آل مرحل ه يكف ذلك فان سر ل ه  ضء الشامخ غير ممكن وال مي  أطراف
    .29..)) ويقلعوا بعض أحجاره لعله يتاح لهم في المستقبل دك أعمدته وتخريب أساسه 

  

: 30   
 في العربية عند       واإليجاز في العربية على أنواع ، فمنها اإليجاز في الحرف، حيث تكتب الحرآات

وقد . اللبس فوق الحرف أو تحته بينما في اللغات األجنبية تأخذ حجمًا يساوي حجم الحرف أو يزيد عليه

 
 م489/9/1991/تاب الهالل ع سلسلة آ241/ ثقافتنا    محمود محمد شاآر    هامش صإلى  رسالة في الطريق  28
  72ــ70/  بحوث في اللغة والنحو والبالغة      عبداالله احمد النبهان  ص 29
  وما بعدها  10/ فرحان السليم  ص/   اللغة العربية ومكانتها بين اللغات   د 30
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 مثًال (KH) حرفين مقابل حرف واحد في العربية ألداء صوت معين آالخاء إلىنحتاج في اللغة األجنبية 
، نضعها فوق )الشدة ( العربية إشارة نسميها وفي ... وال نكتب من الحروف العربية إال ما نحتاج إليه 

الحرف لندل على أن الحرف مكرر أو مشدد، أي أنه في النطق حرفان، وبذلك نستغني عن آتابته 
مكررًا، على حين أن الحرف المكرر في النطق في اللغة األجنبية مكرر أيضًا في الكتابة على نحو 

(flapper) و (recommendation) ...  العربية قد نستغني آذلك باإلدغام عن آتابة حروف ونحن في
( عوضًا عن ) ِممَّ ( و ) عن ما ( عوضًا عن ) َعمَّ ( فنقول ونكتب .  حذف حروفإلىبكاملها، وقد نلجأ 

  ) . ِلما ( عوضًا عن ) ِلَم ( ومثلها ) بما ( عوضًا عن ) ِبَم(و ) من ما 
  

لكلمات بين العربية والفرنسية واإلنكليزية نجد الفرق وبمقارنة آتابة بعض ا :/ اإليجاز في الكلمات
  ــ:واضحًا 

اإلنكليزية وحروفها الفرنسية وحروفها العربية وحروفها
 mère 4 mother 6 2أم 
 père 4 father 6 2أب 
 frère 5 brother 7  2أخ 

  ــ: حالي التثنية و الجمع اإليجازومن 
  les deux portes   the two doors   البابين -البابان   الباب
  les deux portes   the two doors   البابين -البابان   الباب

واإليجاز أيضًا في التراآيب ، فالجملة والترآيب في العربية قائمان أصًال على : اإليجاز في التراآيب 
  : الكلمة وآأنه جزء منها إلىففي اإلضافة يكفي أن تضيف الضمير . الدمج أو اإليجاز 

    leur  livre  آتابهم  son  livre  آتابه
وأما في اإلسناد فيكفي في العربية أن تذآر المسند والمسند إليه بال رابطة ملفوظة أو مكتوبة، فنقول مثًال 

على حين أن ذلك ال يتحقق في اللغة الفرنسية أو اإلنكليزية ، وال بد لك فيهما مما يساعد ) أنا سعيد ( 
  : على الربط فتقول 

( je suis heureux ) ،  ( I am happy ) .   
  

  . آلمة 70 اإلنكليزية إلى آلمة استغرقت ترجمتها 31المؤلفة في القرآن من ) الفاتحة (  فمثًال سورة 
  :والنفي أسلوب في العربية يدل على اإليجاز 

   ( I did not meet him ): ، اإلنكليزية ) لم أقابله : ( العربية 
  ( Je ne l’ai pas rencontré )            :          الفرنسية 
  ( I will never meet him ): ، اإلنكليزية ) لن أقابله : ( العربية 

     ( Je ne le rencontrerai jamais ):                     الفرنسية 
  
ة وا                      وى الخفي لظاهرة   وهكذا نرى أن العربية في عصرنا الراهن عاشت مرحلة صراع دام ضد الق

ا في    ، ومع ذلك فال تزال تمارس وظيفتها السياسية والقومية في حفظ الوحدة اللغوية              آما تمارس وظيفته
  . ي  اإلسالمالحفاظ على الشخصية العربية والتاريخ العربي و

    
   ــ:التحـــــدي الرابــــع 

מ  אא א א
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ر الموضوعي عن  : اإلعالم و و التعبي ا ، وميوله اهير ، وروحه ة الجم ي نفس عقلي ا ف ا ، واتجاهاته ه
ا  إذاوال نجافي الحقيقة ،  وقبل آل شيء يعتبر من أهم مؤسسات التشكيل الثقافي       أوًالفهو  (( الوقــت   :   قلن

  )) 31 اإلعالمبأن جميع مصادر التشكيل الثقافي على تنوعها أصبحت بحوزة 
ه    االتصال       ار صناعية ، واألرض                      الجماهيري تتسع رقعت ا من أقم ا فيه سماء وم وم ، فال د ي ًا بع  يوم

ستقبالت ف       ه           وما فيها من م ًال ويتصل ب دان الصراع الحضاري      (( ضائية ، آل يخاطب آ د يكون مي وق
وم  ي الي د تحول ، الحقيق ىق شوآة وأصبح ، اإلعالم إل تالك ال تمكن من ام ة اإلعالم ال ا ، ي ل لوازمه بك

ة     ومقتضياتها يضمن الغ   ة الثقافي وق الحضاري           ، لب زة التف ر رآي  آل   اإلعالم حيث ألغى       )) 32التي تعتب
دول       ة       ، الحدود الجغرافية والسياسية لل شرائح االجتماعي د ال م تع ا           فل ن تتلقى ،، يكفيه تم عّم ا  ته  تتلقى   أنه

اة      أخرى إلىوهي تنتقل من فضائية     .. فحسب   ى  ومن قن ا فإن تكترث ،، وإن استقرت    أن دون   أخرى  إل  ه
از  .. من المحطات   % 70 من     أآثرتستقر على قناة تعرف لغتها ، ألن العائق اللغوي يلغي مشاهدة             والتلف

م الصحف                                 ة ، ث ة الثاني ذياع في المرتب شاهدين ، والم اة الم ر وقت من  حي ستهلك اآب يلة التي ت هو الوس
  . وتليها المجلــــة 

إذا       نا ف ة ال تع أن افترض شرائح االجتماعي حة   إالرف  ال ي المرش ا ه ي أنه ذا يعن ة ، فه ة العربي  اللغ
سرة أم ، سواء أآانت الفصحى  ياإلعالمللخطاب   ة المي ى   ) .MSA(  العربي ستويان عل ة م   ولكل لغ
ل ي         : األق ة ف وار العام ستوى ح ين ، وم ين والمتعلم ة المثقف و لغ ة وه ب الخاص ذي يخاط ستوى ال الم

  .  والشارع األسواق
   .لإلعالموجه اعتماد العربية الفصحى لغة ي إداريا أو بأن هناك قرارًا سياسيًا إجماع هناك شبه 
ين حدين        أن الرسمية تخطط برامجها على أساس       اإلعالم وإدارات ع ب ة ،    :  الجمهور يق ـ والثقاف ة ــ األمي

  . وما بينهما من درجات ، فتخاطبه بالفصحى ، وباللغة الثالثة ، وبالعامية 
ى إن  سبة لأعل ي   ن صحى ف الملف مي    اإلع اب الرس د الخط ي تعتم رامج الت ي الب ا ف شرات :  نالحظه آن

، وأعلى نسبة للعامية نجدها      وغيرها  ...  ، والتقارير ، المناسبات السياسية ، والمسلسالت الدينية          األخبار
سالت المعاصرة ، واألغ              األطفالفي برامج    اني بكل    ، واألسرة ، والبرامج المنوعة والترفيهية ، والمسل

  . لهجاتها 
ان          א  ا  .  وسيلة ذات جمهور واسع ، تستغرق اآبر وقت من مشاهدة الناس ، وتجده في آل مك آم

سلوك         اعي انه يقدم أنماطًا من ال ر      االجتم ا  واللغوي تفتق ى      و   ،   األخرى  اإلعالم  وسائل    إليه دل عل ا ي مم
ة يلة  أهمي ذه الوس ـ اإلعالم ه ة  م ي ا قاع  أنـ رغ صحيفة له سة    ال ستطيع المناف ضة وت سن إذادة عري  أح

ازع وال                       استخدامها وتوجيهها ــ أنه      دور بال من ل صدر المجالس في ال ى األسرة واحت ضته عل م قب أحك
 ساعة على   700-600منافس وتربع فيها بشموخ منقطع النظير ، وتشير أحدث اإلحصاءات أنه فيما بين              

دخول  األقل من عمر اإلنسان تضيع سنويا في مشاهدة          ى التلفاز ، ويشكل األطفال الذين لم يبلغوا سن ال  إل
ساعة في المتوسط     22.9المدرسة أوسع شريحة من مشاهدي التلفاز حيث تبلغ ساعات مشاهدتهم حوالي            

ل     20.4سنة حوالي  11-6أسبوعيا بينما يمضى أطفال المجموعة العمرية من     شاهدة أسبوعيا ، ب ساعة م
م      54 إلىن هناك أوقات مشاهدة أطول تصل       إن دراسات مسحية أخرى بينت أ      شاهدين ل ساعة أسبوعيا لم

دي         اإلعالم حيث حول    .  السن المدرسية بعد   إلىيصلوا   يم التقلي ة غرف التعل ه الهائل سبوراتها  ،  بامكانات ب
د دون     إلى، وساتلها  وأقالمها ومقاعدها و  ا ليقع  ما يشبه المعتقالت التي ال يصدق التلميذ متى يخرج منه

  .  الكمبيوتر  أو،  االنترنت أو،  التلفزيون إلى بالزمن اسإحس
از فضال عن                              ال التلف شار ظاهرة تراجع المستوى الدراسي ألطف ولذلك فليس بمستغرب أن نجد انت

راءة     ة الق ن ممارس انهم م ة حرم رات الخاصة نتيج ة والخب دراتهم العقلي دنى ق ايم ، ت و بتله ول برون  :يق
Bruno Bettelheim :  التلفاز يأسر الخيال لكنه ال يحرره أما الكتاب الجيد فإنه ينبه الذهن ويحرره في

 
 هـ1422رجب/84/سلسلة آتاب األمة ع)  28/  صدين بليبل  اإلعالم   نور الاالرتقاء بالعربية في وساتل ( عمر عبيد حسنة  لكتاب /  التقديم بقلم  31
 هـ 1414رجب/38/  سلسلة آتاب األمة ع)20/احمد السايح  ص/  في الغزو الفكري  د(عمر عبيد حسنة  لكتاب /  التقديم بقلم  32



سبب             ...الوقت ذاته    ى فتصبح القراءة ممارسة سطحية ، ويرجع ال ر المرآز          إل اه المسترخي غي (  االنتب
ادة              ) السلبية العقلية    سير الم ى تف ال عل درة األطف ذي يعوق نمو ق ة ال ة  المصاحب للمشاهدة التلفازي  اللفظي

اب              رع آت ول واحد من أب ك يق دا وفي ذل اقة ج بطريقة ذات معنى مما يجعل عملية القراءة والتحصيل ش
اء    : E.B. Whiteوايت . ب. أمريكا إ دا إلق لست أعرف حقا ماذا يمكننا أن نفعل من أجل القراءة فيما ع

ا يمكن أن       إننا في حاجة ملحة ألن نقف وقفة حاسمة ت..جميع أجهزة التلفاز بعيدا     ا م از نحدد فيه اه التلف ج
  .نشاهده والقدر من الوقت الذي نستغرقه فإذا فشلنا في هذه الوقفة فعلينا أن نختار بين التلفاز أو أطفالنا 

ين         ي البحث اللغوي أصحاب  يب ة ف رات الطويل ة أفضل أن الخب يم اللغ ة لتعل سرها طريق ى وأي  إل
ة فصيحة ت      " الطبيعة، هو    ق بيئ ة       خل ا العربي ستمع     " نطق به ا ، وان ن م نحاول          إليه ل االستماع ، ث  ونطي

ل               ...التحدث بها ونكثر المحاوالت      ساعد الطف ا ال ت  فتكمن خطورة طول فترات المشاهدة التلفازية في أنه
ر اللفظي                   ر غي ة التفكي ى على السير في النضوج الطبيعي والخروج من مرحل ر اللفظي       إل ة التفكي  مرحل

غوي لديه ألن عملية المشاهدة تجربة غير لفظية بصرية ال تقوم بدور ملموس في نمو اللغة عند   والنمو الل 
ل       د الطف ا يفق راد المحيطين ومن هن ة مع األف ة متبادل شارآة لغوي ل عن م ا تصرف الطف ا أنه ل آم الطف

ين     مصدرا هاما للتنبيه اللفظي الذي يساعده في تنمية المراآز اللفظية في قشرة المخ لذلك                ة ب آانت العالق
ذين                         ال ال سية ، وفي أحدث الدراسات أظهر األطف ة عك ال عالق مشاهدة التلفاز والنمو اللغوي عند األطف
ق الحديث                      ة عن طري شاهدوا التلفاز بكثرة مستويات لغوية متدنية حيث فقدوا الساحة األساسية لنمو اللغ

  . هذه البيئة إيجاد ي  تسهم فأن اإلعالم فهل يمكن لوسائل . الواقعي واإلصغاء 
 ، ومن نمط      أفضل  مستوى    إلىأي نقله من مستوى     ) تنمية الملكة اللغوية للمجتمع      ( إلى بحاجة   إننا      

ال  ىب ة سوقية آخر إل ة تعبيري دم ، ومن طريق ى متق ة أخرى إل ستر وراء ، رائع ق الت يس من الالئ  إذ ل
فاف  سويغ اإلس شعبية لت سوي، ال ى الغأو لت ضاء عل ذ الق دي ال ل األب ى يشعب بالجه ه عل صر إطالع  يق

ول       ، موضوعات ال تعلو بالقارئ عن طاقة األمية من سقط المتاع            يس من المقب ذلك   ول  تبقى مشكلة     أنآ
 أسهمنا خاطبنا العامة بلغة األميين نكون قد        اذاي ، ألننا    اإلعالماألمية مسوغًا لتدني مستوى لغة الخطاب       

ك               إذا ، ولكن    األميةفي زيادة نشر      خاطبناهم بلغة ارفع نكون قد أفدناهم من جهة ، والن استمرارنا في ذل
ة    يتعلمونسيجعلهم   ر من جه ا ، ويقومون باستخدامه في التعبي يئا م ة ضرب من  أخرى ش  ،، ألن اللغ

  00 تكون علمًا ومعرفة أن قبلالسلوك 
  
  
  
  

 :ــ ظواهـر سلبية يف اإلعالم املرئي  
 

 الصحافة أن ألسنة بعض المذيعين وال سيما في المقابالت والمحاورات ، رغم فشو العامية على)   1(
. تصون نفسها من االنزالق في اللهجة الدارجة نوعاأنالمقروءة استطاعت حتى اآلن   

وهذا العيب قلما :                      بعض األلفاظ األجنبية آثيرة الترداد على ألسنة المذيعين مثل)  2(
0لصحافة المقروءة نجده في ا  Ok  / bravo  /  

 وراء آل ما يصدر عن الغرب حتى في أسماء القنوات الفضائية من واللهثاإليغال في التفرنج )  3(
مادام مضمون برامج التلفزة : والسؤال الذي يفرض نفسه                                       .... مثل 

 األجانب بطبيعة الحال ال إن 0 األجنبية األسماء عربيًا وباللغة العربية ، فما المسوغ لهذه واإلذاعة
 وبرامجنا ، وال تعنيهم في شيء ، بل ال تحظى بأي قدر من االهتمام لديهم ، وال إذاعاتنا إلىيلتفتون 

  .تالمس مشاآلهم ، وبينهم وبينها حاجز اللغة األصم المنيع 

Orbit /  art /  Lbc /  mbc    
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 تكون حسناء ، أنيراعى في انتقائها ) فتاة (  يكون أن عند توظيف المذيع اآلن المعول عليه إن)   4(
 اللغة العربية وتجويد أدائها إتقانهاأما ماعدا ذلك من ..... يافعة ، رشيقة القد ، مليحة الوجه ، أثيثة الشعر 

 تكون أنيكفي . فهذا أمر ال لزوم للتشديد فيه ، وربما ال يؤبه له .. ، وحسن نطق مخارج الحروف 
  0 ترسم ابتسامة على ثغرها أن أال األمرة اللسان وما عليها في نهاية سليمة من عيوب النطق وحبس

 على إطالعهم، وسبب ذلك قصور  وضعف الزاد اللغوي لدى المذيعين غالبًا األسلوبضحالة )   5(
. البلغاء وآالم الفصحاء أساليب  

 واالبتذال ، سواء في األخطاء  وآثرت فيهااإلعالنية غلبت الرآاآة على اللغة - :א)6(
على جوانب الطرق  تراها منتشرة في آل مكان ، والالفتات منصوبة .. ذاعةواإل في التلفاز أوالصحف 

    ..عبارات هجينة ، مسفة ، وفي المحالت التجارية ، والمتاجر عباراتها سوقية  
  



 21

   ـ :املواجهــــــــة
فنجدد نوايانا ونوضح " لماذا ؟ : " ية عن السؤال الكبيرالماإلع نجيب في العملية أنلذلك البد   (( 

فنضع الخطط  والبرامج ونحدد الوسائل " آيف ؟ : "  السؤال إلىثم نصل .. ي اإلعالمأهدافنا من العمل 
وذلك " متى ؟ : "  عن اإلجابةومن ثم تحديد ، واألدوات في ضوء امكاناتنا والواقع الذي نتعامل معه 

  33))  المناسب ألداء العمل  الختيار الزمن
 

     ـ :حــلول ومقرتحــات
  
 في توعيتها الكلمات الفصحى ، والعبارات سليمة التراآيب التي تجمع         اإلعالم تستخدم وسائل    أن)/   1(

  .بين البساطة في التعبير ،، واحترام قواعد اللغة 
  .لى النطق بالعربية الفصحى  بالتوعية المستمرة في حّث الجماهير عاإلعالمقيام وسائل )/   2(
اءة              )/   3( ويين ذوي الكف دققين اللغ راجعين الم ارير     يتتبعون ضرورة وجود دائرة من الم شرات والتق  الن

  .والبرامج األخرى 
ًال         )/   4( ا تقديم جوائز تشجيعية لكل من يخرج عم اء      إعالمي سالت   أو أغان  أو مسرحيات    أو من لق  مسل

  . آل قطر بلغة فصحى مبسطة للجماهير في
ا         اإلعالميجب تقديم دروس تقوية للعاملين ب     )/   5( ة ونحوه سائل العربي ًا في م  ، يكون حضورها إلزامي

  .وصرفهــــــا 
ة  )/   6( ة ونحوي دوات لغوي ة ن ينإقام اء ، لإلعالمي ين  وإلق ين الح ر محاضرات ب ا واألخ اقش فيه  ، تن

   .إلعالمامختلف القضايا اللغوية والنحوية المتعلقة بوسائل 
  . نشرة بأهم األغالط الملحوظة ، مع تصويبها وتعميمها على العاملين ليتم تالفيها إصدار)/   7(
دم )/   8( ادر   ع ول أي آ يقب راءة        إال إعالم يدفعهم للق ذا س ة ، ألن ه ة العربي ادة اللغ ي م ه ف  بنجاح

  .والمتابعة وتطوير قدراته اللغوية 
ذيعين قأن)/   9( ار الم ون اختي ة ،  يك ة العربي ودة اللغ ى ج ًا عل انهمائم ة وإتق ة ، وآتاب رًا وثقاف ا ، فك  له

  .موهوبــــــــة 
  .زيادة الوقت المخصص للبرامج التثقيفية في اللغة العربية والعمل على رفع مستواها )/  10(
  .تعميم لغة مشترآة تقّرب بين اللهجات ثم تلغيها بمرور الوقت )/   11(
  . وأجهزته وبين خطط التعليم والمناهج المدرسية اإلعالمالربط بين )/   12(
ات )/   13( المعرض ترجم سجيلها ،  األف ل ت ويين قب دققين اللغ راجعين الم ى الم ة عل رامج األجنبي  والب

  . مبادلتها أو يكون هذا شرطًا لشرائها أنعلى 
اتيفترض في )/   14( ة اإلعالن ليمة ناصعة ، أن التجاري ة س ين  علآو تكون بلغ ة وسط ب ل بلغ ى األق

  .العامية والفصحى 
ة     أجنبية ألفاظ إدخالينبغي عدم  )/   15( ة في لغ ى العربي ات  عل ه  اإلعالن ة  ، ألن في ا ،  إهان ا  له تم  وإنم  ي

  .  لغوية ازدواجية إلى التعريب حتى ال يؤدي هذا أوالترجمة 
ائل  أنيجب )/   16( ستثمر وس الم ت دعايات اإلع ة ال رة    بإلزامهاإلعالني صيحة معاص ة ف ة عربي ا بلغ

    0 سريع جدًا األطفال في اإلعالنية الدعاية تأثيرألن ....
  
  
  

                                                 
 هـ 1422رجب/84/سلسلة آتاب األمة ع)  27/ ليبل     ص    نور الدين باإلعالماالرتقاء بالعربية في وساتل ( عمر عبيد حسنة  لكتاب /  التقديم بقلم  33
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   خدمة اإلسالم واهللا الموفق لما فيه 

  
  
  

  سالم مبارك الفلق/ األستاذ
  حضرموت/  اليمن 

com.yahoo@alfalagg
  
  هـ1425 رمضان 27آان الفراغ منه في ليلة 

  م2004/ نوفمبر     تشرين الثاني     / 10 : يوافق 
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