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اللغة األم هـي هويـة املـرء، وهويـة األمـة التـي ينتـسب إليهـا، وهـي حمـور املنظومـة 

الثقافية املتجذرة واألصيلة بال منـازع، وإذا مـا فقـد أي شـعب لغتـه األم فـإن ذلـك سـوف 

يؤدي ال حمالـة إىل طمـس ذاتيتـه الثقافيـة، وفقدانـه هويتـه املميـزة ألن اللغـة جنـسية مـن ال 

.طن، ومن فقد لغته فقد وطنهجنسية له، إهنا و

بأصل الشخص وجذوره، وبالوشـائج التـي تربطـه ًومفهوم اهلوية وثيق الصلة دائام 

وتتكون هويته الشخصية واالجتامعية والثقافيـة مـن خـالل االنـتامء واالرتبـاط . باآلخرين

ضارية، باآلخرين عرب سريورة دينامية مستمرة، أداهتا يف ذلك خمتلف العنارص الثقافية واحل

ًمعارف ومعتقدات وأخالقا وأعرافـا وعـادات، التـي يكتـسبها الطفـل مـن خـالل التنـشئة  ً
ٍ

َ

االجتامعية التـي تـؤدي فيهـا اللغـة األم دور الناقـل واحلامـل يف الوقـت نفـسه، فهـي معـني 

.ثقافته وأداة تفكريه

ــأهن ــاء األمــة، ش ــني أبن ــا األم ألهنــا توحــد ب ــصيحة لغتن ــة الف   ا يف ّوتعــد اللغــة العربي

ًذلك شأن األم التي توحـد بـني أبنائهـا، وحتنـو علـيهم، وتـشملهم برعايتهـا وعنايتهـا حبـا  ُِّ

ًوعطفا واهتامما ً.

وليست لغتنا العربية الفصيحة مقترصة عىل أهنا أداة تفكري وتأمل، ووسيلتنا للتعبري 

نـا، وإنـام هـي عن مشاعرنا وعواطفنا وأفكارنا، وسبيلنا للتفاهم والتواصل مع أبنـاء جمتمع

َّإضــافة إىل ذلــك جامعــة شــملنا، وحــدت بــني العــرب يف مــوايض احلقــب بطريــق القــرآن  ً

ًالكريم، وما تزال هي أساس قوميتنا، والرابطة التي جتمع بني أبناء أمتنا، توحد بينهم فكـرا 

ًونزوعا وأداء ورؤى ومشاعر وآالما وآماال، تارخيا وحارضا ومستقبال ً ً ً ً ً
ً.
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ألمة ومستودع تراثهـا، وجـرسها للعبـور مـن املـايض إىل احلـارض، ومـن إهنا ذاكرة ا

احلارض إىل املستقبل، وهي قلعتنـا احلـصينة للـذود عـن هويتنـا وذاتيتنـا الثقافيـة، ووحـدتنا 

ًالقومية، وإن يف إمهالنا هلـا اجتثاثـا لشخـصيتنا مـن مـسارها التـارخيي ومـن ثقافـة جمتمعنـا، 

.َّويضيع طابعها، ومتحي مالحمهافتغدو هذه الشخصية دون هوية، 

إن اهلوية تتضمن االنتامء، إذ إن احلاجة إىل اهلوية ال تنفصل عـن حاجـة اإلنـسان إىل 

االنتامء، فـاالنتامء صـفة أصـيلة للهويـة، ذلـك ألن االنـتامء الـرصيح يـربز اهلويـة الكامنـة يف 

.النفوس، وإذا تالشت اهلوية تالشى االنتامء

انتامء إىل لغتنا العربيـة وشـعبنا العـريب وتارخينـا العـريب وأرضـنا وهويتنا العربية هي 

 ويبقى للغة األم الدور األكـرب فهي تربز من خالل مستويات معينة،العربية وقرآننا العريب، 

.يف محل اهلوية وتبيان طابعها

ولقد أسهمت لغتنا العربية يف مسرية احلضارة البرشية أيام إسهام، فكانت لغة العلـم 

َّلثقافة، وطوعت الثقافات القديمة هلا، ثم أبـدعت وابتكـرت، وقـدمت خالصـة جتارهبـا وا َّ

.إىل أوربا يف خمتلف ميادين املعرفة

وملا كانت اللغة األم هي وسيلة الطفل الكتساب القـيم واالجتاهـات واملبـادئ التـي 

جتامعيـة، يترشهبا من ذويه وجمتمعه لتشكل شخصيته، وتتحكم يف سـلوكه عـرب التنـشئة اال

كـان احلفـاظ عليهـا باملامرســة واالسـتعامل الـدقيق والــسليم والواضـح أداة للتعبـري الثقــايف 

.ًوالتواصل احلضاري أمرا يف غاية األمهية

ًومن هنا كنا مدعوين مجيعا للوقوف أمام التحديات التي تواجـه لغتنـا األم، متمثلـة 

ّ، ال بل إهنا تفرق بني أبناء القطر الواحد، ويف ّيف العامية املسترشية التي تفرق بني أبناء األمة

هيمنة اللغات األجنبية واستعامهلا عـىل حـساب لغتنـا األم، وهـذا األمـر يـؤدي إىل هتمـيش 

.العربية الفصيحة وتقهقرها، ويف التقهقر االندثار والزوال
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رى وال يعني احلفاظ عىل لغتنا األم وثقافتها التقوقع وعدم االنفتاح عـىل لغـات أخـ

ُّواكتـساب ثقافتهـا، وتعــرف إسـهاماهتا يف مــسرية احلـضارة البــرشية، ألن يف هـذا االنفتــاح  َ َ

ًوذلك التعرف إغناء لثقافتنا دون أن يعني ذلـك التفـريط باللغـة األم، وإنـام يعنـي االنفتـاح 

اإلجيايب، فاهلويـة العربيـة تتغـذى مـن املـوروث الثقـايف العميـق اجلـذور واملمتـد يف تارخينـا 

لعريب، كام تتغـذى بمختلـف اإلسـهامات الثقافيـة األخـرى التـي تفرضـها طبيعـة العـرص، ا

والعمل عىل استيعاهبا ومتثلها، وإعادة صياغتها بام يـتالءم مـع ثقافتنـا العربيـة األم صـياغة 

ًتتمثل فيها أصالة األمة من جهة، واإلطاللة عىل املستقبل الرحـب مـن جهـة أخـرى، نظـرا 

أن تؤديه اللغة األم يف التنمية الشاملة واملستدامة للمجتمـع مـن طـرف، للدور الذي يمكن 

.وصياغة مالحمه وهويته ومتاسكه من طرف آخر

تـدعو مجيـع الـدول » اليونسكو«وإذا كانت املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة 

 فـإن ذلـك مـن كـل عـام، شـباط ٢١األعضاء فيها إىل االحتفال باليوم الدويل للغـة األم يف 

جييء من أمهية اللغة األم من حيث إهنا مقوم أسايس هلوية األفراد واجلامعات، وعامل هـام 

يف حتقيق التنمية املستدامة ألهنا السبيل إىل مكافحة األمية، وحتقيق غايـات الرتبيـة للجميـع 

ًصغارا وكبارا، والتنمية االقتصادية والثقافية واالجتامعية ً.

ًم هـي العربيـة الفـصيحة التـي وحـدت بـني أبنـاء األمـة ماضـيا، وملا كانت لغتنـا األ ّ

ًوتوحد بينهم حارضا ومستقبال، كان احلفاظ عليها واجبا عىل كل فـرد مـن أبنـاء األمـة، إذ  ًً ّ

ًليس ثمة أقسى من أن يكون االبن عاقا جتاه أمه التي متده بالدفء واحلنان، فتوقظ مـشاعره  ّ

ن اللغة املمزوجة بعطف األم وحناهنا ودفئهـا تـشعر الطفـل واهتامماته احلسية واحلركية، أل

.باالمتالء الوجودي، والتفاؤل باحلياة التي بدأ االنخراط فيها

ُوانطالقا من املرحلة املبكرة من حياة الطفل التي تبنى فيها شخصيته، وتتكـون فيهـا  ً

للوسـط اللغـوي بفضل مـا يتمتـع بـه مـن مرونـة وقابليـة للتـشكل، يكـون قيمه واجتاهاته، 
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املفعم باملحبة والرعاية واملتسم بالوضوح والدقة يف استعامل األلفـاظ والرتاكيـب اللغويـة، 

.وتسمية األشياء بمسمياهتا الصحيحة دور كبري يف حتقيق تواصل وتفاعل جيدين

وليست اللغة وسيلة للتعبري والتواصل فحـسب، وإنـام هـي وعـاء للفكـر والثقافـة، 

 يف ثقافـة جمتمعـه، إهنـا أداة تفكـري وتأمـل، فاإلنـسان يفكـر لتنقـل الرمـوز ُوهبا يدمج الفـرد

اللفظيــة أفكــاره إىل اآلخــرين، فــإذا مل يــستوعب رمــوز لغتــه ودالالهتــا اخلاصــة مل يــستطع 

.االستجابة لكل الظواهر االجتامعية والطبيعية التي حتيط به

 يمكنـه االسـتغناء عنهـا إن يف وبوساطة اللغة األم يفهم املرء نفسه وذاته وعامله، وال

التعبري عن املشاعر واآلراء، وإن يف مناجاة النفس، ووصـف األشـياء واألحـداث املحيطـة 

.به، وإن يف التفاهم والتواصل مع اآلخرين

ومن املالحظ أن الطفل الذي ينشأ يف أحضان لغـة سـليمة، وينهـل مـن معينهـا الثـر 

ته ومقوماتـه الفكريـة والوجدانيـة والثقافيـة، معرفته وقيمه واجتاهاته التـي تـشكل شخـصي

تتكون لديه قناعة تامة بقيمة لغته ومكانتها بني اللغات العاملية األخرى، مما جيعله يعتز هبـا، 

.وحيافظ عليها باملامرسة واالستعامل املناسب أداة للتعبري الثقايف والتواصل احلضاري

التقوقـع وعـدم االنفتـاح عـىل الثقافـات إال أن هذه املحافظة عىل لغتنا األم ال تعنـي 

األخرى ولغاهتا، وإنام تعني اكتساب اللغات األجنبية إغنـاء لثقافتنـا، كـام سـبقت اإلشـارة 

:من قبل، ويف تراثنا العريب دعوة الكتساب اللغات األجنبية، إذ إن شاعرنا العريب يقول

ــوان ــشدائد أع ــد ال ــه عن ــك ل ُوتل
ِ

ُبقــــدر لغــــات املــــرء يكثــــر نف  
ُ

ِ
ــــه   ُع

ُفكـــل لـــسان باحلقيقـــة إنـــسان ُّ
ِ ٍ

ًفبـــادر إىل حفـــظ اللغـــات مـــسارعا  
ِ ِ

ْ  

إال أن هذه الدعوة إىل اكتساب اللغات األجنبية ينبغـي هلـا أال تكـون عـىل حـساب لغتنـا 

ــوان  ــستودع تراثهــا، وعن ــا وم ــا وذاكــرة أمتن ــد أســاس قوميتن ــي تع ــصيحة، الت ــة الف األم العربي

  لثقافيــة، وهــي تتــسم بــسامت متعــددة تتمثــل يف الدقــة يف التعبــري، اتيتنــا اشخــصيتنا العربيــة وذ
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ـــرص،  ـــستجدات الع ـــة م ـــة يف مواكب ـــتقاق، واملرون ـــى يف االش ـــراب والغن ويف اإلجيـــاز واإلع

.واالستجابة ملقتضياته

وال يمكننا أن ننسى أن لغتنـا األم تواجـه حتـديات كبـرية عـىل الـصعيدين اخلـارجي 

جي ويف ظـالل اهليمنـة، هتـيمن الثقافـة ذات القطـب الواحـد والداخيل، فعىل الصعيد اخلار

ولغتها اإلنكليزية عىل الصعيد العاملي عىل أن اإلنكليزية هي لغة العلم والعمـل والتواصـل 

ً، ومـرورا »التكنولوجيـة«ًعىل مجيع الصعد، بدءا من النرش العلمي وتبادل اخلربات التقانية 

.ًغريها وصوال إىل التعليم األسايس ورياض األطفالبالتعليم العايل والتجارة والصناعة و

وهذا يعني ضمور اللغة العربية، واسـتعامهلا يف جمـاالت تقليديـة حمـددة، وقـد يـزداد 

ًدور اللهجات العامية يف تأثريها يف الفصيحة، وتلقى هذه اللهجات تشجيعا لبحوثهـا عـىل 

ًالصعيد العاملي وتعليام هلا بدال  ة، إضافة إىل املحاوالت احلثيثة لتهميش من العربية الفصيحً

.ًالعربية يف املحافل الدولية استنادا إىل ذرائع خمتلفة وحجج واهية

ُومن التحديات أيضا عىل الصعيد اخلارجي ضآلة نسبة ما ينرش باللغـة العربيـة عـىل  ً

» بالويـ«إذ إن أغلب صفحات املواقـع املتـوفرة عـىل الـشبكة الدوليـة » اإلنرتنت«الشابكة 

بالعربيـة، إضـافة إىل عـدم » اإلنرتنت«وثمة نقص رقمي عىل الشابكة . مكتوب باإلنكليزية

.اعتامد مواصفات حمارف اللغة العربية مما يسبب الكثري من اإلشكاالت

أما التحديات الداخلية التـي تواجههـا لغتنـا األم فتتمثـل يف األميـة، إذ إن يف وطننـا 

مي، ونحن يف العقد األول مـن األلفيـة الثالثـة، ومعظمهـم العريب ما يقرب من مئة مليون أ

:ًمن النساء، مما يؤثر سلبا يف مسرية التنمية، ورحم اهللا أمري الشعراء أمحد شوقي إذ يقول

ـــــوال ـــــة ومخ ـــــال جهال ًرضـــــع الرج ـــــة  ُ ــــ ـــــشأن يف أمي ــــ ـــــساء ن ــــ وإذا الن
ٍ

َ ْ
ُ  

ًوإىل جانب األمية هناك البيئة امللوثة لغويا بأخطاء لغوية و مستـرشية، هلجات عاميـة ّ

مـن كــل جانــب، وهنــاك ضـبابية يف متثــل أهــداف تعلــيم اللغــة وكلـامت أجنبيــة حتــيط بــك 
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ُوتعلمها، وذلك يف أذهان القائمني عـىل تعلـيم اللغـة وتعلمهـا، وبعـد يف اللغـة املختـارة يف 

 يف ا، وإخفـاقّاملناهج عن احلياة النابضة الزاخـرة، وختلـف يف طرائـق تعلـيم اللغـة وتعلمهـ

 وحمبتها يف نفوس املتعلمني، وإخفاق يف إكساب املتعلمـني مهـارات غرس الشغف بالقراءة

ُالــتعلم الــذايت، وقلــة مــا يــرتجم مــن األجنبيــة إىل العربيــة، ومــن العربيــة إىل غريهــا، وقلــة 

البحوث العلمية التي تعالج مشكالت اللغة باألساليب العلمية، وفتور يف االنتامء والـوعي 

.عىل نطاق الساحة القوميةاللغوي 

إن هـذه التحـديات التـي تواجههـا لغتنـا األم عـىل الـصعيدين الـداخيل واخلــارجي، 

تتطلب منا وضع اخلطط والسياسات اللغويـة الراميـة إىل العنايـة بلغتنـا واملحافظـة عليهـا، 

.وإتقان مهاراهتا، واالرتقاء هبا

ة يف جمـال التعريـب، وكانـت عـىل نطـاق الـساحة العربيـَّولقد كانـت سـورية سـباقة 

ُسـباقة يف افتتـاح جممـع يعنــى باللغـة العربيـة، إذ إن جممـع اللغــة العربيـة يف سـورية يعـد أبــا  َّ

. باسم املجمع العلمي العريب١٩١٩املجامع اللغوية العربية، فقد كان افتتاحه عام 

ة سورية سباقة يف وضع خطـة عمـل وطنيـة للتمكـني للغـة العربيـوها هي ذي اآلن 

إىل » النهوض باللغـة العربيـة للتوجـه نحـو جمتمـع املعرفـة«، ويف تقديم مرشوع ٢٠٠٧عام 

ّ، وأقـره املـؤمتر واعتمـده بعـد أن قـدم ٢٠٠٨مؤمتر القمة العريب الذي عقـد يف دمـشق عـام 

.الشكر للجمهورية العربية السورية ملبادرهتا اإلجيابية إلطالق هذا املرشوع

ّأن يسلط األضواء عىل بعض التحـديات » لنهوض بالعربيةا«وحياول الكتاب احلايل 

التي تواجههـا لغتنـا العربيـة يف عـرصنا احلـارض، وأن يرسـم بعـض الـصوى ملواجهـة هـذه 

.التحديات، واالرتقاء بالواقع اللغوي

ويــشتمل الكتــاب عــىل عــرشة فــصول تناولــت اللغــة واهلويــة واللغــة العربيــة والعوملــة 

وواقع الكفايات اللغوية لدى طـالب مـا قبـل لعربية يف الثقافة واإلعالم، اللغوية، وواقع اللغة ا
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ــة،  ــة اجلامعي ــا يف املرحل ــة ألبنائه ــيم العربي ــة يف تعل ــاهيم ورؤى منهجي ــامعي، ومف ــيم اجل التعل

  وتدريس النحو بـني التـشدد والتـسهيل، واملنحـى الـوظيفي يف تعلـيم النحـو، ودور املـسؤولني

ــة يف ــة العربي ــرش اللغ ــات يف ن ــة ومتطلب ــة العربي ــستقبل اللغ ــريا م ــا، وأخ ــساهتم وتنميته   ً مؤس

. العرص القادم

ــض  ــسليط األضــواء عــىل هــذه التحــديات ورســم بع ــا أمــل يف أن يكــون يف ت وكلن

.الصوى لتجاوزها بعض من فائدة يف النهوض بواقعنا اللغوي

َوأتوجه بالشكر اجلزيـل إىل عـضوي املجمـع الـزميلني الفاضـلني األسـتاذ  الـدكتور َّ

مازن املبارك واألستاذ الدكتور ممدوح خـسارة عـىل اآلراء التـي أبـدياها عـىل خمطوطـة هـذا 

 كام أتوجه بالشكر اجلزيـل إىل اآلنـسة ريـم القـزاز التـي قامـت بتنـضيد املخطوطـة الكتاب،

.وإىل املهندس مازن الغراوي الذي قام بإخراج الكتاب، فجزاهم اهللا خري اجلزاء

َوفق َّ مجيعا إىل ما فيه خدمة أمتنا العربية ولغتها اخلالدةا اهللاـنَّ
ً.


  



- ١٢ -



- ١٣ -

  » ُ÷ةيوهلِّ=+ا و ×ةُللغَ=ْا« 

ت ا:  

مدخل تعريفي -ًأوال

الرتابط بني اللغة واهلوية -ًثانيا

واقع اهلوية واللغة العربية -ًثالثا

من جتارب اآلخرين -ًرابعا

فاظ عىل اللغة واهلويةمن أساليب احل -ًخامسا
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�
  ُ÷ةويهلِّ+=ا و= ×ةُللغَ=ْا


نحاول يف هذا الفصل املوجز أن نقف عىل مـدخل تعريفـي للغـة واهلويـة، وأن نبـني 

ًالرتابط بينهام، ثم نسلط بعضا من ضوء عىل واقع اللغـة العربيـة واهلويـة، ونـشري إىل بعـض  ّ

ً عىل أهنا عنوان هلويتهم، لنصل أخريا إىل تقديم من جتارب اآلخرين يف حفاظهم عىل لغتهم

.عدد من التوصيات الرامية إىل احلفاظ عىل لغتنا العربية رمز هويتنا القومية

أو-    

ُ، وهي عىل وزن فعلة فأصـل »لغا أي تكلم ومضارعه يلغو«اللغة أخذت من الفعل 

ُلغة لغوة فحذفت واوها ومجعت عىل لغات ولغون،  ُ هـذه لغـتهم : واللغو هو النطـق، يقـالُ

» لوغـوس«ًقد يكون مـأخوذا مـن » لغة«التي يلغون هبا أي ينطقون، وثمة من يرى أن لفظ 

»كلمة«اليونانية ومعناها 
)١(

.

»هي أصوات يعرب هبـا كـل قـوم عـن أغراضـهم«وجاء يف لسان العرب أن اللغة 
)٢(

 ،

 هي استطالة للنشاط البدين كله بام فيه من ويف دائرة املعارف الفرنسية الكربى ورد أن اللغة

ًقسامت وتأشـريات باألعـضاء، ولكـن هـذه االسـتطالة تتطـور شـيئا فـشيئا لتـصل إىل تلـك  ً

»الصور املجردة من الكالم
)٣(

.

                                               
  .٩ ص٢٠٠٨ -  منشورات جامعة دمشق- يف طرائق تدريس اللغة العربية - ّالدكتور حممود أمحد السيد )١(

  .١١٦صه   ١٣٠٠ -  املكتبة املريية ببوالق مرص-  الطبعة األوىل- ٢٠ ج- لسان العرب - ابن منظور املرصي) ٢(

(3) Encyelopedie la grande (1885-1901) Art: Parole
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وجاء يف دائريت املعارف الربيطانية والعلـوم االجتامعيـة أن للغـة األصـوات أفـضلية 

خـرى مـن كتابـة وإيـامءات وغريهـا، وهـذه الـصور عند األمم عىل بقية صـور االتـصال األ

»ًاألخرى تتمم لغة الكالم من غري أن تعوض عنها كليا
)١(

 

.

أمـا يف املدرسـة الروسـية فـإن لغـة األصــوات كانـت عـىل الـدوام لغـة املجتمـع البــرشي 

ًالوحيدة القادرة عىل أن تكـون وسـيلة مقبولـة متامـا للتواصـل بـني النـاس، وأن لغـة اإلشـارات 

أليدي ليست لغة تستطيع يف شكل أو آخـر أن تنـوب منـاب اللغـة الـصوتية، ولكنهـا وسـيلة وا

»ًرديفة ذات إمكانات حمدودة جدا يتوكأ عليها اإلنسان إلبراز هذا املقام أو ذاك من كالمه
)٢(

.

أن ثمة إشارات أولية لدى اإلنسان واحليـوان، » بافلوف«ويرى عامل النفس الرويس 

لـدى اإلنـسان تطــورت وتكاملـت لتغـدو إشــارات مـن الدرجـة الثانيــة، إال أن اإلشـارات 

»وهي إشارات تلك اإلشارات األولية يف صورة كلامت منطوقة مسموعة ومرئية
)٣(

.

ونخلص من التعاريف السابقة إىل أن اللغة مفهوم منظومي شمويل متكامل يـشتمل 

 صـور التعبـري مـن موسـيقا عىل اإليامءات واإلشارات واألصوات والرموز املكتوبة ومجيـع

.الخ، وأن التعبري بأصوات مقطعية ما هو إال أحد أشكال اللغة..ونحت ومتثيل ورسومات

واهلوية لغة مصدر صناعي نسبة إىل 
ُ

الذي هو يف اصطالح الفالسـفة » اهلو«أو » هو«

الغيب أو احلقيقة املطلقة أو اهللا
)٤(

تـه أو ً، واهلوية أيضا هي باطن الشخص الـدال عـىل حقيق

 اليشء من حيث متيزه عن غريه، ويف حياتنا املعارصة نطلق اسم اهلوية عـىل البطاقـة التـي حقيقة

.يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله، وهي البطاقة الشخصية

                                               
(1) Sociol sciences- Encyclopedia, Article, language

 -دار ابــن خلــدون- »دراســات لغويــة يف ضــوء املاركــسية«الــدكتور ميــشال عــايص مــرتجم كتــاب ) ٢(

  .٧ ص١٩٧٩-١ ط-بريوت

  ٣٥ املرجع السابق ص)٣(

 ٢ مـج١٩٨٦ بـريوت -  معهـد اإلنـامء العـريب- املوسـوعة الفلـسفية العربيـة - ابري الدكتور حممد عابـد اجلـ)٤(

  .٨٢١ص
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. الخ..وللهوية تعريفات عديدة عند الفالسفة واملتصوفة وعلامء النفس والرياضيني واملناطقة

.احلقيقة واملاهية والذات والوحدة واالندماج واالنتامء والتساوي والتشابهوثمة من حرصها ب

واهلوية تكون هوية فرد كام تكون هويـة مجاعـة، فعلـامء الـنفس يـرون أن اهلويـة هـي 

ًوحدة ذات الـشخص يف مراحلـه املختلفـة طفـال وشـابا وكهـال وشـيخا، وعلـامء االجـتامع  ًً ً

.وية أو الوجودًيرون يف اللغة مظهرا من مظاهر اهل

ًواهلويــة نــسيج يتكــون مــن عــدة خيــوط كــل خــيط منهــا يمكــن أن يكــون نــسيجا، 

ويتحول إىل هوية، كام أن كل خيط يمكن أن يتآخى مع خيط أو أكثر لتشكل هوية واحـدة، 

ًوقد حيظى خيط ما بدرجة أكرب من القوة، ويطغـى عـىل مـا عـداه، ويكـون أفـصح حـضورا 

إن هويـة هـذه اجلامعـة : ول اجلامعـات األخـرى عـنهم، ويقـاللدى اجلامعة نفسها، ويف عقـ

الـخ ممـا يعنـي أن العنـرص الطـاغي هـو هـذا أو ذاك، ..لغوية أو تارخيية أو دينية أو جغرافيـة

.دون أن يلغي ذلك دور العنرص اآلخر أو العنارص األخرى

ركبـة وقد تكون اهلوية جزئية يسرية خاصة بيشء أو إنسان بعينه، وقـد تكـون كليـة م

ًخاصة بجامعـة أو شـعب أو أمـة، وكلـام اتـسعت اهلويـة لتـشمل أفـرادا كانـت أكثـر تعقيـدا  ً

ًوتشابكا وتركيبا ً.

أن اهلوية ليست ثابتة، إهنا متحول ومتغري، وهـي ليـست كاملـة دون «وثمة من يرى 

ًتغيري باعتبارها معطى رسمديا ساكنا وهنائيا وغري قابل للتغيري، ولكن ذلك ال يعنـي  ً إنكـار ً

ًوجود بعض ثوابت اهلوية مثل الدين واللغة، مع أن هذه ختضع أيضا لنوع مـن التغيـري مـن 

»خالل فهمها وتفسريها وتأويلها وقدرهتا عىل تقبل اجلديد
)١(

.

ّوإذا كانت اهلوية كال، واللغة مكون أسايس يف نـسيج هـذا الكـل كـان البـد لنـا مـن  ّ ً

.واللغةوقفة مستأنية عىل العالقة بني اهلوية 

                                               
  .١٤٧ ص٢٠١٠ دمشق -  مؤمتر العروبة واملستقبل- العروبة والدولة املنشودة - الدكتور عبد احلسني شعبان) ١(
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م-وا ا  اا   

غني عن البيان أن اللغة واهلوية خاصيتان إنسانيتان، ألن اإلنسان وحـده هـو الـذي 

يملك الوعي والشعور بالذات وباآلخر، وكل منهام مرتبط بالعقل، وقد وجدتا مع وجـود 

 وال يمكن فصل اإلنسان عىل هذه األرض، وكل منهام مركب يشتمل عىل أجزاء متداخلة،

بعـضها عــن بعـضها اآلخــر، وإذا كانــت اللغـة تــشمل طرائــق التفكـري والتــاريخ واملــشاعر 

ــا  ــارص يف كليته ــة هــي هــذه العن ــإن اهلوي ــاهتم ف ــاهتم وشــكل عالق ــاس وطموح وإرادة الن

وتركيبها، فاللغة واهلوية وجهان لعملة واحدة، ذلـك أن اإلنـسان يف جـوهره لـيس إال لغـة 

كره ولسانه ويف الوقـت نفـسه انـتامؤه، وهـذه األشـياء هـي حقيقتـه وهويتـه وهوية، اللغة ف

إذ ال يمكنـه أن يتعـرف شخـصية » ّتكلـم حتـى أراك«: ًوقديام قال سـقراط ملخاطبـه. وإنيته

:ًخماطبه إال من خالل كالمه، وهذا ما أشار إليه املتنبي أيضا عندما يقول

ــــــتكلم ــــــه وال ــــــا يف فعل ــرء  ّوأعرفه ــس امل ــسمهأصــادق نف ــل ج ــن قب    م

.»املرء بأصغريه قلبه ولسانه«: ًوقديام قيل

ًواهلوية ال تولد مع اإلنسان وال تتشكل مرة واحدة، كام أهنا ليست حراكا يف داخله، 

بل هي ذات عالقة وثيقة باملحيط، شأهنا يف ذلك شأن اللغـة والثقافـة، إذ إن هويـة اإلنـسان 

يـه مـن خارجـه، فهـي جـزء مـن هويـة جمتمعـه، أو يرسمها وحيدد شكلها وألواهنا ما يـرد إل

.حتمل عىل األقل بعض مالمح هذا املجتمع

واملجتمع املقصود ليس املجتمع احلارض فقـط، وإنـام هـو الوسـط االجتامعـي الـذي 

يراه املرء ويتفاعل معه، إضـافة إىل املجتمـع التـارخيي أو تـاريخ اجلامعـة التـي ينتمـي إليهـا، 

ًالعلوم واملعارف واملواقف والذكريات واملـشاعر أفراحـا وأتراحـا والتاريخ كل مركب فيه  ً

ًوالتجارب إجيابا وسلبا، فذلك كله يسهم يف تشكيل هوية الفرد كام يـسهم بالقـدر نفـسه يف  ً

تشكيل هوية اجلامعة كلها
)١(

.

                                               
 العـدد -ح جملـة التـسام-اللغة واهلوية إشكاليات املفاهيم وجدل العالقات - الدكتور فيصل احلفيان)١(

  . وزارة األوقاف والشؤون الدينية-اخلامس بمسقط
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ً ماضيا وحارضا بام فيه ومن فيه-وليس الزمن  هو وحـده صـاحب التـأثري يف بنـاء -ً

. ً، فلـه دوره أيـضا يف صـياغة اهلويـة)اجلغرافيـا(ً واجلامعة، فهناك أيضا املكـان مالمح الفرد

وثمة عنرص آخر يفوق تلك العنارص جمتمعـة هـو عنـرص الفكـر أو الرؤيـة أو الفلـسفة ومـا 

يرتبط بذلك من ثوابت ترى اجلامعة نفسها من خالهلا، كام ترى عالقاهتا والعامل من حوهلا، 

 الدين، وما الدين إال رؤية للذات واآلخـر والكـون، كـام تنـدرج ويندرج حتت هذا العنرص

.اللغة حاملة منظومة القيم والرؤى والتصورات

ًوكلـام كــان الفكــر الـذي تعــرب عنــه اللغـة عميقــا وقــادرا عـىل النفــاذ إىل حقــائق األشــياء  ً

ثوابتـه وجوهرها، كـان أكثـر قـدرة عـىل بنـاء اإلنـسان وربطـه بأولئـك الـذين يـشرتكون معـه يف 

وثمــة عنــارص أخــرى مثــل . الفكريــة وتوحيــده معهــم وصــياغته وصــياغتهم يف بوتقــة واحــدة

.اإلرادة املشرتكة واملصالح االقتصادية وغريها إذ يرى بعضهم أهنا عوامل مهمة يف بناء اهلوية

ًوال يمكننا أن نتخيل جمتمعا دون هوية ثقافيـة متيـزه، ذلـك ألن الثقافـة هـي املركـب 

 املعرفة واملعتقـدات والفـن واألخـالق والقـانون والعـرف، واللغـة هـي حمـور الذي يشمل

ــق  ــا وتعمي ــة عليه ــة واملحافظ ــة الثقافي ــز اهلوي ــا، وإن تعزي ــا واملعــربة عنه ــة وحاملته الثقاف

.جذورها ال يتناىف مع االنفتاح عىل اآلخر واحلوار معه واألخذ من إجيابياته

أن اللغـة والـدين » اع احلـضاراترص«صاحب كتاب » صموئيل هنتنجتون«ويؤكد 

مها العنـرصان املركزيـان ألي ثقافـة أو حـضارة، وإذا مـا حتقـق االنتـصار فـيهام أصـبح مـن 

.السهل اهليمنة عىل احلضارة املعادية واستتباعها

وملا كانت اللغة حمور الثقافة ووسيلة من وسائل التفكري الذي حيدد رؤية العامل ونواميسه 

 ركيزة لتحصني اهلوية والذات والشخصية، واهلويـة مفهـوم ذو داللـة لغويـة كانت معرفتها أهم

.وفلسفية واجتامعية وثقافية، ويتضمن اإلحساس باالنتامء القومي والديني واالثني



- ٢٠ -

وإذا كانت اللغة هي األساس الصلب الذي تقوم عليـه األمـة فـإن اهلويـة يف الواقـع 

.هي خاصية اللغة ووظيفتها األساسية

املثاليـة ثمـة تركيـز عـىل أن أسـاس » هيغـل«ملدرسة األملانية القائمة عىل فلـسفة ويف ا

ومعيارها الصحيح هو اللغة فهي القوة اخلفية التـي حتـرك األفـراد وتوجـه ) اهلوية(القومية 

أن قلــب الــشعب إنــام ينــبض يف لغتــه، وأن روح » هــردر«املجتمــع، ويف هــذا اإلطــار يــرى 

 وهي الوعاء الذي استودعه الشعب كل ما أنجزه من نفـائس الشعب تكمن يف لغة أسالفه،

.»الفكر وذخائر األعراف والفلسفات والعقائد

ًإن الـذين يتكلمـون بلغـة واحـدة يـشكلون كيانـا واحـدا متكـامال : »فيختـة«ويقول  ً ً

»ربطته الطبيعة بروابط متينة وإن تكن غري مرئية
)١(

.

ة فـإن الفرنـسيني يركـزون عـىل اإلرادة أو وإذا كان األملان يركزون عىل العرق واللغ

املشيئة التي تقوم عىل اجلغرافيا واالقتصاد، ويركز املاركسيون عىل االقتصاد واجلغرافيـا إىل 

.جانب اللغة والتاريخ والتكوين النفيس الثقايف

إال أن هذه املدارس كافة مل تكن لتغفل اللغة، إذ يرى بعضها أن اللغة مكون أسـايس 

األمة ووحدهتا، وقد جلـأ إليهـا يف توحيـد الكلمـة وبنـاء القوميـة، فالوحـدة األملانيـة يف بناء 

والوحدة اإليطالية قامتا عىل أساس وحـدة اللغـة، وعـىل أساسـها قامـت القوميـة البولونيـة 

.الخ...والبلغارية واليونانية

                                               
 اهليئـة العامـة الـسورية للكتـاب بـوزارة -اللغة العربية وحتديات العـرص -ّ الدكتور حممود أمحد السيد)١(

  .٤٧ ص٢٠٠٨ دمشق -الثقافة السورية
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-ا وا ا وا   

يف نسيج اهلوية عىل نطـاق الـساحة العربيـة، ألغى بعض املنظرين دور بعض اخليوط 

إذ إن دعاة القومية العربية يركزون عىل اللغة والتـاريخ يف بنـاء األمـة، يف حـني أن القـوميني 

.، وأن اإلسالميني يركزون عىل الدين)األرض(السوريني يركزون عىل اجلغرافيا 

هتـا، وأهنـا حمـور ويرى املفكر القومي ساطع احلرصي أن اللغة هي روح األمة وحيا

القومية وعمودها الفقري، وهـي مـن أهـم مقوماهتـا وشخـصياهتا، وأهنـا أس األسـاس يف 

إن األمم يتميز بعضها عـن بعـض «: تكوين األمة وبناء القومية إىل جانب التاريخ، إذ يقول

يف الدرجة األوىل بلغتها
)١(

 ، وإن حياة األمة تقوم قبل كل يشء عـىل لغتهـا، وإن األمـة التـي

تنــسى تارخيهــا فإهنــا تفقــد شــعورها، وتــستطيع أن تــستعيد وعيهــا وشــعورها بــالعودة إىل 

تارخيها القومي، ولكنها إذا فقدت لغتها فإهنا تفقد احلياة وتغدو يف عداد األموات، ومل يبـق 

»ًسبيل إىل عودهتا إىل احلياة فضال عن استعادهتا الوعي والشعور
)٢(

.

غتنــا العربيــة عــرب التــاريخ فإننــا نالحــظ أن العــرب يف وإذا ألقينــا نظــرة عــىل واقــع ل

  جاهليتهم كانوا يستعملون هلجات متباينة، وكان يطلق عـىل كـل مـن هـذه اللهجـات لغـة، 

عـىل اللهجـات التـي كانـت منتـرشة يف » لغـات«وكلمـة » لغة«إذ إن العرب استعملوا كلمة 

احلجـاز، «ّل تعـيش يف حيـز جغـرايف اجلزيرة العربية، وترتبط كل منها بقبيلة أو جمموعة قبائ

لغة أهـل احلجـاز، : ، فكانوا يقولون»متيم«، وقد تنسب اللغة إىل القبيلة ال إىل املكان »اليمن

وعنـدما جـاء . لغـة قـريش، ولغـة هـذيل: ولغة أهل الـيمن، أو لغـة بنـي متـيم، كـام يقولـون

   االسـتخدام عينـه، »اللغـة«اللغويون الـذين عنـوا بجمـع اللغـة وتقعيـدها اسـتخدموا لفـظ 

                                               
  .٢٩ ص١٩٨٥ريوت  ب- مركز دراسات الوحدة العربية-أبحاث خمتارة يف القومية العربية -احلرصي )١(

سـاطع احلـرصي  - معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة بالقـاهرة- مركز دراسات الوحـدة العربيـة)٢(

  .١٦٤ ص-ًثالثون عاما عىل الرحيل
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ًفإذا أرادوا التعبري عـن اللغـة مـن حيـث هـي لغـة القبائـل العربيـة مجيعـا، اسـتخدموا أيـضا  ً  

»العربية«و» لغة«
)١(

.

 وعندما نزل القرآن الكريم بلسان عريب مبني عىل قلـب الرسـول العـريب الكـريم 

ً اللغـات انتـشارا نزل بلغة قريش، وكانت القاسم املشرتك للهجات العربية، وكانت أوسـع

يف اجلزيرة العربية، وكان للعامل الديني والعامـل االجتامعـي والعامـل التجـاري يف قـريش 

.أثر يف هتيئة املناخ املالئم لنشوء لغة عربية مشرتكة بني القبائل، إضافة إىل العامل الثقايف

بت ولقد خضعت اللغة العربية للقرآن الكريم وتأثرت به، فاتـسعت مادهتـا، وتـشع

أغراضها ومعانيها بالتعبري عن عقائـد الـدين اجلديـد ومقتـضيات احلـضارة ومـصطلحات 

العلوم، وهتذبت ألفاظها، ورقت أساليبها، وأكسب القرآن الكريم اللغة عذوبـة يف اللفـظ، 

ورقة يف الرتاكيـب، ودقـة يف األداء، وقـوة يف املنطـق وثـروة يف املعـاين، ووسـع دائـرة اللغـة 

ــتخدامه األل ــؤمن باس ــسجود وامل ــوع وال ــصيام والرك ــاة وال ــصالة والزك ــة كال ــاظ الديني ف

.الخ...والكافر

واستطاعت اللغة العربية إبان انطالقها وتوسعها أن متثل نموذج اللغة التـي حيـرص 

املثقفون من غري أبنائها عىل أن يتحلوا بمعرفتها، بـل اسـتعارت حروفهـا كثـري مـن اللغـات 

مية لكي تكتب كلامهتـا هبـا، ومـن بينهـا اللغـة الفارسـية يف األخرى وخاصة اللغات اإلسال

 –  وما تزاالن–إيران وأفغانستان، واللغة األوردية يف اهلند وباكستان، فهاتان اللغتان كانتا 

تكتبان باحلروف العربية، لكن لغات إسالمية أخرى كانت تكتب بـاحلرف العـريب وختلـت 

ويف مقدمـة . حاربة العربيـة يف القـرن العـرشينعن تلك احلروف نتيجة للتخطيط املحكم مل

 يف هذه اللغات اللغة الرتكية التي غريت حروفها إىل الالتينية بعـد سـقوط اخلالفـة العثامنيـة

 وتبعتها يف ذلك اللغات املنترشة يف سهول آسيا اإلسالمية يف أعقاب احلرب العاملية األوىل،

                                               
  .٥/٩/٢٠٠٩ - شبكة األلوكة-العالقة بني اللغة واهلوية - الدكتور فيصل احلفيان)١(
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لصني واالحتاد الـسوفيتي الـسابق بعـد احلـرب منطقة تركستان، والتي تقاسم النفوذ عليها ا

ًالعاملية، وحاولوا بتخطيط حمكم وثورة ثقافية عىل مدى ثالثني عامـا إزالـة احلـرف العـريب، 

وحتريم الكتابة به، كام حدث اليشء نفسه يف اللغات اإلفريقية التي كانت تكتـب بـاحلروف 

 والتي ظلت تكتب بحروف عربيـة، العربية، وعىل رأسها اللغة السواحلية يف رشق إفريقيا،

 حينام صدر قرار بإزالة احلروف العربية ووضع الالتينية مكاهنا١٩٦٤حتى سنة 
)١(

.

 اإلسالمية غري العربية يرومون معرفـة العربيـة ألهنـا لغـة الـدين األمموإذا كان أبناء 

ن اللغة العربيـة إ«اإلسالمي، لغة القرآن الكريم، فإن معرفتها من الدين كام يقول ابن تيمية 

من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتـاب والـسنة فـرض، وال يفهـم إال باللغـة 

.»العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

 أن القرآن الكريم نزل بلسان عريب مبني، إال أنـه مل يتوجـه إىل العـرب وحـدهم ومع

ًلقـد قيـل كثـريا إن اللغـة «: يف هـذا الـصددوإنـام إىل النـاس كافـة، وهـا هـو ذا العقـاد يقـول 

العربية بقيت ألهنا لغة القرآن، وهو قول صـحيح ال ريـب فيـه، ولكـن القـرآن الكـريم إنـام 

أبقى اللغة ألن اإلسالم دين اإلنسانية قاطبة، وليس بالـدين املقـصود عـىل شـعب أو قبيـل، 

 ومل متـت العربيـة إال ألهنـا وقد ماتت العربية وهي لغة دينيـة أو لغـة كتـاب يـدين بـه قومـه،

فقدت املرونة التي جتعلها لغة إنسانية، وخترجها من حظرية العصبية الـضيقة التـي وضـعها 

»هبا أبناؤها منذ قرون
)٢(

.

ًأما العروبة فليست مفهوما عرقيا أو عنرصيا، بل هي هويـة ثقافيـة موحـدة تـؤدي اللغـة  ً ً

ًاثها، كام أهنا متثل إطـارا حـضاريا مـشرتكا مرتكـزا العربية دور احلاضن واملعرب عنها واحلافظ لرت ً ً ً

                                               
 شـبكة األلوكـة -حافظة عـىل اهلويـة وتـوطني املعرفـةأمهية اللغة العربية يف امل - الدكتور أمحد درويش)١(

٣١/٧/٢٠١٠.  

  .٩١العدد األول ص– جملة البحوث اإلسالمية -اللغة العربية لسان وكيان - أمحد حممد مجال)٢(
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عـىل القــيم الروحيـة واألخالقيــة واإلنــسانية، ويعمـق جــذوره التنــوع والتعـدد واالنفتــاح عــىل 

الثقافات اإلنسانية األخرى دون الذوبان هبـا، ناهيـك عـن مواكبـة التطـورات العلميـة والتقنيـة 

.نافسة وعدم االستكانة والذوبان وفقدان التميزاملتسارعة والرقي بأدائها إىل مستوى امل

وإذا كانت الثقافة منظومة من الفكر والعقيدة والقيم واألدب واألعراف إىل جانـب 

املكتشفات واآلثار املاديـة فـإن القوميـة أرسة واحـدة يـرسي دمهـا لغـة عـىل ألـسنة أبنائهـا، 

ًأي لسانا وعقال ووجداناواهلوية هي الرمز املعرب عن الشخصية لغة وثقافة وقومية  ًً.

لقد كانت اللغة العربية عروة جتمع املايض باحلارض ثقافة وتطبع الناطقني هبا هويـة، 

إهنا اجليل الذي تواصلت به ثقافة أمتنا منذ نشأت، وهي إىل اليوم احلبل الـذي جيمـع األمـة 

: شوقي إذ يقولًعىل تباعد أبنائها مكانا يف وحدة لغوية ورحم اهللا أمري الشعراء أمحد

ــــــق ــــــف ونط ــــــري خمتل ــــــان غ   وجيمعنــــــا إذا اختلفــــــت بــــــالد  بي

:كام يقول املجمعي الدكتور عبد الكريم اليايف رمحه اهللا

ــدت  فنسبة الضاد عندي أرشف النـسب ــار أو بع ــت األقط ــام تقارب   مه

 امتـداد إن لغتنا العربية هي التي تربطنا عرب الزمان بتاريخ أمتنا املايض، وهي رابطتنا عىل

املكان بالناطقني هبا فوق كـل أرض بـال توقـف عنـد حـدود أو سـدود، إهنـا تعلـو فـوق الزمـان 

إهنـا متـأل العــريب . واملكـان لتـرتك يف كـل نـاطق هبـا أنـه واحـد مــن مجاعـة وأنـه مـواطن مـن أمـة

ًإحساسا وانتامء إىل كل من تكلم هبا ماضيا وكل من يتكلم هبـا حـارضا، وكـل مـن سـيتكلم هبـا  ً ً

.ًمستقبال، وما الشعور القومي إال امتالء الفرد بروح أمته، والعربية روح من روح األمة

ومادامت العربية روح األمـة واللغـة األم ألبنائهـا، فهـل كـان األبنـاء بـررة بـأمهم؟ 

وهل عملوا عىل رعايتها وصوهنا؟

 عـىل إبعـاد يدلنا الواقع املعيش فيـه أن اجلهـات املعاديـة لوحـدة أمتنـا العربيـة تعمـل

 وحمور هذه الثقافـة اللغـة، وتـسعى إىل ،الطابع العريب الذي يميز الشخصية العربية وتقانتها
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النيل منها عندما تتهمها بالصعوبة واجلمود والتخلف وعدم مواكبة روح العـرص، وعنـدما 

 ّتروج للعامية عىل أهنا لغـة احليـاة وليـست الفـصيحة لغـة احليـاة، وعنـدما تـدعو إىل تعلـيم

ومـن . العلوم باللغـات األجنبيـة بحجـة قـصور الفـصيحة عـن اسـتيعاب النهـضة العلميـة

الواضح أن األهـداف البعيـدة هلـذه الـدعوات هـو تفتيـت األمـة العربيـة وترسـيخ التجزئـة 

ًواالنفـصال بــني أقطارهــا، وإبعـاد ماضــيها عــن حارضهـا كــي ال يكــون عـامال إجيابيــا هلــا  ً

تكارللميض يف دروب اإلبداع واالب
)١(

.

وغني عن البيان أن من أغراض االحتالل األمريكي للعراق خلق عراق غري عريب، 

وكانـت . وهذا ما عرب عنه برصاحة كنعان مكية أحد منظري االحـتالل األمريكـي للعـراق

 أعـادت اإلدارة األمريكيـة تعريـف هويـة ١٩٩١ُثمة هتيئة هلذه الغايـة مـن قبـل ففـي العـام 

ّاملنطقتني اآلمنتني يف شامل البالد وجنوبه، وقد عرفت العراق بـصفته العراق خالل تعيينها 

ثالث مناطق مقـسمة عـىل أسـاس اثنـي ومـذهبي، منطقـة شـاملية كرديـة، ومنطقـة وسـطى 

سنية، ومنطقة جنوبية شيعية، جيمع بني هذه اهلويات نفي هوية العراق العربية
)٢(

.

ة العربيـة عـن املنطقـة العربيـة عـرب ومن املالحظ أن أعداء األمة يرومون إبعاد الصف

مرشوعاهتم املشبوهة من خلق رشق أوسط جديد ومن رشاكة أوربية متوسطية ومن إبعـاد 

.اللغة العربية وهتميشها يف التعليم واإلدارة، واهتامها بالتخلف

ًأن تنطلق هذه الدعوات من أعداء األمة أمر طبيعـي نظـرا ألن هـؤالء يـدركون كـل 

ن أعمق اإليامن أن اللغة العربية الفصيحة هي الرابطة التي جتمـع بـني أبنـاء اإلدراك ويؤمنو

األمة العربية يف مجيع أصقاعهم، وأن هجران أبنـاء العربيـة للغـتهم يـؤدي إىل تفتيـت عـرى 

.هذه األمة وإبعادها عن ماضيها

                                               
  .٨٧ ص٢٠١٠ دمشق -   مؤمتر العروبة واملستقبل-  أثر اللغة يف املكون العريب -  الدكتور حممود السيد )١(

  .٥٤ ص٢٠١٠ دمشق -  مؤمتر العروبة واملستقبل-  العروبة واإليديولوجيا القومية -   طرابليسالدكتور فواز )٢(
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أمـا أن . وأن نسمع هذه الصيحات من هؤالء أمر ال يدعو إىل الدهشة واالسـتغراب

مل لواء هذه الدعوة نفر من أبناء العربية يف أهـم قطـاعني مـن قطاعـات املجتمـع العـريب حي

ًاإلعالم والتعليم فهذا أمر ممزق ومؤرق ومـؤمل، وكـأن نفـرا مـن أبنـاء األمـة ينفـذ بيديـه مـا 

عجز االستعامر عن تنفيذه
)١(

.

عربية عن العلـم، ًإن يف إبعاد العربية عن التعليم العايل والبحث العلمي عزال للغة ال

ًوعزال للناطقني هبا عن العلم، ووأدا للعلم يف الوطن العريب، وجعلـه مـستوردا ال نحـصل  ً ً

منه إال عىل ما يريد أصـحابه أن يـصل إلينـا منـه، ومل يبـق يف الـدنيا غـري العـرب يعلمـون يف 

جامعاهتم بغري لغتهم
)٢(

.

املغـرب إىل اخللـيج حتـى بـات ال وإن انتشار اجلامعـات األجنبيـة يف الـبالد العربيـة مـن 

خيلو قطر عريب من عـدد مـن اجلامعـات األجنبيـة مـن أمريكيـة وفرنـسية وغريهـا أمـر تفاقمـت 

.حدته يف السنوات األخرية

وهذه اجلامعات األجنبية مصانع لتخريج أجيال تؤثر الثقافة التي تثقفت هبا واللغـة 

ال العربيـة وسـتكون هلـا آثارهـا البعيـدة التي تعلمت هبا، إهنا بؤر غريبة لغزو عقول األجيـ

ــاهج  ــال التــدريس واملن ــوطني لتمتعهــا باالســتقالل يف جم ــديني وال ــا القــومي وال عــىل أمنن

.واستقدام األجانب حتت مظلة جنسية اجلامعة

وخرجيــو هــذه اجلامعــات يف الــبالد العربيــة هــم الــذين يــضعون حتــت أيــدينا بنـــزوعهم 

إىل الطريق الذي تسري فيه األمة إىل املستقبل الذي ستؤول إليهوميوهلم البوصلة التي ترشدنا 
)٣(

.

                                               
  .٨٧ مرجع سابق ص- مؤمتر العروبة واملستقبل-أثر اللغة يف املكون العريب - الدكتور حممود السيد)١(

   ٢ ج٨٥د  جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمــشق املجلــ-العربيــة نــسب وهويــة - الــدكتور مــازن املبــارك)٢(

  .٣٥٨ ص٢٠١٠عام 

  .٣٥٢ املرجع السابق ص)٣(
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وها هي ذي صيحة تنطلق من دول اخللـيج ينبـه فيهـا صـاحبها الكاتـب حممـد عـيل 

مصيبتنا يف بالدنا ال تتوقف عنـد حـدود اجلامعـات التـي «: ًاهلريف عىل خطورة الوضع قائال

بعض الدول العربية تعلم الصغار بغري لغتهم تدرس باإلنجليزية، بل تعدهتا إىل املدارس، ف

ًفينشأ هؤالء غريبني عن ثقافتهم ال يكادون يعرفون منهـا شـيئا، وكـل مـرتبط بثقافـة البلـد 

الذي درس لغته، واالبتعاد عن الثقافة ابتعاد عن الدين واهلوية واالنتامء الـوطني احلقيقـي، 

»هولك أن تتخيل ماذا سيحصل لبلد أبناؤه أبعد يشء عن
)١(

.

:ًويتابع قائال

وتكرب املأساة يف دول جتعل اللغة اإلنجليزية هي األساس يف مكاتباهتـا ويف رشكاهتـا 

ويف عقودها الداخلية بني أبنائها مهام صـغر حجـم هـذه العقـود مثـل عقـد اسـتئجار منــزل 

.ًمثال كأن لغتهم تعجز عن استيعاب هذه املسائل

ّعـاملني فيهــا ال يتكلمـون بلغــتهم، وجــرب أن ّأمـا الفنــادق فحـدث وال حــرج، فكــل ال

أي ! تتصل بفندق يف أي مكان يف بالدنـا فستـستمع إىل حمـدثك وهـو جييبـك بغـري لغتـه ولغتـك

مصلحة يف ذلك؟ وهل رأيتم أي دولة يف العامل تفعل مثل ما نفعل يف كل بالدنا العربية؟

ــسرتى أن اإلنجلي ــشوارع ف ــي متــأل ال ــات الت ــت إىل اللوح ــم التف ــي ث ًزيــة غالبــا ه

املتصدرة، وكأن كل فرد يف املجتمع ال يعرف إال هذه اللغة، ثم التفت إىل اللوحـات املامثلـة 

يف أي بلد يف العامل فهل سرتى كلمة عربية عىل لوحاهتم؟
)٢(

.

هل ملصلحة العرب اسـتبعاد لغـتهم مـن احليـاة : وال يسعنا إال أن نسأل بعد هذا كله

كاهنا؟ أليست اللغة العربيـة هـي الرابطـة التـي تـربط الفـرد العـريب واعتامد اللغة األجنبية م

بدينه وثقافته وعاداته وتراثه العلمي كله؟ أليس يف فقد اللغة فقدان للهوية واالنتامء؟

                                               
  .٢٠٠٩» أبريل« نيسان ٢٨ الثالثاء ٤٢٦ العدد -صحيفة الوسط البحرينية - حممد عيل اهلريف)١(

  . املرجع السابق)٢(
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أليست اللغة العربية بام تتسم به من خصائص قادرة عىل مواكبة روح العرص، عـرص 

ُ علـام وحكمـة مـن قبـل؟ ومـا أمجـل قـول العلـم والتقانـة وهـي التـي ورثـت كنـوز األرض ً

إن اللغة العربية الولود الودود، الغنيـة والـسخية، «: الباحث أمحد حممد مجال يف هذا الصدد

ليست عاجزة عن مسرية ركب العلم احلديث، وإنام أبناؤها العاقون هـم العـاجزون، وهـم 

ــأفواههم،  ــور حــضارهتم ب ــون بيــوهتم بأيــدهيم، ويطفئــون ن ــذين خيرب ــامل ال ويطمــسون مع

»شخصيتهم العربية اإلسالمية األصيلة بآرائهم املنحرفة
)١(

.

ًويف الوقت الذي نرى فيه نفرا من أبناء أمتنا يعملون بـوعي أو بـال وعـي عـىل إبعـاد 

لغتهم عن احلياة بأيدهيم فاسحني يف املجـال للغـات األجنبيـة أن تـسود يف تعلـيمهم مكـان 

ائر مرافق املجتمـع فإننـا نالحـظ هتمـيش العربيـة وانكفاءهـا لغتهم، وأن متتد السيادة إىل س

يـشري » لغتـي هـويتي«لتحتل مرتبة متـأخرة يف بعـض أصـقاع الـوطن العـريب، ففـي مدونـة 

الدكتور وائل عزيز إىل أن ثمة إحصاء أجري يف ديب أسـفر عـن أن اللغـة العربيـة هـي اللغـة 

» فيـه معلـوم«ية اإلنجليزيـة، والثالثـة لغـة األوىل األردية، والثان: الرابعة من حيث االنتشار

وهي خليط من العربية واألردية واإلنجليزية والروسـية ابتكـره املقيمـون يف ديب للتواصـل 

.يف املحالت وسيارات األجرة، والرابعة كانت اللغة العربية

ًويف معظــم الــدول العربيــة ينــدر أن جتــد إعالنــا عــن وظيفــة حمرتمــة مكتوبــا باللغــة  ً

ــد العرب ــام الــرشط األســايس ملــؤهالت املتقــدم للوظيفــة وترمجتهــا أن جيي ًيــة، بــل وجتــد دائ

.ًاإلنجليزية حتدثا وكتابة، ويعد التحدث بالعربية ميزة إضافية

وثمة من يشري إىل أن من املفارقات أنـه يف الوقـت الـذي تتعـرض فيـه اللغـة العربيـة 

بعـض الـدول غـري العربيـة مـا تـزال وحروفها لإلهانة يف أغلب أقطـار الـوطن العـريب فـإن 

ويـسمونه هنـاك احلــرف ) إيـران، باكـستان، أفغانــستان(تتمـسك بـاحلرف العـريب يف لغتهــا 

                                               
  .٩١ مرجع سابق ص-اللغة العربية لسان وكيان - الدكتور أمحد حممد مجال)١(
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مـا هويـة : ًالرشيف ألن لغة القرآن كتبت به، وإذا كانت اللغة تعبريا عن اهلوية فإن الـسؤال

ــشابكة  ــة » اإلنرتنــت«أصــحاب املــدونات عــىل ال والرمــوز وهــي تزخــر بالركاكــة والعامي

الالتينية البعيدة عن العربية؟

إن احرتام اللغة من احرتام الذات، ومن جتليات االعتزاز باالنتامء، ولغتنـا يف بالدنـا 

مل هتزم، لكننا نحن الذين هزمنا فتخلينا عنها وازدريناها، وليس ذلك أعجـب مـا يف األمـر 

 وحمايـدة جتـاه ذلـك وإنام األعجب أن السلطات وأغلب مؤسسات املجتمع تقـف متفرجـة

»االنتحار اللغوي«
)١(

.

وثمة من يرى يف الوقت نفسه أن تدهور أوضاع اللغة العربية، واالزدراء هبا مـا هـو 

إن اعوجـاج اللـسان عالمـة عـىل : ًيف حقيقته إال تعبري عـن اهلزيمـة احلـضارية، وقـديام قيـل

يـست يف ألـسنة اعوجـت اعوجاج احلال، األمر الذي إن صح، فإنه يدلنا عـىل أن املـشكلة ل

ولغــة تــدهورت، وإنــام هــو استــسالم للهزيمــة واالنكــسار، وشــعور باليــأس مــن احلــارض 

واملستقبل عىل حد تعبري املفكر فهمي هويدي
)٢(

.

ًوالبد لنا أخريا ونحن نرصد واقع اللغة واهلوية من أن نـشري إىل بعـض املـرشوعات 

:اجلديدة الرامية إىل طمس اهلوية العربية

وعات الرامية إىل استبعاد مصطلح العروبة والعربية والوطن العـريب واألمـة املرش-١

ـــد ومـــرشوع الـــرشاكة األوربيـــة  ـــط اجلدي ـــة كمـــرشوع الـــرشق األوس العربي

.الخ..املتوسطية

املرشوعات العاملة عىل استبعاد اللغة العربية من بـني اللغـات العامليـة املعتمـدة يف -٢

بعــة هلـا، واســتبعادها مــن امتحانــات الــشهادة هيئـة األمــم املتحــدة واملــنظامت التا

                                               
  .٢٠٠٩ أهوتك إيه؟ مايو -تعنى بشؤون اللغة العربية مدونة -لغتي هويتي - فهمي هويدي)١(

  . املرجع السابق)٢(
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الثانوية عىل أهنا لغـة ثانيـة يف فرنـسا، واعـتامد اللهجـات العاميـة لألقـاليم العربيـة 

إقليم املغرب العريب، إقليم مرص والـسودان، إقلـيم بـالد الـشام والعـراق، إقلـيم «

.»اخلليج العريب

الوطن العـريب وتقـديم الـدعم املرشوعات الرامية إىل تشجيع اللهجات العامية يف -٣

.ًيداعقني يف تلك اللهجات سريورة وتللباحث

املرشوعات العاملة عىل تعليم مواد املعرفة باللغة اإلنجليزيـة يف املـدارس اخلاصـة -٤

ــة الفرنــسية يف دول املغــرب  ــيج العــريب واللغ ــات اخلاصــة يف دول اخلل واجلامع

 القنوات الفضائية العربية وعـىل العريب، والعاملة عىل تعزيز اللهجات الدارجة يف

.»اإلنرتنت«الشابكة 

ــشويه - ٥ ــالمية، وت ــة اإلس ــضارة العربي ــىل احل ــيم ع ــة إىل التعت ــرشوعات اهلادف امل

قتل األب عـىل «التاريخ العريب وتزويره، والداعية إىل قطع العالقة مع الرتاث 

.»ّحد تعبري دعاهتا

صعوبة والتخلـف وعـدم مواكبـة الدعوات التي هتاجم اللغة العربيـة وتتهمهـا بالـ-٦

روح العرص واستيعاب العلوم املعارصة، والدعوة إىل اعتامد اللغات الكونية، وال 

.يعدون العربية من اللغات الكونية

املرشوعات الداعية إىل ختليص املناهج الرتبوية يف الـوطن العـريب مـن القـيم التـي -٧

ىل احلريـة واالسـتقالل حتض عىل اجلهاد والنضال والتحيل بالشجاعة واحلـض عـ

.ومقارعة األعداء واملحتلني

الدعوات التي هتاجم عمود الشعر العـريب القـديم وختلـيص املنـاهج منـه ووضـع -٨

.الشعر احلديث مكانه يف الكتب املدرسية
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را-رب ا    

أدرك فالسفة الغرب ومفكروه الدور القومي للغـة األم يف حيـاة األمـم، فهـا هـو ذا 

إن لغتـي هـي مـسكني، هـي مـوطني ومـستقري، هـي «: يقول» هيدجر«فيلسوف األملاين ال

حدود عاملي احلميم ومعامله وتضاريسه، ومن نوافـذها، ومـن خـالل عيوهنـا أنظـر إىل بقيـة 

» إن لغتـي هـي وطنـي«: ، كام أن الفيلسوف الفرنيس باسـكال يقـول»أرجاء الكون الفسيح

.ً هبذا القول ومرددا لهًمعجبا» ديغول«وطاملا كان الرئيس 

ًوها هي ذي فرنسا حاليا حترص كل احلرص عىل سـالمة لغتهـا، وتبـادر أكاديميتهـا 

ــرسي  ــل أن ت ــدة قب ــامت اجلدي ــسية للكل ــصطلحات بالفرن ــع امل ــسية إىل وض ــة الفرن اللغوي

بصيغتها األجنبية عىل األلسنة واألقـالم، وال يمكننـا أن ننـسى القـرار الـذي تبنتـه اجلمعيـة 

 والــذي يــنص عــىل عــدم الــسامح بعقــد املــؤمترات العلميــة ١٩٩٤وطنيــة الفرنــسية عــام ال

املتحدثة باإلنجليزية عىل األرض الفرنسية، كام وضع الربملان قائمة بـالكلامت الـسود التـي 

حيظر استخدامها يف لغة اإلعالم واإلعالن
)١(

.

ــاب  ــاتريو«وبعــد انتخ ــويس ثاب ــباني» خوســية ل ــسا للحكومــة اإلس  آذار ١٤ة يف ًرئي

 اجتمع أعضاء الربملان وحاول ممثلو إقليم قطلونيا استخدام اللغـة املحليـة ٢٠٠٤» مارس«

رئـيس الربملـان » مانويـل مـارين«حتت قبة الربملان، غري أهنم فوجئوا بـالرفض الـشديد مـن 

ية الذي منعهم من استخدام اللغة املحلية ملا متثله من خطر من شـأنه أن هيـدد اللغـة اإلسـبان

الرسمية، وقد احتج باملادة الثالثة من الدستور التي تنص عىل أن اللغة اإلسبانية هـي اللغـة 

الرسمية التي ينبغي جلميع أبناء الشعب استخدامها
)٢(

.

                                               
خطـة عمـل وطنيـة لتمكـني اللغـة العربيـة واحلفـاظ عليهـا  - ّجلنة متكني اللغة العربية برئاسة الدكتور حممود السيد )١(

  .٨ ص٢٠٠٨ دمشق - ١ ط- واالهتامم بإتقاهنا واالرتقاء هبا

  .٩ املرجع السابق ص)٢(
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إىل أن القـضاء يف » إنيـة وأصـالة«ويشري املفكر مولود قاسم نايـت بلقاسـم يف كتابـه 

كانـت قـد رفعـت دعـوى عـىل جلنـة االمتحانـات ًأملانيا أصدر قـرارا برسـوب طالبـة أملانيـة 

بحجة نجاحها يف مجيع املواد بالشهادة الثانوية ما عدا اللغة األملانية، إال أن املحكمـة أكـدت 

ال شـهادة «قرار جلنة االمتحانات برسـوب الطالبـة، وصـدر قـرار املحكمـة يـنص عـىل أنـه 

»ثانوية مع ضعيف يف اللغة األملانية
)١(

.

ًقــرارا يــنص عــىل رضورة إتقــان لغــة » لينــني«ثــورة الروســية اختــذ وعنــدما قامــت ال

.الشعب من املسؤولني كافة

ّسالح الشعور بالكرامـة والكربيـاء ضـد » هويش مينة«ويف الفيتنام يرفع القائد الفيتنامي 

»اميـةالفيتن«ال انتصار لنا عىل العدو إال بالعودة إىل ثقافتنا القومية ولغتنا األم «: ًاألعداء قائال
)٢(

 .

حافظوا عىل صفاء لغتكم كام حتافظون عىل صفاء عيونكم، جتنبـوا «: ًوخياطب أبناء جمتمعه قائال

»أن تستعملوا كلمة أجنبية يف مكان بإمكانكم أن تستعملوا فيه كلمة فيتنامية
)٣(

.

ًومل نذهب بعيدا فها هي ذي إرسائيل تقيم كياهنا عىل إحياء اللغـة العربيـة، إذ كانـت 
َ

ِ

غلبية املهاجرين اليهود إىل أرض فلسطني لغة يف أملانيا والنمسا وروسيا وبولونيـا وأوربـا أل

الرشقية عامة، وكانت هلذه اللغة آداهبا، ولكنهم تركوها وآداهبـا ليحيـوا لغـة أخـرى ماتـت 

ًعمليا منذ ألفي سنة أال وهي العربية
)٤(

.

                                               
 - منــشورات وزارة التعلــيم األهــيل والــشؤون الدينيــة-إنيــة وأصــالة -د قاســم نايــت بلقاســم مولـو)١(

  .١٩٧٥ اجلزائر -قسنطينة

  .٧٦ املرجع السابق ص)٢(

 - الكويـت-العربنة الشاملة والتحكم بالتكنولوجيا املعارصة يف الكيـان اإلرسائـييل - عثامن السعدي)٣(

  .٥الرتبية ص قسم أصول - كلية الرتبية-جامعة الكويت

 الطبعـة األوىل - دار طـالس بدمـشق-تعليم اللغة بني الواقع والطمـوح -الدكتور حممود أمحد السيد )٤(

  .٢٥٤ ص١٩٨٨
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كن هلا وجـود قبـل قيـام الكيـان وغني عن البيان أن اللغة العربية هي لغة ميتة، ومل ي

إن الــرب : الــصهيوين، لكــن الــصهاينة أدركــوا أهنــم ال يشء دون لغــتهم، وكــانوا يقولــون

يتحدث اللغة العربية فهي حسب اعتقادهم لغة مقدسة، فـأحيوا هـذه اللغـة امليتـة عـىل قلـة 

علـوم التـي عددهم، وجعلوها لغة التعليم يف جامعاهتم، وأنفقوا الكثري لكي يرتمجوا كـل ال

ًحيتاجون فيها إىل لغتهم، ومل يتجهوا إىل لغة أخرى لتكون بديال عـن لغـتهم، وهـذا املوقـف 

جعلهم يرتبطون هبويتهم القومية والدينية، ويتفوقون يف علومهم بكل أنواعها، ويتقـدمون 

عىل كثري من سواهم
)١(

.

ياء اللغة العربيـة ًويمكننا أن نأخذ الدروس والعرب من األصدقاء واألعداء معا، فإح

امليتة منذ ألفي عام وإعادهتا إىل احلياة لتتبوأ املكانة الكبرية لدى اليهود فيه عـربة ملـن يعتـرب، 

فلقد كانت اللغة العربية توجد يف بيوت العبادة ويف بعض عبارات التخاطب واملجاملة عند 

عـة مـنهم تتحـدث لغـة اليهود املوزعني عىل أكثر من مئة دولة يف العامل حيث كانـت كـل مجا

البلد الذي تعيش فيه وذلك يف أواسط القرن التاسع عرش، وكانـت العربيـة تعـد لغـة دينيـة 

» أليعـاذر بـن هيـودا«وعندما بدأت فكرة إقامة وطن لليهود وضع أحد مفكرهيم وهو . ميتة

ًشعارا مهام وهو  عـىل ، وقرر أن يسعى ليجعل من العربية لغة حيـة»ال حياة ألمة دون لغة«: ً

وبدا هـذا اهلـدف عنـد اليهـود . مستوى الكتابة وتدوين املعرفة والتخاطب يف احلياة اليومية

ًأنفسهم صعبا إن مل يكن مستحيال، ولكنه متسك بفكرته رغم سخرية أصـدقائه منـه، وقـرر  ً

 مع زوجته وأرسته، وأنشأ أول بيت هيودي تفرض فيه اللغة ١٨٨١اهلجرة إىل فلسطني سنة 

ة للتخاطب واحلديث يف كل شؤون احلياة، وساعده عىل ذلك أفـراد أرستـه رغـم العربية لغ

ًسخرية كل الناس منه، ولكنه ظل متمسكا برأيه، عامال عىل إنجاحه أربعـني سـنة متـصلة،  ً

حيث أسس رابطة للمتكلمني بالعربية يف فلسطني وصـارت داره منتـدى يـتم احلـديث فيـه 

                                               
  .٢٠٠٩ أبريل ٢٨ -٢٤٢٦ العدد - الوسط البحرينية-اللغة واهلوية الوطنية -حممد عيل اهلريف) ١(
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ًجعل جزءا منها خمصصا لألطفـال، وحـرص عـىل أن بالعربية، وأصدر صحيفة بالعربية، و ً

يــسمي أبطــال قصــصهم بأســامء عربيــة، وعكــف عــىل تــأليف قــاموس كبــري للغــة العربيــة 

باالستعانة بالرتاث اليهودي واللغات السامية وابتكار مصطلحات جديدة يف كـل جمـاالت 

ًته إىل ستة عرش جملدا، املعرفة، وقد استطاع أن ينجز منه يف حياته تسعة أجزاء، وأكمله تالمذ

وأثمرت دعوته وانترشت املدارس العربية يف فلسطني، وامتد التعليم والتأليف بالعربية إىل 

املناهج كافة، ثم امتد إىل اجلامعات التـي تـدرس كـل موادهـا بـام يف ذلـك الطـب واهلندسـة 

مستوى هبذه اللغة، والعلوم بمختلف ألواهنا باللغة العربية، وتعقد فيها املؤمترات عىل أعىل 

ًمع االستفادة من تعليم اللغات األخـرى، ألهنـم يـدركون جيـدا الفـرق بـني تعلـم اللغـات 

 وبني التعليم باللغات األجنبية - وهو أمر مطلوب ورضوري لكل حضارة وتقدم-األجنبية

ء وهو أمر يقيض عىل الشخصية واللغة القومية عىل املدى البعيد وال يساعد كام يقول اخلـربا

.عىل توطني املعرفة لدى األمة

ــة  وامتــدت جتربــة اللغــة العربيــة إىل كــل منــاحي احليــاة االقتــصادية واالجتامعيــة والفني

والسياسية، فأصبحت املؤمترات تعقد هبا، وتكتب الفتات املتاجر واألماكن العامـة واملنتـديات 

هـد اخلـارق اسـتطاع هـؤالء أن هبا، واملسؤولون يلقون كلامهتم يف أي دولة أجنبية هبا، وهبـذا اجل

حييوا لغتهم من العدم، وأن حييوا أمة هبذه اللغة ويشكل هبا كيان وهوية
)١(

.

وأليعاذر بن هيودا نفسه هو الذي احتج عـىل املنـدوب الربيطـاين عـىل فلـسطني ألنـه 

ًصك نقودا باللغتني اإلنجليزية والعربية، وثار يف وجهه قائال .»أين اللغة العربية؟«: ً

ــة  ــثالث اإلنجليزي ــات ال ــكها جمــددا باللغ ــد ص ــواق وأعي ــن األس ــود م ــت النق   ًمجع

.والعربية والعربية

                                               
 شـبكة األلوكـة -ظة عـىل اهلويـة وتـوطني املعرفـةأمهية اللغة العربية يف املحاف - الدكتور أمحد درويش)١(

٣١/٧/٢٠١٠.  
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وهو الذي ركز عىل أن فلسطني هي أرض إرسائيل، وقـام بعربنـة الشاخـصات عـىل 

:  يقول ابن غوريون أول رئـيس وزراء إلرسائيـل١٩٤٨وبعد قيام إرسائيل عام . الطرقات

ء العربيـة بـام يف ذلـك الـتالل والوديـان والينـابيع واخـتالق نحن مضطرون إلزالة األسـام«

.»أسامء عربية هلا ألسباب تتعلق باهلوية والدولة

-وا ا  ظا أ    

ملا كانت التحديات التي تواجهها لغتنا العربية عـىل الـصعيدين الـداخيل واخلـارجي 

بد من اختاذ إجراءات عملية للتمكني للغـة العربيـة، تزداد عىل نطاق الساحة القومية كان ال

:ًومن اإلجراءات التي تستلزم اإلنفاذ حفاظا عىل األمة ولغتها الدالة عليها واملعربة عنها

َاملوحـدة واملوحـدة، » الفـصيحة«تعزيز الوعي اللغوي واالنتامء إىل األمة ولغتها األم -١
ِ

ّ

ألن اللهجات العاميـة الدارجـة عامـل إذ ال يشء جيمع بني العرب سوى لغة فصيحة 

تفريـق بــني أبنــاء األمـة يف حــني أن الفــصيحة عامـل توحيــد، ولقــد درس املستــرشق 

إن : أكثــر مـن عـرش هلجــات عربيـة يف عمـق، ويقــول عـن جتربتــه» كـانتينو«الفرنـيس 

االختالف اللغوي رش، والوحدة اللغويـة خـري عظـيم، وإين يف حـال العـرب خاصـة 

، وأرى من احلق أن يـشعر العـرب املتباعـدة أقطـارهم بحـاجتهم إىل ألفهم كل الفهم

لغة واحدة هي رمز وحـدهتم الروحيـة، وأن هـذه اللغـة املوحـدة ال يمكـن أن تكـون 

.»سوى الفصيحة

إن كتابـة العلـوم واآلداب باللغـة العاميـة «: »هكـسيل«ويقول الكاتب اإلنجليـزي 

نشاء الفـصحى، لـذلك ينبغـي لنـا أن يضعف املواهب العلمية أو يقيض عىل ملكة اإل

نرقى بعقول العامة إىل فهم لغة العلم واآلداب العاملية، ال أن ننـزل بـالعلامء واآلدبـاء 

.»إىل مستوى العامة

ّوال يعنى الوعي اللغوي بتبيان خطر اللهجات العامية املفرقـة فقـط، وإنـام يعنـى بتبيـان 
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ــزي يف دول اخللــيج ــف اللغــوي اإلنجلي  العــريب والفرنــيس يف دول املغــرب خطــر الزح

ــة . العــريب يف ظــل العوملــة   وأن مواجهــة هــذا الزحــف ال تكــون إال بتقويــة املناعــة اللغوي

.للغة األم

احرتام الدستور يف البالد العربية كافة والذي ينص عىل أن اللغـة الرسـمية يف الدولـة -٢

يف خطابـاهتم ولقـاءاهتم إنام هي العربية الفصيحة، وعىل السياسيني اسـتعامل العربيـة 

.الصحفية وغريها

.إصدار الترشيعات والقوانني التي حتمي حدود اللغة كام احلفاظ عىل حدود الوطن-٣

ــىل رجــاالت -٤ ــوي يف ضــوئها، وع ــة وختطــيط لغ ــة ووطني وضــع سياســة لغويــة قومي

السياسة يف الدولة التدخل يف هذا املوضـوع بكـل ثقـة ألن لغـتهم مهـددة باللهجـات 

وباللغـــات األجنبيـــة وبـــضعف اإلمكانـــات املتاحـــة لتعليمهـــا وتعلمهـــا الـــدوارج 

.وبانحسار تداوهلا يف اإلعالم واإلدارة واالقتصاد

:وعىل السياسة اللغوية أن تعمل عىل حتديد املوقف من

.اللغات األجنبية يف املنظومة الرتبوية  - أ 

.التعليم باللغة األجنبية يف املدارس اخلاصة واجلامعات اخلاصة -ب 

.لغات الفئات اخلاصة عىل األرض العربية ال  -ج 

 العامية والشعر النبطي  - د 

. وضع اللغة العربية يف فروع اجلامعات اخلاصة األجنبية عىل األرض العربية-هـ

. اللهجات اآلسيوية يف السوق والعمل ويف داخل البيوت يف دول اخلليج العريب  -و 

.ألجنبية املؤمترات املنعقدة عىل األرض العربية باللغة ا  -ز 

 اعتامد ممثيل الدول العربية اللغة األجنبية يف املحافـل الدوليـة عـىل الـرغم مـن اعـتامد   - ح 

.اللغة العربية لغة رسمية بني اللغات العاملية الست يف األمم املتحدة ومنظامهتا
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 عدم السامح للعاملني عىل األرض العربية إال إذا خضعوا لدورات تعلـيم اللغـة   -ط 

تـأثرياهتم املبـارشة الـسلبية يف واقـع اللغـة داخـل األرس وعـىل العربية للحد مـن 

.األطفال يف سنيهم املبكرة

 إلزام الرشكات واملصانع األجنبية التي تتعامل معها عىل ترمجة أسامء كل الـسلع   -ي 

والبضائع وما يتعلق هبا من كتابات ودعايات وتوضيحات إىل اللغة العربية قبل 

اق العربيـة عـىل النحـو املـستعمل يف بعـض األدويـة توريدها وإدخاهلا إىل األسو

.املستوردة من اخلارج

ــان   -ك  ــا وإن يف أذه ــوس أبنائن ــة إن يف نف ــة العربي ــعوبة اللغ ــن ص ــام م ــة األوه  إزال

.األجانب الراغبني يف تعلمها

ً إزالــة األوهــام املتعلقــة بــأن طبيعــة اللغــة العربيــة تــشكل عائقــا يــؤخر صــناعة -ل 

وللغات األخـرى .  شكل احلروف واحلركات وغريهااملحتوى العريب من حيث

ــشابكة  ــىل ال ــا ع ــززت حمتواه ــوق وع ــا يع ــاوزت م ــا جت ــرب ولكنه ــكاالت أك إش

.وطورت برجميات خاصة هبا» اإلنرتنت«

 تفنيد الـدعوات الراميـة إىل تعلـيم املـواد العلميـة باللغـات الكونيـة وال يعـدون   -م 

 اإلنجليزية والفرنسية، متجاهلني العربية من اللغات الكونية، وإنام يقصدون هبا

أن اللغـة العربيـة أســهمت أيـام إســهام يف مـسرية احلـضارة اإلنــسانية، وهـي مــن 

.اللغات الكونية يف مسرية احلضارة البرشية

وإذا كانـت اللغـة اإلنجليزيــة جتتـاح العــامل وحتتـل املرتبـة األوىل بــني اللغـات التــي 

ًولكننـا ال نعـرف بلـدا واحـدا يف غـري الـوطن تدرس لغة ثانية يف خمتلف بـالد العـامل،  ً

العريب أقدم أو حتى فكر أو عمل عىل تدريس مـواد العلـوم والرياضـيات بغـري لغتـه 

القوميــة مــن فرنــسا إىل الــصني واليابــان والربازيــل وكوريــا وفيتنــام وألبانيــا واملجــر 

.الخ...وإرسائيل
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يتناميـة وال صـغر حجـم بعـض وال صـعوبة كتابـة اللغـة اليابانيـة أو الـصينية أو الف

الـدول األوربيــة وال فقــر بعـض دول آســيا وال شــح الرتاثيـات يف اللغــة الرتكيــة وال 

ًموات اللغـة العربيـة عـىل مـدى عـرشين قرنـا، حـال ذلـك كلـه دون أن تكـون اللغـة 

.القومية هي لغة التدريس يف هذه املواقع

.ت، ومن األجنبية إىل العربيةتفعيل الرتمجة من اللغة العربية إىل غريها من اللغا-٥

إحياء املايض احلي من تراث األمـة الـذي يوظـف يف فهـم احلـارض وجتـاوز مـشكالته -٦

ًتوجها نحو املستقبل يف ضوء نظرة علمية نقديـة موضـوعية تعـزز اإلجيابيـات وتنـأى 

.عن السلبيات

ئهم اللغـة ربط املهاجرين العرب يف املغرتبات بأمتهم وتراثها وقضاياها، وتعلـيم أبنـا-٧

.ًالعربية حفاظا عىل هويتهم من الضياع وشخصياهتم من الذوبان

ًحسم موضوع التعريب وكفانا تلكؤا وتسويفا-٨ ً.

تنفيذ مرشوع النهوض باللغة العربيـة للتوجـه نحـو جمتمـع املعرفـة الـذي تقـدمت بـه -٩

 ٢٠٠٨اجلمهوريــة العربيــة الــسورية إىل مــؤمتر القمــة العــريب املنعقــد يف دمــشق عــام 

ّواعتمده املؤمتر، وقـدم الـشكر للجمهوريـة العربيـة الـسورية عـىل مبادرهتـا إلطـالق 

.هذا املرشوع

االستئناس بخطة العمل الوطنية السورية للتمكني للغة العربية والتـي تـم وضـعها - ١٠

.٢٠٠٧ لعام ٤بناء عىل القرار اجلمهوري رقم 
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 ١ط- املكتبـة املرييـة ببـوالق مـرص-٢٠لسان العـرب ج -ابن منظور املرصي-١

.ه١٣٠٠

   - جملــة البحــوث اإلســالمية-اللغـة العربيــة لــسان وكيـان -أمحـد حممــد مجــال-٢

.العدد األول

 -اسات الوحدة العربية مركز در-أبحاث خمتارة يف القومية العربية -احلرصي-٣

 .١٩٨٥بريوت 

ر العروبــة  مــؤمت-العروبــة والدولــة املنــشودة -الــدكتور عبــد احلــسني شــعبان-٤

.٢٠١٠ دمشق -واملستقبل

العربنة الشاملة والـتحكم بالتكنولوجيـا املعـارصة يف الكيـان  -عثامن السعدي-٥

. قسم أصول الرتبية- كلية الرتبية- جامعة الكويت-اإلرسائييل

 مـؤمتر العروبـة -العروبـة واإليـديولوجيا القوميـة -الدكتور فـواز الطرابلـيس-٦

.٢٠١٠ دمشق -واملستقبل

 -اللغة واهلوية إشكاليات املفاهيم وجـدل العالقـات -ور فيصل احلفيانالدكت-٧

. مسقط- العدد اخلامس-جملة التسامح

 -  جملة جممع اللغة العربية بدمشق-العربية نسب وهوية -الدكتور مازن املبارك-٨

.٢٠١٠ -٢ ج٨٥املجلد 

  معهــد اإلنــامء-املوســوعة الفلــسفية العربيــة -الــدكتور حممــد عابــد اجلــابري-٩

.١٩٨٦ بريوت -العريب
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 ٢٤٢٦العـدد - الوسط البحرينيـة -اللغة واهلوية الوطنية -حممد عيل اهلريف-١٠

.٢٠٠٩-أبريل 

 مــؤمتر العروبــة -أثــر اللغــة يف املكــون العــريب -ّالــدكتور حممــود الــسيد-١١

.٢٠١٠ دمشق -واملستقبل

 دار طـالس -تعليم اللغة بني الواقع والطمـوح -ّالدكتور حممود أمحد السيد-١٢

.١٩٨٨بدمشق 

. جامعة دمشق-يف طرائق تدريس اللغة العربية -الدكتور حممود أمحد السيد-١٣

احلفاظ عمل وطنية لتمكني اللغة العربية وخطة  -الدكتور حممود أمحد السيد-١٤

.٢٠٠٧ دمشق -عليها واالهتامم بإتقاهنا واالرتقاء هبا

اهليئـة العامـة  -اللغة العربيـة وحتـديات العـرص -ّالدكتور حممود أمحد السيد-١٥

.٢٠٠٨ دمشق -السورية للكتاب

ــة-١٦ ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــة -مرك ــات العربي ــوث والدراس ــد البح  معه

.ًساطع احلرصي ثالثون عاما عىل الرحيل -بالقاهرة

ــم-١٧ ــم بلقاس ــود قاس ــالة -مول ــة وأص ــيل -إني ــيم األه ــشورات وزارة التعل  من

.١٩٧٥ اجلزائر - قسنطينة-والشؤون الدينية

بن ا دار -»دراسات لغوية يف ضوء املاركسية« مرتجم كتاب -ميشال عايص-١٨

.١٩٧٩ بريوت -خلدون

19- Encyclopedie la grande- Art: Parole.

20- Social sciences Encyclopedia. Article language.
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   +ةويللغَ= ْاةُملَوٍّلع=ْاو٪= ةُربيلع=ْا

ت ا:  

.مفهوم العوملة -ًأوال

.العوملة اللغوية -ًياثان

.العربية والعوملة -ًثالثا

.من سبل املواجهة -ًرابعا
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�  

   +ةويللغَ ْاملةُوٍّلع=اْ٪ وةُربيلع=ْا


نحــاول يف هــذا الفــصل املــوجز أن نتعــرف مفهــوم العوملــة بــصورة عامــة، والعوملــة 

.ل االرتقاء بهاللغوية بصورة خاصة، وواقع اللغة العربية يف ظل العوملة، وسب

أو-ا    

، وهو مـصطلح مـرتجم عـن »العوملة«طاملا تردد عىل نطاق الساحة العاملية مصطلح 

ــة  ــة اإلنجليزي ــة » Global«الكلم ــرب يف ترمج ــرون الع ــد املفك  Globalizationواجته

ًوغالبا ما يذكر هذا املصطلح مرتبطا بمصطلح . بعوملة أو كونية  Global كونيـةالقرية ال«ً

village «فام املقصود بالعوملة؟

وهل ثمة فرق بني العوملة والعاملية؟

مـن : من أين أتيت؟ فلـم جيبـه سـقراط مـن أثينـا، بـل قـال لـه: سأل أحدهم سقراط

ــه  ــه، ويوســع معرفت ــة يعــد العــامل مدينت ُّالعــامل، ذلــك ألن صــاحب املخيلــة الواســعة والغني

.وجمتمعه وعاطفته لتشمل البرشية كلها

ومن هنا كان ثمة فرق بـني العامليـة والعوملـة، فالعامليـة مـصطلح إنـساين وذلـك بـأن 

ًجيسد املرء نزعته اإلنسانية واقعا عمليا وسلوكا حيا يف تعامله مع بني البرش كافة، يقـف إىل  ً ً ً

ّجانبهم يف نضاهلم نحو األفضل، ويمد يد العون واملساعدة إلـيهم أنـى كـانوا يف منـأى عـن 

.جلنس واهلوية واالنتامءاللون وا
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فقـد كانـت رسـالتها احلـضارية عامليـة «وهذا ما أكدته حضارتنا العربية اإلسـالمية، 

موجهة إىل الناس كافة، تساوى لـدهيا بـالل احلبـيش وسـلامن الفـاريس وصـهيب الرومـي، 

الـه ومتثلت قيمة اإلنسان فيها يف عمله ونزعته اإلنـسانية ال يف جاهـه وال يف نفـوذه وال يف م

»ّالخ، فكانت ذات طابع إنساين عاملي تروم خري اإلنسان أنى كان..وال يف جنسيته
)١(

.

ــاظ  ــع االحتف ــرى م ــات األخ ــىل الثقاف ــامل وع ــىل الع ــا ع ــة انفتاح ــت العاملي ًوإذا كان

بخصوصيات تلك الثقافات عىل النحو الذي صنعته احلضارة العربية اإلسالمية يف احـرتام 

ًدة منها متثال واستيعابا واختيارا وإبداعا بعد ذلـك، فـإن العوملـة يف الثقافات األخرى واإلفا ً ً ً

. وإحـالل االخـرتاق الثقـايف حمـل الـرصاع العقائـدي» نفـي اآلخـر«حياتنا املعـارصة تعنـي 

وتقوم ثقافة االخرتاق عىل مجلـة أوهـام، هـدفها التطبيـع مـع اهليمنـة، وتكـريس االسـتتباع 

ية من كل حمتوى، والدفع هبـا إىل التـشتيت والتفتيـت لـربط احلضاري، وإفراغ اهلوية اجلامع

»الناس بعامل الال وطن والال أمة والال دولة وإغراقهم يف أتون احلرب األهلية
)٢(

.

ًبيد أن أنصار العوملـة يـرون أن هلـا تـأثريا إجيابيـا كبـريا عـىل الـصعيد العـاملي، إذ إهنـا  ً ً َ

يـة العامـل اجلغـرايف، وجاعلـة مـن العـامل ربطت بني احلضارات والشعوب والبلدان متخط

قرية واحدة، وحمررة اإلنسان يف خمتلف أنحاء املعمـورة مـن كثـري مـن القيـود بفـضل ذيـوع 

اإلعالم وانكشاف العامل كله أمام كل إنسان فيه، فبات يطلع عىل ما جيري يف العامل وهـو يف 

.عقر داره، وباتت الثقافات مكشوفة ومنترشة ومتفاعلة

 عـىل إزالـة احلـواجز بـني املجتمعـات، -كـام يـرى مؤيـدوها–ن العوملـة عملـت كام أ

                                               
 دمشق - منشورات وزارة الثقافة- اجلزء األول-مقاالت يف الثقافة -الدكتور حممود أمحد السيد) ١(

.١٧٩ ص٢٠٠٤

؟ للدكتور صادق جالل العظم والدكتور ما العوملةالكالم للدكتور حممد عابد اجلابري ورد يف كتاب ) ٢(

.٣٦ ص٢٠٠٢ دار الفكر بدمشق -يحسن حنف



- ٤٥ -

وانفتاح الثقافات بعضها عىل بعضها اآلخر، وتذويب الفروق بني املجتمعات اإلنسانية عرب 

ثورة االتصاالت واملعلوماتية، وإشاعة القيم اإلنسانية املشرتكة التي يراد هلا أن جتمع البرش 

.»العامل كله يف سفينة واحدة«و» املصري الواحد للبرشية« شعارها من خالل نظرية شاملة

ًوقد يبدو هذا الشعار براقا من حيث إنسانيته، إال أن املستفيد من العوملـة كـام أثبتـت 
ّ

. الوقائع واألحداث عىل الصعيد العاملي هو القوي القادر عىل إمالء مفاهيمه عىل اآلخرين

الغرب الذي مل يعرف يف تارخيـه وال يف حـارضه إال العمـل إنه الغرب، وعىل رأسه أمريكا، 

.ملصلحته وترويج مفاهيمه

ومـن األشــكال اجلديــدة التـي أفرزهــا الغــرب عــىل الـصعيد العــاملي بقــصد هيمنتــه 

ـــورة « ـــاريخ، ورصاع احلـــضارات، وث ـــة الت العوملـــة، والعـــامل ذو القطـــب الواحـــد، وهناي

.»الخ.. الكونيةاالتصاالت، والعامل قرية واحدة، والقرية

ــاريخ  ــراف يف ت ــىل األط ــز ع ــيطرة املرك ــن س ــشف ع ــة تك ــري بريئ ــاهيم غ ــا مف   وكله

العلم احلديث
)١(

.

وال تـتجىل العوملــة يف شــكل واحــد أو بعــد واحـد، وإنــام هلــا أبعــاد متعــددة ووجــوه 

متعـددة، فهــي عوملــة سياســية وعوملــة اقتـصادية، وعوملــة إعالميــة، وعوملــة علميــة وتقانيــة 

.، وعوملة ثقافية)وجيةتكنول(

واخلطر يف األمر كله أنه ال وجه مـن هـذه الوجـوه يـستقل بنفـسه، فـال عوملـة ثقافيـة 

ًدون عوملة سياسية واقتصادية متهد هلا السبيل، وتفرضها فرضـا بالرتهيـب واإلجبـار تـارة، 

.وبالرتغيب والتمويه تارة أخرى

هنا منظومة مـن املبـادئ الـسياسية ويف ضوء ذلك كله البد من النظر إىل العوملة عىل أ

واالقتصادية، ومن املفـاهيم االجتامعيـة والثقافيـة، ومـن األنظمـة اإلعالميـة واملعلوماتيـة، 

                                               
.٤٧ ص٢٠٠٢دار الفكر بدمشق -  ما العوملة؟ -الدكتور صادق جالل العظم والدكتور حسن حنفي )١(
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ومن أنامط السلوك ومناهج احليـاة، يـراد هبـا إكـراه العـامل كلـه عـىل االنـدماج فيهـا وتبنيهـا 

.والعمل هبا، والعيش يف إطارها

لعوملة، إذ إن بعضها يدافع عن ذاتيته الثقافية وهويتـه وتتباين مواقف الشعوب جتاه ا

وأصالته وهو يقف عىل أرض صـلبة، يف حـني أن بعـضها اآلخـر ليـست لديـه تلـك املناعـة 

القوية، وإذا هو يتخىل عن كثري من خصائصه وألـوان ثقافتـه ليـذوب يف ثقافـة العوملـة ذات 

.البعد الثقايف الواحد واللغة الواحدة

م-ا ا   

ًملا كانت العوملة ذات أبعاد متعددة، وكان البعـد الثقـايف واحـدا منهـا، وكانـت اللغـة 

حمـور البعــد الثقــايف واملعــرب عنــه يف جانبيــه املـادي واملعنــوي، كانــت األمــم والــشعوب قــد 

ُأدركت من قبل يف عصور التاريخ رضورة الوحدة اللغوية بني النـاس، فكـان أن نـشأت يف 

ًتارخيي لغة مشرتكة اصطنعتها عدة شعوب حينا من الدهر ثم بادت أو انـدثرت، كل عرص 

فاللغة األكادية أو لغة بابل وآشور التي سادت يف حوض دجلة والفرات قد انتظمت العامل 

ًالقديم مدة من الزمن، ثم جاءت بعدها اآلرامية واإلغريقية والالتينية ثم العربيـة، وأخـريا 

وكل لغة من هـذه اللغـات حاولـت مـا وسـعتها . لفرنسية واإلنجليزيةيف العصور احلديثة ا

.املحاولة أن هتيمن وتصبح لغة الناس كافة

ــا  ــوي منه ــب الق ــصارع الــشعوب، فيغل ــام تت ــب ك ــصارع وتتغال ــات تت ــد أن اللغ َبي

الــضعيف، وهــا هــي ذي كثــري مــن لغــات أفريقيــا وآســيا وأمريكــا الالتينيــة قــد تعرضــت 

للغــات األوربيــة الغازيــة يف عــرص التوســع االســتعامري بعــد الثــورة لالجتيــاح أمــام قــوة ا

الصناعية ممثلة يف اللغات الفرنـسية واإلنجليزيـة واإلسـبانية والربتغاليـة واألملانيـة بـصورة 

وأمام هذا االجتياح سقطت لغـات . عامة ويف اللغتني اإلنجليزية والفرنسية بصورة خاصة

 لغـة، ٣٠٠بـأكثر مـن » اليونـسكو«بيـة والعلـوم والثقافـة كثرية قدرهتا املنظمـة الدوليـة للرت
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ًوضعفت أخرى، وتصدعت أركاهنا، وتتوقـع هلـا مزيـدا مـن الـضعف الـذي قـد يـؤدي إىل 

السقوط إذا ساعدهم أبناء هـذه اللغـات أنفـسهم عـىل حتقيـق اهلـدف، وقـد وضـعت اللغـة 

ي يتوقـع أن يتحقـق مـن العربية يف مصاف هذه الطائفة األخرية، بعد أن قـدر هلـا مـدى زمنـ

!خالله اهلدف، أي يف حال مساعدة أبناء اللغة أنفسهم عىل حتقيقه 

ويف عاملنا املعارص ثمة لغات عاملية تتبوأ مكانة عىل الصعيد العـاملي مثـل اإلنجليزيـة 

ومـن سـامت اللغـة العامليـة أهنـا تـؤدي . والفرنسية واإلسبانية واليابانية والصينية واألملانيـة

رسمية يف عدد من الدول فتعتمدها يف شؤون حياهتا ما عدا اللغـة اليابانيـة التـي ال وظائف 

، والـصينية )أوربا(، واألملانية يف قارة واحدة )اليابان(تؤدي وظيفتها إال داخل الوطن األم 

).آسيا(يف قارة واحدة 

 هـي ًومن سامت اللغة العاملية أيضا انتـشارها عـىل مـستوى مجيـع قـارات العـامل، كـام

عليه حال اللغة اإلنجليزية، إذ إهنا حتتل املرتبة األوىل بني لغات العامل من حيـث انتـشارها، 

فهي اللغة الوحيدة بني مجيع اللغات العاملية التي تستخدم لغة رسمية يف قارات العامل كافـة، 

ًتـسعا ومخـسني / ٥٩/حيث بلغ عدد الدول التـي تـستخدم اللغـة اإلنجليزيـة لغـة رسـمية 

ولة، وهو أكثر من ضعف عدد الدول التي تستخدم اللغة العامليـة الثانيـة وهـي الفرنـسية، د

ًثامنيا وعرشين دولة/ ٢٨/إذ يبلغ عددها 
)١(

.

% ٨٠، إذ إن »اإلنرتنـت«وتسود اإلنجليزية لغـة اتـصاالت دوليـة يف جمـال الـشابكة 

يف جمــاالت اإلدارة باإلنجليزيــة، كــام تــسود » الويــب«مــن صــفحات املواقــع املتــوفرة عــىل 

والتسويق، يف الوقت الذي حتتل فيه اللغات العاملية األخرى مراتب تاليـة للغـة اإلنجليزيـة 

.الخ..ًوبفارق كبري، وتسود أيضا يف لغة الدبلوماسية احلديثة ويف داخل املنظامت الدولية

                                               
 ترمجة سامي شمعون ومراجعة حممد - تاريخ اللغات ومستقبلها -)عامل بابيل( هارسان هارالد )١(

.١٦٨ ص٢٠٠٦حة  الدو- املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث-حرب فرزات
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 يف ومن املالحظ أن اللغة اإلنجليزية هتيمن عىل مفـردات اللغـات األصـغر واألكـرب

الوقت نفسه، وها هي ذي األمركة تؤثر يف أسلوب احلياة، وذلك يف أي حميط ثقـايف، وهـذا 

ما دعـا بعـض الـدول الكـربى إىل اإلحـساس بخطـر هيمنـة اللغـة اإلنجليزيـة وتـأثري هـذه 

.اهليمنة يف لغتها األم

نـة ويف العقد األخري تضاعف انتشار اللغة اإلنجليزية عىل الـصعيد العـاملي مـع اهليم

، وأدى »اإلنرتنــت«االقتــصادية واإلعالميــة األمريكيــة وبــسبب تزايــد اســتخدام الــشابكة 

ذلــك إىل اتــساع نطــاق اســتخدام كلــامت وعبــارات إنجليزيــة تعــرب عــن الثقافــة األمريكيــة 

والقيم االستهالكية التي قـد ال تتناسـب وقـيم بعـض األمـم التـي تعـد نفـسها عريقـة مثـل 

.نسينياألملان والصينيني والفر

ويعتز األملان بلغتهم أيام اعتزاز، وقد اتـسعت يف أملانيـا دائـرة املنـاداة بوضـع قـوانني 

حلامية اللغة األملانية مـن تـأثري اللغـات األخـرى وعـىل رأسـها اإلنجليزيـة، إذ يعتقـد بعـض 

ــتهم  ــالمة لغ ــىل س ــرا ع ــشكل خط ــدأت ت ــة ب ــصطلحات اإلنجليزي ــان أن امل ــويني األمل ًاللغ

.فائهااألملانية وص

ويف الصني ثمة قلق من انتشار اللغة اإلنجليزية يف بالدهم من خالل األفـالم األمريكيـة 

التي حيرص الشباب عىل متابعتها والتـأثر هبـا، وهـذا مـا دفـع احلكومـة الـصينية إىل إصـدار أول 

العمـل ويلزم القـانون الـذي بـدأ . قانون للغة بغية الوقوف أمام اخلطر الذي يتهدد اللغة الصينية

 وسـائل اإلعـالم املقـروءة واملـسموعة ٢٠٠١عام ) يناير(ًبه اعتبارا من مطلع شهر كانون الثاين 

برضورة التزام األسس املتعارف عليها باللغة الـصينية املعتمـدة عـىل الكتابـة املبـسطة يف الـصني 

»غهونغ كون«ًبعيدا عن الكتابة املعقدة املتبعة يف املستعمرة الربيطانية السابقة 
)١(

.

                                               
. ملف العوملة مقاومة وتفاعل- البيان-العوملة اللغوية - هيثم بن جواد احلداد )١(

www.albayan.magazine.com/Filles/global/04.t/zm
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ويف فرنــسا ثمــة دعــوة إىل إقامــة حتــالف بــني الــدول التــي تعتمــد لغــات مــن أصــل 

التيني للتصدي بشكل أفضل هليمنة اللغة اإلنجليزية، ودافعـت فرنـسا يف املنظمـة الدوليـة 

عن مبـدأ التعدديـة اللغويـة يف املجتمـع الـدويل وحـق ) اليونسكو(للرتبية والعلوم والثقافة 

.التعددية الثقافية

وإذا كان هذا حيدث يف دول متقدمة كفرنسا وأملانيـا والـصني فـام حـال العـرب جتـاه 

لغتهم العربية؟

-وا ا   

من يلق نظرة عىل واقع اللغة العربية يف الوطن العريب جيـد أن موضـوع التعريـب مـا 

الت النهـضة العربيـة ًيزال قائام مل حيسم بعد يف معظم الدول العربية عىل الرغم من أن رجـا

قـد دعــوا إىل ســيادة اللغـة العربيــة عــىل سـاحة الــوطن العــريب يف مجيـع جمــاالت احليــاة منــذ 

النصف األول مـن القـرن املـايض، وكانـت سـورية سـباقة يف إنفـاذ ذلـك التوجـه منـذ عـام 

ــة الثالثــة–م، وهــا نحــن أوالء نجــد ١٩١٩ ً تلكــؤا يف - ونحــن يف العقــد األول مــن األلفي

ً القرار السيايس امللزم للتعريب يف معظم الـدول العربيـة، كـام نجـد غيابـا للتخطـيط إصدار

ًاللغوي مادامت السياسة اللغوية غائبة، ونالحظ يف الوقـت نفـسه أن ثمـة تـأخرا يف وضـع 

مصطلحات عامل التقانة واملعلوماتية ويف بغية امليـادين العلميـة األخـرى، األمـر الـذي أدى 

األجنبي حتى إذا وضع البديل العريب كان ثمـة عـزوف عنـه واسـتمرار إىل شيوع املصطلح 

ًومـن املالحـظ أيـضا تـشتت اجلهـود وعـدم التنـسيق بـني . يف استخدام املـصطلح األجنبـي

.العاملني يف ميدان التخصص نفسه

وإذا كانت العوملة حتاول ابتعاث كل القـيم الـسلبية التـي تفتـت بنيـة املجتمـع، ووأد 

ابية التي تعمل عىل تقدم املجتمع وارتقائه، وكانت اللغة العربيـة توحـد بـني كل القيم اإلجي

أبناء األمة الواحدة، ويف وحـدة العـرب قـوة هلـم، عمـل مهندسـو العوملـة عـىل تفتيـت هـذا 
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الرابط املوحد وهتميـشه واسـتبعاده، وذلـك بـاعتامد العاميـة مـن جهـة ألهنـا عامـل تفريـق، 

، )التكنولوجيـا(واكبة روح العرص، عرص العلـم والتقانـة ووصم العربية بالتخلف وعدم م

وأن احلل يكمن يف اعتامد اللغة اإلنجليزية من جهة أخرى لغة للتعليم يف املـدارس اخلاصـة 

.ويف املعاهد واجلامعات ويف مواد العلوم اإلنسانية يف هذه اجلامعات

يج، والفرنـسية يف دول اإلنجليزية يف دول اخلل(ومن املالحظ مزامحة اللغة األجنبية 

ــتمكن مــن اللغــة ) املغــرب العــريب ــة التعلميــة، إذ يعــد ال ــة التعليمي للغــة العربيــة يف العملي

ًاإلنجليزية أساسا للقبول والتـدريس والتخاطـب الرسـمي والنـشاطات البحثيـة يف معظـم 

بيـة يف األقسام العلميـة يف اجلامعـات اخلليجيـة، وازدادت املواقـف الـسلبية جتـاه اللغـة العر

أوساط املتعلمني يف مراحـل تعلـيمهم يف التعلـيم األسـايس والثـانوي حتـى إهنـم اسـتهانوا 

بدروس العربيـة وموادهـا، وغـدا ثمـة فتـور يف اإلقبـال عليهـا، بحجـة أهنـا مـن غـري املـواد 

األساسية مقارنة بدروس اللغة اإلنجليزيـة واملـواد العلميـة التـي تـدرس هبـا، والتـي يبـرش 

ا بمستقبل واعد وأحالم مجيلة، ألنه بعد بالقبول يف التخصصات اجلامعيـة التـي التفوق فيه

ًوهذا املظهر يالحظ أيضا يف دول . هتيئ الدارس ملناصب وظيفية عالية وعوائد مالية مغرية

ًاملغرب العريب، إذ غرس يف أذهـان املتعلمـني أن إتقـاهنم للغـة األجنبيـة هييـئ هلـم مـستقبال 

ّل دراستهم اجلامعية أو يف تسلم وظائف ذات عوائد مالية، وهـذا مـا كـون ًمرشقا إن يف إكام

أن تبـدت نظـرة «دافعية لدهيم يف اإلقبال عىل اللغات األجنبية وإمهـال لغـتهم القوميـة بعـد 

فوقية من الفرانكفونيني إىل املؤهلني بالعربية ووصمهم بـالتخلف والرجعيـة، فغـدا هـؤالء 

 التي يمسك بزمامها أصحاب الفرانكفونيـة يف أعـىل هيئـات املعربون بعيدين عن الوظائف

»الدولة واملؤسسات الرتبوية وغريها
)١(

.

                                               
 - وزارة الثقافة السورية- جملة احلياة الفكرية-وضع اللسان العريب يف اجلزائر -الدكتور عامر الطالبي) ١(

.٩٨ص ٢٠٠٩العدد الثاين 
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ومن منعكسات العوملة والـرتويج لثقافتهـا القطبيـة الواحـدة ولغتهـا اإلنجليزيـة مـا 

نالحظه عىل األرض العربية من مدارس وجامعات أجنبية تتبع يف مناهجها إىل جهات مـن 

.ريب، إذ ال عالقة هلذه املناهج بثقافة املجتمع العريب وتارخيه وحضارتهخارج الوطن الع

وهذه املدارس واجلامعـات جتـذب أفـضل التالميـذ والطلبـة إليهـا مـن أبنـاء الطبقـة 

االجتامعية العليا والوسطى، وهـؤالء يعيـشون غربـاء يف وطـنهم األم ألهنـم ال يـستطيعون 

سموعة يف أجواء تلك املدارس واجلامعاتالتفاعل معه عرب الكلمة املقروءة وامل
)١(

.

ُوإذا كان االستعامر من قبل بمختلـف رضوبـه قـد حـارب اللغـة العربيـة إن يف دول 

املغرب العريب أو يف بالد الشام عىل يد االسـتعامر الفرنـيس أو يف مـرص وفلـسطني والعـراق 

ًال مـستمرا يف بالدنـا عىل يد االستعامر الربيطاين فـإن حـرب اللغـات يف ظـل العوملـة مـا يـز

 –ُالعربية، وما عجز االستعامر عن حتقيقه مـن قبـل يف إبعـاد العربيـة وهتميـشها نقـوم نحـن 

 بإنفاذه بأيدينا عندما نـستعمل اللغـة اإلنجليزيـة يف التعلـيم يف جامعاتنـا ويف - أبناء العربية

معـات اخلاصـة املدارس اخلاصة ونبعد العربية، وعنـدما تـستقطب املـدارس اخلاصـة واجلا

أبناء الطبقات العليا واملتوسطة، وعندما يفسح يف املجال للخرجيني فيها بالتوظيف، وحيـال 

.دون اخلرجيني املؤهلني بالعربية

ًوها نحن أوالء بعملنا هذا نكون عونا ملهنديس العوملـة يف إنفـاذ مـرشوعهم الرامـي 

.ان اللغة القوميةإىل فرض لغة العوملة يف العملية التعليمية التعلمية مك

ــة تعــزز اســتعامل العاميــة  ــظ أن العومل ــدان اإلعــالم فإننــا نالح وإذا انتقلنــا إىل مي

واللهجات املحلية، فإذا الربامج واملسلسالت املؤلفة واملدبلجة واملنوعـات تبـث بالعاميـة، 

 وهذه الربامج تنخر يف اجلسد العريب وتفصل بني أعضائه بتعزيزها تلـك اللهجـات املحليـة

.املغرقة يف عاميتها

                                               
 - جملة احلياة الفكرية -اللغة العربية يف دولة قطر بني العناية والشكوى  -  الدكتور يوسف القرضاوي )١(

.١٢٦ ص٢٠٠٩ دمشق - وزارة الثقافة السورية -العدد الثاين 
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ومل يقترص استعامل العامية عىل مسلسالت الدراما املؤلفة أو املدبلجة، وإنام امتد 

تشري اإلحصاءات إىل وجود مـا «إىل احلوارات واللقاءات الثقافية والربامج الدينية، إذ 

ًطابـا ال يقل عن ستني قناة تلفزية دينية تسبح يف الفضاء العريب تقدم يف أحيـان كثـرية خ

ًدينيا واعظا يعتمد العامية بحجة التبسيط والتسهيل والوصـول إىل خمتلـف املـستويات  ً

»كام يزعم أصحابه
)١(

.

وثمة ظاهرة انترشت بني الشباب العريب وهي استخدام احلروف الالتينيـة عـىل أهنـا 

ربيـة بديل للحروف العربية يف كتابة رسائل اهلاتف املحمول، وتسهم القنوات الفضائية الع

ًأيضا والسيام الغنائية منها يف نرش هذه الظاهرة، فهـي تعمـل عـىل إحـالل احلـرف الالتينـي 

حمل احلرف العـريب يف الكتابـة العربيـة، ويظهـر ذلـك مـن خـالل الرسـائل التـي يبعـث هبـا 

.املشاهدون الشباب بعضهم إىل بعضهم اآلخر عرب رشيط الرسائل التابع للقناة

ــا أن نتــصور بعــد مــدة وجــود جيــل ال جييــد القــراءة ويف ظــل هــذه األجــواء يم كنن

والكتابة بالعربية إال من خالل احلروف الالتينية ليحقق بـذلك بـوعي منـه أو بـال وعـي مـا 

حــاول االســتعامر أن يقــوم بــه عــىل مــدار ســنوات االحــتالل ألرجــاء مــن الــوطن العــريب 

ستني أصبحت أكثـر قـدرة عـىل وأخفق، وكأن القنوات الغنائية العربية وعددها يزيد عىل ال

حماربة الفصيحة من االستعامر
)٢(

.

وإذا كانت اللغة العربية عـىل نطـاق الـساحة القوميـة تنـأى عـن الـسالمة اللغويـة يف 

أغلب الـربامج التـي تبثهـا أجهـزة اإلعـالم املـسموعة واملرئيـة يف املسلـسالت التلفزيـة ويف 

خ فـإن ظـاهرة اإلعالنـات هـي األخـرى الـ..املرسحيات واللقاءات واحلـوارات واألغـاين

                                               
 دمشق - من بحوث مؤمتر العروبة واملستقبل-أثر اللغة يف املكون العريب -ّالدكتور حممود أمحد السيد) ١(

.٨٨ ص٢٠١٠ أيار ١٩-١٥

.٨٩املرجع السابق ص) ٢(
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تشغل الفتاهتـا أسـطح املبـاين والـساحات العامـة «تنأى عن استعامل العربية السليمة حيث 

ــرية واملركبــات العامــة وواجهــات املحــال  ــات الطــرق وواجهــات األبنيــة الكب ومنعطف

مالبـس التجارية، وال ختلو منها أغطية املرشوبات وأغلفة املـأكوالت وجـدران املالعـب و

»األطفال وكل ما يمكن أن تقع عليه العني يف احلياة العامة املدنية
)١(

.

ــالكلامت  ــاء أو ب ــة أو بالعربيــة املحــشوة باألخط ــات مــصوغة بالعامي وهــذه اإلعالن

ًاألجنبية، وهذا كله يسهم يف تشويه اللغة العربية، ويعد عامال سـلبيا يف اكتـساب املهـارات  ً

هنا هتدم ما تبنيه املدارس إذا افرتضنا أن هـذه املـدارس تـدرس فيهـا اللغوية لدى أبنائنا، إذ إ

.اللغة السليمة بصورة وافية

ــة للغــة  ــبالد العربي ــة يف ال ــصادية تــروج الــرشكات األجنبي ــة االقت ــل اهليمن ّويف ظ

ــرصفية والــسياحية،  ــة وامل ــامل التجاري ــة لغــة األع ــة اإلنجليزي ــبحت اللغ ــة، فأص األجنبي

ًجماالت العمل االقتصادية بل حوربت حربا شعواء، وأصـبح اجتيـاز وأقصيت العربية عن 

ًامتحان اللغة األجنبية حمادثة وكتابـة بنجـاح رشطـا مـن رشوط التعيـني يف القطـاعني العـام 

واخلاص، وأصبحت اللغة اإلنجليزية لغـة طبيعيـة مطلوبـة يف كثـري مـن األنـشطة يف احليـاة 

.الخ..ملؤسسات التجارية والرشكات السياحيةالعامة يف املجتمع كالوظائف الطبية وا

ومـن املالحــظ تــرسب املئــات مــن ألفــاظ اللغــة اإلنجليزيــة وصــيغها وتراكيبهــا إىل 

العاملني يف املجاالت االقتصادية، وقد تضاعف هذا الترسب واتسعت جماالتـه مـع ازديـاد 

والــسلع حركــة التجــارة واالســترياد، حيــث امــتألت األســواق بمختلــف أنــواع البــضائع 

واألدوات واألجهزة واملعدات األجنبية وألعاب الفيديو واحلاسوب وغريهـا حاملـة معهـا 

أسامءها وصفاهتا وعناوينها وتعريفاهتا بلغات البلدان التي أنتجتها وصدرهتا، وأغلبها مـن 

.البلدان الناطقة باإلنجليزية

                                               
 اجلمعية العربية لضامن اجلودة يف -التحديات اللغوية العامة للعربية املعارصة -الدكتور أمحد درويش) ١(

.١٨٧ ص٢٠٠٩ القاهرة -التعليم
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ــ ــشار اللهج ــل يف انت ــريب تتمث ــيج الع ــرى يف دول اخلل ــاهرة أخ ــة وثمــة ظ ات العامي

واختالفهــا يف النطــق واألداء والتــرصيف لــدى العاملــة اآلســيوية، وهــذه اللهجــات مل تعــد 

لتهدد العربية يف السوق وجماالت العمل فقط، بل حتى داخـل البيـوت نفـسها، حتـى إنـك 

لتجد يف البيت الواحد عدة جنـسيات تـتكلم عـدة لغـات وختـتلط باألطفـال يف سـن التـأثر 

ًالطفل بعيدا عن لغة أمه العربية التي قلام تتفرغ له، وعـن لغـة أبيـه املـشغول والتلقي، فينشأ 

عنه بعمله وجتارته ومهنته وأصدقائه
)١(

.

وإذا أضفنا إىل ذلك انتشار الشعر النبطي عىل حساب الشعر العريب الفـصيح حيـث 

اجههـا تقام له املهرجانات، وختصص له اجلوائز الكبرية، أدركنـا حجـم التحـديات التـي تو

.اللغة العربية يف دول اخلليج العريب

وليــست دول املغــرب العــريب يف منــأى عــن هــذه التحــديات، فهنالــك عــدة لغــات 

متنوعة إىل جانـب العاميـة كاألمازيغيـة والفرنـسية واإلسـبانية واإلنجليزيـة، وهـذا يـشكل 

ًخليطا لغويا هجينا ناجتا عن استعامل لغة عىل حساب أخرى ً ً ً.

 واملغرب يعتقد الناس أن الفرنـسية هـي اللغـة الراقيـة التـي تتـيح فـرص ويف اجلزائر

العمل والرقي االجتامعي واالقتصادي ملن يتقنها، وأن اللغة الوطنية عـائق دون هـذه امليـزة 

ًاملهمة، فتهيمن الفرنسية عىل السوق اللغوي، وتكون عنرصا ضاغطا يعمـق هيمنـة النخبـة  ً

الال مساواة االجتامعية والثقافية واللغويـة، وغـدت الفرنـسية الناطقة هبا، ويرسخ التبعية و

ًأداة لسيطرة النخبـة املتقنـة هلـا، وعنـرصا طبقيـا ذا قيمـة اقتـصادية تتـوىل األعـامل املهمـة يف  ً

املجتمع عىل حساب العربية، وما يزال املؤهلون بالعربية يعانون التهميش يف سـوق العمـل 

.هلني بالفرنسية يف اإلدارة واالقتصاديف حني أن سوق العمل مفتوح للمؤ

                                               
 - الفكرية جملة احلياة -اللغة العربية يف دولة قطر بني العناية والشكوى -الدكتور يوسف القرضاوي) ١(

.١٢٧ ص٢٠٠٩ وزارة الثقافة السورية -العدد الثاين
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ونخلص إىل القول إن العوملة بمراميها االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتامعيـة 

واإلعالمية قد أثرت بصورة سلبية يف مكانة اللغة العربيـة إن مـن حيـث هيمنتهـا الـسياسية 

ة اإلنجليزيــة يف واحلـؤول دون وحــدة العــرب وحماربــة لغــتهم القوميـة وفــرض لغــة العوملــ

ــات، والــسعي إىل  التعلــيم مكــان العربيــة، وإن مــن حيــث تــشجيع العاميــات ولغــة األقلي

سريورة العامية يف اإلعـالم والتواصـل، وإن مـن حيـث اعـتامد اللغـة األجنبيـة يف الـشؤون 

االقتصادية والتجارية وفـتح بـاب التوظيـف ألبنـاء الطبقـات االجتامعيـة العاليـة، وإن مـن 

.الخ...»اإلنرتنت«وعرب الشابكة » التكنولوجيا« اإلنجليزية يف التقانة حيث نرش

را-اا     

إن العوملة واقع ال جيدي معه أسلوب الرفض، بل هي تيار بـدأ باالقتـصاد وامتـد إىل 

ــه، وال نــرى أن تــضييق اخلنــاق عــىل قنــوات  ــة، وأصــبح واقعــا نعــيش في ًالــسياسة والثقاف

ًثقافتنـا وأي ثقافـة أخـرى وافـدة سـيكون حـال ناجحـا، فلـم يعـد ثمـة جمـال التواصـل بـني  ً

لالنعــزال والتقوقــع، وال يــصح باملقابــل إطــالق العنــان لكــل مــا هــو وارد بعجــره وبجــره 

.بدعوى االنفتاح

ويف ضـوء ذلـك كـان البـد مـن اختـاذ عـدد مـن اإلجـراءات ملواجهـة اآلثـار الـسلبية 

. يئة منها بام يالئم مناخنا وأرضنا وتربتنا وحيافظ عىل هويتناللعوملة، واختيار اجلوانب املض

:ومن هذه اإلجراءات

ــة -١ ــرار الــسيايس امللــزم، ووضــع سياســة لغوي حــسم موضــوع التعريــب بإصــدار الق

.وختطيط لغوي يف ضوئها عىل الصعيدين القومي والوطني

 ميـادين العلـوم تفعيل الرتمجة إىل اللغـة العربيـة يف مجيـع ميـادين املعرفـة والسـيام- ٢

، ذلك ألن الرتمجـة العلميـة وتعريـب التعلـيم يعـدان مـن )التكنولوجيا(والتقانة 

وسائل إغنـاء اللغـة العلميـة والتقانيـة للقـوى العاملـة، وهلـذه اللغـة األم دور يف 
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حتسني مردود القوى العاملة، ويتنامى دورهـا مـع التوجـه نحـو االقتـصاد املبنـي 

.عىل املعرفة

العربيــة بــني األقليـات غــري العربيــة التــي تعـيش يف الــبالد العربيــة، وبــني نـرش اللغــة -٣

اجلاليات العربية واجلاليات املسلمة التـي تعـيش يف البلـدان الغربيـة، وبـني النـاطقني 

.بغري العربية ممن يرغب يف تعلم العربية

ــرب، إذ -٤ ــن غــري الع ــسلمني م ــاط امل ــة يف أوس ــة العربي الــسعي إىل إحــداث عوملــة للغ

استطاعة العرب تقـديم مـواد وبـرامج علميـة وفكريـة وقرآنيـة ورشعيـة مكتوبـة أو ب

مسموعة، وكلهـا مـصوغة بالعربيـة الفـصيحة والـسليمة، وآخـذة باحلـسبان العالقـة 

الوثيقة بني اللغة العربية والـدين اإلسـالمي مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى يمكـن أن 

.الفصيحةيؤدي ذلك إىل تقليل شأن اللهجات املحلية لصالح 

اعتامد الوسطية واالعتدال عىل أنه منهج علمي وعمـيل سـليم إلخـراج املجتمـع مـن -٥

أزمته اخلانقة يف ظل العوملة وانعكاساهتا السلبية، ونبذ التطـرف والعنـف يف اخلطـاب 

الــديني، وجتــاوز خالفــات املــايض الفكريــة والــسياسية واالجتامعيــة، والعمــل عــىل 

. للوحدة الوطنيةًالتقريب بني املذاهب حتقيقا

اإلفادة من تراثنا العريب يف تعزيز القيم اإلنسانية يف عملية التواصل واحلـوار بـني - ٦

مـن ) الـخ..املحبـة، احلـوار، التـسامح، قبـول اآلخـر، الـسالم(الثقافات من مثل 

ًجهة، واإلفادة منه أيضا يف مد التعريب باملصطلحات يف خمتلـف جمـاالت العلـوم 

.من جهة ثانية

كيز عىل أساليب التفكري العلمي يف مجيع مراحل التعليم حتى يتمكن أبنـاء األمـة الرت-٧

ــف  ــني الزي ــزوا ب ــوعي مــن أن يمي ــد املوض ــري الناق ــارات التفك ــن مه ــه م ــام يملكون ب

.واحلقيقة، والغث والسمني يف ظل العوملة
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األجنبية، الرتكيز عىل الثقة بالنفس واستئصال الشعور بالدونية واالنبهار جتاه الثقافة -٨

واستئــصال عقــدة التــصاغر مــن حياتنــا الثقافيــة، وعقــدة التــشكيك يف تــاريخ األمــة 

ــانني املعرفــة يف مــسرية  ــه األمــة العربيــة اإلســالمية مــن أف ــان مــا قدمت وتراثهــا، وتبي

.احلضارة البرشية

ء إيالء اإلعالم األمهية واعتامد اللغة السليمة يف القنوات الفضائية ويف اإلعالم املقرو-٩

.واملسموع واملرئي

السعي احلثيث إلثراء املحتـوى الرقمـي العـريب عـىل الـشابكة، وختـصيص اجلـوائز - ١٠

.ألفضل املواقع التي تعتمد العربية الفصيحة

تعزيــز التعــاون بــني اجلهــود الرســمية وجهــود املجتمــع املــدين يف جمــال النهــوض - ١١

.بالواقع اللغوي واالرتقاء به

، »العربيـة الفـصيحة«جنبية إىل جانب إتقان اللغـة األم السعي إىل إتقان اللغات األ- ١٢

.وهذا من شأنه إغناء عملية التعريب

إنفاذ مرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمـع املعرفـة الـذي تقـدمت بـه - ١٣

) مـارس(اجلمهورية العربية السورية إىل مـؤمتر القمـة العـريب املنعقـد بدمـشق يف آذار 

ّؤمتر وقدم الشكر للجمهورية العربية السورية عـىل مبادرهتـا ، واعتمده امل٢٠٠٨عام 

.إلطالق هذا املرشوع الرائد
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 اجلمعيـة -التحديات اللغوية العامة للعربيـة املعـارصة -الدكتور أمحد درويش-١

.٢٠٠٩ القاهرة -العربية لضامن اجلودة يف التعليم

 دار الفكـر -؟ما العوملة -سن حنفيالدكتور صادق جالل العظم والدكتور ح-٢

.٢٠٠٢بدمشق 

 - جملة احلياة الفكريـة-وضع اللسان العريب يف اجلزائر -الدكتور عامر الطالبي-٣

.٢٠٠٩وزارة الثقافة السورية 

ــسيد-٤ ــة -أثــر اللغــة يف املكــون العــريب -ّالــدكتور حممــود أمحــد ال  مــؤمتر العروب

.٢٠١٠ دمشق -واملستقبل

 -  منشورات وزارة الثقافة١ ج-مقاالت يف الثقافة -ّلسيدالدكتور حممود أمحد ا-٥

.٢٠٠٤دمشق 

 ترمجة سامي شمعون -تاريخ اللغات ومستقبلها -)عامل بابيل( هارالد هارسان-٦

 -  املجلس الوطني للثقافة والفنون والدراسات-ومراجعة حممد حرب فرزات

.٢٠٠٦الدوحة 
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  م=الإلعٍّ=ا٪ و+ِةفَ=اقَلثَ= ْايف= ةُبيرلع= ْاةُللغَ=ْا

.أبعاد اللغة العربية ً-أوال

.اللغة العربية يف الثقافة -ًثانيا

. انحسار العربية يف العملية التعليمية التعلمية-١

. العزوف عن القراءة-٢

. القصور يف ثقافة األطفال-٣

 غلبة اللهجات العامية يف بعض مصادر الثقافة مـن جهـة، واللغـة األجنبيـة -٤

.بعضها اآلخر من جهة ثانيةيف 

. ضآلة الرتمجة يف رصحنا الثقايف-٥

.»اإلنرتنت« ضآلة املحتوى الرقمي باللغة العربية عىل الشابكة -٦

. القصور يف عملية تنسيق املصطلحات بالعربية-٧

. التلكؤ يف مواكبة مستجدات روح العرص-٨

. التلوث اللغوي يف البيئة-٩

.امية إىل طمس اهلوية العربية وإبعاد العربية تعدد املرشوعات الر-١٠

.اللغة يف اإلعالم -ًثالثا

.من سبل النهوض -ًرابعا
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�  

  م=الإلعٍّ=اْ٪ و+ِةفَ=اقَلثَ= ْايف= ةُربيلع= ْاةُللغَ=ْا


ــة  ــا يف الثقاف ــة وواقعه ــة العربي ــاد اللغ ــني أبع ــوجز أن نب ــصل امل ــذا الف ــاول يف ه نح

ــل  ــالم، لنتوص ــذين واإلع ــع، آخ ــذلك الواق ــوض ب ــصوى للنه ــض ال ــم بع ــريا إىل رس ًأخ

باحلسبان أن معاجلة هذا املوضوع حتتـاج إىل بحـوث مستفيـضة تـسلط األضـواء عليـه، وال 

ّيمكن لبحث واحد أن حييط به كليا، ولكن ما ال يدرك كله ال يرتك جله ً.

أو-ا د اأ   

ويـة، اللغـة فكـره ولـسانه، ويف الوقـت نفـسه إن اإلنسان يف جوهره ليس إال لغة وه

ًانتامؤه، وهذه كلهـا هـي هويتـه وحقيقتـه وإنيتـه، وال يمكننـا أن نتـصور إنـسانا وال جمتمعـا  ً

من غري هويـة، وال هويـة مـن غـري لغـة، وثمـة ارتبـاط بـني اللغـة واهلويـة، واملحافظـة عـىل 

فاللغـة هـي هويـة األمـة، . خـرىإحدامها حمافظة عىل األخرى، ويف إنقاذ إحدامها إنقـاذ لأل

وأمارة عىل شخصيتها، وذاتيتها الثقافية، حتافظ عىل اهلويـة مـن الـضياع، وعـىل الشخـصية 

مــن الــذوبان واالســتالب، ومــا مــن أمــة أضــاعت لــساهنا إال أضــاعت تارخيهــا، وســوف 

ال ًتضيع حارضهـا ومـستقبلها، وال يمكـن ألمـة أن تبـدع علـام إال بلغتهـا األم، وال تنميـة إ

.باستعامل اللغة الوطنية

ًوها هـي ذي الـشواهد العامليـة تثبـت أن ثمـة دوال تبـوأت مراحـل متقدمـة يف سـلم 

التنمية البرشية كانت تـستخدم لغتهـا الوطنيـة يف جمـاالت تقـدمها وارتقائهـا، فهـا هـي ذي 
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ملرتبـة كوريا حتتل املرتبة السابعة والعرشين يف سلم التنمية البرشية، وقـد وصـلت إىل هـذه ا

بلغتها الوطنية ال باألجنبية، وها هي ذي باكستان، وهي دولة صناعية نووية، بنت هنـضتها 

بلغتها ال باإلنجليزية، وها هي ذي إرسائيل العنرصية أحيت لغتها العربيـة امليتـة منـذ ألفـي 

ــمي  ــا الرس ــاة يف تعليمه ــا إىل احلي ــا أعادهت ــة، إذ إهن ــاة كاف ــاالت احلي ــستعملها يف جم ــنة لت س

ّواخلاص ويف مجيع شؤون حياهتا، وها هي ذي جامعاهتا تدرس بالعربية، وسـمت اجلامعـة 

َاألوىل لدهيا اجلامعة العربية نسبة إىل اللغة والثقافة التي تريد إحياءها وتطويرها مـن خـالل 

التدريس هبا، والبحث العلمي بوسـاطتها، وال توجـد يف إرسائيـل مدرسـة واحـدة تـدرس 

.بغري العربية

ن وظــائف اللغــة عامــة تتمثــل يف التفكــري والتواصــل والتعبــري، ذلــك ألن اللغــة وإ

والفكر وجهان لعملة واحدة، وال تنقل األفكار إال بوساطة الرموز اللفظية، وباللغة يطلـع 

ًاملرء عىل ثقافة جمتمعه ماضيا وحـارضا ومـستقبال، ويطلـع عـىل جتـارب اآلخـرين، كـام أنـه  ً ً

ّبه وثقافة أمته، وباللغة يفّكر، ويعلم، ويتعلم، ويبلغ، ويرفـه، وهبـا ُيطلع اآلخرين عىل جتار
ّ ّ ّ

.ّيعرب عن مشاعره وعواطفه وأحاسيسه، ويطور جتارب حياته، ويتواصل مع اآلخرين

ًبيد أن للغتنا العربية، فضال عن ذلك كلـه، أبعـادا أخـرى تتمثـل يف البعـدين الـديني  ً َ

 نـزل بـه الـروح األمـني عـىل قلـب الرسـول العـريب والقومي، فهي لغة القرآن الكريم الذي

ً آية لنبوته، وتأييدا لدعوته، ودستورا ألمتهالكريم  ً ً.

ِّأما البعـد القـومي للغـة العربيـة فيتمثـل يف أن العربيـة الفـصيحة هـي اللغـة املوحـدة 

ّواملوحدة عىل الصعيد العريب، يف حني أن اللهجات العامية تفرق بني أبناء األمة، ال  بل إهنـا َّ

:ّتفرق بني أبناء القطر الواحد، ورحم اهللا أمري الشعراء أمحد شوقي إذ يقول

ــــــق ــــــف ونط ــــــري خمتل ــــــان غ ُبي
ٍ

ــــــالد  ٌ ــــــت ب ــــــا إذا اختلف   ٌوجيمعن

ولغتنا العربية هي حاملة أفانني احلضارة العربيـة اإلسـالمية، وهـي الثقافـة العربيـة، 
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احلنـون، وحـصنها األخـري يف مل الـشمل، وروح األمة العربية وذاكرهتـا، وحـضنها الـدافئ 
ّ

.وتوحيد الفكر بني أبناء األمة، واحلفاظ عىل كياهنا وذاتيتها

ومادامت العربية عىل هذا النحو فام واقعها يف الثقافة واإلعالم؟

م-ا  ا ا   

ي العربيـة إذا كانت دساتري الدول العربية تنص عىل أن اللغـة الرسـمية يف الدولـة هـ

الفصيحة فإننا نالحظ أن ثمة هوة بني ما تنص عليه الدساتري وما يطبـق عـىل أرض الواقـع 

أمام نظر املسؤولني وبرعايتهم، ألهنم لـو رغبـوا يف أن تتبـوأ العربيـة املكانـة اجلـديرة هبـا يف 

لغـة رضوب الثقافة كافة كانوا أصدروا القرار السيايس الالزم للتعريب املتضمن سريورة ال

.العربية، وانتشارها عىل مجيع الصعد، ويف املنظومات كافة، ومنها املنظومة الثقافية

:وإذا ألقينا نظرة عىل واقع العربية يف املنظومة الثقافية أللفينا ما ييل

: انحسار العربية يف العملية التعليمية التعلمية-١

 التعلميـة، إذ تـسيطر اللغـة ًإن ثمة انحـسارا للعربيـة الفـصيحة يف العمليـة التعليميـة

الفرنــسية يف جامعــات املغــرب العــريب ومعاهــده، وهتــيمن اللغــة اإلنجليزيــة يف جامعــات 

ّاخلليج العريب ومعاهده، وأن اجلامعات اخلاصة ال بل املدارس اخلاصة أيضا تدرس أغلـب 
ً

.موادها باألجنبية حتى يف مواد العلوم اإلنسانية

املغرب العريب واخلليج العـريب يـرشف عـىل هـذا التعلـيم ففي التعليم العايل يف دول 

أساتذة وإداريون مل يتخلصوا من هيمنة األجنبيـة، وهـم يقفـون يف وجـه العربيـة وينظـرون 

نظرة فوقية إىل املؤهلني هبا، ويصفوهنم بالتخلف، وغدا التعليم العايل قلعة حصينة للتعليم 

زية يف دول اخلليج العريببالفرنسية يف دول املغرب العريب، وباإلنجلي
)١(

 

                                               
٤٤ ص٢٠١٠ دمشق - الثقافة السورية وزارة-ًاللغة العربية واقعا وارتقاء -ّ الدكتور حممود أمحد السيد)١(
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ّففي دولة قطر، تعلـم املـواد العلميـة يف مراحـل التعلـيم العـام باإلنجليزيـة، وجـيء 

ـــوم والرياضـــيات  ـــة والعل ـــدريس اللغـــة اإلنجليزي بمدرســـني بريطـــانيني وأمـــريكيني لت

يعة ّويف التعلـيم العـايل تـدرس مــواد املعرفـة باإلنجليزيـة حتـى يف كليـة الــرش. واملعلوماتيـة

.والعلوم اإلنسانية واالجتامعية

ًويف اإلمارات العربية املتحدة، تـدرس العلـوم والرياضـيات باإلنجليزيـة أيـضا مـن 
ّ

الـصف األول حتــى الـصف الثــاين عـرش، وهتــيمن اإلنجليزيـة عــىل التخصـصات كافــة يف 

.ّالتعليم العايل، وامتدت إىل قسم اللغة العربية حيث تدرس بعض املقررات هبا

 السعودية ثمة قرار من وزارة الرتبية يسمح للمدارس اخلاصـة بتـدريس العلـوم ويف

.والرياضيات باللغة األجنبية
)١(

وليس ثمة حوافز ملـدريس اللغـة العربيـة مـن حيـث الرواتـب والرتقيـة والتـدريب، 

ويفضل مدرسو اللغة اإلنجليزية عليهم، وهناك نظـرة فوقيـة مـن ذوي الثقافـة اإلنجليزيـة 

.ملؤهلني بالعربيةإىل ا

ويف اجتامعات أوليـاء األمـور يف املـدارس اخلاصـة يف بعـض الـدول العربيـة يطلـب 

املرشفون إىل األهلني التحدث مع أبنائهم يف البيوت باللغة األجنبية
)٢(

.

ًويعد التمكن من اللغة اإلنجليزية أساسا للقبـول والتـدريس والتخاطـب الرسـمي 

ألقسام العلمية يف اجلامعات اخلليجية حتى إن أقسام الطـب والنشاطات البحثية يف معظم ا

والعلوم الطبيـة املـساندة والعلـوم الطبيعيـة والبحثيـة ال يقبـل فيهـا إال املتفوقـون يف معرفـة 

أمـا مهــارات اللغـة العربيــة فـال يــذكر منهـا يشء، ألهنــا ال . اإلنجليزيـة بمختلـف مهاراهتــا

                                               
.٤٥ ص٢٠١٠ دمشق -  وزارة الثقافة السورية- ًاللغة العربية واقعا وارتقاء - ّالدكتور حممود أمحد السيد )١(

 الوثيقـة اإلقليميـة ملنـاهج تعلـيم -التحديات اللغوية العامة للعربية املعارصة - الدكتور أمحد درويش)٢(

 .١٨٥ ص٢٠٠٩ القاهرة - اجلمعية العربية لضامن اجلودة يف التعليم-وتعلم اللغة العربية



- ٦٥ -

ود ضيقة من التعامل، ويف تدريس قليـل مـن املـواد تستعمل يف مثل هذه األقسام إال يف حد

التكميلية املهمشة، وهذا مـا يقلـل مـن ممارسـتها بـني املنتـسبني إىل هـذه األقـسام مـن أفـراد 

املجتمع، ويؤدي هبم يف النهاية إىل نسيان الكثري مما تعلموه من قواعدها ومهاراهتـا، ويـدفع 

 اإلحساس بقلة فاعليتها، عىل اعتبار أهنـا مـواد هبم يف هناية األمر إىل االنرصاف عنها بدافع

ًغري أساسية، ولن تكون مهمة مستقبال مقارنة باإلنجليزية التي يبرش التفوق فيها بمـستقبل 

واعد، وأحالم مجيلـة، ومناصـب وظيفيـة عاليـة، وعوائـد ماليـة مغريـة، وهـذا مـا يـضعف 

والءهم للعربية ولثقافتها يف كثري من األحيان
)١(

.

اإلجراءات واملامرسات كافة تشري إىل أن ما عجـز االسـتعامر عـن حتقيقـه يف إبعـاد وهذه 

اللغة العربية وهتميشها قد حتقق عىل أيدي أبناء اللغة أنفسهم بـوعي مـنهم أو بـال وعـي، عنـدما 

فرت االنتامء لدهيم، وإذا فرت االنتامء وضعف يتحلل املرء من قيمه، ويـتخىل عـن كثـري مـن دعـائم 

والتحلل من االنتامء سلسلة متـى بـدأت تالحقـت تأثرياهتـا . ه إىل جانب ختليه عن قوميتهإنسانيت

.وتضاعفت، والنتيجة واحدة هي أن خيرس اإلنسان نفسه، وخترس األمة هويتها

ــة  ــة التعليمي ــا يف العملي ــة الفــصيحة فيه ــع التــي تــستخدم العربي أمــا يف بعــض املواق

ًام العاميــة واأللفــاظ األجنبيــة أيــضا، وكثــرة يف ًالتعلميــة فإنــك جتــد جنوحــا نحــو اســتخد

ًاألخطاء اللغوية يف املحادثة والقراءة والكتابـة، وقـصورا يف التعبـري اللغـوي، كـام أن اللغـة 

تــؤدى بــأردأ املنــاهج، ويتــوىل تعليمهــا مدرســون ليــسوا عــىل مــستوى كــاف مــن التأهيــل، 
ٍ

ًا بــني التلميــذ وهــذه اللغــة ًوتعــرض عــىل التالميــذ بأبــشع الوســائل، ويفــصل فــصال تامــ

بمختلـف احلـواجز، فهـي لغـة ميتـة يف حياتــه اليوميـة، ال جيـد التـشجيع عـىل إجادهتــا، وال 

                                               
علمهـا والتعلـيم هبـا التحديات التي تواجهها اللغة العربية املعـارصة يف ت - الدكتور أمحد حممد املعتوق)١(

 رؤيـة مـستقبلية -اللغة العربية والتعلـيم -ً اململكة العربية السعودية نموذجا-يف دول اخلليج العريب

.٣٤٤ ص٢٠٠٨ أبو ظبي -للتطوير
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النصوص اجليدة التـي جتعلـه يتعلـق هبـا
)١(

، وجـاءت نـصوص احلداثـة متـدثرة بـالغموض 

ًوالال معقول والتفكك السياقي لتجعل من نصوص الشعر عىل وجـه اخلـصوص نـصوصا 

 هزيلة ومعزولة عن الذائقة الفنية، وأصبح الرتكيز عىل رصف الكلامت املتنافرةهبلوانية
)٢(

.

: العزوف عن القراءة-٢

ّمل يفلح النظـام الرتبـوي العـريب يف ختـريج القـارئ اجليـد املتمثـل للمقـروء، واملـزود 

فلـح يف بالفهم ملا بني السطور وما وراء السطور، وبالتحليل والنقد املوضوعي، كـام أنـه مل ي

.إكساب اخلرجيني مهارات التعلم الذايت الذي هو أساس للتعلم املستمر مدى احلياة

ًوال يعد املواطن مواكبا لروح العرص إال إذا كان قارئا جيـدا لـيس يف جمـال ختصـصه  ً ً

.فقط، وإنام يف املجال الثقايف عامة

التعلـيم العـام ًومن املالحظ أن ثمة عزوفا عن القراءة لـدى املتخـرجني يف مـدارس 

واجلــامعي، وهــذا األمــر ال نالحظــه لــدى األقــوام األخــرى، إذ تــشري اإلحــصاءات إىل أن 

ًالغريب يقرأ أربعني كتابا يف العام، وأن اإلرسائـييل يقـرأ مخـسة وثالثـني كتابـا، وأن الـسنغايل  ً

ًيقرأ أربعة كتب، يف حني نجد يف الوطن العريب أن كتابا واحدا لكل ثامنني شخـصا ً ، ونحـن ً

. !!»إقرأ«ويا لألسف أمة 

: القصور يف ثقافة األطفال-٣

ًأطفال األمة هم مستقبلها، وبقدر ما نعنى هبم نضمن مستقبال مرشقا ألمتنا، وتـدل  ً

الدراسات والبحوث عىل أن العرص الذهبي الكتساب اللغة بصورة عفوية تلقائيـة إنـام هـو 

).رياض األطفال(يف الطفولة املبكرة 

                                               
 وزارة الثقافـة -)٢( العدد - جملة احلياة الفكرية-أزمة اللغة العربية يف التعليم - الدكتور أمحد ضبيب)١(

 .٢٦ ص٢٠٠٩ دمشق -السورية

 .٢٧ املرجع السابق ص)٢(
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قع يدل عىل أن هذه الرشحية العمرية مهملة يف وطننا العريب، إذ ال يتجـاوز والوا

%، كام أن مربيات هذه املرحلـة لـسن معـدات ١٣نسبة امللتحقني بالرياض من األطفال 

ًإعدادا تربويا عىل مستوى جامعي ًكام أن ثمة فقـرا وفاقـة يف مـواد الثقافـة املوجهـة إىل . ً

األطفال بصورة عامة
)١(

 ٥٢٠ًشري اإلحصاءات إىل أن يف الوطن العريب نحـوا مـن ، إذ ت

صحيفة يومية وأسبوعية، يوازي عدد املطبوعات يف دولة نامية مثل الباكـستان، حيـث 

 صـحيفة، وعـدد الـصحف األســبوعية إىل ١٩٥يـصل عـدد الـصحف اليوميـة فيهـا إىل 

. صحيفة٣٥٦

 ١٢-١٠لـة، ومنهـا  جم٦٢أما املجالت املخصصة لألطفال يف الوطن العـريب فهـي 

جملة فقط توزع عرب أقطار الوطن العريب، والبقية حملية التوزيع، وهذا العدد أقل من نـصف 

عدد املجالت املخصصة لألطفال يف دولة صغرية مثل الدانامرك التي ال يزيد عـدد سـكاهنا 

 جملــة ١٨٠عـىل مخــسة ماليــني نــسمة حيــث يــصل عــدد املجــالت املخصــصة لألطفــال إىل 

.ة وشهريةأسبوعي

ومن املالحظ أن املناخ الثقايف العام يشكو قلـة الوسـائل التثقيفيـة املتـوفرة لألطفـال 

من مكتبات ودور سينام وأجهزة وكتب وجمـالت، إضـافة إىل أن بعـض املجـالت الـصادرة 

 - تـان تـان-ميكـي«عربية يف لغتها، ولكنها أجنبية يف عناوينها وحمتوياهتا وأبطال قصـصها 

.»لخا..سوبرمان

وإذا ألقينا نظرة عىل لعب األطفال يف الوطن العريب فإننا نالحـظ أهنـا مـستوردة مـن 

ًالغرب أو من الرشق األقىص، وأن لغتها هي اإلنجليزية يف األعم األغلـب، وأن كثـريا مـن 

وال . »اللعـب احلربيـة«هذه األلعاب مشبع بالرموز والنامذج التي متجد قوة الغرب وأبطاله 

ــي عــن األلعــاب احلربيــة، فالــدمى تقــل األلعــا ب غــري احلربيــة يف تأثريهــا الثقــايف التخريب

                                               
.٢٢ ص٢٠٠٥ دمشق - الثقافة السورية وزارة-يف قضايا الطفولة -ّ الدكتور حممود السيد)١(
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ًواحليوانات، والبيوت واألدوات كلهـا حتمـل رمـوزا ومميـزات جتعـل مـن الغـرب نموذجـا  ً

»الخ..الدمى الشقراء ذات العيون الزرق والثياب الغربية«ًومثاال 
)١(

.

ا لغـة املجتمـع الـذي وضـعت والذي يدعو إىل األسف أن اللعب اعتمدت يف أغلبه

ًمادام البديل العريب غـري موجـود، وأن كثـريا » العربية الفصيحة«فيه عىل حساب اللغة األم 

ًمن هذه األلعاب ينقـل قـيام غربيـة أبرزهـا قيمـة االسـتهالك الـسهل يف مقابـل قيمـة اجلهـد 

.والبناء، وأن الكثري منها ال يمثل أي حتد ذهني، وال يتطلب أي مهارة

 غلبة اللهجات العامية يف بعض مـصادر الثقافـة مـن جهـة، واللغـة األجنبيـة يف بعـضها -٤

:اآلخر من جهة ثانية

ًتعد املرسحيات واألفالم السينامئية وسيطا جيدا يف نقل الثقافة اهلادفة وامللتزمة ً.

ومن يلق نظرة عىل املرسحيات التي تقدم إىل اجلمهور وعىل األفالم الـسينامئية التـي 

عــرض يف دور الــسينام جيــد أن اللهجــات العاميــة هــي التــي هتــيمن عليهــا، وطاملــا عــزف ت

ًبعضهم عن متابعتها بسبب اإلغراق يف استعامل العاميـة فيهـا حتـى إن كثـريا مـن املفـردات 

.والتعبريات فيها حتتاج إىل رشح، وقد رافق العرض ذلك الرشح

ناقش بعضها قضايا عربية فيـستخدم أما املؤمترات التي تعقد عىل األرض العربية وي

ًاملشاركون فيها اللغة األجنبية بديال عن العربية، وعىل هذا النحو يعمد ممثلو الدول العربية 

العربية «يف األمم املتحدة واملنظامت التابعة هلا عىل استعامل اللغة األجنبية مكان لغتهم األم 

لرســمية يف تلــك املواقــع، ويــسأل مــع أن لغــتهم معتمــدة بــني اللغــات الــست ا» الفــصيحة

كيف نريد من اآلخرين أن حيرتمونا ما دمنا ال نحرتم هويتنا وثقافـة أمتنـا متمثلـة يف : أحدنا

لغتنا األم؟

                                               
٣١ املرجع السابق ص)١(
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: ضآلة الرتمجة يف رصحنا الثقايف-٥

طاملا شكونا ضآلة ما يرتجم من اللغـات األجنبيـة إىل اللغـة العربيـة، ومـا ينقـل مـن 

األجنبية، وطاملا تردد عىل نطـاق الـساحة القوميـة أن عـدد الكتـب التـي العربية إىل اللغات 

ترمجت من عرص املأمون حتى اآلن هو يف حدود عرشة آالف كتاب، وهـذا العـدد يقـل عـام 

.ًترتمجه إسبانيا حاليا يف عام واحد، وما ترتمجه الربازيل يف أربع سنوات

لتــرسع، والعجلــة، واضــطراب أمــا اللغــة الــواردة يف الرتمجــة فيغلــب عــىل بعــضها ا

.املصطلحات، وارتكاب األخطاء اللغوية

ًويمكن أن تؤدي الرتمجة اآلليـة دورا كبـريا يف ميـدان الرتمجـة إىل العربيـة، ومنهـا إىل  ً

.اللغات األخرى، عىل أن ختضع اللغة املستخدمة فيها إىل املراجعة والتنقيح قبل اعتامدها

:»اإلنرتنت«العربية عىل الشابكة  ضآلة املحتوى الرقمي باللغة -٦

إىل أن » اإلنرتنـت«تشري اإلحصاءات املتعلقة بوضع اللغات املختلفـة عـىل الـشابكة 

ــني اللغــات، إذ تــصل نــسبتها إىل  ــل املرتبــة األوىل ب % يف حــني أن ٨٠اللغــة اإلنجليزيــة حتت

%، ٢أقـل مـن %، كام أن عدد املستخدمني العرب للشابكة هـو ٢نصيب العربية ال يزيد عىل 

% من سكان العامل٥مع أن عدد الناطقني بالعربية يصل إىل 
)١(

.

ومن الشواهد عىل ضعف املحتوى بالعربية أن حمتـوى املوسـوعة العربيـة احلـرة مـن 

ًحيث احلجم ال املضمون يامثل تقريبـا ربـع حمتـوى مقابلتهـا الـسويدية، علـام بـأن متكلمـي  ً

 مليـون، ٣٠٠ حني أن متكلمي العربيـة يزيـدون عـىل السويدية ال يزيد عىل تسعة ماليني يف

 ١٩٠.٠٠٠مقال مقابل ٧٧.٠٠٠وكان عدد املقاالت املنشورة عىل املوسوعة العربية احلرة 

مقال باللغة السويدية
)٢(

.

                                               
 املؤمتر الوطني األول لـصناعة املحتـوى الرقمـي -اللغة العربية عىل اإلنرتنت - الدكتور منصور فرح)١(

 .٢٠٠٩ حزيران -العريب بدمشق

 املؤمتر الوطني األول لصناعة - حلقيقةٌاملحتوى الرقمي العريب صورة - الدكتور نور الدين شيخ عبيد)٢(

 .٢٠٠٩ حزيران - دمشق–املحتوى الرقمي العريب 
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: القصور يف عملية تنسيق املصطلحات بالعربية-٧

حـدة تـساعد عـىل وهذه ثغرة يف واقع استعامل اللغة العربية، إذ إن املـصطلحات املو

ًإجياد اللغة املشرتكة ووضوح الرؤية فهام ومتثال وأداء، وطاملا شكا الدارسون من الفوىض يف  ً

استخدام املصطلحات، وغياب املنهجية املوحدة لوضـع املـصطلحات وتوليـدها، وغيـاب 

التنسيق بني اجلهات املعنية بوضع املصطلحات، والعفوية لدى بعض واضـعيها، وجهلهـم 

إضافة إىل تعدد الواضعني، وتعدد مناهجهم، واجلهـل باملـصطلحات الرتاثيـة احلديثـة، هلا، 

واختالف اخللفية الثقافية واللغوية للمرتمجني، وغياب االلتزام الصارم والدقيق من املؤلفني 

.واملرتمجني بام تم وضعه من مصطلحات نسقتها بعض اجلهات عىل املستوى القومي

:ستجدات روح العرص التلكؤ يف مواكبة م-٨

إن العرص الذي نحيا فيه هو عرص العلم والتقانة، وهـو عـرص التفجـر املعـريف، وإذا 

ــر  ــا تتفج ــضاعف فإهنــا يف عاملن ــى تت ــسنني حت ــات ال ــاج إىل مئ ــل حتت ــة مــن قب ــت املعرف ُكان

.وتتضاعف يف شهور قليلة

ًومـن املالحـظ عــىل الـصعيد العــريب أن ثمـة تلكـؤا وتبــاطؤا يف عمليـة مو اكبــة روح ً

العرص، وإذا كان للغتنا العربية أن تواكب مستجدات العرص يف مجيع ميادين املعرفة فام عـىل 

اجلامعات العربية وجمامع اللغة العربية ومراكز البحـوث واملـنظامت العربيـة واإلقليميـة إال 

 أن تواكب تلك املستجدات، وأن تضع التسميات بالعربية مقابل املصطلحات األجنبية مع

األخذ باحلسبان أن لغتنا العربية األم ولود تؤهلها خصائصها وسامهتا لوضع املـصطلحات 

.بكل سهولة

: التلوث اللغوي يف البيئة-٩

إذا كنا قـد الحظنـا أن البيئـة التعليميـة التعلميـة ال تتـسم بالنقـاء اللغـوي، وأن فيهـا 

ًتلوثـا فــإن التلـوث يــتجىل جتليـا واضــحا يف البيئـة العامــة،  ً ًإذ إن ثمـة جنوحــا إىل اســتخدام ً
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العامية واأللفاظ األجنبية يف خمتلف جمـاالت احليـاة، وتفاقمـت ظـاهرة إطـالق التـسميات 

األجنبية والعامية عـىل واجهـات املحـال التجاريـة ويف العالمـات التجاريـة عـىل املنتجـات 

لنـوادي، ويف الوطنية، ويف املـصانع واملعامـل واملطـاعم والفنـادق واملقـاهي والـرشكات وا

اإلعالنات التي توضع يف الشوارع واملحال العامة، ويف املطويات والنـرشات واإلعالنـات 

.الخ، إذ إن العامية اهلجينة ترسي كالنار يف اهلشيم عىل األلسنة...والالفتات

: تعدد املرشوعات الرامية إىل طمس اهلوية العربية وإبعاد العربية-١٠

: فيام ييلويتجىل بعض هذه املرشوعات

استبعاد مصطلح العروبـة والعربيـة والـوطن العـريب واألمـة العربيـة مـن مـرشوع   - أ 

.الرشق األوسط ومن الرشاكة األوربية املتوسطية

السعي إىل استبعاد اللغة العربيـة مـن بـني اللغـات العامليـة املعتمـدة يف هيئـة األمـم -ب 

لغــة ثانيــة يف امتحــان املتحــدة ومنظامهتــا، واســتبدال اللهجــات العاميــة عــىل أهنــا 

.الشهادة الثانوية ألبناء اجلالية العربية يف فرنسا باللغة العربية الفصيحة

ــشابكة   -ج  ــريب وعــىل ال ــوطن الع ــة يف ال ــات العامي ــشجيع اللهج ــت« ت ويف » اإلنرتن

.القنوات الفضائية، وتقديم الدعم املادي للباحثني يف تلك اللهجات

ــ  - د  ــة اإلس ــضارة العربي ــىل احل ــيم ع ــره،  التعت ــريب وتزوي ــاريخ الع ــشويه الت المية، وت

.»قتل األب«والدعوة إىل قطع العالقة مع الرتاث 

ـــ ــرص، -ه ــة روح الع ــدم مواكب ــصعوبة، والتخلــف، وع ــا بال ــة واهتامه ــة العربي  مهامج

يف التـدريس، وال يعـدون » اإلنجليزيـة، الفرنـسية«والدعوة إىل اعتامد اللغات الكونيـة 

.لكونيةالعربية من بني اللغات ا

. ختليص املناهج الرتبوية من القيم التي حتض عىل النضال ومقارعة األعداء واملحتلني  - و 

. مهامجة عمود الشعر العريب القديم، وختليص املناهج منه ووضع الشعر احلديث مكانه  - ز 
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. تقعيد العامية والكتابة هبا يف بعض رضوب األدب  -ح 

ثنية ونرشها يف املجتمـع منافـسة  إحياء بعض اللغات القديمة لبعض األقليات اال  -ط 

.للعربية بحجة حقوق اإلنسان

ٍتلك هي إشارات فقط إىل بعض من جوانب القصور يف بنيان لغتنـا العربيـة، ولـسنا 

وإذا كنا قد أرشنا إىل عدد من الثغرات املتعلقة بموقـع اللغـة العربيـة يف . هنا يف جمال احلرص

 البقـع املـضيئة يف رحـاب العربيـة عـىل الـصعيد منظومتنا الثقافية فال يمكننـا إغفـال بعـض

ًالقومي، إذ إن ثمة جهودا طيبة بذلت، بعضها فـردي، وبعـضها مجـاعي، بعـضها قامـت بـه 

وزارات ثقافة يف الدول العربية، وبعضها قامت به مؤسسات خاصة ومراكز كاملعهد العايل 

ني لإلبـداع الـشعري يف للعلوم التطبيقية يف دمشق، ومؤسسة عبد العزيـز بـن سـعود البـابط

الكويت، ومؤسسة مجعـة املاجـد يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، ومبـادرة امللـك عبـد 

العزيز للمحتوى العريب يف اململكة العربية السعودية، ومؤسسة حممـد بـن راشـد آل مكتـوم 

.ًيف دولة اإلمارات أيضا

ة للرتبيـة والثقافـة وبعض تلك اجلهود قامـت بـه مؤسـسات قوميـة كاملنظمـة العربيـ

ومن هـذه . والعلوم يف تونس، ومنها ما قامت به جمامع لغوية، ومنها ما قامت به اجلامعات

.ّاجلهود ما تم يف الوطن العريب، وجهود متت خارجه

َبيد أن تنوع هذه اجلهود يرسم أمامنا بصورة عفوية خريطة زاخرة اخلطوط، ولكنها 

 اجلهود وتقاطعها وانقطاعها، إقليميتهـا وقوميتهـا، خطوط متداخلة ومتشابكة متثل تكامل

مشكالهتا اجلزئية ومشكالهتا الكلية، اتساعها وضيقها، حذرها واندفاعها حتى ليتعـذر أن 

هتتدي إىل الوحدة بينها
)١(

، وهـذا إن دل عـىل يشء فـإنام يـدل عـىل غيـاب الـسياسة اللغويـة 

.والتخطيط اللغوي يف ضوئها عىل الصعيد القومي

                                               
 املؤمترات والندوات التي عقدهتا املـنظامت واهليئـات العربيـة حـول تعريـب - الدكتور شكري فيصل)١(

 .٥٠ ص١٩٨٢ عرض ودراسة -الت املصطلح والرتمجة والتأليفالتعليم اجلامعي يف جما
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-ا  ا   

غني عـن البيـان أن وسـائل اإلعـالم هـي أدوات حمايـدة، قـد تـستعمل لبنـاء العقـل 

والذوق، وقد تستخدم بصورة سلبية لتشويه العقل والذوق، وأن الـدور الـذي تقـوم بـه يف 

احلالتني يرتبط بطبيعـة الظـروف والـسياقات الـسياسية واالجتامعيـة والثقافيـة واحلـضارية 

.تعمل فيهاالتي 

ولقد كان للصحافة العربية يف القرن املايض أثر بارز يف تطوير اللغة العربيـة عـىل يـد 

إال أن األمـر اختلـف مـع ظهـور التلفـزة . رعيل من الصحفيني كانوا أدباء يف الوقـت نفـسه

عىل اخلريطة العربية يف مخسينيات القرن املايض، ومن ثم كان االنفجـار الـذي وقـع يف دنيـا 

، ومنذ ذلك التاريخ حتى اآلن تضاعف عدد القنـوات ١٩٩٠ضاء العريب مع مطلع عام الف

. قناة تنترش عىل أقامر اصطناعية خمتلفة٦٠٠الفضائية العربية ليزيد عىل 

ومن املالحظ أنه كـان للفـضائيات التلفزيـة العربيـة دور شـديد الـسلبية يف اإلرضار 

، MBC ظهـرت قنـاة ١٩٩١ء بعضها، ففي عـام باللغة العربية، وجتىل ذلك يف اختيار أسام

، وكان اختيار األسـامء Orbit وجمموعة قنوات ART ظهرت باقة قنوات ١٩٩٤ويف عام 

ًهنا داال عىل مواقف من اللغة العربية سيطر عىل عقـل املـسؤولني عنهـا ووجـداناهتم متـشيا  ً

.وهيمنة اللغة اإلنجليزيةمع احلداثة أو ما بعد احلداثة، ومع متطلبات العوملة وإفرازاهتا 

ومن املعروف . وجتىل اإلرضار بالعربية يف اعتامد اللهجات املحلية املغرقة يف عاميتها

أن العاميات أداة تفكيك لنسيج األمة الثقايف يف حني أن الفصيحة عامل توحيد كـام سـبقت 

ملدبلجـة ُاإلشارة إىل ذلـك مـن قبـل، وهـا هـي ذي أغلـب الـربامج واملسلـسالت املؤلفـة وا

واملنوعات تبث بالعامية، وكأهنـا تثبـت للمـواطن العـريب عقـم فكـرة أن العـرب يتحـدثون 

وهذه الـربامج تنخـر يف اجلـسد : ّبلغة واحدة عىل حد تعبري اإلعالمي الدكتور حممود خليل

.العريب وتفصل بني أعضائه بتعزيزها اللهجات املحلية واعتامدها
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 عىل القنوات الفضائية فإن اإلحـصاءات تـشري إىل وجـود وإذا انتقلنا إىل اخلطاب الديني

ًما ال يقل عن ستني قناة تلفزية دينية تسبح يف الفضاء العريب، وتقدم يف أحيان كثرية خطابـا دينيـا  ً

ًوعظيا يعتمد العامية بحجة التبسيط والوصول إىل خمتلف املستويات كام يزعم أصـحابه، وكـان 

.ي بالفصيحة، والقرآن الكريم ذروهتا وحارسهاًمتوقعا أن يكون اخلطاب الدين

وثمة ظاهرة انترشت بني الشباب العريب وهي استخدام احلروف الالتينيـة عـىل أهنـا 

وتسهم القنوات الفضائية العربيـة . بديل للحروف العربية يف كتابة رسائل اهلاتف املحمول

عـىل إحـالل احلـرف الالتينـي ًأيضا والسيام الغنائية منها يف نرش هذه الظاهرة، فهـي تعمـل 

ويظهـر ذلـك مـن خـالل الرسـائل التـي يبعـث هبـا . حمل احلرف العـريب يف الكتابـة العربيـة

.املشاهدون الشباب بعضهم إىل بعضهم اآلخر عرب رشيط الرسائل التابع للقناة

ويف ظل هذه األجواء يمكننا أن نتـصور بعـد مـدة وليـست ببعيـدة وجـود جيـل ال جييـد 

لكتابة بالعربية إال من خالل احلروف الالتينية ليحقـق بـذلك مـا حـاول االسـتعامر أن القراءة وا

يقوم به عىل مدار سنوات احتالله ألرجاء الوطن العريب وأخفق، وكأن القنوات الغنائية العربيـة 

.وعددها يزيد عىل الستني أصبحت أكثر قدرة عىل حماربة الفصيحة من االستعامر

يف الوقت نفسه الذي نـشري فيـه إىل جوانـب القـصور يف املجـال وال يمكننا أن ننسى 

اإلعالمي بعض اجلهود الطيبة التي أنجزت يف جمال العنايـة باللغـة العربيـة الفـصيحة إن يف 

الندوات الثقافية يف اإلذاعة والتلفزة التي تستخدم العربية يف حواراهتـا ومناقـشاهتا، وإن يف 

الم إىل العربية، وإن يف دبلجة بعض هـذه األفـالم، وإن جمال ترمجة بعض املسلسالت واألف

يف إنجاز بعض الربامج الثقافيـة املوجهـة إىل األطفـال واملـصوغة بالعربيـة الـسهلة امليـرسة، 

.الخ...وإن يف بعض الربامج واملسلسالت التارخيية والتوثيقية، وإن يف نرشات األخبار

إلجيابيـة، وأن نـتالىف األمـور الـسلبية يف إال أن من حق لغتنا علينا أن نعـزز األمـور ا

.ضوء اسرتاتيجية واضحة
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ض-راا     

إذا كانت الدول العربيـة جـادة يف النهـوض بلغتهـا، واالرتقـاء هبـا، واملحافظـة عـىل 

حدودها، فام عليها إال أن تكون حريصة عىل تنفيذ مرشوع النهوض باللغة العربيـة للتوجـه 

 الذي تقدمت به اجلمهورية العربية السورية إىل مؤمتر القمة العريب الـذي نحو جمتمع املعرفة

ّ ووافـق عليـه، وقـدم الـشكر لـسورية عـىل مبادرهتـا إلطـالق هـذا ٢٠٠٨عقد بدمشق عام 

ّاملــرشوع، وكلــف املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم تنفيــذه بالتنــسيق مــع اللجــان 

.عربية، وهو مرشوع شامل جلميع مكونات النهوض باللغةاملشكلة هلذه الغاية يف الدول ال

ومادمنا يف صدد البحث يف اللغة العربية يف الثقافـة واإلعـالم فـيمكن أن نقـدم باقـة 

:من التوصيات الرامية إىل االرتقاء بواقع اللغة يف هذين امليدانني، وفيام ييل بعضها

 احليـة التـي تعنـى بلغاهتـا إصدار القرار الـسيايس الـالزم للتعريـب أسـوة بـاألمم

ًالقومية وكفانا تسويفا وتلكؤا ً.

وضع سياسة لغوية عىل الصعيد القومي وختطيط لغوي يف ضوئها .

 ــتعامل ــزام باس ــصطلحات وااللت ــع امل ــة بوض ــات املعني ــع اجله ــني مجي ــسيق ب  التن

.املصطلحات املوحدة

وء خطـة عامـة للرتمجـة  تفعيل الرتمجة إىل العربية ومنها إىل اللغات األجنبية يف ض

ودعم املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنرش عىل أنه اجلهة املعنيـة عـىل 

الصعيد القومي لالضطالع بدور الرتمجة والسـيام ترمجـة أمهـات الكتـب العلميـة 

.ورفد اجلامعات العربية هبا

تلـف جوانـب ّتفعيل املكتبـات املدرسـية ومـدها بالكتـب املالئمـة واملتنوعـة يف خم

املعرفة، تلبية لرغبات الناشئة وحاجاهتم، وإرضـاء مليـوهلم واهتاممـاهتم، عـىل أن 

يكـون املعلمـون قـدوة أمــامهم يف حمبـة الكتـاب، واحلــث عليـه، وتقـديم اجلــوائز 

.ّللمجلني يف املطالعة احلرة
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تكون  إعادة النظر يف مناهج إعداد املعلمني واإلعالميني، ويف برامج تدريبهم، بحيث 

.وظيفية وعملية تركز عىل اجلوانب التطبيقية أكثر من تركيزها عىل اجلوانب النظرية

 ،ــة ــارب امليداني ــة والتج ــاليب العلمي ــضاياها باألس ــة وق ــشؤون اللغوي معاجلــة ال

.وكفانا االعتامد عىل اخلربات الذاتية واالنطباعات الشخصية يف املعاجلة

وتقــديم »اإلنرتنــت«ريب عــىل الــشابكة العمـل عــىل زيــادة املحتــوى الرقمــي العـ ،

اجلوائز واملكافآت ألصحاب أحسن املواقع وأفضل الباحثني الـذين يـستخدمون 

.العربية السليمة يف هذا املجال

 اإلكثار مـن الـربامج املوجهـة إىل األطفـال واملـصوغة بالعربيـة الـسليمة والـسهلة

كثـار مـن األناشـيد واألغـاين امليرسة عرب وسائل اإلعالم املختلفة واملتنوعـة، واإل

.املصوغة بالفصيحة

 ورضورة االهـــتامم بمربياهتـــا )ريـــاض األطفـــال(االلتفـــات إىل الطفولـــة املبكـــرة ،

.ومناهجها وألعاهبا اللغوية عىل أن يكون تأهيل هؤالء املربيات عىل مستوى جامعي

أن العربيـة هـي ًتعزيز االنتامء والتوعية اللغوية يف مجيع جوانب حياتنا انطالقا من 

.الوطن الروحي ألبناء األمة

 وضع اخلطط الرامية إىل ربط أبناء اجلاليات العربية املهاجرة بثقافة أمـتهم ولغتهـا

.وتقديم كل دعم مادي الزم لتحقيق ذلك عىل غرار ما تفعله األمم األخرى

لتلفزية اإلكثار من تقديم املرسحيات واألفالم السينامئية واملسلسالت اإلذاعية وا

.بالعربية السليمة

 ،احلؤول دون تقديم الـربامج الدينيـة والتوجيهيـة عـرب وسـائل اإلعـالم بالعاميـة

والعمــل عــىل االرتقــاء بلغــة اجلمهــور ال عــىل أن يــتخىل الــدعاة عــن لغــة القــرآن 

.الفصيحة إىل اللهجات العامية بحجة القرب من خماطبته
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مواكبة روح العـرص، عـرص العلـم والتقانـة، ووضـع تفعيل أداء املجامع اللغوية العربية يف 

.التسميات العربية مقابل املصطلحات األجنبية والتفجر املعريف يف خمتلف امليادين

 ًرضورة االلتزام باستعامل املصطلحات املوحدة عىل الصعيد العـريب جتنبـا للبلبلـة

.واالضطراب يف هذا املجال

ــة يف ا ــة اللغــة العربي ــات محاي ــان دعــم مجعي ــات وجل ــريب، وإنــشاء مجعي لــوطن الع

للمحافظــة عــىل اللغــة، عــىل أن يقــوم املجتمــع املــدين بــدوره إىل جانــب اجلهــات 

.الرسمية املعنية بالنهوض باللغة واالرتقاء هبا

 تفعيل العمل التطـوعي يف تنقيـة البيئـة مـن التلـوث اللغـوي، عـىل أن يكـون كـل

ًمثقف مصححا لغويا وحريصا يف االلتزام  ً باستعامل لغته عىل السالمة اللغويـة يف ً

منأى عن األخطاء الصارخة، وأن ينبه يف الوقت نفسه عـىل االسـتعامل الـصحيح 

.لألداء اللغوي

والواقع أن عمق االنتامء إىل أمتنا العربية ولغتها العربية عنوان هويتهـا وذاكرهتـا ووطنهـا 

االحمـاء، مـع األخـذ باحلـسبان أن الروحي يساعد عىل ختطي الصعاب، وحيـول دون الـذوبان و

مسؤولية النهوض باللغة إنام هي مسؤولية مجيع أبناء األمة مادامـت العربيـة لغـتهم األم، ومجيـل 

ّجدا أن يكون األبناء بررة بأمهاهتم وأوفياء هلن، إذ ال يشء أمر من العقوق
ً!

ّوإن لغتنا العربية األم الولـود احلنـون الغنيـة والـسخية ليـست بعـاجز ة عـن مـسايرة ّ

ّركب العلم احلديث، وإنـام أبناؤهـا العـاقون هـم العـاجزون، وهـم الـذين خيربـون بيـوهتم 

.بأيدهيم، ويطفئون نور حضارهتم بأفواههم، ويطمسون معامل شخصيتهم بآرائهم املنحرفة

 العـريب، ومـن من أحب اهللا أحـب نبيـه املـصطفى «لقد جاء يف فقه اللغة للثعالبي 

يب أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغـة العربيـة، ومـن أحـب اللغـة أحب نبيه العر

.»العربية عني هبا، وثابر عليها، ورصف مهته إليها
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إال أن حب العربية والتعلق هبا ال ينبغي بـأي حـال مـن األحـوال أن يتحـول إىل 

 يف ُعصبية لغوية، فنحن نحرتم اللغات كافة عىل غرار ما انتهجته أمتنا العربية مـن قبـل

منأى عن أي تشنج أو تعصب، ولكننا يف الوقت نفسه ال نعمل عىل التفريط بحق لغتنا 

ًاألم والدفاع عـن حـدودها، إذ إن هلـا حـدودا كـام للـوطن حـدود، ال تـرتك للمعتـدين 

عليها واملتجاوزين هلا، وإذا كانت العصبية مرفوضة فإن التفريط يف اللغـة غـري مقبـول 

!.عىل اإلطالق
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 الوثيقـة -التحديات اللغوية العامـة للعربيـة املعـارصة -الدكتور أمحد درويش-١

 اجلمعية العربية لـضامن اجلـودة يف -اإلقليمية ملناهج تعليم وتعلم اللغة العربية

.٢٠٠٩ القاهرة -التعليم

 - جملـة احليـاة الفكريـة-أزمة اللغة العربية يف التعلـيم -الدكتور أمحد الضبيب-٢

.٢٠٠٩ دمشق -ارة الثقافة السوريةوز

  التحديات التي تواجهها اللغـة العربيـة املعـارصة  -الدكتور أمحد حممد املعتوق-٣

ــريب ــيج الع ــا يف دول اخلل ــيم هب ــا والتعل ــيم-يف تعلمه ــة والتعل ــة العربي    - اللغ

.٢٠٠٨ أبو ظبي -رؤية مستقبلية للتطوير

قدهتا املـنظامت واهليئـات املؤمترات والندوات التي ع -الدكتور شكري فيصل-٤

 - العربية حول تعريب التعليم اجلامعي يف جماالت املصطلح والرتمجة والتأليف

.١٩٨٢ دمشق -عرض ودراسة

ــسيد-٥ ــة واقعــا وارتقــاء -ّالــدكتور حممــود أمحــد ال ًاللغــة العربي
ــة -ً  وزارة الثقاف

.٢٠١٠ دمشق -السورية

   -ارة الثقافــة الــسورية وز-يف قــضايا الطفولــة -الــدكتور حممــود أمحــد الــسيد-٦

.٢٠٠٥دمشق 

 املـؤمتر الـوطني األول -اللغـة العربيـة عـىل اإلنرتنـت -الدكتور منـصور فـرح-٧

.٢٠٠٩ -لصناعة املحتوى الرقمي العريب بدمشق
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  »عِي م=اـجل+ امليٍّعٍّلتَّ=اْ= بلَ قَ=ا م+ِب=طال ِلةُويللغَ= ْاتْاايفَلِك=ْا« 

ت ا:  
  

مفهوم الكفاية ً-أوال

:الكفايات اخلاصة باللغة العربية لطالب ما قبل التعليم اجلامعي -ًثانيا

.كفاية القراءة

.كفاية التعبري الشفهي والكتايب

.كفاية االستامع

.كفاية النقد

.كفاية التذوق األديب

.كفاية النحو

.كفاية حفظ الشواهد الشعرية والنثرية

.كفاية التعلم الذايت
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واقع الكفايات اللغوية يف ضوء استطالع الرأي -ًثالثا

.الواقع املتعلق بميول الطلبة واجتاهاهتم نحو اللغة العربية-١

.الواقع املتعلق باللغة املعتمدة يف العملية التعليمية التعلمية-٢

.القصور يف كفاية الفهم-٣

.القصور يف كفاية القراءة-٤

.القصور يف كفاية التعبري الوظيفي-٥

.قصور يف الكفاية النحويةال-٦

.القصور يف التذوق األديب-٧

.القصور يف استعامل املعاجم-٨

.النقص يف كفاية احلفظ-٩

.النقص يف املناشط الالصفية- ١٠

.النقص يف الكشف عن املوهوبني يف جمال اللغة واألدب- ١١

.القصور يف التعلم الذايت- ١٢

.القصور يف بناء املناهج اللغوية- ١٣

.لية للمعلمنيالنقص يف الدورات التأهي- ١٤

.القصور يف كفاية استخدام التقنيات الرتبوية- ١٥

.القصور يف نقاء البيئة املحيطة باملتعلمني- ١٦

.سبل النهوض بالواقع واالرتقاء به -ًرابعا
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�
  يِعِمِّ=اـجل+ امليٍّعٍّلتَّ=اْ= بلَ قَ=ا م+ِب=طال ِلةُويللغَ= ْاتْاايفَلِك=ْا


ن نتعرف مفهوم الكفاية، وأن نقف عـىل الكفايـات اخلاصـة نحاول يف هذا الفصل أ

ــوفر هــذه  ــة يف التعلــيم مــا قبــل اجلــامعي، وأن نــسلط األضــواء عــىل مــدى ت ّباللغــة العربي

ــن  ــديم عــدد م ــريا إىل تق ــامعي، لنتوصــل أخ ــيم اجل ــل التعل ــا قب ــد طــالب م ــات عن ًالكفاي

.املقرتحات للنهوض بالواقع واالرتقاء به

أو-ا    

هتدف العملية التعليمية التعلمية إىل إكساب املتعلم معلومات تزيد من خرباتـه، 

وتساعده عىل معاجلة شؤون حياته، وفهم للبيئة التي يتفاعل معها، والتأثري فيهـا، عـىل 

أن يتم الرتكيز فيها عىل البناء والتنظيم والرتتيب لتيـسري معاجلـة املعلومـات، وعـىل أن 

 التعلم ال عىل ما يقدم املعلم فقط، ولكـن عـىل مـا يفعلـه املـتعلم مـن ينظر إىل خمرجات

.أجل تلك املعاجلة

وتتجىل أهم سامت التعامل يف العملية التعليمية التعلمية يف ضـوء منحـى الكفايـات 

:يف األمور التالية

.الرتكيز يف العملية التعليمية التعلمية عىل املتعلم وليس املعلم-١

ور التعلم حول االستعدادات الذهنية للمتعلم، وحول ما يمكن العمل عىل أن يتمح-٢

ًأن يكون قادرا عليه يف املستقبل بدال من التمحور حول املكتسبات السابقة ً.
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ــار -٣ العمــل عــىل أن يتجــه الــتعلم نحــو املهــارات العمليــة، ومهــارات التفكــري، واختي

بحيـث يركـز يف طرائـق ًاالسرتاتيجيات واملسارات، بدال من تعلـم املعرفـة اجلـاهزة، 

ًالتعلم عىل املجهودات التي يبذهلا املتعلم، وصوال إىل احلقـائق واألحكـام، بـدال مـن  ً

ًدم النتائج إليه تقديام مبارشاأن تق ً
)١(

.

وطاملا تردد يف أدبياتنا الرتبوية مفهوم الكفاية، فام هذا املفهوم؟

أن الكفايـة تتمثـل يف » D'hainautدينـو «إن ثمة تعريفات متعددة للكفاية، إذ يـرى 

القدرة عىل القيام بعمل عقيل معريف، ومن ثم فهـي أمـر داخـيل وغـري مرئـي، يف حـني يـرى 

واملهـارات العمليـة ) الذهنيـة(أن الكفاية هي نظـام مـن املعـارف املفهوميـة » Gillyجييل «

ت التـي تتـشكل يف إجـراءات متّكـن مـن تعـرف إشـكالية حمـددة وحلهـا بفعاليـة، وللكفايــا

:أنواع ثالثة

ّوتعرف الكفاية العامة بالقدرة عـىل تعبئـة جمموعـة مندجمـة مـن املعـارف : كفاية عامة-١

واملهارات واالجتاهـات بغـض النظـر عـن اخـتالف حقـول املعرفـة واخـتالف املـواد 

الدراسية واألنشطة التعلمية، فهـي كفايـة أفقيـة تـشرتك فيهـا كـل حقـول املعرفـة وال 

.سقف هلا

إىل تسع كفايات عامة البد أن تتوفر لدى طـالب مـا » Curryكري «ولقد أشار 

:قبل التعليم اجلامعي، وهذه الكفايات هي
)٢(

 

                                               
دليـل مرجعـي لتـدريب األطـر الرتبويـة املعنيـة  -الدكتور حممـد بـن فاطمـة واألسـتاذ حممـود ونـاس) ١(

 املنظمـة العربيـة للرتبيـة -بالكفايات العامة الالزمة خلريج التعلـيم الثـانوي العـام يف الـوطن العـريب

.١٣ ص٢٠١٠س  تون-والثقافة والعلوم

.٤٢املرجع السابق ص) ٢(
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.التحليل بمختلف أساليبه-

.املرونة القائمة عىل تعدد املهارات-

.التواصل مع الغري-

ًالتواصل بلغات خمتلفة شفهيا وكتابيا ورمزيا وتشكيليا وموسيقيا- ً ً ً .الخ...ً

. للمرشوعاتالتخطيط-

.إدارة الوقت-

.التحيل بالدافعية عند اإلقدام عىل إنجاز عمل-

.املبادرة-

.العمل ضمن فريق أو جمموعة-

ًأن ثمة كفايات سبعا عامة ينبغي هلا أن تتوفر لـدى هـؤالء » Fourezفوريز «ويرى 

:الطالب، وهذه الكفايات هي

. التواصلًالتعبري باستعامل الوسائل األكثر تناسبا من أجل ضامن-

.حتليل البيانات-

.اعتامد طريقة العمل املثىل لضامن فاعلية أفضل-

.احلديثة) التكنولوجية(استخدام الوسائل والتقنيات التقانية -

.كفاية إنجاز املرشوعات-

.التواصل من أجل احلياة مع اآلخرين والعمل معهم-

توظيف التفكري الناقد-
)١(

 

يـة عـىل املواطنـة، فإننـا نالحـظ أن هـذه الكفايـة وإذا أخذنا كفاية عامـة ولـتكن الرتب

:تتجىل يف أن يتمكن الطالب من أن

                                               
.٤٢ املرجع السابق ص)١(
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.يؤدي واجباته ويتمسك بحقوقه-

.يؤمن بالوحدة الوطنية عىل أهنا رضورة حتمية للتقدم-

.يقدر املصلحة العامة، ويقدمها عىل مصلحته اخلاصة، ويضحي من أجل الصالح العام- 

.دة الوطنيةيؤمن بالتعددية يف إطار الوح-

.يعتز بانتامئه إىل وطنه-

.يتحمل املسؤولية، ويامرس األساليب العقالنية يف التفكري واحلوار-

.يعمل بروح الفريق، ويامرس العمل اجلامعي والتطوعي يف حياته-

.يامرس النقد، ويشارك يف اختاذ القرار-

.أي تزمتيتقبل اآلخر، ويقدر رأيه، وحيرتم وجهات النظر األخرى يف منأى عن -

يتقن عمله-
)١(

.

ّكفاية متعلقة بحقل معريف معني أو ميدان معني كحقل العلوم وحقل اللغات وحقـل -٢ ّ

.الخ...اجلامليات

ًأن الكفاية اللغوية ليست سلوكا وإنام هـي جمموعـة » Chomskyتشومسكي «ويرى 

ًمن القواعد تسري السلوكات اللغوية وتوجههـا دون أن يكـون الفـرد واعيـا هبـا
وهـي . ّ

ّنظام ثابت من املبادئ يمّكن من إنتاج عدد ال هنـائي مـن اجلمـل وتعـرف تلقـائي عـىل 

ُعدد منها، ولو مل يكن قد مر هبا املتعلم من قبل
َّ

)٢(

.

 كفايــة خاصــة متعلقــة بــامدة دراســية واحــدة كــامدة اللغــة العربيــة أو الرياضــيات أو -٣

.الخ...التاريخ

                                               
    حمـارضات املوسـم الثقــايف يف جممـع اللغـة العربيـة بدمــشق-  الرتبيـة عــىل املواطنـة- ّالـدكتور حممـود الـسيد) ١(

  ١٢٥ ص٢٠٠٩  -  مطبوعات املجمع- ٢٠٠٨لعام 

.١٤ملرجع السابق ص ا)٢(
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م-ا  ت اا ا ا   ب   

تشرتك الكفايات اخلاصة باللغة العربية مع الكفايات اخلاصة بحقل اللغات كافة يف 

العملية التعليمية التعلميـة، وإذا كـان مـن األهـداف العامـة لتعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا 

الم، وتيـسري العمـل إشاعة اسـتعامل اللغـة العربيـة الفـصيحة وامليـرسة عـىل األلـسنة واألقـ

ًاللغوي، وجتنب التعسري والتعقيد فهام وتفهميا  وممارسة، كتابـة ومـشافهة، واحلـرص عـىل  ً

ًمتاسك النظام اللغوي أصوال وفروعـا تعمـيام وختصيـصا عـىل اخـتالف مـستوياته الكتابيـة  ً ًً

والصوتية والرصفية واملعجمية والنحوية والبالغية واملعنويـة والدالليـة
)١(

الكفايـات ، فـإن 

:اخلاصة باللغة العربية لطالب ما قبل التعليم اجلامعي تتمثل يف

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا عىل :كفاية القراءة

.النطق الصحيح للحروف والكلامت، واالستقالل يف تعرفها-

).اخللو من األخطاء(الدقة يف القراءة -

.الرسعة املناسبة واالنطالق يف القراءة اجلهرية-

. القراءة بحسب املواقفتلوين-

فهم معاين املفردات، فهم املقـاطع والفقـرات، فهـم مـا (الفهم بمستوياته املختلفة -

).بني السطور، فهم ما وراء السطور، إدراك املغزى واهلدف

.تعرف الفكر األساسية والفرعية والتمييز بينها-

املوازنة بني الفَكر اجلديدة واخلربات السابقة املتعلقة هبا-
ِ

.

.تعرف االجتاهات والقيم التي تشتمل عليها النصوص املقروءة-

                                               
دليل مرجعي لتنمية الكفايات اللغوية لدى مدريس اللغة  - فرحات الدرييس-حممد صالح بن عمر) ١(

.١٨ ص٢٠١١ تونس - املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم-العربية بالتعليم العايل
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.إدراك نواحي اجلامل وتذوقها-

.توظيف املقروء يف احلياة العملية واالنتفاع به يف مواقف التعبري-

.الشغف بالقراءة، وامليل إليها، واإلقبال عىل املطالعة احلرة-

.انتقاء املادة الصاحلة للقراءة-

:ً أن يكون الطالب قادرا عىلوهي: كفاية الكتابة

.الكتابة بخط واضح ومتناسق-

.الكتابة الصحيحة السليمة، وجتنب األخطاء اإلمالئية والنحوية-

.إيضاح الفكر بأسلوب سليم-

.التنظيم املنطقي للفكر وتسلسلها دون انقطاع فيها-

.توظيف الشواهد واالقتباسات يف مواضعها-

الفاصـلة، النقطـة، النقطتـان، عالمـة (ً سـليام ًاستخدام عالمات الرتقيم استخداما-

.الخ)..التعجب، عالمة االستفهام، املعرتضة، التنصيص

.مراعاة اهلوامش والتقسيم إىل فقرات-

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا عىل: كفاية التعبري الشفهي والكتايب

ّالتعبري عن مـشاعره وأحاسيـسه وعـام يقـع حتـت حـسه مـشافهة وكتابـة بأسـلوب -

.اضح منظمو

ــوح األفكــار -  ــسم بوض ــليم يت ــلوب س ــة بأس ــه اخلاص ــه وآرائ ــن خربات ــري ع التعب

.وصحتها وتنظيمها

التعبري الوظيفي الشفاهي والكتايب لقضاء حاجاته وتلبيـة متطلباتـه يف تفاعلـه مـع -

املحادثـــة واملناقـــشة، رسد األخبـــار، إعطـــاء التعلـــيامت والتوجيهـــات (جمتمعـــه 

ــام ــاء الكل ــادات، إلق ــسات واإلرش ــارض اجلل ــة حم ــة، كتاب ــبات املختلف ت يف املناس
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ــة الرســائل  ــذكرات، كتاب ــارير، كتابــة امل ــا، تقــديم التق ــداد ملخــصات عنه وإع

الديوانيــة، كتابـــة النـــرشات واإلعالنـــات والالفتـــات، كتابـــة بطاقـــات الـــدعوة 

.الخ...واالعتذار، ملء االستامرات واالستبانات، أصول تقديم الطلبات

.يقرؤه بأسلوبه اخلاصالتعبري عام -

.الخ...التعبري األديب عن خصائص أديب أو عرص-

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا عىل :كفاية االستامع

إدراك معــاين الكلــامت واســتنتاج معــاين الكلــامت غــري املفهومــة مــن الــسياق -

.واملحتوى عند االستامع

.إدراك هدف املتحدث-

فهم الفَكر وإدراك العالقات فيام بينه-
ِ

.ا

تنظيم الفَكر وتبويبها-
ِ

.

.حتليل كالم املتحدث واحلكم عليه-

تلخيص الفَكر املطروحة-
ِ

.

.اصطفاء املعلومات املهمة-

توظيف بعض الفَكر يف مواقف التعبري-
ِ

.

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا عىل :كفاية النقد

.حتديد هدف الكاتب وإدراك ما بني السطور وما وراءها-

.عضها اآلخر وإدراك العالقة بينهاربط الفكر بعضها بب-

.التمييز بني احلقائق واآلراء-

.التمييز بني احلقائق الوثيقة الصلة باملوضوع وغري الوثيقة به-

.ربط السبب بالنتيجة واستخالص النتائج من املقدمات املعروضة-
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التمييز بني أوجه الشبه واالختالف يف الفَكر والعبارات-
ِ

.

اتـب مـع موضـوعه مـن مثـل قدرتـه عـىل اختيـار املوضـوع إدراك كيفية تعامل الك-

وترتيبه للفَكر، وتركيزه عىل املعلومات األساسية، ودرجة موضوعيته
ِ

.

:ّإدراك ما إذا كان يف النص ما يسوغ النتائج التي توصل إليها الكاتب-

.إدراك أهم مقومات اجلامل يف املقروء-

تفسري دوافع الكاتب-

. ومعقوليتهاحتديد مدى منطقية األحداث-

إدراك اللغـة املجازيــة داخــل النــصوص املقــروءة والــوعي بــالكلامت التــي - 

.تثري العاطفة

.اكتشاف املبالغات واالدعاءات غري احلقيقية-

.تقويم كفاية املعلومات الواردة وتبيان فائدهتا-

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا عىل :كفاية التذوق األديب

.احلركة النفسية يف النصمتثل املتعلم اجلو النفيس و-

.ّاختيار العنوان املعرب عن أحاسيس األديب-

.استخراج البيت الذي يتضمن الفكرة األساسية يف القصيدة-

.اختيار أقرب األبيات معنى إىل بيت معني-

.إدراك ما بني األبيات من وحدة عضوية وما بني األفكار من ترابط-

.عىل التعبري عن أحاسيس الشاعرفهم مكونات الصورة الشعرية ومدى قدرهتا -

.إدراك مكونات الصورة الشعرية ومدى نجاحها يف رسم الشخصيات-

.استخراج الصفات التي يصف هبا األديب نفسه أو يصف هبا اآلخرين-

.حتديد القيم االجتامعية التي تشيع يف النصوص املقروءة-
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.الواقعيةًاختيار أصدق األبيات تعبريا عن إحساس الشاعر وأقرهبا إىل -

.إدراك ما يف األبيات من نشاز موسيقي-

.إدراك أثر القافية يف مجال البيت-

.إدراك مجال التشبيه والصور البيانية يف النصوص والغرض البالغي منها-

.ترتيب القصائد واملقطوعات الشعرية بحسب جودهتا-

.املوازنة بني قصيدتني يف غرض واضح وتوضيح أهيام أجود-

ألديب يف عــصوره املختلفــة بــام حيويــه مــن قــيم اجتامعيــة وخلقيــة تعــرف الــرتاث ا-

.ومجالية وظروف تارخيية

.الخ وتذوقها..تعرف الفنون األدبية من قصة وشعر ومقالة وخطبة ومرسحية-

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا عىل :كفاية النحو

.معرفة املصطلحات النحوية-

.تطبيق املباحث النحوية يف الكلامت واجلمل-

).املعنى الذي يعرب عنه(إدراك الرتابط بني املبحث النحوي والدالالت -

.الضبط بالشكل-

.اإلعراب-

.ربط املباحث النحوية بكلياهتا-

متثل النظام النحوي مـن حيـث إنـه يـشتمل عـىل ضـبط أواخـر الكـالم والـرصف -

.واألصوات واألداء والرتاكيب اللغوية وبنى اجلمل الفرعية واألساسية واملعنى

:ًوهي أن يكون الطالب قادرا عىل :كفاية حفظ الشواهد الشعرية والنثرية

ًاالستشهاد بآيـات قرآنيـة وأحاديـث نبويـة رشيفـة تأييـدا لـرأي وموقـف أو تبيانـا - ً

.للحاسة اجلاملية
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.االستشهاد بأبيات شعرية عىل الصعيدين العريب والعاملي يتوفر فيها اجلامل-

.الصعيدين العريب والعاملي يتوفر فيها اجلاملاالستشهاد بنامذج نثرية عىل -

ــصعيدين -  ــىل ال ــك ع ــة، وذل ــا احلكم ــوفر فيه ــعرية تت ــنامذج ش االستــشهاد ب

.العريب والعاملي

االستشهاد بنامذج نثريـة وأمثـال تتـوفر فيهـا احلكمـة، وذلـك عـىل الـصعيدين - 

.العريب والعاملي

:االعتامد عىل نفسه يفًوهي أن يكون الطالب قادرا عىل  :كفاية التعلم الذايت

.ّحل التدريبات والتمرينات واألسئلة-

.املقارنة بني إجاباته واإلجابات الصحيحة-

.تصحيح األغالط اللغوية النحوية واإلمالئية-

.البحث يف املعاجم عن معاين الكلامت-

.اختيار املادة الصاحلة لقراءته-

.اإلقبال عىل املطالعة احلرة-

.صعد املحلية والقومية والعامليةمواكبة املستجدات عىل ال-

-أيع اء ا  ت اا وا   

بلغ عدد االستبانات التي وجهتها مؤسسة الفكر العريب إىل الطالب يف هناية مرحلـة 

ً استبانة وشمل التوزيع اجلغرايف السـتطالع الـرأي كـال مـن ٤٧٤٧ما قبل التعليم اجلامعي 

ردن، فلسطني املحتلة، اململكة العربية السعودية، مرص، تونس، املغـرب، لبنان، سورية، األ

قطر، موريتانيا، السودان، الصومال، العراق
)١(

                                               
.٢٠١١ بريوت -استطالع رأي طالب ما قبل التعليم اجلامعي -مؤسسة الفكر العريب) ١(
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وكانت النـسبة املئويـة للعينـة املـستجوبة مـن كـل دولـة عـىل النحـو املبـني يف 

:اجلدول التايل

)١(اجلدول رقم 

النسبة املئوية للعينة املستجوبة من كل دولة

نسبتها املئويةعدد الطالب يف العينةولةالد

٣٤٨٧٧٣.٤٦لبنان

٣١٠.٦٥األردن

٣١٥٦.٦٤فلسطني

١٠.٠٢العراق

٢٠.٠٤سورية

٣٥٦٧.٥٠املغرب

١٤٥٣.٠٥تونس

٥٠.١١مرص

٢٤٠٥.٠٦موريتانيا

٢٠.٠٤الصومال

٤٠.٠٨السودان

١٣٤٢.٨٢السعودية

٢١٠.٤٤قطر

٤٠.٠٨ال جواب

٤٧٤٧١٠٠حجم العينة
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% ١وملا كانت النسبة املئوية لعدد الطالب يف العينة املستجوبة يف الدولة ال يـصل إىل 

ًفيمكن إغفاله ألنه ال يعد ممثال، ويف هذه احلالة يمكن ترتيب الدول ترتيبـا تنازليـا يف ضـوء  ً ً

:حجم العينة املستجوبة فيها عىل النحو التايل

)٢ (اجلدول رقم

ًالنسبة املئوية للعينة املستجوبة مرتبة ترتيبا تنازليا ً

نسبتها املئويةعدد الطالب يف العينةالدولة

٣٤٨٧٧٣.٤٦لبنان

٣٥٦٧.٥٠املغرب

٣١٥٦.٦٤فلسطني

٢٤٠٥.٠٦موريتانيا

١٤٥٣.٠٥تونس

١٣٤٢.٨٢السعودية

نـام هـو مـن لبنـان، يف حـني أن ويالحظ أن ما يقرب من ثالثـة أربـاع حجـم العينـة إ

الربع الباقي هلا من مخس دول هي املغرب وفلـسطني وموريتانيـا وتـونس والـسعودية، كـام 

يالحظ أن ثمة ثالث دول من املغرب العريب هي تونس واملغرب وموريتانيا، ودولتـني مـن 

.بالد الشام مها لبنان وفلسطني ودولة من دول اخلليج العريب هي السعودية

» حكـومي أو خـاص« ألقينا نظرة عىل واقع القطاع التعليمي مـن حيـث نوعيتـه ولو

ّفإننا نالحظ أن النـسبة املئويـة للطـالب التـابعني لكـل قطـاع عـىل النحـو املبـني يف اجلـدول 

).٣(رقم 
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)٣(اجلدول رقم 

النسبة املئوية للعينة املستجوبة من حيث نوعية القطاع الذي تتبع له

النسبة املئويةدد الطالب يف العينةعالقطاع التعليمي

٢٩٦٠٦٢.٦٣)رسمي(حكومي 

١٥٤٩٣٢.٦٣خاص

٠٢٣٨٥.٠١ال جواب

٤٧٤٧١٠٠حجم العينة

ويتضح من خالل اجلدول أن ما يزيـد عـىل ثلـث العينـة املـستجوبة هـو مـن القطـاع 

ــا عــن اخلــاص وجتــدر اإلشــارة إىل أن األنظمــة املطبقــة يف املــدارس اخلاصــة ختتلــف أح ًيان

وهـذا االخـتالف يـؤثر يف اجتاهـات الطلبـة . األنظمة املطبقة يف املدارس الرسمية احلكومية

.وميوهلم، وهنا البد من أخذ هذا اجلانب باالعتبار عند حتليل االستبانات

:وبعد حتليل االستبانات، والوقوف عىل اإلجابات فيها تبني ما ييل

:اهتم نحو اللغة العربيةالواقع املتعلق بميول الطلبة واجتاه-١

من طلبة املرحلة الثانوية إىل أهنم اختاروا الفرع العلمـي ال األديب يف % ٥٦.٢أشار 

دراستهم للحصول عىل الشهادة الثانوية، وأن الـسبب يف هـذا االختيـار هـو الرغبـة يف 

.منهم% ٤٩.٨متابعة االختصاص يف اجلامعة كام أفاد بذلك 

رب مــن نــصف الطلبــة ال حيــب اللغــة العربيــة، إذ إن وأبانــت اإلجابــات أن مــا يقــ

، وهـذه أمـارة »العربيـة الفـصيحة«من الطلبة فقط أبـدوا حمبـتهم للغـتهم األم % ٥٣.١

.بالغة اخلطورة عىل واقع أبنائنا الطلبة جتاه لغتهم القومية

من الطلبة أهنم ال يرغبون يف تعلم مواد العلوم والرياضيات وسـائر % ٦٥.١وذكر 

د يف املرحلة الثانوية باللغة العربية، كام أشاروا إىل أنه لو ترك هلم اخليـار يف اإلجابـة املوا
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عن أسئلة مواد العلوم والرياضيات يف الكتايب والشفهي فإهنم خيتارون اللغة األجنبيـة 

يف حـني أن نـسبة % ٦٥.٤أكثر من اختيارهم للعربية، إذ بلغت نسبة من خيتار األجنبية 

%.٣١.٣ربية من خيتار الع

:الواقع املتعلق باللغة املعتمدة يف العملية التعليمية التعلمية-٢

تبني أن اللغة املعتمدة يف املدرسة يف تدريس مـواد العلـوم والرياضـيات هـي اللغـة 

من الطلبة إىل أن اللغة اإلنجليزية هـي املعتمـدة، وأشـار % ٤١.٤األجنبية، حيث أشار 

عتمدة، يف حـني أن نـسبة مـن أشـاروا إىل ثنائيـة اللغـة منهم أن الفرنسية هي امل% ٣٣.٥

%.٦.٨بلغت 

ًوتبني أيضا أن امتحانات مواد العلوم والرياضيات جتري باللغة اإلنجليزيـة بنـسبة 

وبالعربية يف املرتبة الثالثة بنسبة قدرها % ٣٣.٥وبالفرنسة بنسبة قدرها % ٤٣.٩قدرها 

١٩.٩.%

ــة أنــه ال يــسم% ٩٣.٤وأبــان  ــوم مــن الطلب ــة عــن أســئلة مــواد العل ح هلــم باإلجاب

.والرياضيات يف الكتايب والشفهي باللغة العربية

ًأما اللغة املعتمدة يف املدرسة يف رشح دروس العلوم والرياضيات فقد كانت مزجا 

وبالعامية % ١٥.٨وباألجنبية بنسبة قدرها % ٤٧.٥بني العامية واألجنبية بنسبة قدرها 

%.٤.٣غة العربية الفصيحة يف املرتبة األخرية بنسبة قدرها وجاءت الل% ٨.٧بنسبة 

وتدل هذه النسب عىل أن واقـع األنظمـة املطبقـة يف املـدارس يـساعد أيـام مـساعدة 

عــىل إقبــال الطلبــة عــىل اســتعامل اللغــة األجنبيــة مادامــت الــدروس تــرشح هبــا، 

.بالعربيةواالمتحانات تؤدى هبا، وأنه ال يسمح للطلبة بتأدية امتحاناهتم 

ــني املدرســني  ــىل املــستخدمة يف التواصــل اللغــوي والنقــاش ب ــا نظــرة ع ولــو ألقين

يف حـني أن % ٤٤.٨ًوالطلبة أللفينا أن العربية الفصيحة تستخدم أحيانـا بنـسبة قـدرها 

.من الطلبة أشاروا إىل أن الفصيحة ال تستخدم يف التواصل بني اجلانبني% ٣٤.٤
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مــن % ٣١.٤ع األســاتذة بالفــصيحة فقــد أرجعــه أمــا الــسبب يف عــدم التواصــل مــ

منهم إىل صعوبة العربية وتعقيدها، وجتـدر % ٣٠.٣الطلبة إىل خوف الوقوع يف اخلطأ و

ــني أو  ــسليمة إن مــن املعلم ــة ال ــتعامل اللغ ــسنة يف اس ــاب القــدوة احل اإلشــارة إىل غي

.املتعلمني، وأن ثمة أخطاء يرتكبوهنا عند ممارستهم العربية الفصيحة

تسود العامية يف لغة التخاطب بـني الطـالب يف املدرسـة والـصفوف، إذ وصـلت و

فـصيحة (يف حني بلغت نـسبة اسـتخدام ازدواجيـة اللغـة % ٨١.٣نسبة استخدامها إىل 

ــة ــة % ٦.٢٢) وعامي ــة اللغ ــتخدام ثنائي ــسبة اس ــت ن ــصيحة(وبلغ ــة وف ، %٦.٣) أجنبي

%.٣.٥ستخدام وجاءت الفصيحة يف املرتبة األخرية حيث بلغت نسبة اال

:القصور يف كفاية الفهم-٣

تتمثل كفاية الفهم يف إدراك معاين املفـردات، وحتديـد الفَكـر األساسـية والفرعيـة، 
ِ

.وتعرف ما بني السطور، وما وراء السطور، واملغزى واهلدف

ولقد ذكر أكثر من نصف الطلبة املستجوبني أهنم جيدون صـعوبة يف فهـم كثـري مـن 

مـن % ٥٧.٧وأن % ٥٣.٦ القديمة كاملعلقـات، إذ بلغـت النـسبة الكلامت يف النصوص

ًالطلبة أيضا جيدون صعوبة يف فهم بعض املفـردات يف الـشعر العـريب احلـديث، كـام أن 

% ٤٥.١جيدون صعوبة يف فهـم املـصطلح العلمـي باللغـة العربيـة يف حـني أن % ٣٠.٩

.ًجيدون هذه الصعوبة أحيانا

 النــصوص املقـــروءة يف القــراءتني اجلهريـــة وال يقتــرص القــصور يف الفهـــم عــىل

ــارضات  ــب يف املح ــه الطال ــستمع إلي ــا ي ــم م ــنقص يف فه ــد إىل ال ــام يمت والــصامتة، وإن

ًوالدروس، وأن ثمة نفرا من الطلبة خيجلون أن يـسألوا املعلـم عـن نقطـة مل يفهموهـا، 

.وحيسون باحلرج يف السؤال أمام زمالئهم

ّاءة االسـتامع يف املـدارس، إذ مل يـدرب املعلمـون ًومن املالحظ أن ثمـة نقـصا يف قـر

.عليها التدريب الكايف عىل الرغم من احلاجة إليها يف واقع احلياة
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:القصور يف كفاية القراءة-٤

إذا كــان ثمــة قــصور يف كفايــة القــراءة يتمثــل يف الــنقص يف إدراك املقــروء وفهمــه 

ًواستيعابه مفردات وفَكرا وأهـدافا فـإن ثمـة نقـصا آ ً ً
ِ

خـر يتمثـل يف الـنقص يف الدقـة يف 

ًالقراءة، إذ غالبا ما ترتكب األخطاء يف القـراءة، كـام ترتكـب األخطـاء يف عـدم تلـوين 

).الخ....مواقف التعجب واالستفهام واإلباء والرضاعة(القراءة بحسب املواقف 

:القصور يف كفاية التعبري الوظيفي-٥

ًبيــا يــؤدي خدمــة للخــريج مــن هــذه ًإذا كــان التعبــري الــوظيفي شــفهيا كــان أو كتا 

ًيف تفاعله مع جمتمعه قـضاء حلاجاتـه وتنفيـذا » مرحلة ما قبل التعليم اجلامعي«املرحلة 
ً

ًملتطلباته، فإننا نالحظ أن ثمة قصورا واضحا يف هذه الكفاية لدى خرجيي هذه املرحلة  ً

ور إىل عـدم ًال بل لدى خرجيي اجلامعات واملعاهد أيضا، ويرجع السبب يف هـذا القـص

التـدريب الكـايف عـىل ممارسـة رضوب هـذا التعبـري ضـمن جـدران املـدارس واملعاهـد 

ًواجلامعات نظرا هليمنـة الطريقـة اإللقائيـة التلقينيـة واحلـؤول يف األعـم األغلـب دون 

املناقشة واملحادثة، وعدم إيالء املواقف الوظيفيـة يف احليـاة التـدريب عليهـا يف املنـاهج 

امت واإلرشادات، إلقاء الكلامت يف املناسبات املختلفة، كتابة املذكرات، توجيه التعلي«

إعداد حمارض اجللسات وملخصات عنهـا، كتابـة النـرشات واإلعالنـات، والالفتـات، 

كتابة بطاقات الدعوة واالعتذار، حترير الرسـائل الديوانيـة، مـلء االسـتامرات، إجـراء 

.الخ...املقابالت، أصول تقديم الطلبات

ــات إىل و ــر مــن االلتف ــا إىل املوضــوعات الوصــفية أكث ــة التفات ــظ أن ثم ًمــن املالح

املوضوعات الوظيفية التي يتطلبها املجتمع وتتطلبها احلياة، كـام أن ثمـة أخطـاء لغويـة 

.نحوية وإمالئية يرتكبها الطلبة يف تعبرياهتم
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:القصور يف الكفاية النحوية-٦

ــة يف ارت ــتجىل هــذا القــصور لــدى الطلب ــرياهتم وي ــة يف تعب كــاهبم األخطــاء النحوي

ًمــنهم أهنــم يرتكبــون األخطــاء أحيانــا وأن % ٥٣.١الــشفاهية والكتابيــة، فقــد أجــاب 

.ًمنهم ال جييدون اإلعراب فضال عن األخطاء اللغوية يف القراءة% ١٩.٨

وأشار الطلبة املستجوبون إىل أن ثمة صعوبة يف بعض املباحـث النحويـة واجهوهـا 

ًراستهم وهذه املباحث مرتبة ترتيبا تنازليـا يف أثناء د نائـب املفعـول املطلـق، ال النافيـة «ً

للجنس، املفعول املطلق، املسند واملسند إليه، نائـب الفاعـل، إسـناد الفعـل الـصحيح، 

االسم املوصول، املجـرور باإلضـافة، الظـرف، نـصب املـضارع، املجـزوم بلـم، جـزم 

 اجلملـة، كـان وأخواهتـا، أدوات الـربط، حـروف املضارع، احلال، إن وأخواهتـا، نوعـا

.»العطف، أنواع الضمري، النعت، املبتدأ واخلرب، اسم اإلشارة، الضمري

ًأما املباحث النحوية التي مـا يـزال الطلبـة يروهنـا صـعبة وقـد رتبـت ترتيبـا تنازليـا  ً

لفعـل االسـتثناء، إسـناد الفعـل، العالمـات الفرعيـة، البنـاء للمجهـول، إسـناد ا«: فهي

الصحيح، املفعول ألجله، األسامء املبنية، اجلزم بأدوات الرشط، أقسام الكلمة، النفـي 

وأدواته، اجلملة والرتكيب، الصحيح واملعتل، إعراب األسـامء اخلمـسة، أنـواع اخلـرب، 

.»العلم، املعرف بأل  واإلضافة، إعراب األفعال اخلمسة

:القصور يف التذوق األديب-٧

لطلبــة ال يــستمتعون بــألوان األدب املختلفــة مــن قــصة كــان أكثــر مــن نــصف ا

% ٧٦.٣ً، وتبـني أيـضا أن %٥٧.٧قصرية ورواية ومقالة ومرسحية إذ بلغت النسبة 

مل % ٧٣.٢من الطلبـة ال يـدركون اجلانـب البالغـي يف الـصور واألسـاليب، كـام أن 

ــا، وأن  ــان األدب فيه ــة ومك ــة احلديث ــدارس األدبي ــون وامل ــوا الفن  مل %٦١.٢يتعرف

يدركوا حظ النصوص من الفن واجلامل وطرق تركيب الكالم، إضافة إىل أن معظم 

ــسون  ــة ال حيــسنون العــروض، وال يتعرفــون أوزان البيــوت الــشعرية، وال حي الطلب

.باختالف الوزن والنشاز املوسيقي
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:القصور يف استعامل املعاجم-٨

ت فيهـا، مـع أن هـذا ثمة نقص كبري يف استخدام املعاجم والبحث عن معاين الكلام

املبحث متـوفر يف املنـاهج، إذ إن املنـاهج تـشتمل عليـه، ولكـن التـدريب عليـه بحيـث 

ًيصبح عادة لدى املتعلمني ما يزال ناقصا، حتـى إننـا لنجـد خرجيـا جامعيـا ال يـستطيع  ً ً

.البحث عن الكلمة يف املعجم

 املدرسـة، يف من املعلمني فقط أشـاروا إىل وجـود معجـم يف% ٤٠ومن املالحظ أن 

.من املعلمني إىل أن املكتبة بحاجة إىل مثل هذه املعاجم% ٨٣.٨حني أشار 

:النقص يف كفاية احلفظ-٩

ًطاملا كان طالب املرحلة الثانوية من قبل حيفظون بعـضا مـن روائـع الـشعر والنثـر، أمـا  ُ

ذ بلغـت الطلبة املستجوبون فقد أفاد أكثر من نصفهم أهنـم ال حيفظـون الـشعر أو النثـر إ

، وقد امتـد هـذا الـداء إىل اخلـرجيني اجلـامعيني، حتـى إن املتخـرجني يف % ٥٥.٢النسبة 

ًأقسام اللغة العربية وآداهبـا يف األعـم األغلـب ال حيفظـون شـعرا مـن األدب العـريب يف 

.عصوره املختلفة

:النقص يف املناشط الالصفية-١٠

ًغنــي عــن البيــان أن للمناشــط الالصــفية دورا كبــريا يف  تعزيــز اكتــساب املهــارات ً

ًاللغوية، فضال عن دورهـا الكبـري يف الكـشف عـن املواهـب األدبيـة ومـن ثـم تنميتهـا 

وتوظيفها يف مواقف احليـاة، وطاملـا رأينـا موهـوبني إن يف املـرسح أو يف اخلطابـة، أو يف 

.الخ كان للمناشط الالصفية فضل يف إبراز مواهبهم..الصحافة

 يف ممارسة املناشط الالصفية فقد أجاب نصف الطلبـة فقـط ًولقد تبني أن ثمة نقصا

أهنـم يـسهمون يف % ٤١.١وأجـاب % ٥٠.٧أهنم يشاركون يف الكتابة يف جملـة املدرسـة 

% ٤٢.٢يكتبــون اخلــواطر واملــذكرات اليوميــة، و% ٣٨.٣إعــداد الــربامج اإلذاعيــة، و

ــرسحي ــة أو األداء امل ــشعر أو اخلطاب ــاء ال ــسابقات إلق ــشرتكون يف م ــط % ٣٥.٨ وي فق

.يشرتكون يف حلقات نقاشية
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:النقص يف الكشف عن املوهوبني يف جمال اللغة واألدب-١١

إذا كانت املناشط الالصفية تكـشف عـن ميـول الطلبـة واهتاممـاهتم ورغبـاهتم كـام 

تكشف عن مواهبهم فـإن للمـسابقات واملنـاظرات واملقـابالت التـي جيرهيـا املعلمـون 

% ٤٨.١ولقد أجـاب . ً اللغوية واألدبية ودورا يف تنميتهاًدورا يف الكشف عن املواهب

من املعلمني أهنم ال جيرون مـسابقات خطيـة أو مقـابالت أو مـا شـابه الختيـار الطلبـة 

.املتفوقني أو ممن يتمتعون بمواهب أدبية ولغوية

:القصور يف التعلم الذايت-١٢

ــىل ــتامد ع ــني االع ــىل املتعلم ــتم ع ــرص حت ــة الع ــا إىل أن طبيع ــة أرشن ــسهم ملواكب  أنف

املستجدات واملتغريات مادمنا نعيش يف عرص التفجر املعريف، وأن عىل النظام الرتبـوي 

..أن يكسب املتعلمني مهارات التعلم الذايت الذي هو أساس للتعلم املستمر مدى احلياة

بيد أن مهارات التعلم الذايت البد مـن التـدريب عليهـا يف جمـال اكتـساب املهـارات 

 كافة من تكليف املتعلمني تـصحيح أغالطهـم معتمـدين عـىل أنفـسهم يف هـذا اللغوية

.الخ..التصحيح، وتكليفهم البحث يف املعاجم، والقراءة احلرة وتلخيص قراءاهتم

من الطلبة أهنم يعتمدون عىل معلم اللغة العربيـة يف تـصحيح % ٦٢.٥ولقد أجاب 

وأهنـم يرغبـون % ٥٤.٣ت نـسبتهم أخطائهم، وأن الذين ال يامرسون القراءة احلرة بلغ

.يف التنزه والتسلية ومشاهدة السينام والتلفزة، ويفضلون ذلك عىل القراءة

:القصور يف بناء املناهج اللغوية-١٣

إن واضــعي هــذه املنــاهج يعتمــدون املــادة الدراســية مــن دون النظــر إىل حاجــات 

إلـيهم لتعـرف تلـك املتعلمني ومراعـاة ميـوهلم واهتاممـاهتم يف ضـوء اسـتبانات توجـه 

ّامليول واحلاجات، وختري املحتوى بناء عليها، وهـذه ثغـرة يف بنـاء املنهـاج، كـام أن هـذه 

ّاملناهج ال تراعي املنحى الوظيفي يف ختري املحتوى يف األعم األغلـب، وال تعتمـد عـىل 
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 معيار الشيوع والتواتر يف مواقف احلياة بعد رصد تلك املناشـط اللغويـة املـستخدمة يف

هذه املواقف، إذ إن البناء الصحيح للمنهاج يعتمد النظرة الشمولية املتكاملـة يف النظـر 

إىل املنهج عىل أنه عبارة عـن حـصيلة تفاعـل عـضوي مـستمر ملجموعـة متـشابكة مـن 

العوامـل تـشمل املجتمـع بثقافتـه وفلــسفته ومـشكالته، واملـتعلم مـن حيـث النظــر إىل 

تعلمه وحاجاته وميوله واهتامماتـه، كـام تـشمل طبيعة وفهم خصائص نموه وأساليب 

العرص الذي حييا فيـه باجتاهاتـه ومناشـطه، فيختـار مـن أساسـيات املـادة أكثرهـا فائـدة 

.للمتعلم من حيث مساعدته عىل اإلسهام يف تفاعله مع املجتمع بنجاح
)1(

ًإال أن االعتامد عىل مصدر واحد يف بناء املنهج ال يعـد عمـال سـليام، ذلـك أل ًن كـال ً

ًمن املادة الدراسية واملتعلم واملجتمع يعد أساسا من األسس التـي يمكـن أن تـسهم يف 

ًبناء املنهج من دون أن يكون ثمة تعارض فيام بينها، فإذا ظهر مثال أن ثمـة تناقـضا بـني  ً

موقع املتعلم الفعيل يف مستواه من جهة واملستوى املرتقـب الـذي نطمـح إليـه يف عـرص 

ًكــان احلــل يكمــن يف البــدء بموقــع املــتعلم وصــوال إىل ) التكنولوجيــا(انــة العلـم والتق

اهلــدف املطلــوب، فإنكــار املوقــع الفعــيل احلــايل للمتعلمــني يف تعبــرياهتم واهتاممــاهتم 

وحاجاهتم معناه أننا قد انسلخنا عن الواقع، ومل تعد ثمة فائدة فيام نصل إليـه ألننـا لـن 

بدء بواقع املتعلمني وحاجاهتم من أجل هدف غـري حمـدد نصل بمتعلمينا إليه، كام أن ال

ال عىل أساس املادة وتطورها العاملي، وال عىل أساس املجتمع ومتطلباتـه يف املـستقبل، 

معناه بداية صحيحة ولكن إىل ضياع
)٢(

.

ًومن املالحظ أن ثمة نفورا من اللغة التي يتفاعل معها املتعلمون يف املنهاج لبعـدها 

                                               
 دمـشق - اهليئة العامة السورية للكتـاب-وزارة الثقافة -دراسات تربوية -ّ الدكتور حممود أمحد السيد)١(

.١٢٧ ص٢٠١٠

.٢٠٥ ص٢٠١٠ منشورات جامعة دمشق - يف طرائق تدريس اللغة العربية -ّ الدكتور حممود أمحد السيد)٢(
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لنابضة الزاخرة، وأن ما يدرس من اللغة فيه يشء غريب ال صلة بينـه وبـني عن احلياة ا

احلياة، وال صلة بينه وبني عقل الطالب وشعوره وعاطفته
)١(

.

وإذا كان العتامد النظرة الشمولية املتكاملة دور يف بنـاء املنـاهج املعـارصة فـإن الختيـار 

املتعلمـني وميـوهلم واهتاممــاهتم املحتـوى مـن النـصوص الــشائقة اجلذابـة امللبيـة حلاجــات 

.ًواملستثرية لعواطفهم ومشاعرهم ووجداناهتم دورا هو اآلخر يف إنجاح هذه املناهج

:النقص يف الدورات التأهيلية للمعلمني-١٤

ــة التعليميــة التعلميــة متوقــف عــىل املــدرس  إن حتقيــق األهــداف املرســومة للعملي

ًالكفي املعد إعدادا جيدا، إذ إن لتمّكن امل ًدرس من مادته أثرا كبـريا يف نجـاح العمليـة، ً ً

ًكام أن لطريقة التدريس أثرا كبـريا أيـضا، ذلـك ألن املـدرس ال يـدرس بامدتـه فحـسب  ً ً

وإنام يدرس بطريقته وأسلوبه وشخـصيته وعالقاتـه مـع ناشـئته، ومـا يـرضبه هلـم مـن 

.قدوة حسنة ومثل أعىل

ئق التدريس تزخـر هبـا طبيعـة العـرص، وملا كانت املستجدات إن يف املادة أو يف طرا

عرص التفجر املعريف واملتغـريات الكبـرية، كـان إخـضاع املدرسـني إىل دورات تدريبيـة 

.ًمستمرة عمال تقتضيه طبيعة العرص بغية النجاح يف األداء

ولقــد تبــني مــن اســتطالع رأي املعلمــني يف مــشاركتهم للــدورات التدريبيــة أن 

أي دورة تدريبية، وأن الذين اشرتكوا مـن املعلمـني يف منهم مل يشرتكوا يف % ٢.٤٤

مــن % ٨٦.٥دورات تدريبيــة كانــت مــدة الــدورة فيهــا أقــل مــن عــرشة أيــام، وأن 

املعلمني يرغبون يف تكـرار تعميـق الـدورة التأهيليـة مـرة كـل سـنة أو سـنتني، وأن 

كتـب يرون أن الدورات التأهيلية حتتاج إىل تقويم مستمر جلدواها حتـى ي% ٥٤.٢

.هلا النجاح والتطور

                                               
  .٧ القاهرة ص- طبعة مرص- يف األدب اجلاهيل-الدكتور طه حسني) ١(
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:القصور يف كفاية استخدام التقنيات الرتبوية-١٥

) التكنولوجيـا(عىل الرغم من أن العرص الذي نحيا فيـه هـو عـرص العلـم والتقانـة 

فإن التقنيات الرتبوية شقت طريقهـا إىل املنـاهج يف الـدول املتقدمـة، وأصـبح االعـتامد 

.لميةًعليها كبريا يف العملية التعليمية التع

ًومــن املالحــظ أن تعلــيم اللغــات األجنبيــة وتعلمهــا يعتمــدان اعــتامدا كبــريا عــىل  ً

ًاستعامل التقنيات، يف حني أننا نالحظ أن ثمة نقصا يف هـذا االسـتعامل يف تعلـيم اللغـة 

املـصادر واملراجـع ودوائـر «العربية وتعلمها، ويتجىل هـذا الـنقص يف املـواد التعليميـة 

ملجالت، املواد املطبوعة، املواد املربجمة، الصور املتحركة، بـرامج املعارف، الصحف وا

ـــوم  ـــصورة، الرس ـــات امل ـــصوتية، اللوح ـــسجيالت ال ـــة، الت ـــرامج اإلذاع ـــزة، ب التلف

ــوم  ــرائط، امللــصقات، الرس ــة، اخل ــالم الثابت ــشفافيات، األف واألشــكال، الــرشائح وال

.»الخ...املتحركة، النامذج واملجسامت

ــضا يف ــة ًوثمــة نقــص أي ــاز « األجهــزة التعليمي ــقاط، املــسجالت، جه جهــاز اإلس

العــرض الــسينامئي، األفــالم التعليميــة، التلفزيــون، املختــربات اللغويــة، احلواســيب، 

.»الخ..احلقائب التعليمية

:القصور يف نقاء البيئة املحيطة باملتعلمني-١٦

م يف اكتـساهبم ًملا كانت البيئة املحيطة باملتعلمني ملوثة لغويـا كـان ذلـك عامـل هـد

ــة  ــسري عملي ــي يبــذهلا املدرســون يف تي ــة الت ــرغم مــن العناي ــة عــىل ال للمهــارات اللغوي

االكتــساب، إذا مــا أحــسنا الظــن بــأهنم يامرســون اللغــة الــسليمة يف عملهــم، ويــتجىل 

القصور يف هذا املجـال يف سـريورة العاميـة يف البيـت والـشارع والباحـة وانتـشارها يف 

اتية، كام أن املتعلمني يتسمرون أمام املسلـسالت التلفزيـة سـاعات خمتلف املناشط احلي

.ًوهي تبث بالعامية وأمام العروض املرسحية وقد أخرجت ومثلت بالعامية أيضا
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ًويتجىل القصور أيضا يف الكتابة الزاخـرة بـاألغالط اللغويـة وبالعاميـة والكلـامت 

ـــات وعـــىل واجهـــات املحـــا ل التجاريـــة واخلدميـــة األجنبيـــة يف اإلعالنـــات والالفت

كام يـتجىل يف قلـة الـربامج التلفزيـة املوجهـة إىل األطفـال بالعربيـة الـسهلة . والسياحية

امليرسة، ويف نقص الصناعات الثقافية املوجهة إىل الناشئة، ويف وجود األخطاء اللغوية 

سـالت يف بعض القرارات والبالغات املصادرة عـن بعـض اجلهـات الرسـمية ويف املرا

 دوائر الدولة ومؤسساهتابني
)١(

.

را- ءروا ا ضا    

ــيل  ــه يقتــيض االنتقــال مــن التنظــري إىل األداء العم إن النهــوض بــالواقع واالرتقــاء ب

:وذلك بـ

.وضع خريطة ملشكالت تعليم اللغة العربية وتعلمها وتبيان القصور يف الكفايات اللغوية- ١

ــ-٢ ــة ميداني ــراء بحــوث علمي ــة وتعلمهــا إج ــة العربي ــشكالت تعلــيم اللغ ــة م ة ملعاجل

.باألساليب العلمية والتجارب امليدانية

.توظيف نتائج البحوث امليدانية يف جمال تعليم اللغة العربية وتعلمها-٣

عقد ورشـات عمـل تنـاقش قـضايا تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا يف الـوطن العـريب -٤

ومـن . لعملية بوضع أدلة وبرامج ومعـايريًعموديا وبعمق عىل أن تقوم هذه الورش ا

املقرتحات التي من شـأن هـذه الـورش أن تعنـى هبـا بغيـة النهـوض بـالواقع اللغـوي 

:واالرتقاء به

ًرصد املباحث النحوية األكثر شـيوعا واسـتخداما يف ميـادين املعرفـة ويف أسـاليب   -  أ ً

ج اللغوية الرتبويـة يف الكتاب العرب القدماء واملعارصين بغية الرتكيز عليها يف املناه

                                               
 اهليئة العامة – منشورات وزارة الثقافة -ًة واقعا وارتقاءاللغة العربي -ّ الدكتور حممود أمحد السيد)١(

.١٤٣ ص٢٠١٠السورية للكتاب 
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الوطن العريب، واإلفادة من الدراسـة التـي أنجزهتـا املنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقافـة 

تطــوير منــاهج القواعــد النحويــة وأســاليب التعبــري يف مراحــل «والعلــوم، وعنواهنــا 

ــام يف الــوطن العــريب »التعلــيم الع
)١(

ــي زاد  ــة الت ــا أن املباحــث النحوي ــد ورد فيه ، وق

ًيف عينة من أساليب الكتاب القدماء، وقد رتبت ترتيبـا تنازليـا هـي% ١ا عىل تواتره ً :

الفعل، املضاف إليه، حـروف اجلـر، الفاعـل، املجـرور بـاحلرف، حـروف العطـف، «

املفعول بـه، املبتـدأ واخلـرب، النعـت، فـاء اإلسـتئناف، الظـرف، االسـم املوصـول، إن 

.»ف، ال النافيةوأخواهتا، اسم إن وخربها، املمنوع من الرص

يف % ١وجـاءت املباحــث النحويـة التــي انخفـضت النــسبة املئويـة لتواترهــا عــن 

ًأساليب الكتاب القدماء مرتبة ترتيبـا تنازليـا عـىل النحـو التـايل اسـم كـان وخربهـا، : ً

أسامء اإلشارة، حروف النصب، البدل، حروف اجلزم، أدوات الرشط غري اجلازمـة، 

احلــال، الــرشط اجلازمــة، األســامء اخلمــسة، واو احلــال، قــد، نائــب الفاعــل، أدوات 

ــة  ــاء الرابط ــتفهام، الف ــة، االس ــا النافي ــتثناء، م ــة، االس ــون الوقاي ــادى، ن ــز، املن التميي

ـــ ــصال إن ب ــسريية، »مــا«جلــواب الــرشط، إال للحــرص، املفعــول املطلــق، ات ، أي التف

يف جــواب القــسم، إذا التوكيــد، إن الوصــلية، الم املزحلقــة، حتــى االبتدائيــة، الــالم 

ــداء،  ــتدراك، الم االبت ــن االس ــه، لك ــول ألجل ــو، املفع ــواب ل ــالم يف ج ــة، ال الفجائي

ــامء األفعــال، أحــرف  ــتفتاحية، أس ــواب لــوال، أال االس ــه، الــالم يف ج ــول مع املفع

.اجلواب، هال، ضمري الفصل، السيام، إن التفسريية، كذا ، أسلوب املدح والذم

يف عينـة مـن % ١ي زادت نـسبة شـيوعها وتواترهـا عـىل أما املباحث النحويـة التـ

الفعل، حروف اجلـر، املجـرور بـاحلرف، الفاعـل، : أساليب الكتاب املعارصين فهي

                                               
تطوير مناهج القواعد النحوية وأساليب التعبري يف مراحل التعليم العام  -ّالدكتور حممود أمحد السيد) ١(

.١٩٨٧ تونس - مطبوعات املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم-يف الوطن العريب
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املضاف إليه، حروف العطف، النعت، املفعول به، املعطوف، املبتدأ واخلرب، الظرف، 

ارة، حروف إن وأخواهتا، اسمها وخربها، كان وأخواهتا، اسمها وخربها، اسم اإلش

.»النصب، االسم املوصول، البدل

يف % ١وجـاءت املباحــث النحويـة التــي انخفـضت النــسبة املئويـة لتواترهــا عــن 

ًأساليب الكتاب املعارصين، وقد رتبت ترتيبا تنازليا عىل النحو التايل ً:

حروف النصب، العدد، نائب الفاعل، قد، أدوات الرشط غري اجلازمة، حـروف 

 املطلق، فاء االستئناف، التمييز، حروف اجلزم، املمنـوع مـن التنـوين، النفي، املفعول

أدوات االستفهام، الفاء الرابطة جلواب الرشط، التوكيد، املفعول ألجله، إال للحرص، 

، أي »مـا«أدوات الرشط اجلازمة، املنـادى، األسـامء اخلمـسة، اتـصال إن وأخواهتـا بــ

ك، إذ، حـــروف اجلـــواب، إن الوصـــلية، التفـــسريية، الم االبتـــداء، لكـــن االســـتدرا

االستثناء، إذن، الالم يف جواب لو ولوال، التنازع، غري أن، إال أن، ما الزائدة، أسلوب 

التعجب، إذا الفجائية، املفعول معه، أال االستفتاحية، كم اخلربية، مع أن، بام أن، مهزة 

.، ما إنالتسوية، طاملا، بيد أن، الندبة، التحذير، بله، عىل أن، هال

ــوعات  ــب مل تتخــري املوض ــة يف األعــم األغل ــا الرتبوي ومــن املالحــظ أن مناهجن

. واملباحث النحوية الوظيفية يف ضوء االستعامل والشيوع والتـواتر يف مواقـف احليـاة

ًومن معايري الوظيفية اختيار املباحث التـي يكثـر اسـتعامهلا وترتيبهـا ترتيبـا تنازليـا يف  ً

ً، فام كثر اسـتعامله ووروده عـد وظيفيـا، ومـا قـل اسـتخدامه ال ضوء الشيوع والتواتر ّ

ــات والتــأويالت  ــيات واســتبعاد املامحك ــز عــىل األساس ــا، بحيــث يرك ــد وظيفي ًيع

.ّواالستثناءات التي تنفر املتعلمني من اللغة واإلقبال عليها

 رصــد األخطــاء اللغويــة التــي يرتكبهــا املتعلمــون يف التعبــريين الــشفاهي والكتــايب  -   ب

ومـن . ًوترتيبها تنازليا، وإيالء املباحث النحوية املتعلقة هبا األمهيـة يف التـدريب واملعاجلـة
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مهزتـا الوصــل : يف التعبـري الكتـايب% ٥املباحـث النحويـة التـي زادت فيهـا األخطـاء عـىل 

وكانت املباحث التـي زادت . والقطع، الفعل، استعامل حروف اجلر، الضمري، املفعول به

الفعــل مــع الفاعــل، النعــت، اســم كــان %: ٥وكانــت أقــل مــن % ١اء عــىل فيهــا األخطــ

ــم  ــرسها، االس ــزة إن وك ــتح مه ــدد، ف ــث، الع ــذكري والتأني ــرب، الت ــدأ واخل ــا، املبت وخربه

أما املباحث النحوية التي انخفضت النسبة فيها عـن . املوصول، اسم إن وخربها، الفاعل

ف إليـه، العطــف، أسـلوب الــرشط، املنقــوص يف حـالتي الرفــع واجلـر، املــضا: فهـي% ١

املجرور باحلرف، احلال، مجع التكسري، اسم اإلشارة، املفعول املطلـق، األسـامء اخلمـسة، 

الظرف، التمييـز، املـصدر القيـايس، صـوغ اسـم الفاعـل، صـوغ اسـم املفعـول، املنـادى، 

.املمنوع من الرصف، املفعول ألجله

يف التعبـري % ٥ويـة لألخطـاء عـىل ومن املوضـوعات التـي زادت فيهـا النـسبة املئ

.الفعل، املفعول به، اسم كان وخربها، الضمري، النعت: الشفاهي

: هـي% ٥وأقـل مـن % ١وكانت املباحث التي تراوحت النسبة املئوية فيها بني الـ

الفاعل، املجرور باحلرف، املضاف إليه، اسم إن وخربهـا، العـدد، األسـامء اخلمـسة، 

.ول املطلق، احلال، االسم املوصولاملبتدأ واخلرب، املفع

عـىل النحـو التـايل % ١وجاءت املباحث التي انخفضت فيهـا النـسبة املئويـة عـن 

ًوقد رتبت ترتيبا تنازليا اسم اإلشارة، حذف ياء املنقوص، املمنوع من التنوين، فتح : ً

ب مهزة أن وكرسها، مهزة الوصل، الظرف، التعدية باحلرف، مجع املؤنث الـسامل، نائـ

.الفاعل، البدل، املفعول ألجله، التوكيد

رصد األخطاء املترسبة إىل الفصيحة من العامية، وإجراء التدريبات والتطبيقات   -ج

ومـن هـذه . العالجية التي من شأهنا التوعية بتلك األخطاء والتبصري هبـا وتالفيهـا

اد الفعـل أمـام إسناد الفعل املعتل إىل الضامئر، األمر املعتـل الوسـط، إفـر: األخطاء
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الفاعــل املثنــى واجلمــع، إســناد الفعــل إىل نــون النــسوة، تأنيــث الفعــل وتــذكريه، 

.الخ...األفعال اخلمسة يف الرفع والنصب واجلزم، األسامء اخلمسة

 وضع دليل يبني رضوب التعبري الوظيفي، وعقد دورات تدريبية للمعلمـني عـىل -د

.كيفية تطبيق هذه الرضوب يف ضوئه

دليل للمناشط اللغوية الالصـفية عـىل أن يكـون مـن معـايري هـذه املناشـط  وضع -ه

إعداد صحف حائطية وجملة مدرسية، إذاعة مدرسية، «التنوع تلبية مليول املتعلمني 

متثيل مرسحيات هادفة، إلقاء كلامت يف املناسـبات الوطنيـة واالجتامعيـة املختلفـة، 

ئية، تلخـيص كتـب ومناقـشتها، مناقشة مضامني مسلسالت وأفالم تلفزيـة وسـينام

ــابالت ــساجالت، مق ــاظرات وم ــارض، من ــة مع ــخ..إقام ــذه . ال ــسم ه ــىل أن تت ع

احلاجـة إىل (األنشطة املتنوعة بالتشويق واستثارة الدافعية تلبية حلاجـات املتعلمـني 

وعـىل أن تـدفع املتعلمـني إىل » الـخ..املعرفة، احلاجة إىل البحث، احلاجة إىل العمـل

ي والتعــاوين يف تنفيــذها، وإىل حتمــل املــسؤولية والتفكــري املبــدع يف العمــل اجلامعــ

إنجـاز العمــل، والكــشف عــن املوهـوبني واســتثامر أوقــات الفــراغ، وإقامــة ورش 

.عمل للتدريب يف ضوئه

 وضع دليل الستعامل التقنيات الرتبوية يف تعليم اللغـة وتعلمهـا والتـدريبات - و

.يف ضوئه

ــدريب املع-ز ــل لت ــارات املوضــوعية يف القــراءة  وضــع دلي ــىل صــوغ االختب ــني ع لم

والنصوص والقواعد واإلمالء والتـذوق األديب لقيـاس املهـارات اللغويـة ومـدى 

ويمكن االسـتئناس بالدراسـة التـي أنجزهتـا املنظمـة . حتقيق األهداف املرسومة هلا

العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف هذا املجال
)١(

 

                                               
نامذج من االختبارات املوضوعية يف اللغة  -ّالدكتور حممود أمحد السيد والدكتور مطانيوس ميخائيل) ١(

.١٩٨٩ تونس - املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم-العربية للمرحلة اإلعدادية
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التفتـيش يف املعـاجم، «ب املتعلمني عىل أساليب الـتعلم الـذايت  وضع دليل لتدري-ح

عـن البيانـات ) اإلنرتنـت(تصحيح األخطاء، املطالعـة احلـرة، البحـث يف الـشابكة 

.الخ..واملعلومات

ًأهدافا وحمتوى، وكتبا، وطرائق تدريس، ومناشـط، « وضع دليل لتقويم املناهج -ط ً

.يري لكل مكون من مكونات املنهجوذلك يف ضوء معا» الخ...وأساليب تقويم

ــة -ي ــا إىل صــيغ أخــرى غــري الــصيغة التقليدي ــا أو كلي ً حتويــل حمتــوى الكتــب جزئي ً

املكتوبة كأن تكون مربجمة أو سمعية عىل شـكل أرشطـة سـمعية أو الكرتونيـة عـىل 

.الخ...احلاسوب، أو أفالم أو حقائب تعليمية

لطرائق الفعالة يف العمليـة التعليميـة  وضع دليل لتدريب املعلمني عىل استخدام ا-ك

التعلمية بغية االنتقال من التعليم إىل التعلم، والرتكيز عىل كيفية التعلم، واالنتقـال 

من التلقني إىل املشاركة اإلجيابية يف الوصـول إىل املعرفـة، ومـن حتـصيل املعرفـة إىل 

تمهري، ومن النمطية توظيفها، ومن اجلمود إىل املرونة، ومن احلفظ والتسميع إىل ال

االبتكـاري، املفهـومي، النقـدي، العلمـي، االستـرشايف، (يف التفكري إىل التنوع فيـه 

.ووضع معايري للقراءة الناقدة). الخ...املبادر، البدائيل، الشمويل

 وضع كتيبـات تتـضمن أساسـيات اللغـة يف القواعـد واإلمـالء واسـتخدام عالمـات - ل

ت التدريبية التي ينفـذها املعلمـون والعـاملون يف اإلذاعـة الرتقيم وتعميمها عىل الدورا

.ًوالتلفزة ويف مجيع مرافق املجتمع انطالقا من أن تعليم اللغة مسؤولية جمتمعية

 اختيــار نــصوص يف املنــاهج الرتبويــة متــرسح وصــوغها بأســاليب شــائقة عــىل أن -م

.تعمم عىل الصعيد العريب

 املالئمـة وإخراجهـا بالـصور امللونـة والعربيـة  وضع دليل يعنى باحلكايا الـشعبية-ن

.السليمة وتعميمها عىل الصعيد العريب
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 وضع خمتارات من النصوص تتـوفر فيهـا مجاليـات اللغـة العربيـة ونـرشها عـرب -س

الكلمة املسموعة واملرئية واملطبوعـة، عـىل أن يعنـى بـضبط النـصوص املتخـرية إن 

ًنى بإخراجها وطباعتهـا متهيـدا لتعميمهـا من الرتاث أو من املعارصة بالشكل، ويع

عىل أن يتم االختيار ليمتد يف نسقني زماين ومكاين، إذ حيرص . عىل الصعيد العريب

ومـن ثـم إىل . يف النسق املكاين عىل االمتداد من الدائرة املحليـة إىل الـدائرة القوميـة

 أن ينعـزل عـن الدائرة اإلنسانية، بحيث يكتسب املنهاج مالمح الواقع املحـيل دون

الواقع القومي، ثم ينطلق من ذلك كله إىل األفق اإلنساين الواسع ليلتحم بالتجربة 

اإلنسانية يف قيمها اجلاملية العليا وإنجازاهتا احلضارية املشرتكة
)١(

 

ــة -ع ــة والقيمي ــة اجلاملي ــا الذائق ــوفر فيه ــة تت ــصوص العاملي ــن الن ــارات م ــع خمت  وض

.م العام ما قبل اجلامعيوتعريف طلبتنا هبا يف التعلي

 إجراء مسابقات يف حفظ الـشعر وممارسـة اخلطابـة والتعبـري والقواعـد النحويـة -ف

واإلمالئية يف املدرسة الواحدة وبني املـدارس يف املحافظـة الواحـدة، ومـن ثـم بـني 

.ًاملحافظات، وعىل مستوى الدولة، وتقديم املكافآت للفائزين تشجيعا للمواهب

ــل و-ص ــع دلي ــة األرسة  وض ــى برتبي ــرامج تعن ــات(ب ــاء واألمه ــع ) اآلب ــل م للتعام

.األطفال يف املجال اللغوي

      

                                               
 العربيـة والتعلـيم اللغة - استعراض جتربتي عامن واليمن يف تعليم اللغة العربية-الدكتور هناد موسى) ١(

  .٤٠٥ ص٢٠٠٨ أبوظبي - مركز الدراسات والبحوث االسرتاتيجية-رؤية مستقبلية للتطوير



- ١١٢ -


. القاهرة- طعيه مرص-يف األدب اجلاهيل -الدكتور طه حسني-١

دليـل مرجعـي لتنميـة الكفايـات  - فرحات الدريـيس-حممد صالح بن عمر-٢

 املنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقافـة -اللغوية لدى مدريس العربية بالتعليم العايل

.٢٠١١ تونس -والعلوم

الكفايـات العامـة الالزمـة  -الدكتور حممد بن فاطمة واألستاذ حممود وناس-٣

 املنظمة العربية للرتبية والثقافـة -خلريج التعليم الثانوي العام يف الوطن العريب

.٢٠١٠ تونس -والعلوم

دليـل مرجعـي لتـدريب  –ونـاس الدكتور حممد بن فاطمة واألستاذ حممـود -٤

األطر الرتبوية املعنية بالكفايات العامة الالزمة خلريج التعليم الثانوي العام يف 

.٢٠١٠ تونس - املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم-الوطن العريب

   - وزارة الثقافــة الــسورية-دراســات تربويــة -ّالــدكتور حممــود أمحــد الــسيد-٥

.٢٠١٠دمشق 

 منـشورات -يف طرائـق تـدريس اللغـة العربيـة -ّحممود أمحد الـسيدالدكتور -٦

.٢٠١٠جامعة دمشق 

 حمـارضات املوسـم الثقـايف يف -الرتبيـة عـىل املواطنـة -الدكتور حممود السيد-٧

.٢٠٠٩ مطبوعات املجمع -٢٠٠٨جممع اللغة العربية بدمشق لعام 
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 وزارة الثقافـة -ًاللغـة العربيـة واقعـا وارتقـاء -ّالدكتور حممـود أمحـد الـسيد-٨

.٢٠١٠ دمشق -السورية

تطوير مناهج القواعد النحوية وأساليب التعبري  -الدكتور حممود أمحد السيد-٩

 املنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقافـة -يف مراحل التعلـيم العـام يف الـوطن العـريب

.١٩٨٧ تونس -والعلوم

ــانيوس ميخائيــل-١٠ ــدكتور مط ــسيد وال ــد ال ــود أمح ــدكتور حمم ــ -ال ــامذج م ن ن

 املنظمـة العربيـة -االختبارات املوضوعية يف اللغة العربية للمرحلة اإلعداديـة

.١٩٨٩ تونس -للرتبية والثقافة والعلوم

   -اســتطالع رأي طـالب مــا قبـل التعلــيم اجلــامعي -مؤسـسة الفكــر العـريب-١١

.٢٠١١بريوت 

ــاد موســى-١٢ ــدكتور هن ــة -ال ــيم اللغ ــيمن يف تعل ــامن وال ــي ع  اســتعراض جتربت

 مركـز الدراسـات -اللغـة العربيـة والتعلـيم رؤيـة مـستقبلية للتطـوير -العربية

.٢٠٠٨ أبوظبي -والبحوث االسرتاتيجية
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هيٍّ=افَممو ؤىر+ =منهيٍِّلعٍّ تَ+يف= ةجيْام =لعرِةبي+ـاِئ ألبناه  

  +ةيِعم=جلا+ الِةِّحملرٍّ+اْ= + يف=

ت ا:  
  

ًاللغة مفهوما واكتسابا وكفاية -ًالأو ً.

.رؤى منهجية يف تعليم العربية ألبنائها يف املرحلة اجلامعية -ًثانيا

.توفري البيئة اللغوية النقية يف العملية التعليمية التعلمية-١

.اعتامد وحدة اللغة واملنهج التكاميل يف تعليمها-٢

.يف املحتوى والتدريباتالرتكيز عىل املنحى الوظيفي والنفعية االجتامعية - ٣

.توحيد املصطلحات-٤

.اعتامد املرونة يف طرائق التدريس-٥

.اعتامد تعدد أساليب التقويم-٦

.تدريس العربية عىل أهنا من متطلبات اجلامعة -ًثالثا

.توصيات -ًرابعا
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�  

هيٍّ=افَممو ؤىر+ =منهيٍِّلعٍّ تَ+يف=ة جيْام =لعرِةبي+ـاِئ ألبنملرٍّ+اْ= + يف=اهجلا+ الِةِّح=ِعمةي+  


ًنحاول يف هذا الفصل املوجز أن نتعرف مفهـوم اللغـة عنـارص واكتـسابا، وأن نقـف 

عىل بعض الـرؤى املنهجيـة يف تعلـيم اللغـة العربيـة لغـري املختـصني مـن أبنائهـا يف املرحلـة 

 تدريـسها، والرتكيـز عـىل اجلامعية، ومن هذه الرؤى اعتامد وحدة اللغة واملنهج التكاميل يف

اللغة النابضة باحلياة يف اختيار املحتوى وعىل املنحى الوظيفي والنفعية االجتامعيـة يف ذلـك 

االختيــار، وإيــالء املحادثــة االهــتامم يف التــدريبات واملناشــط، واعــتامد املرونــة يف اســتعامل 

علم الذايت الذي هـو طرائق التدريس، واألساليب الشائقة يف إكساب الدارسني مهارات الت

أساس للـتعلم املـستمر مـدى احليـاة، واالسـتعانة بالتقنيـات الرتبويـة يف ذلـك االكتـساب، 

والرتكيز عىل تعدد أساليب التقويم التي تقيس مستوى االكتساب واألداء وبخاصة التعبري 

ًوأخريا نقدم نموذجا من جامعات اخلليج العريب التي تدرس العربيـة متطلبـا ج. منه ً ًامعيـا، ً

.لنتوصل إىل عدد من التوصيات

أو-و وا  ا   

َاللغة هي عىل وزن فعة من الفعل لغوت أي تكلمت، وأصلها لغـوة عـىل وزن فعلـة  ُ ُ ُْ َ

.ُفحذفت واوها ومجعت عىل لغات ولغون، ويقال هذه لغتهم التي يلغون هبا أي ينطقون

هـي «كلوبيديا الفرنـسية الكـربى أن اللغـة أول األمـر وورد يف دائرة املعارف االنسي

استطالة للنشاط البدين كله بام فيه من قسامت وتأشريات باألعضاء، ولكن هـذه االسـتطالة 
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ًتتطور شيئا فشيئا لتصل إىل تلك الصور املجردة من الكالم فتغدو كال قائام بذاته ً ً ً«.
)١(

أن للغـة األصـوات أفـضلية «تامعية ورد ويف دائريت املعارف الربيطانية والعلوم االج

عند األمم عىل بقية صـور االتـصال األخـرى مـن كتابـة وإيـامءات وغريهـا، وهـذه الـصور 

»األخرى تتمم لغة الكالم من غري أن تعوض عنها كلية
)٢(

.

»اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم«وجاء يف لسان العرب أن 
)٣(

.

 أمريكا اللغة بأهنا اسـتعامل رمـوز صـوتية مقطعيـة يعـرب يف» Millerميللر «َّوعرف 

يف جامعـة » Carroll Johnجـون كـارول «ّبمقتضاها عن الفكر، وعىل هذا النحو عرفها 

هارفارد يف أمريكا عندما أشار إىل أن اللغة هي ذلك النظام املتشكل من األصوات اللفظيـة 

.تصال املتبادل بني مجاعة من الناساالتفاقية وتتابعات هذه األصوات املستخدمة يف اال

هريلــوك «وإذا كــان كــل مــن ميللــر وكــارول قــد قــرص اللغــة عــىل األصــوات فــإن 

Hurlock « رأت أن اللغة تشمل مجيع صور التعبري، وأن التعبري بأصوات مقطعيـة مـا هـو

إال أحد أشكال اللغة
)٤(

.

اللغـة املنطوقـة، بـل والواقع أن مفهوم اللغة مفهوم واسع وشامل، وال يقتـرص عـىل 

يشمل اإلشـارات واإليـامءات والتعبـريات الوجهيـة التـي تـصاحب عـادة سـلوك الكـالم، 

إال أن اللغــة املنطوقــة أو املتحــدث هبــا تتبــوأ األمهيــة الكــربى بــني ســائر . واللغــة املكتوبــة

اجلوانب املشار إليها، ومـا اللغـة املكتوبـة سـوى لغـة منطـوق هبـا دونـت يف نظـام مكتـوب 

                                               
(1) ( Encyclopedia La Grande (1885-1901) Art: parole

(2) Social Sciences, Encyclopedia, Article, Language.
 -طبعـة الكـربى املرييـة ببـوالق مـرص امل- الطبعـة األوىل٢٠ ج-لـسان العـرب -ابن منظور املـرصي )٣(

  .١١٦ صھ١٣٠٠

.١٠ ص٢٠٠٨ -  منشورات جامعة دمشق- يف طرائق تدريس اللغة العربية - الدكتور حممود أمحد السيد) ٤(
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طلح ومتعـارف عليــه، واالقتـصار عليـه يغفــل النظـام الـصويت يف هــذه اللغـة وآثارهــا مـص

املمكنة عىل الرتكيب واملعاين، وتبقى اللغة الـصوتية هـي وسـيلة االتـصال األكثـر مالءمـة، 

ًواألكثر شيوعا واستعامال ومن هنا أوالها اللسانيون املعارصون األمهية بني جوانب اللغة . ً

.املشار إليها

األمريكـي دراسـة اخلـصائص » Charles Hocketتشارلز هوكـت «لقد حاول و

التي تتميز هبا اللغة اإلنسانية فألفى أن أهم سامهتا أهنا اصطالحية أو تواضعية، وأن مفرداهتا 

تـشري إىل أشــياء حمـسوسة يف عــامل الواقــع، وإىل األفعـال التــي يؤدهيــا اإلنـسان أو غــريه مــن 

 عن األفكار الذهنية املجـردة، وأن اخللـف يتوارثهـا عـن الـسلف، املخلوقات، كام أهنا تعرب

ًوتشري إىل أشياء وأحداث بعيدة عن املتكلم زمانا ومكانا، يضاف إىل ذلك كله سـمة هامـة،  ً

»ولعلها من أهم تلك السامت، وهي مقدرة لغة البرش عىل اخللق أو االبتكار
)١(

.

ر إليه عىل أنه عـادة كـسائر العـادات التـي أما مفهوم اللغة يف اكتساهبا وتعليمها فينظ

وملا كانت العادات ال تكتسب إال باملامرسة املـستمرة كـان اكتـساب . يكتسبها املرء يف حياته

اللغـــة ال خيتلـــف عـــن اكتـــساب أي عـــادة أخـــرى مثـــل املـــيش والرمـــي والنـــوم وقيـــادة 

.الخ..السيارة

يض من حيث النظـر إىل اللغـة يف ًوهذا املفهوم نسخ ما كان سائدا يف مطلع القرن املا

ًتعليمها عىل أهنا جمموعة من احلقائق، عىل املعلم أن يلقنها للمتعلم تلقينا، وما عـىل األخـري 

.ًإال أن حيفظها ويستظهرها، وبقدر درجة حفظه هلا يعد متمكنا من اللغة

سبقه إال أن الرتبيـة املعــارصة تـرى أن الوصــول إىل أن تغـدو اللغــة عـادة، البــد أن يــ

اكتساب املهارة اللغويـة، إذ إن مـن األخطـاء الـشائعة يف تعلـيم اللغـة وتعلمهـا أن يظـن أن 

                                               
(1) Charles Hocket: the problem of universal in language (Cambridge, 

Mass: mit press) 1968 p1-29
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تزويد املتعلم بمجموعة من املفردات، والقواعد النحوية، واملـصطلحات البالغيـة، يـؤدي 

.إىل أن تصبح اللغة عادة لديه، كسائر العادات التي يكتسبها من حميطه

ة فيتمثل يف أنه األداء املتقن، القائم عىل الفهم واالقتـصاد يف أما مفهوم املهارة اللغوي

ومـن هنـا انتقـل تعلـيم اللغـة مـن التلقـني إىل التمهـري، أي إكـساب . ًالوقت واملجهـود معـا

:ًاملتعلم املهارات اللغوية حمادثة واستامعا وقراءة وكتابة، ومما يساعد عىل اكتساب املهارة

ًون التكرار مبنيا عىل الفهم، وعىل املامرسة يف مواقـف املامرسة والتكرار عىل أن يك-١

.احلياة بصورة طبيعية

وذلك أن توجه أنظـار املتعلمـني إىل أخطـائهم يف ممارسـة األداء، وتبيـان : التوجيه-٢

.نواحي قوهتم وضعفهم، وتعريفهم بأفضل أساليب األداء

 يف أثنـاء األداء وذلك بأن يشاهد املتعلمـون مـن يتقنـون املهـارات: القدوة احلسنة-٣

.الخ...من معلميهم أو زمالئهم أو بطريق التسجيالت واملخابر اللغوية

ــز -٤ التــشجيع والتعزيــز اإلجيــايب يؤديــان إىل التقــدم، وأفــضل أنــواع التعزيــز التعزي

ًالداخيل الذي يدفع باملتعلم إىل ممارسة األداء ال خوفا وال طمعا وإنام حمبة وسعادة ً.

تــساب املــتعلم للمهــارات اللغويــة، كــان البــد مــن قيــاس وللوقــوف عــىل مــدى اك

وثمـة مـن يفـرق بـني . الكفايات اللغوية، التي توفرت لديه بعد العملية التعليميـة التعلميـة

الكفاءة اللغويـة، وهـي القـدرة عـىل القيـام بوظـائف اللغـة، وهـو مفهـوم نظـري ال يمكـن 

س الكفـاءة؛ وبـني الكفايـة اللغويـة، ّمالحظته مبارشة، والبد من تعرفه من أداء معـني لقيـا

وهي املهارة التي اكتسبها املتعلم بعد تفاعله مع برنامج معني، وتقاس مـن خـالل الـسلوك 

اللغوي أو األداء اللغوي
)١(

.

                                               
ـيم العربيـة للنـاطقني هبـا وبغريهـا ويف تقييمهـام - الدكتور مهدي العش) ١( ـتخدامه يف تعل  - فهوم الكفاءة اللغوية واس

  .٢٠١١» أبريل« نيسان -  الدوحة-  قطر-  جامعة جورجتاون- »تدريس اللغة العربية ألبنائها«ورشة 
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ًتلك هي بعض املفاهيم املتعلقة باللغة مفهوما واكتسابا ومهارة وكفايـة، وسـنتناول  ً

.ائها يف املرحلة اجلامعية يف ضوء تلك املفاهيمالرؤى املنهجية يف تعليم العربية ألبن

م-ا ا   ا    رؤى   

ثمة رؤى منهجية يف تعليم العربية ألبنائهـا لغـري املتخصـصني يف املرحلـة اجلامعيـة، 

:ويمكن إجيازها فيام ييل

:يمية التعلميةتوفري البيئة اللغوية النقية يف العملية التعل-١

ّيرى املربون املعارصون أن اكتساب مهارات أي لغة يتطلب وضع املـتعلم يف محـام 

ًلغـوي، بمعنـى أن يكـون اجلـو املحـيط بــاملتعلم عـامال مـساعدا ومـشجعا عـىل رسعــة  ً ً

.اكتساب اللغة

ومن هنا كان عىل مدريس اللغة أن يتحدثوا بالفـصيحة، وأن يـسود جـو الفـصيحة 

جـــواء التــي يتفاعـــل معهــا املـــتعلم مــن صـــحف وجمــالت ونـــدوات يف خمتلــف األ

الـخ، وأن يـسعى املعلمـون إىل هتيئـة الظـروف املناسـبة أمـام املـتعلم لكـي ...ولقاءات

.ينشط ويعمل ويفكر ويبتكر، ويشعر بالرىض واالرتياح عند حتقيق غاياته

درس والتــزام الفــصيحة يف أجــواء املحــارضات، وحتــدث الطلبــة هبــا بــإرشاف املــ

وتوجيهه وتشجيعه، وممارسة املناشط املختلفـة بالفـصيحة يف نطـاق العمليـة التعليميـة 

ّالتعلمية، يساعد ذلك كلـه عـىل تـوفري احلـامم اللغـوي، كـام أن املناشـط التـي يقـوم هبـا 

الطلبة يف ممارسة اللغة واكتساهبا تفتح اجلامعة عىل العامل املحـيط هبـا، فتـؤثر يف الواقـع 

.وتتأثر به

وجتدر اإلشـارة إىل أن املكتبـة املـزودة بأمهـات الكتـب واملراجـع العربيـة تـسهم يف 

.إشباع حاجات الدارسني وتلبية متطلباهتم، ويف تعزيز مهاراهتم اللغوية
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:اعتامد وحدة اللغة واملنهج التكاميل يف تعليمها-٢

ــة تعــد اللغــة وحــدة متكاملــة، ومل يكــن الفــصل بــني فروعهــا يف العمليــة التعليم ي

َّالتعلمية إال من باب التيسري، إال أن سوء التطبيق رسخ الفصل، وغابـت وحـدة اللغـة 

يف تلك العملية، ذلك ألن الفصل ال خيدم ممارسة اللغة يف املواقف احلية، كام أن تطبيـق 

املنهج التكاميل يستلزم بناء املناهج اللغويـة عـىل أسـاس الوحـدة والـرتابط، ذلـك ألن 

 حصيلة تفاعل عضوي مستمر ملجموعة متشابكة من العوامل، تشمل املنهج ما هو إال

ــه وفهــم  ــث النظــر إىل طبيعت ــتعلم مــن حي ــه وفلــسفته ومــشكالته، وامل املجتمــع بثقافت

.خصائص نموه وأساليب تعلمه، والعرص الذي حييا فيه ويتفاعل معه

 املتـشابكة، إذ ويف عملية بناء املناهج ينظر إىل هذه املكونات كلها يف إطـار عالقاهتـا

ًيتم بناء املناهج يف خطوات تبدأ بتحديد أساسيات املادة حتديدا علميا، ثم خيتار من هذه  ً

األساسيات أكثرها فائدة للمتعلم من حيث مساعدته عىل اإلسـهام يف حـل مـشكالت 

جمتمعه، ومواجهة مشكالت حياته اخلاصة، وإشباع حاجاته، وتنمية ميوله، ثم هتيأ لـه 

.اإلمكانات املناسبة لتحقيق األهداف التي وضعت هذه املناهج من أجلهاالظروف و

ومن املالحظ أن ثمـة عزلـة بـني املـواد اللغويـة واألدبيـة يف منـاهج إعـداد مـدريس 

اللغة األم، وتبدو هذه العزلة بني علوم اللغة نفسها كفصل النحـو عـن املعـاين، ولـيس 

ــم ثمــة صــلة بــني منــاهج األدب والعلــوم اإلنــسان ية املختلفــة كالتحليــل النفــيس وعل

.الخ....االجتامع األديب، وعلم النفس اللغوي، وعلم اللغة احلديث

إن وحدة اللغة متيل عىل معلميها أن حيققوا التوازن واالنسجام بـني مهـارات اللغـة 

ًوفروعها، إذ من اخلطأ أن يكون االهتامم منصبا عىل جانب واحـد فقـط عـىل أنـه غايـة 

ً بقية اجلوانب، ذلك ألن فروع العربية ترتبط فـيام بينهـا ارتباطـا عـضويا، وعىل حساب ً

.ًوأهنا مجيعا تتجه نحو حتقيق هدف واحد هو تأمني التواصل اللغوي
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ولقــد أدرك ســلفنا هــذه النظــرة الكليــة املتكاملــة للغــة واتبعــوا املــنهج التكــاميل يف 

 لدراسـة عــدة فـروع يف ضــوئه ًتعليمهـا، إذ عملـوا عــىل أن يكـون الــنص األديب مركـزا

ــه، فكــان تعلــيم القواعــد والبالغــة يف ضــوء النــصوص ال مــن خــالل  ــن خالل وم

.تعريفاهتا املجردة

ًوحتــى يف جمــال التخــصص يف املرحلــة اجلامعيــة يبقــى املــنهج التكــاميل أســلوبا يف 

ًالتدريس، ففـي تـدريس األدب وحتليـل ظـواهره، مل يعـد األدب يـدرس وفقـا للفنـون 

، وال وفق األقاليم وحدها، وال وفق العصور الزمنيـة وحـدها، وإنـام ينظـر إىل وحدها

.ًهذه مجيعا يف إطار من الشمولية والنظرة الكلية

ومل يعد األدب حيلل وفق املنهج البالغي وحده، وال وفق املـنهج النفـساين وحـده، 

نـام وفـق هـذه وال وفق املنهج االجتامعي وحده، وال وفـق املـنهج اهلـيكالين وحـده، وإ

.ًاملناهج مجيعا يف إطار من الوحدة والتكامل فيام بينها

:الرتكيز عىل املنحى الوظيفي والنفعية االجتامعية يف املحتوى والتدريبات-٣

إذ ال فائدة من تعلم أي مادة ما مل يكن هلا نفع اجتامعي وفائـدة للمـتعلم يف تفاعلـه 

ه، ويف ضوء ذلـك كـان الرتكيـز عـىل اللغـة مع املجتمع تلبية حلاجاته وإرضاء الهتاممات

النابضة باحلياة يف اختيار املحتوى، تلك اللغة التي يتفاعل معها املتعلمون يف منأى عن 

التقعر اللغوي من جهة، والتشدد اللغوي من جهة ثانيـة، واالسـتثناءات والـشذوذات 

.واملامحكات والتأويالت من جهة ثالثة

لتــي يتفاعــل معهــا املتعلمــون مــن اختــصاصاهتم يف ًومجيــل جــدا أن تكــون اللغــة ا

اجلامعة، وأن تتم التدريبات واملناشـط يف ضـوئها، فتقـدم نـصوص يف علـم الـنفس يف 

ذلك االختصاص، ونصوص يف علم االجتامع يف االختصاص نفسه، ونـصوص طبيـة 

.الخ...يف هذا العلم 
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عـل معهـا، ذلـك ألن عىل أن يركز عىل األساسيات التـي تـساعد املـتعلم عـىل التفا

الرتكيز عىل األساسيات يسهل دراسـة املـادة وتـذكرها، ويناسـب عـرص تزايـد املعرفـة 

ورسعة تغريها، كام أنه يساعد عىل إدراك العالقات بني احلقـائق واملفـاهيم واملجـاالت 

بصورة أفضل مما يعني عىل حسن االنتفاع هبا، وهو بذلك يعد خطوة يف سـبيل تكامـل 

.هتااملعرفة ووحد

ومن هنا كانت الدعوة إىل إعادة النظر يف املادة النحويـة التـي تـدرس يف اجلامعـات 

العربيــة لتخليــصها مــن املامحكــات والتــأويالت التــي أدت إىل عــزوف األبنــاء عنهــا، 

ًوللرتكيـز عـىل األساسـيات التـي حيتـاج إليهــا املـتعلم يف مواقـف احليـاة كالمـا وقــراءة 

ًوف عىل املواقف األكثر شيوعا واسـتخداما يف احليـاة حتـى وكتابة، ويستلزم ذلك الوق ً

يــتم التــدريب عليهــا يف املنــاهج، والوقــوف عــىل املوضــوعات النحويــة املــستخدمة يف 

.تلك املواقف

ًومن املالحظ أن ثمة إمهاال للمحادثـة عـىل الـرغم مـن أن اللغـة املنطـوق هبـا أكثـر 

ًشيوعا واسـتخداما يف مواقـف احليـاة، إذ إن  التـدريب عـىل املحادثـة ال يلقـى االهـتامم ً

حتى إذا ما خترج الطالب يف اجلامعة بدا عليه االرتباك عندما يطلب إليه إلقـاء كلمـة يف 

.الخ..مناسبة أو إدارة اجتامع، أو توجيه تعليامت وإرشادات

ًومن املالحظ أيضا أن ثمة قصورا لدى املتخرجني يف اجلامعة من حيـث امـتالكهم  ً

أصول تقديم الطلبات، ملء االستامرات، (التعبري الوظيفي يف شؤون حياهتم مهارات 

).الخ...كتابة الرسائل، كتابة حمارض اجللسات، كتابة تقارير علمية ومذكرات

ًوما كان ذلك القصور حاصال إال بسبب عدم التدريب الكايف ال يف التعليم ما قبل 

مهـارات التعبـري الـوظيفي إن يف التعبـري اجلامعي وال يف التعليم اجلـامعي عـىل امـتالك 

.الكتايب أو يف التعبري الشفهي
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وملـا كانـت العمليــة التعليميـة التعلميــة تقـوم عــىل الدافعيـة كانــت اسـتثارة دافعيــة 

ًاملتعلمـني أمــرا رضوريــا لإلقبــال عــىل تعلــم املــادة، وال تــستثار الدافعيــة إال إذا كانــت  ً

.رسنيالنصوص املتخرية من اختصاصات الدا

% مـن ٥٠ومن العقبـات التـي تواجـه تعلـيم اللغـة يف جامعـات اخللـيج العـريب أن 

الطلبـة قــادمون مـن مــدارس خاصـة، تطبــق منـاهج أجنبيــة، وال هتـتم بتــدريس اللغــة 

العربية، كام أن بعض الطلبة يدرسون العربية لغة ثانية، كام أن عـدد الـساعات املعتمـدة 

مـوع الـساعات % مـن جم١٠ة يف اجلامعات ال يتجاوز للمواد التي تدرس باللغة العربي

التي يدرسها الطلبة
)١(

.

ًومن املالحظ أن ثمة عدم رغبة لدى بعـض الطلبـة يف تعلـم اللغـة العربيـة اعتقـادا 

مــنهم بــصعوبتها وعــدم قــدرهتم عــىل إتقاهنــا مــن جهــة، إضــافة إىل إيامهنــم بــأهنم لــن 

رج، إذ إهنـــم يـــستعملون اللغـــة يـــستخدموا العربيـــة يف جمـــاالت عملهـــم بعـــد التخـــ

ًاإلنجليزية يف تعـاملهم، وإتقـاهنم للغـة األجنبيـة يـوفر هلـم مـستقبال عمليـا مـضمونا،  ً ً

.ّويساعدهم عىل إمتام دراساهتم العليا يف اجلامعات األجنبية عىل حد زعمهم

:توحيد املصطلحات-٤

ــ ــا العربيــة ألبنائهــا يف جامعاتن ــا إذا نحونــا منحــى آخــر يف تعلــيم لغتن ا العربيــة فإنن

ًنالحظ أن ثمة اضطرابا يف بعض املـصطلحات واختالفـا بينهـا، األمـر الـذي يـنعكس  ً

ًبلبلة وتشويشا يف أذهان املتعلمني، وأكثر ما يـتجىل هـذا االخـتالف يف ميـادين العلـوم 

البحتة والتطبيقية، حيث تتعدد التـسميات واملـصطلحات للمفهـوم الواحـد بـني قطـر 

                                               
ــدين درواشــة )١( ــة التعلــيم العــايل -الــدكتور صــالح ال  جامعــة زايــد -تــدريس اللغــة العربيــة يف مرحل

 - الدوحـة- جامعـة جورجتـاون بقطـر- ورشة تعليم اللغة العربيـة يف اجلامعـات العربيـة-ًموذجان

  .٢٠١١نيسان 
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عـىل حـني أن جممـع اللغــة » وسـيط«عـة دمـشق تـستخدم مـصطلح عـريب وآخـر، فجام

، وأقـر جممـع اللغـة العربيـة بدمـشق هـذا »ّحفـاز«العربية بالقـاهرة يـستخدم مـصطلح 

، »حفـاز«، وعامـل »ّحفـاز«ُ، فاسـتخدم املـصطلح »Catalyseurاملصطلح ترمجـة لــ 

.ّوعرفها املجمع بأهنا كل مادة تزيد عادة يف رسعة التفاعل

ـــة االنكـــسار«ية اســـتخدم مـــصطلح ويف ســـور ـــي » قرين ـــابال للمـــصطلح األجنب ًمق

»Ludice de réfraction « ًثم دليل االنكسار أحيانا، وأخريا اقرتح املعجـم الطبـي ً

ْمنـسب«كلمة  كـل مـن » Rétrogression«واسـتخدم مقابـل املـصطلح األجنبـي . »َ

ــة ــسميات التالي ــار«: الت ــداد وإدب ــوص وارت ــر ونك ــريا أ» تقهق ــي ًوأخ ــم الطب ــر املعج ق

»رجوع«استخدام 
)١(

.

:اعتامد املرونة يف استعامل طرائق التدريس-٥

إذا كان لتمكن املعلم من مادته أثر كبـري يف نجـاح العمليـة التعليميـة التعلميـة فـإن 

ًلطريقة التدريس أثرا كبريا هـو اآلخـر يف حتقيـق األهـداف املرسـومة للـامدة، ذلـك ألن  ً

ّاملعلم ال يعلم بامدته ّ فحسب، وإنام يعلـم بطريقتـه وأسـلوبه وشخـصيته وعالقاتـه مـع ّ

.متعلميه، وما يرضبه هلم من قدوة حسنة ومثل أعىل

ًومن هنا كان البد لنجاح املعلـم يف عملـه أن يكـون متمكنـا مـن مادتـه، واثقـا مـن  ً

ًنفسه، ومستخدما الطريقة املالئمة واملـشوقة لعـرض املـادة، وأخـريا أن يكـون مرنـا يف  ً ً

.ًاستخدام الطريقة مكيفا هلا وفق األجواء التي يتفاعل معها

وغني عن البيان أن املعلم الذي يقولب نفسه يف إطـار طريقـة واحـدة يلتـزم هبـا يف 

دروسه كلها، وأسلوب معني ينتهجه يف املواقف كافـة، حمكـوم عليـه باإلخفـاق، ذلـك 

كيفهـا وفـق املـادة والوسـيلة ألن الطريقة ال تصنع املعلم، وإنـام هـو الـذي يبتكرهـا وي

.واملستويات التي يتفاعل معها

                                               
  .٢٠٩ ص١٩٩٢ دمشق - دار طالس-تعليم اللغة بني الواقع والطموح -الدكتور حممود أمحد السيد) ١(
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ًومن املالحظ يف تعليم العربية ألبنائها يف جامعاتنا أن ثمة استعامال لطرائق التعلـيم 

اإللقائية والتلقينية عىل النحو املتبع يف املرحلة الثانوية، وهذا ما يؤدي إىل نفـور الطلبـة 

ادة، يف حـني أن اسـتعامل املرونـة يف اختيـار طرائـق وعـدم إقبـاهلم عـىل التفاعـل مـع املـ

التدريس يف ضوء املستويات واألجواء التي يتفاعل معها هؤالء الطلبة يسهم يف حتقيق 

األهداف املرسومة لتعليم اللغة، عـىل أن يعتمـد التعزيـز اإلجيـايب يف العمليـة التعليميـة 

علمني مهارات التعلم الذايت الـذي التعلمية، واألساليب الشائقة اجلذابة يف إكساب املت

ّهو أساس للتعلم املستمر مدى احلياة، ذلك ألن الـتعلم اجليـد هـو الـذي يـؤدي إىل أن 

والرأي الـسائد اليـوم هـو أنـه ال سـبيل أمـام «ّيعلم املرء نفسه يف ضوء التعزيز الداخيل 

»اإلنسان لكي يتعلم إال طريق التعلم الذايت
)١(

.

ً ثمة قصورا يف االستعانة بالتقنيـات الرتبويـة يف تعلـيم اللغـة ًومن املالحظ أيضا أن

ًوتعلمهــا ويف توضــيح مناهجهــا، وأن ثمــة بونــا شاســعا بــني تعلــيم اللغــات األجنبيــة  ً

ألبنائها وتعليم العربية ألبنائها من حيث ضآلة االعتامد عىل التقنيات احلديثة ووسـائل 

 نحــو املحتويــات املقدمــة، فيقبــل عــىل اإليــضاح املناســبة التــي جتــذب االنتبــاه وتــشده

.تعلمها يف جو من اإلثارة واحلامسة

وجتدر اإلشارة إىل أن منطق العـرص يقـيض القيـام بتنميـة لغويـة شـاملة، تأخـذ مـن 

التقنيات احلديثة يف عرص املعلومات الذي نتفيأ ظالله، مـا يمكنهـا مـن ولـوج الـدرس 

. الهلــا مــن حماكـاة اللغــة الفــصيحةاللغـوي بطريقــة حديثـة، يــتمكن الدارســون مـن خ

ويرتتب عـىل ذلـك أن يبـدأ الـدرس اللغـوي عـىل نحـو منهجـي علمـي، يتنـاول مجيـع 

ًاملستويات أصواتا ورصفا ونحوا وداللة، باإلضافة إىل اجلوانب اجلاملية للغـة، ومـا هلـا  ً ً

.من تأثري فاعل يف صقل الوجدان واألحاسيس

                                               
 تـونس - سوسة-ة والنرش دار املعارف للطباع- اللسانيات وتعليم اللغة-ّالدكتور حممود أمحد السيد )١(

  .١٣٧ ص١٩٩٨
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:اعتامد تعدد أساليب التقويم-٦

لق نظـرة عـىل أسـاليب التقـويم املتبعـة يف قيـاس األداء اللغـوي يف جامعاتنـا ومن ي

العربية جيد أهنا ال تقيس إال املستوى األول من مـستويات املعرفـة يف األعـم األغلـب، 

ذلــك املــستوى املتمثــل يف احلفــظ والتــذكر واالســرتجاع مــن جهــة، كــام أهنــا ال تعنــى 

 مـن جهـة ثانيـة، كـام أن اإلرساف يف اسـتعامل باالختبارات الشفوية يف األعم األغلـب

األمتتة يف بعض جامعات الوطن العـريب قـد جـار عـىل مـسألة التعبـري، وال يعـد تعلـيم 

ًاللغة ناجحا وفعاال ما مل حيظ التعبري باملكانة اجلديرة بـه يف اسـتعامل اللغـة قـراءة وفهـام  ً ً

.ًومتثال ومن ثم إبانة يف التعبريين الشفاهي والكتايب

ومن هنا كان البد من تعدد أسـاليب التقـويم التـي تقـيس مـستويات املعرفـة كافـة 

ًحفظا وتذكرا وفهام وحتليال وتطبيقا وتقويام، عىل أال تقترص تلك األساليب عىل قياس  ًً ً ًً

.اجلانب املكتوب من اللغة، وإنام البد من أن حيظى اجلانب الشفاهي منها باالهتامم

-ا ر ت ا  أم    

تدرس العربية يف جامعات اخلليج العريب عىل أهنا من املتطلبـات اجلامعيـة، وليـست 

وإذا أخـذنا جامعـة . الوعاء املعريف للتخصصات اجلامعيـة التـي تـدرس باللغـة اإلنجليزيـة

ًزايد يف إمارة أبو ظبي نموذجا
)١(

ايس األول فإننا نالحظ أن ثمـة مـساقني يف الفـصل الـدر، 

% يف اختبـار حتديـد املـستوى وهـو مـساق اإلعـداد يف ٥٠أوهلام للطلبة الذين نالوا أقـل مـن 

% يف ذلـك االختبـار، وهـو مـساق ٥٠اللغة العربية، وثانيهام للطلبـة الـذين نـالوا أعـىل مـن 

أما الفصالن الثاين والثالث فيدرس الطلبـة فـيهام احلـضارة اإلسـالمية، ويف . مفاهيم عربية

                                               
ــدين درواشــة)١( ــة التعلــيم العــايل - الــدكتور صــالح ال  جامعــة زايــد -تــدريس اللغــة العربيــة يف مرحل

. مرجع سابق-ًنموذجا
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لفصل الرابـع ثمـة مـساق اختيـاري، وهـو غـري إجبـاري، ويـشتمل عـىل أدب الـرحالت، ا

.وروائع األدب العريب

أما اهلدف من مساق مفاهيم عربية يف الفـصل الـدرايس األول فهـو تعزيـز مهـارات 

الطلبة اللغوية كتابة وقراءة وحمادثة يف إطار التعامل النقدي مع نصوص منتقـاة مـن حقـول 

وبعد انتهاء املـساق يتوقـع مـن الطلبـة أن يـصبحوا قـادرين عـىل اسـتخدام . ةمعرفية متنوع

كتابة فقرة، وإعادة صياغة، وكتابة مقال أكاديمي، وسـيكون : مهارات الكتابة املختلفة مثل

.ًيف استطاعتهم ممارسة القراءة الناقدة، وفهم النصوص وظالهلا فهام أعمق

قــراءة هــي نــصوص عربيــة منتقــاة مــن والنــصوص التــي يتفاعــل معهــا الطلبــة يف ال

جماالت معرفية متنوعة قديمة وحديثة، إبداعية وأكاديمية، تشمل خمتلف األجناس األدبيـة 

بوصفها نامذج للتدريب عىل املهارات اللغوية األساسـية ) القصة، املرسحية، الشعر، املقال(

.ومهارات الكتابة األكاديمية

ءة ناقدة إذ حيدد نـوع الـنص، وجمالـه املعـريف، وقراءة هذه النصوص املختارة هي قرا

وفكره الرئيسة، ومغزاه، واملشاعر التي يثريهـا، ومتيـز احلقـائق مـن اآلراء، واألسـباب مـن 

.النتائج، وحتدد السامت العامة ألسلوب الكاتب

الـرصف، النحـو، (ويف جمال األنشطة الكتابيـة يركـز عـىل مهـارات اللغـة األساسـية 

مجلتهـا املحوريـة، : ارسة كتابة اجلملة بأنواعهـا، والفقـرة مـن حيـث بنيتهـاوعىل مم) اإلمالء

ًوتفاصيلها، أمثلة وأدلـة وحججـا مـستمدة مـن واقـع اخلـربة الشخـصية، وخـصائص مـن 

ــصياغة  ــث إعــادة ال ــن حي ــاع، وم ــك واإلقن ــسالسة والتامس ــي وال ــسل املنطق ــث التسل حي

لغريبـة الـصعبة مـع االلتـزام باألفكـار ًباستخدام ألفاظ مألوفة فـصيحة بـدال مـن األلفـاظ ا

.الرئيسة والفرعية والضمنية، واحلرية يف ترتيب األفكار وكتابة املقال
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ويف التــدريب عــىل مهــارة املحادثــة يركــز عــىل اســتعامل العربيــة الفــصيحة امليــرسة، 

وتوظف املفردات املناسبة للموضوع، والقدرة عىل التعبري عن الفكر بوضوح، والتسلـسل 

نطقي يف االنتقال مـن فكـرة إىل أخـرى، واالتـزان االنفعـايل، ووضـوح نـربات الـصوت، امل

والرسعة املناسـبة، واسـتخدام الوقفـات، واالتـصال بـاجلمهور بـالنظر، وقلـة القـراءة مـن 

.األوراق، وعدم ظهور حركات مشتتة

وتتنــوع األنــشطة يف التــدريب عــىل املحادثــة مــن حيــث إجــراء عــرض شــفهي، 

، وعرض تقـديمي، ومراجعـة كتـاب، والتعقيـب عـىل فـيلم وثـائقي بعـد وحلقة نقاش

.عرضه ومشاهدته

وثمة معـايري لتقـويم العـرض الـشفهي يف التـدريب عـىل مهـارة املحادثـة، ومـن 

:هذه املعايري

:يف املحتوى والتنظيم

ً عرض األفكار الواردة يف النص عرضا وافيا- ً

)»إنرتنت«، جمالت، شابكة كتب( تدعيم األفكار باملراجع اخلارجية -

. االنتقال املنطقي من فكرة إىل أخرى-

:يف اللغة

استخدام اللغة الفصيحة -

.تنوع املفردات بام يناسب موضوع العرض -

:يف اإللقاء

.ًاالتصال بالنظر مع احلضور مجيعا، وعدم ظهور حركات تشتت انتباه الدارسني -

.نغيم، الوقفاتطالقة الكالم، الرسعة املناسبة، الت -

.االعتامد عىل الذاكرة وعدم القراءة من املذكرات أو من الرشائح
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:يف تقنيات الرشائح

اللغة سليمة، حجم اخلط مقروء، : عدد وتصميم الرشائح مناسب ومهني -

.عدد األسطر يف الرشائح مناسب وكذلك الكلامت -

:هيكل العرض

وجود مقدمة، حماور، خامتة للعرض -

.اب النقاش، واإلجابة عن أسئلة الدارسنيفتح ب -

:أما معايري تقييم حلقة النقاش يف التدريب عىل مهارة املحادثة فتتمثل يف -

:املحتوى

.ّقدم الفكرة التي يطرحها بوضوح يعكس مدى فهمه هلا -

.دعم الفكرة باالطالع عىل بعض املراجع اخلارجية -

.ىل الزمالء ومداخالهتم، والرد والنقاشاإلسهام يف احلوار من خالل التعقيب ع -

:اللغة

.استخدام اللغة الفصيحة -

.ّتنوع املفردات بام يناسب موضوع النقاش -

:اإللقاء

.االتصال بالنظر إىل الدارسني، وعدم القراءة من املذكرات، ووضوح الصوت -

:أدبيات احلوار

ــوار - ــسؤال، وعــدم االســتامع، والــرد، والتع: االلتــزام بأخالقيــات احل ليــق، وال

.املقاطعة، واحرتام الرأي اآلخر

:التنظيم

.وجود مقدمة متهد للموضوع، وتربز حماور احللقة، وخامتة تلخص أبرز النقاط -

.توزيع حماور النقاش عىل املتحاورين بمهنية، واالنتقال املنطقي من فكرة إىل أخرى - 
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:العمل اجلامعي

. املجموعة، وتوزيع األدوار، وحسن اإلخراجاإلعداد اجليد واملسبق من قبل -

التنسيق املسبق مع املدرس وإطالعه عىل خطوات اإلعداد -

.فتح باب النقاش، واإلجابة عن أسئلة اجلمهور -

ــة يف جمــال ختصــصات الدارســني  ــا إىل مــساق اللغــة العربي ــامل، «وإذا انتقلن إدارة أع

ــسانية، نظــم املعلومــات،  فإننــا نالحــظ أن » الفنــون، العلــوم الــصحيةالرتبيــة، العلــوم اإلن

:مهارات القراءة تركز عىل

.قراءة نصوص باللغة العربية يف جمال التخصص -

.ممارسة مهارات القراءة الناقدة -

.ممارسة مهارات البحث األكاديمي -

كتـب وجمـالت (االطالع عىل مصادر متنوعة باللغـة العربيـة يف جمـال التخـصص  -

). علمية، ومراكز بحثيةمتخصصة، ومواقع

.تعرف مصطلحات يف جمال التخصص -

:وتركز مهارات الكتابة عىل

ممارسة الكتابة األكاديمية والوظيفية مع مراعاة تقنيات الكتابة كـام هـو منـصوص  -

.عليها يف توصيف كل مهارة

ًتوظيف املعلومات توظيفا سليام، وإتقان توثيقها - ً.

.التنسيقمراعاة تقنيات الطباعة و -

:ومما تركز عليه املحادثة

.عن موضوع حمدد يف جمال التخصص) فصيحة ميرسة(التعبري بلغة عربية سليمة  -
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.توظيف املصطلحات العلمية واملفردات املناسبة للتخصص -

.إتقان مهارات اإللقاء، والرسعة املناسبة، والتنغيم، والوقفات، واالتصال باجلمهور - 

:اللغوية تراعىويف جمال السالمة 

 بنـاء اجلمـل والرتاكيـب، سـالمة اإلمـالء :الصحة اإلمالئية والنحويـة والـرصفية -

.والنحو والرصف

ً اختيار املفردات واألساليب املناسبة للتعبـري عـن الفكـرة تعبـريا دقيقـا :األساليب - ً

ًوواضحا وسليام ً.

. توظيفها يف مواضعها املناسبة:عالمات الرتقيم -

را- ت  

ًونخلـص أخـريا إىل تقـديم عـدد مـن التوصـيات التـي يمكـن أن تـسهم يف االرتقـاء 

:بتعليم اللغة العربية ألبنائها يف املرحلة اجلامعية، ومن هذه التوصيات

رضورة وضع معايري ملناهج تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا ألبنائهـا يف اجلامعـات -١

حمتـوى، ومفـردات، ومناشـط، وطرائـق، ًالعربية، ولغري النـاطقني هبـا، أهـدافا، و

.ًوأساليب، وتقويام

رضورة وضع معايري لقياس األداء اللغوي، والكفاءة اللغوية، عـىل غـرار مـا هـو -١

.متبع يف اللغة اإلنجليزية

التنويع يف اسـتخدام أسـاليب التقـويم املوضـوعية واالختبـارات املقننـة يف قيـاس -٢

. املقال يف قياس مهارة التعبرياألداء اللغوي، مع عدم إمهال اختبارات

ــل، وتفــسري، -٣ ــا مــن فهــم، وحتلي ــة العلي ــدريب عــىل املهــارات العقلي ــتامم بالت االه

.وتطبيق، وتقويم، وإبداء وجهات النظر يف العملية التعليمية التعلمية

الرتكيـز عـىل الوظيفيـة والنفعيـة االجتامعيـة يف اختيـار حمتـوى املـساقات يف ضــوء -٤

. استثارة للدافعية وإرضاء لالهتاممات وتلبية للحاجاتختصصات الدارسني،
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االهتامم بالتعلم الذايت الـذي هـو أسـاس للـتعلم املـستمر مـدى احليـاة، وبـالتعلم -٥

.التعاوين، والتعلم التباديل

االبتعاد عن التقعر اللغوي، والتشدد، واالستثناءات، واملامحكـات، والتـأويالت -٦

.يف العملية التعليمية التعلمية

املـنهج التكـاميل يف (اإلفادة مـن الـرتاث العـريب يف تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا -٧

تعليم اللغة، الرتكيز عـىل القوالـب اللغويـة، تكـوين املهـارات اللغويـة املؤديـة إىل 

).العادات اللغوية والسليقة اللغوية

مـة عـىل رضورة تنمية الوعي اللغوي، واالعتزاز باللغة العربية يف نفوس أبنـاء األ-٨

أهنا لغة عاملية، أسهمت يف مسرية احلضارة البرشية، وإعادة الثقة بـالنفس لـدهيم، 

.ًاستئصاال لعقديت التصاغر والتكابر من ممارساهتم

  تبادل التجارب بني اجلامعات العربية يف تعليم العربيـة ألبنائهـا، ولغـري النـاطقني -٩

.ًهبا أيضا
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    املطبعــة الكــربى املرييــة ببــوالق-١ ط٢٠ ج-لــسان العــرب -يابــن منظــور املــرص-١

.ه١٣٠٠مرص 

 -تـدريس اللغـة العربيـة يف مرحلـة التعلـيم العـايل -الـدكتور صـالح الـدين درواشـة-٢

 جامعــة -ورشــة تعلــيم اللغــة العربيــة يف اجلامعــات العربيــة - ًجامعــة زايــد نموذجــا

.٢٠١١ نيسان - الدوحة-جورجتاون بقطر

ــع والطمــوح -مــود أمحــد الــسيدالــدكتور حم-٣ ــة بــني الواق ــيم اللغ    - دار طــالس-تعل

.١٩٩٢دمشق 

 - دار املعارف للطباعة والنرش-اللسانيات وتعليم اللغة -ّالدكتور حممود أمحد السيد-٤

.١٩٩٨ تونس -سوسة

ــة -الــدكتور حممــود أمحــد الــسيد-٥ ــق تــدريس اللغــة العربي  - جامعــة دمــشق-يف طرائ

٢٠٠٨.

مفهـوم الكفـاءة اللغويـة واسـتخدامه يف تعلـيم اللغـة العربيـة  -شالدكتور مهدي الع-٦

 جامعـة -تـدريس اللغـة العربيـة ألبنائهـا« ورشـة -للناطقني هبا وبغريها ويف تقييمها

.٢٠١١ الدوحة - قطر-جورجتاون

7- Encyclopedia la grande- Art: parole.

8- Charles Hocket: The problem of universal in language

(Cambridge, mass: mit press) 1968.



- ١٣٦ -



- ١٣٧ -

  = لِّسهيٍّلتَّ=اْ٪ و+ِددشلتَّ= ْانيٍّ ب+وحلن= ْاسريدٍّتَ=

ت ا:  
  

مشكلة تدريس النحو -ًأوال

 دعاة التمسك بتدريس النحو-ًثانيا

 دعاة التيسري-ًثالثا

ً صوى عىل الدرب-ًرابعا ُ
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�  

  = لِّسهيٍّلتَّ=اْ٪ و+ِددشلتَّ= ْانيٍّ ب+وحلن= ْاسريدٍّتَ=


نحاول يف هذا الفـصل أن نتعـرف مـشكلة تـدريس النحـو، ومـا يـراه املتـشددون يف 

التمسك بتعليمه، وما يراه الداعون إىل تسهيل املادة النحوية، ونشري إىل عدد مـن حمـاوالت 

.ع تدريسهًالتسيري، لنرسم أخريا بعض الصوى يف جمال االرتقاء بواق

أو-ا ر    

مل حيظ أي فرع من فروع اللغة العربية بام حظيت بـه القواعـد النحويـة مـن اهـتامم يف 

العملية التعليمية التعلمية، وطاملا عقـدت مـؤمترات ونـدوات، وشـكلت جلـان للبحـث يف 

.لتعليم ما قبل اجلامعيتعليم النحو يف مراحل التعليم املختلفة، إن يف التعليم اجلامعي أو يف ا

وإذا كان ثمة من يرى مـن البـاحثني أن اللغـة أسـبق مـن قواعـدها، وأن أبنـاء اللغـة 

كانوا يكتسبون اللغة قبل وضـع قواعـدها، وأن مـن وسـائل ذلـك االكتـساب االسـتامع إىل 

اللغـة اللغة، وحماكاة قوالبها، وأنامطها، وبناها اللغوية، فإذا وضع املتعلم يف جو، تسود فيـه 

السليمة، امتص السالمة مـن ذلـك اجلـو، عـىل النحـو الـذي كـان ينتهجـه أجـدادنا العـرب 

القدماء عندما كانوا يرسلون أطفاهلم إىل نجد وسط اجلزيرة العربية، حيث النقـاء اللغـوي، 

.والبعد عن التلوث

امم وهذا ما يؤكده علامء النفس اللغوي يف نظرهتم الرامية إىل تغطـيس املـتعلم يف احلـ

اللغوي، بحيث ال يتحدث املعلمـون إال بالعربيـة الفـصيحة، وال يـستمع املتعلمـون إال إىل 
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ًالعربية الفصيحة، وإن املتعلم مهام يكن متمكنا من حفظ القواعد النحوية، فإنه لن يـتمكن 

 ًمن استخدام اللغة الفصيحة، ما مل يامرس اللغة السليمة يف املواقف احليوية حمادثة واستامعا

.وقراءة وكتابة

ــة  ــة العربي ــيم اللغ ــة يف تعل ــد النحوي ــىل القواع ــه ع ــول أصــحاب هــذا التوج ّوال يع

وتعلمها، وطالب بعضهم بإلغاء اإلعراب، وإلغاء قواعد النحو، وتسكني أواخـر الكـالم، 

ومتنى األستاذ أمني اخلويل أن يكون الكـالم العـريب كلـه مـن بـاب املقـصور الـذي ال تظهـر 

ت يف الرفع والنصب واجلرعليه احلركا
)١(

.

ًبيد أن نفرا من الباحثني رأوا أنه ال يمكن االستغناء عن تـدريس النحـو يف اكتـساب 

اللغة، وأن جلميع اللغات قواعدها وأنظمتها النحوية، وليست العربيـة يف منـأى عـن تلـك 

النحويـة اللغات، وأقروا يف الوقت نفسه أن تـدريس النحـو حيتـاج إىل التخفيـف مـن املـادة 

التي يتعلمها الناشئة من جهة، كام حيتاج إىل طرائق ختتلف عن طرائق األقدمني يف تدريسه، 

.فإذا حتقق ذلك كان ثمة نجاعة يف تعليم اللغة وتعلمها

م-ا ر ة اد   

ملا كان لكل لغة نظامها النحوي كان عىل أبناء هذه اللغة، وملن يود تعلمهـا مـن غـري 

لناطقني هبا، أن يتعرفوا هذا النظام، وحيسنوا تطبيقـه وممارسـته يف أدائهـم اللغـوي، حمادثـة ا

ــن  ــحة ع ــة الواض ــصحيح واإلبان ــم ال ــن الفه ــوا م ــى يتمكن ــة، حت ــراءة وكتاب ــتامعا وق ًواس

مشاعرهم وعـواطفهم وأحاسيـسهم وأفكـارهم ورؤاهـم بلغـة سـليمة، ومـا اإلعـراب إال 

.أي أبان) أعرب(ًإذ إن اإلعراب لغة مصدر الفعل داللة عىل اإلبانة والوضوح، 

                                               
 ١٩٤٤ نــرش كليــة اآلداب بجامعــة القــاهرة يوليــو - جملــة كليــة اآلداب-!هــذا النحــو - أمـني اخلــويل)١(

.٦٨-٢٩ص
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ولإلعراب األمهية الكربى يف فهم املعنى، وكان أمحد بن فارس يف تراثنـا العـريب قـد 

) ذكـر مـا اختـصت بـه العـرب(حتـت بـاب ) الصاحبي يف فقه اللغة(أشار إىل ذلك يف كتابه 

ذي هـو الفـارق بـني املعـاين من العلوم اجلليلة التي اختصت به العرب اإلعراب ال«: فيقول

املتكافئـة يف اللفـظ، وبـه يعـرف اخلـرب الـذي هـو أصـل الكـالم، ولـواله مـا ميـز فاعـل مـن 

مفعول، وال مـضاف مـن منعـوت، وال تعجـب مـن اسـتفهام، وال صـدر مـن مـصدر، وال 

»نعت من توكيد
)١(

.

 وحليــة ًاإلعــراب جعلــه اهللا وشــيا لكــالم اللغــة العربيــة،«وأشــار ابــن قتيبــة إىل أن 

ًلنظامها، وفارقا يف بعض األحوال بني الكالمـني املتكـافئني واملعنيـني املختلطـني كالفاعـل 

واملفعول، وال يفرق بينهام إذا تساوت حاالمها يف إمكان الفعل أن يكون لكـل واحـد مـنهام 

ُهـذا قاتـل أخـي : ٌهـذا قاتـل أخـي بـالتنوين، وقـال آخـر: ًإال باإلعراب، ولو أن قـائال قـال

»إلضافة، لدل التنوين عىل أنه مل يقتله، ودل حذف التنوين عىل أنه قد قتلهبا
)٢(

.

أركـان «: َّوعد ابن خلدون يف مقدمته النحو من أهم علـوم اللـسان قاطبـة، إذ يقـول

اللغة والنحو والبيان واألدب، وأن األهم املقدم منها هو النحو، : علوم اللسان أربعة وهي

د بالداللة، فيعرف الفاعل من املفعول، واملبتدأ من اخلـرب، ولـواله إذ به يتبني أصول املقاص

إن علــم النحـو أهــم مــن اللغـة، إذ يف جهلــه اإلخــالل «، ثـم يــضيف »جلهـل أصــل اإلفــادة

»بالتفاهم مجلة، وليست كذلك اللغة
)٣(

.

                                               
ــارس)١( ــن ف ــ - أمحــد ب ــاال ــنن العــرب يف كالمه ــة وس ــه اللغ ــصطفى -صاحبي يف فق ــدكتور م ــق ال  حتقي

.٥٧ ص١٩٦٤ بريوت -بدران.  مؤسسة أ-الشويمي

 عيـسى - دار إحياء الكتب العربيـة- رشح وحتقيق السيد أمحد صقر-تأويل مشكل القرآن - ابن قتيبة)٢(

.١١ص١٩٥٤ القاهرة -البايب احللبي ورشكاه

.٥٤٥ بريوت ص- دار إحياء الرتاث العريب- خلدونمقدمة ابن -ابن خلدون )٣(
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وغـريهم كعبـد القـاهر ) ابـن خلـدون(و) ابـن قتيبـة(و) أمحـد بـن فـارس(وإذا كـان 

راثنا القـديم قـد أكـدوا أمهيـة النحـو واإلعـراب يف الفهـم واإلفهـام فـإن ثمـة اجلرجاين يف ت

مفكرين معارصين قـد ذهبـوا هـذا املـذهب، ونـذكر مـنهم األسـتاذ عبـاس حـسن يف كتابـه 

إن منـزلة النحو مـن العلـوم اللـسانية منــزلة : إذ يقول) اللغة والنحو بني القديم واحلديث(

وهو دعامة العلوم العربية ودسـتورها األعـىل، وهـو أصـلها الدستور من القوانني احلديثة، 

الذي تستمد عونه، وتستلهم روحه، وترجع إليه يف جليل مسائلها وفـروع تـرشيعها، ولـن 

ًنجد علام من تلك العلوم يستقل بنفـسه عـن النحـو، أو يـستغني عـن معونتـه، أو يـسرتشد 

.»بغري نوره وهداه
)١(

سن عندما يتابع كالمه عـن أمهيـة النحـو، وهـو ًومجيل جدا موقف اللغوي عباس ح

وهـذه اللغـة التـي نتخـذها «: ًيف وضع الـسائل واملجيـب يف الوقـت نفـسه، فيقـول متـسائال

ًمعارش املستعربني أداة طيعة للتفاهم القويل والكتـايب، ونـسخرها مركبـا ذلـوال لإلبانـة عـن  ً

رنا عــىل اســتخدامها قــدرة أغراضــنا، والكــشف عــام يف نفوســنا، مــا الــذي هيأهــا لنــا وأقــد

ن لنا من نظمها ونثرها متكينهم منها، وأطلـق لـساننا  األولني من عرب اجلزيرة عليها، ومكَّ

ًيف العصور املختلفة صحيحا فصيحا كام أطلق لساهنم، وأجرى كالمنا يف حـدود مـضبوطة  ً

ًسليمة كالتي جيري فيها كالمهم، وإن كان ذلك منهم طبيعة ومنا تطبعا؟ 
)٢(

إنـه النحـو وسـيلة املـستعرب، وذخـرية اللغـوي، «: تأيت اإلجابة من املتسائل نفسهو

.»ًوعامد البالغي، وأداة املرشع واملجتهد، واملدخل إىل العلوم العربية واإلسالمية مجيعا
)٣(

والواقع أن هذه النظرة يف أمهية تعليم النحو، يف اكتـساب املهـارات اللغويـة والفهـم 

                                               
.٦٠ ص١٩٦٦ دار املعارف بالقاهرة -اللغة والنحو بني القديم واحلديث -عباس حسن )١(

.٦٠ املرجع السابق ص)٢(

.٦١ املرجع السابق ص)٣(
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ــل من ــام يف ك ــة واإلفه ــني اإلنجليزي ــي يف اللغت ــام ه ــة، وإن ــىل العربي ــرصة ع ــن مقت ــا مل تك ه

أن النحـو مـن اللغـة بمنــزلة «يـرى » تشومـسكي«والفرنسية، فها هو ذا اللغوي األمريكـي 

»القلب من جسم اإلنسان، وال يمكننا أن نتصور حياة ألي إنسان من غري قلب
)١(

.

تعليـق ) روبـري وشـازالية(ستاذين لأل) قواعد اللغة الفرنسية(وجاء يف مقدمة كتاب 

إننـا ال نـتعلم الكـالم بواسـطة قواعـد «): برناردان دوسان بيـري(عىل رأي الكاتب الفرنيس 

الواقـع أن معرفـة «: يقـول املؤلفـان» النحو إال بمقدار ما نتعلم امليش بطريق قوانني التوازن

خيالف قوانني التوازن يتحـرك القواعد ليست هي األمر اهلام، وإنام اهلام هو مراعاهتا، فمن 

والنحـو ال خيلـق قواعـد . لكنه يقع، ومن خيالف قواعد النحو يـتكلم إال أنـه يـيسء الكـالم

الكالم، ولكنه يكتشفها، ويصوغها، ويرشحها بجهـد دؤوب، وهـو ال يملـك الوسـيلة إىل 

 يكـون خلق الكاتب الكبري أو الكاتب اجليـد، فاملوهبـة أمـر ال يعلـم، ولكـن دون النحـو ال

ًبوسع أي كاتب أن يكون كبريا وال جيدا، إن من األمور املتفق عليهـا أن صـحة القـول هـي  ً

»الصفة الرضورية األوىل لكل ما يكتب
)٢(

.

ومن املتفق عليه يف تراثنا العريب أن خوف العرب عىل قـراءة القـرآن بـصورة سـليمة 

هو الذي دفع إىل وضع قواعد ومعايري هبا يضبطون كالمهم، وقـد اسـتنبطوا هـذه القواعـد 

من استقراء الشعر القديم والقرآن الكـريم، إال أن اخـتالف اللهجـات العربيـة يف اجلاهليـة 

 الشعر ومن النصوص النثرية فلم تنطبق كلها عـىل مـا بـني أيـدهيم ظهر فيام مجعوه من ذلك

من قواعد، وحـاروا يف تغليـب طريقـة مـن اإلعـراب عـىل أخـرى، ووقعـت االختالفـات، 

ــة  ــدارس النحوي ــة البــرصة، مدرســة بغــداد«ونــشأت امل ــخ...مدرســة الكوفــة، مدرس ، »ال

                                               
.٩٦ ص٢٠٠٨ مطبوعات جامعة دمشق - يف طرائق تدريس اللغة العربية - الدكتور حممود أمحد السيد )١(

 الدورة التدريبيـة للمـوجهني الرتبـويني يف -نظرات يف تدريس القواعد النحوية - حممد سليم بركات)٢(

.١٠ ص١٩٧٥ دمشق -االبتدائي
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، مـادة وطريقــة وكثـرت التـأويالت، وظهــرت صـيحات تــدعو إىل تـسهيل تـدريس النحــو

فيحذف من املباحث النحوية ما يمكن االستغناء عنه يف الوقت الذي بقي فيه دعاة التـشدد 

متمسكني بتدريس مجيع املباحث النحوية، ويرون أنه ال يمكن حذف أي منهـا بحجـة أهنـا 

َوإن أنــس فــال يمكننــي أن أنــسى . مجيعهــا وظيفيــة تــساعد املــتعلم يف امــتالك ناصــية اللغــة

ان بعض أستذة كلية دار العلوم يف القاهرة وبعـض أسـاتذة جامعـة األزهـر يف هنايـة استهج

أي املباحـث النحويـة تـرى مـن وجهـة نظـرك أنـه يمكـن : ستينيات القرن املـايض للـسؤال

االستغناء عنها ملساعدة املتعلم حتى يتحدث ويكتب بصورة سليمة ويستمع ويقـرأ فـيفهم 

 عن أي صعوبة؟املقروء وما يستمع إليه يف منأى

ــن  ــة ال يمك ــة رضوري ــة كاف ــوعات النحوي ــرون أن املوض ــاتذة ي وكــان هــؤالء األس

االستغناء عن أي منها يف تعليم النحو، وأن الطريقة التـي ينبغـي لنـا أن نتبعهـا يف التـدريس 

.هي طريقة القدماء يف تعليمه

-ة اد   

تـشدد مـن زمالئـه النحـويني، عارض اللغوي النحوي عباس حسن ذلك املوقف امل

إن مثل هؤالء املتـشددين يف غـري تـدبر «: وأشار إىل أن موقفهم يؤدي إىل الضعف، إذ يقول

كمثل األم إزاء وحيدها، الذي أدركته عىل يـأس وطـول انتظـار، يـدفعها احلـب العـارم إىل 

ــه، واإلرساف يف صــيانته، فتحجبــه عــن الــشمس واهلــواء خــشية أذامهــا، وتتخمــ ه مالزمت

ًبصنوف املطاعم واملشارب خوف الضعف والذبول، وترهقه بكثري من املالبـس اسـتظهارا 

لإلعزاز، أو مبالغة يف التوقي، فيكـون مـن وراء ذلـك مـا ختافـه وختـشاه الـضعف واملـرض 

»واهلالك
)١(

.

                                               
.٦٧-٦٦ مرجع سابق ص-اللغة والنحو بني القديم واحلديث - عباس حسن)١(
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التـي ألقاهـا » اللغة الفصحى وتعليم الشعب«وأبان الدكتور طه حسني يف حمارضته 

 أننا مازلنا نعلم اللغة العربية يف مدارسنا ومعاهدنا كـام كـان ١٩٥٦رية عام يف اجلامعة السو

ّالقدماء يعلموهنا منذ أكثر من ألف عام، نعلمها كام كان املـربد وأسـتاذه املـازين وتالميـذمها 

ــراء يعلــامن يف مــساجد  املختلفــون يعلمــون يف مــساجد البــرصة، وكــام كــان الكــسائي والف

.غدادالكوفة، أو يف مساجد ب

وأوضح أن الفرق بعيد بـني املدرسـة االبتدائيـة التـي ننـشئها يف أعـامق القـرى وبـني 

ًمسجد البرصة أو مسجد الكوفة أو مسجد بغداد، والفرق هائل جـدا بـني القـرن العـرشين 

.والقرن الثامن، أو التاسع، حني كان يعيش هؤالء العلامء

َّوال يظـنن أحـد أن طـه حـسني يـدعو إىل هجـر القـد يم، ولكنـه يـدعو إىل تطـويره إذ َ

ًوبعد فأنـا ال أدعـوكم إىل هجـر القـديم مطلقـا، وعـسى أن أكـون مـن أشـد النـاس «: يقول

حمافظة عـىل قـديمنا العـريب، والسـيام يف األدب واللغـة، ولكـن مل ال يكـون النحـو القـديم، 
َ

ِ

ت يف عـرص غـري والكتابة القديمة، والبالغة القديمة، وكل هذه العلـوم العربيـة التـي أنـشئ

ًمل ال يكون هذا كله متطورا كام تطـورت اللغـة، نحفـظ قديمـه ..هذا العرص الذي نعيش فيه
َ

ِ

لدرس املتخصصني يف اجلامعـات ويف املعاهـد، ونتـيح للماليـني مـن الـصبية والـشباب أن 

ًيتعلموا تعلام قريبا سهال، عـسى أن يتخـرج مـن بيـنهم مـن يـضيف إىل ثـروة هـذا القـديم،  ً ً

»ه أكثر مما نحسنه نحن، وحييي هذا الرتاث القديم أكثر مما نحييه نحن؟وحيسن
)١(

.

وثمة من رأى أن يف صنيع هؤالء املتشددين من النحـويني الـذين حيـاولون الرجـوع 

باللغة الفصحى إىل ما كانت عليـه يف أول أمرهـا قبيـل اإلسـالم وأيـام األمـويني واحلـؤول 

ًالتنــوع مجـودا وابتعــادا باللغــة الفــصيحة عــن احليــاة بينهـا وبــني مواصــلة النمــو والتطــور و ً

                                               
 اجلـزء -يب بدمـشق جملـة املجمـع العلمـي العـر-اللغة الفصحى وتعليم الشعب - الدكتور طه حسني)١(

.٥٤ ص١٩٥٧ - املجلد الثاين والثالثون-األول
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نحن ننافق اللغة ونخدعها عن نفـسها حـني «: النابضة الزاخرة، فها هو ذا مراد كامل يقول

نخلع عليها قدسية زائفة، جتمد هبا عن التطور، وتعوقها عن االنطالق، وحـني نلقنهـا هـذا 

م أن يتجاوزوا حدودها، ألننا نجـربهم اجليل ولألجيال املقبلة بوضعها املتحجر، ونحذره

بطريق غري مبارش أن هيربوا منها، ويرتكوها إىل لغتهم التي ختدم حاجـاهتم خدمـة مبـارشة، 

مادامت معربة رسيعة، بدل أن تستبد هبم لغة صـارمة عنيـدة، تـسد علـيهم مـسالك احليـاة، 

»فال تنطلق هبم، وال تدعهم ينطلقون
)١(

.

ن كتاب سيبويه، وكتب ابن جني، وألفية ابـن مالـك، ال وذهب بعض الباحثني إىل أ

إننـي «تعلم صحة الكالم والصواب يف اللغة، ومتنـى عـىل سـيبويه لـو قـال يف مقدمـة كتابـه 

رجل علم ال يعنيني إال فهم ما يعرض يل، واخلليل رجل علم كذلك، يرد األمـور كلهـا إىل 

ًاحلساب، وتصادف أننا مجيعا اختذنا اللغة ميدانا  نظهر فيه نزعتنـا العلميـة، ولـيس الغـرض ً

من كتايب هذا أن أرشـد النـاس إىل الكـالم الفـصيح، بـل غـايتي منـه فهـم نظـام اللغـة، وال 

يفوتني من بعـدي مـن يـرشح غوامـضه، أو يتعمـق يف تفـصيلها، فـذلك ال يزيـد يف اهتـداء 

.»الناس به إىل صحة الكالم، وال يزيد يف فهم اللغة

ًإنام أنا فيلسوف قبل أن أكون لغويا، وغـريض مـن كتبـي هـذه  «:وليت ابن جني قال

ًأن أجد تعليال لقواعد اللغة كام كان يفعل فالسفة اإلغريق بـالعلوم كلهـا، ولـيس عـىل مـن 

.»ًيريدون معرفة الصواب يف اللغة أن يعرفوا هذه التعليالت، فهي ال تفيدهم يف ذلك شيئا

 هـذه ألغـاز، وهـي ال تـدل إال عـىل قـدرتك ألفيتك«: وليت الناس قالوا البن مالك

الفائقة عىل نظم ما ال يصح نظمه، وال فائدة منها إال أن جتعل الطالسم مقبولـة عنـد بعـض 

الناس، وقد يعجب هبا بعض من يستهوهيم هذا اللون مـن التـأليف مـن دون أن يـتعلم هبـا 

»أحد صواب الكالم
)٢(

.

                                               
.١٥ القاهرة ص-  دار اهلالل- اللغة العربية كائن حي جلرجي زيدان - الدكتور مراد كامل يف مقدمة كتاب )١(

.١٩٧٥ القاهرة - دار املعارف بمرص-العربية املعارصة - الدكتور حممد كامل حسني)٢(
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ادة النحويـة نفـسها إذ إن تدريـسها، عـىل ولقد اجتهت أنظـار املجـددين إىل تيـسري املـ

النحو الذي ورد عن القدماء، يـؤدي إىل صـعوبة يف الفهـم، وكـان الـدكتور طـه حـسني قـد 

إذا أردتــم أن تعلمــوا النحــو هــؤالء التالميــذ املــساكني فكيــف : ًســأل معلمــي النحــو قــائال

الكتـاب نائـب فعـل مبنـي للمجهـول، و» ُقرئ الكتاب«تريدوهنم عىل أن يفهموا أن قولك 

عن الفاعل، ألن الفاعل قد حذف لغرض من األغراض التي تذكر يف علـم املعـاين، وعلـم 

النحو، وأنيب عنه املفعول به؟ كيف تريد التلميـذ املـرصي أو الـشامي أو العراقـي الـذي مل 

تتجاوز سـنه الثانيـة عـرشة أن يفهـم هـذا الكـالم؟ مـا هـذا الفاعـل الـذي حـذف؟ مـا هـذا 

ي أنيب عنه؟ ما هذا املجهول الذي بني له الفعل؟ املفعول الذ
)١(

.

وينتقد الدكتور طه حسني بشدة التقدير الـذي يـذهب إليـه النحويـون يف اإلعـراب، 

: إذا أردت أن تفهـم التلميـذ قـول اهللا تعـاىل«: ًويقدم نموذجـا مـن تقـديراهتم عنـدما يقـول

: قلـت لـه» ، ثـم أبلغـه مأمنـهوإن أحد من املرشكني استجارك فأجره حتى يسمع كـالم اهللا«

فاعـل لفعـل حمـذوف تقـديره اسـتجارك، » ٌإن أحد مـن املـرشكني«: يف قوله تعاىل» ٌإن أحد«

وأيـن : ، فيـسألك التلميـذ»وإن استجارك أحـد مـن املـرشكني اسـتجارك«: وإن تقدير اآلية

ني؟ توجد استجارك األوىل هذه ومن أين نأيت هبـا؟ ومـا الـسبب يف وجـود هـذا الفعـل مـرت

وملاذا ال نكتفي هبذا الفعل الذي اكتفى به القرآن الكريم؟ فكيف جتيبون؟
)٢(

.

ويعلل هذا النهج الذي ذهب إليه النحويون يف إعـراهبم احلـايل بـأن النحـاة القـدماء 

ال يدخل إال عىل فعـل، وملـا جـاء يف القـرآن الكـريم ويف » إن«قرروا يف قواعدهم أن حرف 

اسم مل خيضعوا ملا جـاء يف القـرآن، ومل خيـضعوا ملـا جـاء يف كـالم وبعدها » إن«كالم العرب 

                                               
.٤٩ مرجع سابق ص-لغة الفصحى وتعليم الشعبال - الدكتور طه حسني)١(

. املرجع السابق)٢(
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ّالعرب نثرا وشعرا، وإنام أرادوا أن خيضعوا القرآن للقاعدة التي قرروها، وقد طوعـت هلـم  ً ً

فلسفتهم هذا النحو من الترصف، واستطاعوا أن حيتملوه، واستطاعوا أن ينهـضوا بأثقالـه، 

.وعىل خطاهم سار النحاة املعارصون

والواقع إن اإلحساس بجفاف املادة النحوية مل يكن وليد العرص احلارض، إذ إن هـذا 

اإلحساس تزامن مع كثرة االفرتاضات واملامحكات والتأويالت واخلالفـات بـني املـدارس 

النحويـة، األمـر الـذي دعـا بعــضهم إىل الـشكوى والتـذمر مـن الـشذوذات واالســتثناءات 

صاحب أيب عبيدة يشكو إىل أيب عثامن بكر املازين شيخ نحاة » دماذ«والتأويالت، فها هو ذا 

من أن مـا بعـدمها » فاء السببية«و» واو املعية«البرصة يف عرصه ما لقيه من عنت يف موضوع 

.ًينصب بأن مضمرة وجوبا

وكانت ثمة دعوات نظرية وحماوالت عملية يف التخفيف من القواعد النحوية، فقـد 

ائله إىل االقتــصار يف تعلــيم النحــو للــصبي عــىل املوضــوعات دعــا اجلــاحظ يف إحــدى رســ

األساسية التي تؤدي إىل السالمة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهـل العـوام يف كتـاب إن 

ــه، وشــعر إن أنــشده، ويشء إن وصــفه، وعــويص النحــو ال جيــدي يف املعــامالت، وال  كتب

»يضطر إليه يف يشء عىل حد تعبري اجلاحظ
)١(

.

ضاء القرطبـي عـىل النحـاة بعـد أن هالتـه كثـرة افرتاضـاهتم وتـأويالهتم، وثار ابن مـ

ورأى أن حيذف من النحو كل ما يستغني اإلنسان عنه يف معرفة نطـق العـرب بلغـتهم، ألن 

أحوال أواخر الكالم كأحوال أوائله لغويـة بـسيطة ال حتتـاج معرفتهـا إىل عـرس يف الفهـم، «

»وال إىل بعد يف التأويل
)٢(

.

ملحاوالت العملية يف االقتصار عىل تعليم املوضوعات النحويـة األساسـية فقـد أما ا

                                               
.١٧٤ ص٢٠٠٥ دمشق - وزارة الثقافة السورية-يف األداء اللغوي - الدكتور حممود السيد)١(

.١٩٤٧ القاهرة - مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش-الرد عىل النحاة - ابن مضاء القرطبي)٢(
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»مقدمـة يف النحـو«ّجتىل بعضها يف رسالة خلف بن حيان األمحـر البـرصي 
)١(

ّ ويف كتيـب أيب 

»التفاحة يف النحو«جعفر النحاس النحوي 
)٢(

ّ، وقد اشتملت الرسالة كام اشـتمل الكتيـب، 

ساسية التي حيتاج إليها املـتعلم يف إصـالح لـسانه يف كتـاب إن عىل املوضوعات النحوية األ

.كتبه، أو شعر إن أنشده، أو خطبة إن ألقاها، أو رسالة إن ألفها عىل حد تعبري خلف نفسه

أما يف العرص احلديث فكانت هناك حماوالت متعـددة للتيـسري، ولـسنا اآلن يف جمـال 

–ول حماولة للتخفيـف مـن املـادة النحويـة حرصها كافة، وإنام سنشري إىل بعضها، فكانت أ

 هــي حماولــة جلنــة تيــسري قواعــد اللغــة العربيــة يف ثالثينيــات القــرن املــايض، إذ -فــيام نعلــم

أوصت اللجنـة بإلغـاء اإلعـراب التقـديري واملحـيل لعـدم فائدتـه يف ضـبط لفـظ أو تقـويم 

، وبإلغـاء »ملـسند إليـها«لسان، وبجعل املبتدأ والفاعل ونائب الفاعل يف باب واحـد أسـمته 

ًالضمري املسترت جوازا ووجوبا ً
)٣(

.

ولقيت هذه املحاولـة صـدى يف مخـسينيات القـرن املـايض، وذلـك يف مـؤمتر مفتـيش 

، ورأى املؤمترون أن الكالم العريب كله مكون مـن مجـل ١٩٥٧اللغة العربية يف القاهرة عام 

وأما التكملـة . ملسند واملسند إليهومكمالت وأساليب، وأن لكل مجلة ركنني أساسيني مها ا

فهــي كــل لفــظ يــضيف إىل معنــى اجلملــة األساســية معنــى يكملــه، وأمــا األســاليب فهــي 

. تعبريات خاصة نطق هبا العرب عىل الصورة التي وصلت إلينـا، نحفظهـا، ونقـيس عليهـا

                                               
 طبعة مديرية إحياء الرتاث القديم بـوزارة الثقافـة -مقدمة يف النحو -رصيخلف بن حيان األمحر الب )١(

.١٩٦١ دمشق -السورية

 املجمـع العلمـي العراقـي - حتقيـق كـوركيس عـواد-التفاحة يف النحـو -أبو جعفر النحاس النحوي )٢(

.١٩٦٦بغداد 

مكتبـة وزارة الرتبيـة  (١ ص١٩٣٨ -تقرير جلنة تيسري قواعـد اللغـة العربيـة -وزارة املعارف املرصية )٣(

).٢١٦ علوم عربية نحو رقم -والتعليم بمرص



- ١٤٩ -

ويف ضوء ذلك تبوب مسائل النحـو عـىل أسـاس مـن املعـاين التـي تـدور حوهلـا األسـاليب 

ختلفة، فيجمـع كـل مـا يتعلـق بـاملعنى الواحـد مـن قواعـد النحـو يف بـاب واحـد يـسمى امل

ًوعـىل هـذا فأسـلوب النفـي مـثال وحـدة، تـشتمل عـىل النفـي بـاحلرف وبالفعـل . »ًأسلوبا«

ًوباالسم، وعىل النفي يف الزمن املايض واحلارض واملستقبل، أيـا كـان األثـر اإلعـرايب الـذي 

حتدثه األدوات
)١(

.

ًهذه املحاولة طريقهـا عمليـا إىل املنـاهج الرتبويـة إبـان الوحـدة بـني سـورية وشقت 

» الفاعل، نائب الفاعل، املبتـدأ«، حيث استبعدت املصطلحات النحوية ١٩٥٨ومرص عام 

.مكان الفعل واخلرب» املسند«مكاهنا، كام اعتمد مصطلح » املسند إليه«واعتمد مصطلح 

عـد حـدوث االنفـصال بـني سـورية ومـرص يف وكانت ثمة عودة عـن هـذا التطبيـق ب

الفاعـل واملبتــدأ «مطلـع سـتينيات القــرن املـايض، وعــادت سـورية إىل اعـتامد مــصطلحات 

.ًعىل النحو الذي كان سائدا قبل الوحدة» ونائب الفاعل واخلرب

ففي سبعينيات القـرن املـايض أرشف . ومل تنقطع حماوالت التيسري بعد ذلك التاريخ

التـي عقـدت يف » تيسري تعليم اللغة العربيـة« اللغوية العلمية العربية عىل ندوة احتاد املجامع

، وخلصت الندوة إىل عدد من التوصيات الرامية إىل تيسري النحو، ومن ١٩٧٦اجلزائر عام 

:هذه التوصيات

.الربط بني علم النحو ومفهوم الدالالت-١

ــصوص- ٢ ــديث والن ــرآن واحل ــن الق ــة م ــشواهد واألمثل ــتخالص ال ــة اس  األدبي

.القديمة واحلديثة

.االقتصار يف املادة النحوية عىل ما يستعمله الطالب يف حياهتم ما أمكن-٣

                                               
جمموعة املحارضات التي ألقيـت يف مـؤمتر مفتـيش اللغـة العربيـة  (االجتاهات احلديثة يف النحو العريب )١(

.١٩٥٨ القاهرة - دار املعارف بمرص مطبعة-١٩٥٧ يونيو ) باملرحلة اإلعدادية
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اإلبقاء عىل اإلعراب التقديري واملحيل دون تعليـل، وتراعـى قـدرة الطالـب عنـد -٤

.اختيار القواعد

دراسة بعـض الرتاكيـب النحويـة دراسـة حتـدد معانيهـا، وتـضبط أواخرهـا، دون -٥

عراهبا التفصييل كصيغ القسم والتعجب والتحـذير واإلغـراء والنفـي التعرض إل

.والتأكيد والتفضيل وما شاكل ذلك

.ترك دراسة قواعد النحو التي تستعمل يف احلاالت النادرة كالتنازع واالشتغال-٦

احلرص عىل اعتامد املصطلحات النحوية التي عرفت من قبل كالفاعـل واملفعـول -٧

.ا أكثر داللة عىل معانيها مما اقرتح من مصطلحاتواملبتدأ واخلرب، ألهن

.اعتبار مجيع عالمات اإلعراب أصلية دون متييز بني أصيل وفرعي-٨

.العناية بالنطق العريب ودراسة جمملة لألصوات-٩

.قرص حماولة التيسري عىل مرحلة التعليم العام- ١٠

ختلفـة تذييل كتب النحو بمقتطفات لتدريب الطالب عىل استعامل األساليب امل- ١١

.كأساليب التعجب والنفي والتأكيد والتفضيل

ــاك - ١٢ ــنام يكــون هن ــة حي ــضايا النحوي ضــم بعــض القــضايا الــرصفية إىل الق

ــناد إىل  ــد اإلس ــا عن ــدث هل ــا حي ــل، وم ــدرس أوزان الفع ــا، فت ــاط بينه ارتب

الضامئر يف باب واحد
)١(

.

ة إىل نـدوة وجتدر اإلشارة إىل أن جممـع اللغـة العربيـة بدمـشق كـان قـد تقـدم بمـذكر

إن نحونـا العـريب وضـع لزمـان غـري زماننـا «تيسري تعليم اللغة العربية يف اجلزائر جـاء فيهـا 

حني كان يف وقت القوم سعة لتدارسه وإتقانه، فلم يكن يشغلهم ما يشغلنا اليـوم، ولـذلك 

                                               
 -تيـسري تعلـيم اللغـة العربيـة -١٩٧٦سـجل نـدوة اجلزائـر  -ة العلميـة العربيـة احتاد املجامع اللغويـ)١(

.١٩٧٧القاهرة 
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ًحققوا ودققوا وعلقوا حتى توصلوا إىل إقامة النحو بناء متامسكا قويا حمكـام ً ً الـسري ولكـن . ّ

يف مساربه متعذر إال عىل القلة القليلة من الناس، ونحن ال نحتاج إال إىل الشطر من قواعـد 

ذلك النحو يأخذ بيدنا إىل قراءة النـصوص قـديمها، وحـديثها، قـراءة صـحيحة تعـني عـىل 

فهم معناها، وال داعي لتعلم الطالب قواعد، ال يكادون حيتاجون إليها يف قراءة النـصوص 

»حديثها، أو تلقينهم ضوابط، هيتدون إليها بالسليقةقديمها و
)١(

.

وكانت املحاولة التي محل لواءها األستاذ الدكتور شوقي ضيف يف ثامنينيـات القـرن 

ًاملــايض قــد لقيــت اعرتاضــا قويــا يف املــؤمتر الــذي عقدتــه املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة  ً

مية بالرياض، وقد اعتمـد الـدكتور شـوقي والعلوم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال

:يف حماولته ستة أسس لتجديد النحو العريب، وهذه األسس هي

بـاب كـان : ًحذف من أبواب النحو ثامنية عرش بابا، واألبـواب املقـرتح حـذفها هـي

ــن  ــاب ظ ــا، ب ــاد وأخواهت ــاب ك ــيس، ب ــل ل ــامالت عم ــا وال والت الع ــاب م ــا، ب وأخواهت

هتا، باب التنـازع، بـاب االشـتغال، بـاب الـصفة املـشبهة، بـاب وأخواهتا، باب أعلم وأخوا

اســم التفــضيل، بــاب التعجــب، بــاب أفعــال املــدح والــذم، كنايــات العــدد، االختــصاص 

- الرتقـيم- اإلغـراء-، بـاب التحـذير)ويكتفى بإعراب هذه الصيغ الست يف باب التمييز(

. الندبة-االستغاثة

هذا مبتدأ : أن يقال»هذا زيد«ويكتفى يف إعراب : إلغاء اإلعرابني التقديري واملحيل

.فقط وليس ثمة داع ألن يقال اسم إشارة مبني عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ

  ودعا إىل إلغاء تقدير متعلـق للظـرف واجلـار واملجـرور، وإلغـاء عمـل إن املـصدرية 

ــة، وإلغــاء العال ــسببية وواو املعي ــاء ال ــد ف ــدرة أو مــسترتة بع ــضارع مق ــة يف امل ــات الفرعي   م

.يف اإلعراب

                                               
.١٣٧ املرجع السابق ص )١(
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إلغـاء إعـراب السـيام وبعـض أدوات االسـتثناء وكـم اخلربيـة : اإلعراب لـصحة النطـق

ْواالستفهامية وأدوات الرشط االسمية وإلغاء إعراب أن املخففة من أن الثقيلة وكأن املخففة َّ ْ.

ًيفـا وضع ضوابط وتعريفات دقيقة لبعض أبواب النحو التي مل يتح هلا أن تعرف تعر

.ًسديدا، عىل نحو ما يالحظ يف املفعول املطلق، واملفعول معه، واحلال

حذف زوائد كثرية من مثل حذف رشوط اشتقاق اسـم التفـضيل، ورشوط فعـل التعجـب، 

.وقواعد اسم اآللة، ورشوط صيغ التصغري وقواعده العرسة، وحذف قواعد النسب املعقدة

ورية خلدمـة النطـق الـسليم بكلــم إضـافات متنوعـة مـن مثـل بعـض القواعـد الـرض

العربية وحروفها، وقـد اسـتعارها مـن علـم التجويـد لوقـوف الناشـئة عـىل بعـض صـفات 

احلروف، واحلركات، واللـني فيهـا والتـشديد، والتنـوين، واملـد، وألـف القطـع والوصـل، 

.واإلدغام لبعض احلروف، واإلبدال

رصف، وبـاب الـذكر واحلـذف ًوأضاف مبحثا يف حروف الزيادة، ويف املمنوع من ال

الخ...لعنارص اجلملة، وباب التقديم والتأخري فيها، وأنواع اجلمل
)١(

.

وجتـدر اإلشـارة إىل أن دعــوة كـل مــن نـدوة تيــسري تعلـيم اللغــة العربيـة، والــدكتور 

شوقي ضيف يف جتديـد النحـو، مل يكـن ألي مـنهام اعـتامد يف املنـاهج الرتبويـة عـىل الـصعيد 

ُحماوالت تيسري النحو العريب حمدودة األثر من قبل ومـن بعـد حتـى إن ثمـة العريب، وبقيت  ُ

ًحماوالت تيسري النحو العريب يف كتب مدرسية مل تقدم جديـدا، ومل تفعـل شـيئا «من يرى أن  ً

ًيعيد إىل الدرس النحوي قوته وحيويته، ألهنا مل تـصحح وضـعا ومل حتـدد منهجـا، ومل تـأت  ً

أما القواعد فهي هي، وأمـا املوضـوعات . ظهر، وأناقة يف اإلخراجًبجديد إال إصالحا يف امل

»فكام ورثناها، حتى األمثلة مل يصبها من التجديد إال نصيب ضئيل
)٢(

.

                                               
.١٩٨٢ القاهرة - دار املعارف-جتديد النحو - الدكتور شوقي ضيف)١(

.٤٤ ص١٩٦٤)  بريوت-صيدا( منشورات املكتبة العرصية -يف النحو العريب - مهدي املخزومي)٢(



- ١٥٣ -

ومادام األمر عىل هذه احلال، وكان ثمة اضطراب وبلبلة يف ميـدان تـدريس النحـو، 

سابقة، وبـني داع إىل بني متمسك بتدريسه عىل النحو الذي كان يدرس عليـه يف العـصور الـ

ّالتسهيل والتيسري يف املادة النحوية عىل النحو الذي رأيناه من قبل، كـان البـد لنـا مـن إبـداء  ُ

.وجهة نظر يف املسألة املطروحة، وهذا ما نطلع عليه يف السطور التالية

رب-راا  ى   

ثمـة صـوى يمكـن أن ًواآلن بعد أن تعرفنا بعضا مما جرى يف ميدان التيسري نـرى أن 

:نستهدي هبا يف جمال تعليم النحو، ويمكن إجيازها فيام ييل

ــع اللغــات قواعــدها -١ ــة ليــست معــضلة يف حــد ذاهتــا، إذ إن جلمي إن القواعــد النحوي

وأصوهلا وأحكامها، وما العربية بنغمة نشاز يف هذا املجـال، وإن أبنـاء األمـة العربيـة 

ًائية والكيميائيـة ويطبقوهنـا تطبيقـا سـليام، يتعلمون القوانني، الرياضية والفيزي ومـا «ً

أظنهـا أيـرس مـن القواعــد النحويـة البـسيطة للفعـل والفاعــل واملفعـول، وقـد تكــون 

عمليــة حــسابية يف األربــاح البــسيطة واملركبــة أعقــد مــن ضــوابط املبتــدأ واخلــرب، أو 

املقـررة عليـه، اإلضافة، أو االستثناء، ونجد مع هذا أن التلميذ حيل مسائل احلـساب 

ل، أو مبتـدأ وخـرب، وقد يعييه بعد إمتام املرحلة الثانوية أن يقـرأ مجلـة مـن فعـل وفاعـ

»قراءة صـحيحة
)١(

فـإذا عرفنـا الطريـق الـسليم ملالءمـة املباحـث النحويـة حلاجـات . 

الدارسني ومطالبهم اللغوية توصلوا إىل معرفتها ومتثلها كام يتمثلون غريها من املواد 

ًنظرا لتـوافر الـدافع واحلاجـات املؤديـة إليـه، ومهمـة املعلمـني تكـوين هـذه العلمية، 

وأمـا الـتخيل عـن تـدريس النحـو بحجـة أن . الدوافع واستثارهتا يف ضـوء احلاجـات

.النحو ال يعلم اللغة فأمر مستبعد

                                               
 ١٩٧١ القـاهرة - دار املعـارف بمـرص-لغتنـا واحليـاة -»بنت الـشاطئ« الدكتورة عائشة عبد الرمحن )١(

.١٩٦ص
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متثل األهداف املرسومة لتعليم النحو يف أذهـان القـائمني عـىل تـدريس اللغـة العربيـة -٢

البتعاد عن النظرة إىل القواعد النحوية عـىل أهنـا غايـة يف حـد ذاهتـا، وإنـام من حيث ا

ــسان مــن  ــم والل ــالمة الرتاكيــب وتقــويم القل ــلوب وس ــصحة األس ــيلة ل ــي وس ه

االعوجــاج والزلــل، ومــساعدة املــتعلم عــىل فهــم مــا يــستمع إليــه وصــحة القــراءة، 

ًابيـا، وإكـساب الناشـئة ًوفهمها، وصحة الكتابـة، والتعبـري الـسليم شـفهيا كـان أو كت

صحة احلكم، ودقة املالحظة، وشـحذ عقـوهلم عـىل التفكـري املـنظم، وغـرس بعـض 

املفـاهيم، والعمـل عــىل تكـوين االجتاهــات مـن خـالل األســاليب والنـصوص التــي 

ًيتفاعلون معها، حتقيقا لوحدة اللغة، وإسهاما يف تكوين شخصيات الناشئة ً.

تـــرصف اجلهـــود لـــتعلم التـــأويالت ومادامـــت القواعـــد ليـــست غايـــة حتـــى 

والتقديرات واالستثناءات فلتعلم من ثنايا القراءة والنـصوص، ألن اللغـة أقـدم مـن 

قواعدها، وأوسع مـن معامجهـا، وهـي ظـاهرة طبيعيـة، ونظامهـا عـىل ذلـك جيـب أن 

ًيكون بسيطا غري معقد، والقواعد املعقدة تدل بتعقيدها عىل أهنـا غـري طبيعيـة، وعـىل 

 تكن يف يوم من األيام رائدة املتحدثني باللغة، ذلك ألن التعقيـد يفقـد القواعـد أهنا مل

ًفائدهتا األوىل وهي هداية املـتكلم إىل الـصواب، فتـصبح قيـودا وعقبـات يتعثـر فيهـا 

.املتكلمون، فتعوقهم عن االنطالق يف التعبري

 يف ضـوء مـضمون إن التيسري يف تعلـيم النحـو أمـر مطلـوب، ويـتجىل التيـسري يف الرتكيـز-٣

البند السابق عىل املباحث النحوية الوظيفيـة التـي تـستعمل يف احليـاة يف أسـاليب الكتـاب 

ًاملعارصين والقدماء وكانت تواتراهتا عالية، وعىل املباحث التـي يـستعملها الناشـئة أيـضا 

ومعيار الوظيفيـة يف املباحـث النحويـة هـو . ويرتكبون أخطاء يف استخدام بعض مباحثها

ًلشيوع والتواتر فام استعمل بكثرة عـد وظيفيـا، ومـا نـدر اسـتعامله يـرتك للمتخصـصني، ا َّ ُ

ويمكن االستئناس يف هذا املجـال بالدراسـة التـي . وال يركز عليه يف مناهج التعليم العام
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تطـوير منـاهج تعلـيم القواعـد «أنجزهتا املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وعنواهنـا 

»أساليب التعبري يف مراحل التعليم العام يف الوطن العريبالنحوية و
)١(

.

وإن التيسري يف طرائق تعليم النحو أمر مطلوب هـو اآلخـر، ويـتجىل ذلـك يف العمـل -٤

عىل إكساب الناشئة يف رياض األطفال، واحللقة األوىل من مرحلة التعليم األسايس، 

غوية والبنى واألنامط اللغويـة، بعض املهارات النحوية، من خالل حماكاة القوالب الل

من غري الدخول يف املصطلحات، كالتدريب عـىل التطـابق يف اسـتعامل كـل مـن اسـم 

اإلشارة، واالسم املوصول، والضمري، وحاالت اإلفراد والتثنيـة واجلمـع، والتـذكري 

.الخ...والتأنيث، والتدريب عىل إسناد الفعل إىل الضامئر، وعىل مواقف االستفهام

حللقــة الثانيــة مــن مرحلــة التعلــيم األســايس يــصار إىل جعــل املــصطلحات ويف ا

اللغوية النحوية التي جيهل الناشئة أسامءها مألوفة بالنسبة إليهم، لينتقل بعـد ذلـك يف 

.املراحل التالية إىل حماولة فهم وظائفها والعمليات العقلية التي تعرب عنها

يم اللغـة مـن الالشـعور إىل الـشعور، ومـن ًوإن التيسري يتطلب أيضا االنتقـال يف تعلـ-٥

وغني عن البيان أن الطفـل عنـدما يـدخل إىل املدرسـة يكـون : الال إدراك إىل اإلدراك

لديه رصيد لغوي كان قد اكتسبه بطريق املحاكاة ملن حوله، ويستعمل الطفـل الكثـري 

ويف . همن الرتاكيب واألنامط اللغوية بصورة الشعورية من املحيط الذي يتفاعـل معـ

العملية التعليمية التعلمية تكون نقطة االنطالق من الرصيد اللغـوي للطفـل عـىل أن 

تكون مرحلة االنتقال من الالشعور إىل الشعور متسمة بكل األناة والتمهـل والدقـة، 

ألن إشعار الطفل أن ما يستخدمه هو العربية الفـصيحة بـيشء مـن التعـديل الطفيـف 

. إىل رسعة اكتسابه للقوالب اللغوية اجلديدةيبعث يف نفسه الثقة، ويؤدي

                                               
تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبري يف مراحل التعليم  - الدكتور حممود أمحد السيد)١(

.١٩٨٧ -تونس - املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم-العام يف الوطن العريب
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ــال إدراك إىل «وجتــدر اإلشــارة إىل  ــشعور ومــن ال أن املعــرب بــني الالشــعور إىل ال

اإلدراك هو املستند األول يف تشكيل البنـى اللغويـة، واملـستند الثـاين هـو العبـور مـن 

»املحسوس إىل املجرد
)١(

.

مثـل يف رصـد الـصيغ والقوالـب التـي إن الطريق الطبيعي يف تعلـم اللغـة األم يت

ومن خالل مالحظة ذكية . يتكلمها األطفال عىل سجيتهم وعفويتهم من غري تكلف

ومراقبة وتوجيه من املعلم يتم االنتقال مـن الـال إدراك إىل اإلدراك، حيـث يبـني هلـم 

دور تلك الكلامت يف البنى والصيغ والوظائف العقلية التي تعرب عنها، عىل أن يكـون 

وعندها يكون ثمة اهتامم وشوق من . ًهذا التبيني نابعا من جمهودات التالميذ أنفسهم

قبلهم لتعرف أنامط لغتهم، وتراكيبهـا، وصـيغها، وقوالبهـا املختلفـة، مادامـت تلـك 

القوالب والصيغ واألنـامط هـي نفـسها التـي يـستخدموهنا مـع بعـض التعـديالت يف 

.بعضها دون بعضها اآلخر

دمت هذه الطريقة يف تعلم اللغة األم زالت الفجوة التـي حيـس هبـا وإذا ما استخ

.املتعلم إبان تعلمه للغته، فيقبل عىل تعلمها بكل نفس راضية

للمعلـم دور : ًويتمثل التيسري أيضا يف االبتعـاد عـن التقعـر والتـشدد يف تعلـيم اللغـة-٦

 طريقته طبيعية شائقة كبري يف جذب الناشئة إىل حمبة اللغة أو نفورهم منها، فإذا كانت

ًواختياره للامدة اللغوية ملبيـا للحاجـات وامليـول ومـستثريا لالهتاممـات والرغبـات،  ً

ويتوخى البساطة يف التعبري، والوضوح يف املعاين جذب ناشـئته إىل تعلـم اللغـة، وإذا 

كـان جيـنح إىل التقعـر يف اسـتخدام الغريـب مـن األلفـاظ والـصيغ والقوالـب، ويـأيت 

 –فلـنكن . ّناءات، ويميل إىل املامحكات والتأويالت، نفـر تالميـذه مـن اللغـةباالستث

ـــني ـــرش املعلم ـــد -مع ـــشذوذ يف القواع ـــن ال ـــد ع ـــا ولنبتع ـــيم لغتن ـــني يف تعل  طبيعي

                                               
.١٩٨٨ - دار الفكر بدمشق-شؤون لغوية -ّ الدكتور حممود أمحد السيد)١(
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واالستثناءات، ولنشعر أطفالنا أن اللغة التي يتكلموهنا ويستخدموهنا يف التعبري عـن 

للغة الفـصيحة يف أغلبهـا، ولنحـرتم تلـك حاجاهتم ومتطلباهتم واهتامماهتم إنام هي ا

اللغة التي يستخدموهنا كي يقودهم هذا االحرتام إىل احرتامهم أنفسهم ملا سـيفعلونه 

فيام بعد، ولنبتعد عن نظرة االزدراء ملا يستخدمه التالميذ مـن أسـاليب، ألن يف ذلـك 

ًتثبيطا لعزائمهم ووأدا لشوقهم، عىل أن نـسبغ عـىل تلـك األسـاليب طـاب ع الفـصاحة ً

.بكل رفق وأناة

الرتكيز يف التدريبات العالجية، ويف التمرينات التي تشتمل عليها الكتـب املدرسـية، -٧

عىل مكامن اخلطأ يف أساليب الناشئة، والسيام تلك األساليب املتـرسبة إىل الفـصيحة 

فعـل إسناد الفعل املعتل إىل الضامئر، األمـر املعتـل الوسـط، إفـراد ال: من العامية مثل

ــع  ــسة يف الرف ــال اخلم ــذكريه، األفع ــل وت ــث الفع ــع، تأني ــى واجلم ــل املثن ــام الفاع أم

.الخ...والنصب واجلزم، إسناد الفعل إىل نون النسوة

ًويرسي هذا الرتكيز عىل االسم الرصيح إفرادا وتثنية ومجعـا ويف حـاالت الرفـع  ً

الفاعـل، : مثـلوالنصب واجلر، وذلك يف املباحث التي تشتمل عىل االسـم الـرصيح 

نائب الفاعل، املبتدأ واخلرب، اسم إن وخربها، اسم كان وخربها، املجـرور بـاحلرف، 

ــامء  ــوف، األس ــد، املعط ــدل، التوكي ــت، الب ــال، النع ــه، احل ــول ب ــه، املفع ــضاف إلي امل

.الخ...اخلمسة

ففي مبحث املفعول به عىل سبيل املثال يركز عىل حـاالت االسـم الـرصيح، مـن 

ًتحة عندما يكون اسام مفردا أو مجع تكسري، ونصبه بالكرسة بدال من حيث نصبه بالف ً ً

الفتحة يف حال مجع املؤنث السامل، ونصبه باأللف يف حـال األسـامء اخلمـسة، ونـصبه 

.بالياء يف حايل املثنى ومجع املذكر السامل
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.ت. د-بريوت - دار إحياء الرتاث العريب-مقدمة ابن خلدون -ابن خلدون-١

 دار إحيـاء الكتـب - رشح وحتقيق السيد أمحد صقر-تأويل مشكل القرآن -ابن قتيبة-٢

.١٩٥٤ القاهرة - عيسى البايب احللبي ورشكاه-العربية

 - مطبعــة جلنــة التــأليف والرتمجــة والنــرش-الــرد عــىل النحــاة -ابــن مــضاء القرطبــي-٣

.١٩٤٧القاهرة 

 املجمـع - حتقيـق كـوركيس عـواد-لنحـوالتفاحـة يف ا -أبو جعفر النحـاس النحـوي-٤

.١٩٦٦ بغداد -العلمي العراقي

 حتقيـق الـدكتور -الصاحبي يف فقـه اللغـة وسـنن العربيـة يف كالمهـا -أمحد بن فارس-٥

.١٩٦٤ بريوت –بدران .  مؤسسة أ-مصطفى الشويمي

ــة يف النحــو العــريب-٦ ــؤمتر  (االجتاهــات احلديث جمموعــة املحــارضات التــي ألقيــت يف م

 مطبعــة دار املعــارف -١٩٥٧يونيــو ) للغــة العربيــة باملرحلــة اإلعداديــةمفتــيش ا

.١٩٥٨ القاهرة -بمرص

نـدوة تيـسري  -١٩٧٦ سـجل نـدوة اجلزائـر -احتـاد املجـامع اللغويـة العلميـة العربيـة-٧

.١٩٧٧ القاهرة -تعليم اللغة العربية

 القـاهرة،  نـرش كليـة اآلداب بجامعـة- جملـة كليـة اآلداب-!هذا النحو -أمني اخلويل-٨

.١٩٤٤يوليو 

 طبعــة مديريـة إحيــاء الــرتاث -مقدمـة يف النحــو -خلـف بــن حيـان األمحــر البــرصي-٩

.١٩٦١ دمشق -القديم بوزارة الثقافة السورية

.١٩٨٢ القاهرة - دار املعارف-جتديد النحو -الدكتور شوقي ضيف- ١٠
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ريب  جملة املجمع العلمي العـ-اللغة الفصحى وتعليم الشعب -الدكتور طه حسني- ١١

.١٩٥٧ - املجلد الثاين والثالثون- اجلزء األول-بدمشق

 - دار املعارف بمرص-لغتنا واحلياة -»بنت الشاطئ«الدكتورة عائشة عبد الرمحن - ١٢

.١٩٧١القاهرة 

 - دار املعارف بمـرص-اللغة والنحو بني القديم واحلديث -الدكتور عباس حسن- ١٣

.١٩٦٦القاهرة 

 الــدورة التدريبيــة - القواعــد النحويــةنظــرات يف تــدريس -حممــد ســليم بركــات- ١٤

.١٩٧٥ دمشق -للموجهني الرتبويني يف االبتدائي

 دار -اللغة العربية كائن حي جلرجـي زيـدان -الدكتور مراد كامل يف مقدمة كتاب- ١٥

. القاهرة-اهلالل

ـــل حـــسني- ١٦ ـــد كام ـــدكتور حمم ـــارصة -ال ـــة املع ـــرص-العربي ـــارف بم   - دار املع

.١٩٧٥القاهرة 

تطــوير منــاهج تعلــيم القواعــد النحويــة وأســاليب  -أمحــد الــسيدالـدكتور حممــود - ١٧

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة -التعبري يف مراحل التعليم العام يف الوطن العريب

.١٩٨٧ - تونس-والعلوم

.١٩٨٩دمشق - دار الفكر بدمشق-شؤون لغوية -ّالدكتور حممود أمحد السيد- ١٨

ـــسيد- ١٩ ـــد ال ـــدكتور حممـــود أمح ـــسورية-ء اللغـــوييف األدا -ال ـــة ال    - وزارة الثقاف

.٢٠٠٥دمشق 

 منـشورات جامعـة – يف طرائق تدريس اللغة العربيـة -ّالدكتور حممود أمحد السيد- ٢٠

.٢٠٠٨ -دمشق

 -صـيدا( منشورات املكتبة العرصية -يف النحو العريب -الدكتور مهدي املخزومي- ٢١

.١٩٦٤) بريوت

.١٩٣٨ - القاهرة-عد اللغة العربيةتقرير جلنة تيسري قوا -وزارة املعارف املرصية- ٢٢
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  +وحلن=اْ ميٍِّلعٍّتَ= +يف= +يِفِّيٍِّظو٪ل= ْاىحملنٍّ+=ْا

ت ا:  
  

وظائف اللغة ً-أوال

»Halliday : هاليداي«رؤية 

.الوظيفة النفعية-١

.الوظيفة التنظيمية-٢

.الوظيفة التفاعلية-٣

.الوظيفة الشخصية-٤

.ةالوظيفة االستكشافي-٥

.الوظيفة التخيلية-٦

.الوظيفة الرمزية-٧

.الوظيفة اإلخبارية-٨

 »Sebeok: سيبوك«رؤية 

.الوظيفة االنفعالية-١

.الوظيفة التأثريية-٢

.الوظيفة النسبية-٣

.»ماورالغوية«الوظيفة الـ -٤

.الوظيفة الشعرية-٥

.الوظيفة االستمرارية-٦

.الوظيفية يف املجال اللغوي الرتبوي -ًثانيا

.يفية يف تعليم النحوالوظ -ًثالثا



- ١٦٢ -



- ١٦٣ -

�  

  +وحلن=اْ ميٍِّلعٍّتَ= +يف= +يِفِّيٍِّظو٪ل= ْاىحملنٍّ+=ْا


نحاول يف هذا الفصل أن نتعرف وظائف اللغة بصورة عامة، ثم نقف عىل الوظيفيـة 

.يف املجال اللغوي الرتبوي والوظيفية يف تعليم النحو

أو-ا وظ   

التفكـري والتواصـل والتعبـري، : لغـة يف ثـالث وظـائف هـيثمة من حـدد وظـائف ال

فاللغة هي وسيلة الفرد للتحكم يف بيئته ألهنا أداة التفكري وثمرته، وهبـا يعـرب عـن مـشاعره 

وعواطفه وأفكاره، ويقيض حاجاته، وينفذ مطالبه، وحيقق مآربه يف املجتمع الذي حييا فيـه، 

نـصهار الفكـري بـني أبنـاء املجتمـع واألمـة، وهبا تسهل عمليات التفاعـل االجتامعـي واال

حتى إن املعارصين من اللسانيني يتفقون عىل أن وظيفـة اللغـة تتمثـل يف متتـني العالقـة بـني 

.أفراد املجموعة البرشية

وثمة من يرى أن هذه الوظائف هي التعبـري والتعـرف والنـداء، ويرتكـز االهـتامم يف 

رد النـاطق وحاجاتـه، ويف احلالـة الثانيـة عـىل إدراك احلالة األوىل عـىل ترمجـة انفعـاالت الفـ

.الواقع، ويف احلالة الثالثة عىل التأثري يف اآلخرين

ــة، » Buhlerبــوهلر «وإذا كــان  قــد أبــان أن وظــائف اللغــة هــي الوظيفــة االنفعالي

والوظيفـة الندائيـة، والوظيفـة املرجعيـة، ويقابـل ذلــك نمـوذج مثلـث الزوايـا الـذي يمثــل 

ي املرسل، واملخاطب أي املـستقبل، والغائـب أي الـشخص أو احلـدث أو الـيشء املتكلم أ
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ــه فــإن  ظــائف اللغــة يف ثــامين وظــائف، حــدد و» Hallidayهاليــداي «الــذي نتحــدث عن

:وهي
)١(

Instrumental functionالوظيفة النفعية -١

وهي التي تسمح اللغـة ملـستخدميها أن يـشبعوا حاجـاهتم، وأن يعـربوا عـن رغبـاهتم، 

).أنا أريد(وهي الوظيفة التي يطلق عليها 

Regulatory functionالوظيفة التنظيمية -٢

وهي التي يستطيع الفرد من خالل اللغة أن يتحكم يف سلوك اآلخرين، والتـي تعـرف 

.، وهذا يعني أن للغة وظيفة الفعل)افعل هذا، وال تفعل كذا(باسم وظيفة 

Interpersonal functionالوظيفة التفاعلية -٣

ــع  ــي م ــل االجتامع ــود التفاع ــاال يف وج ــامال فع ــة ع ــذه الوظيف ــة يف ه ــستخدم اللغ ًوت ً

، وتركـز هـذه الوظيفـة )أنا وأنـت(اآلخرين، وهي الوظيفة التي يمكن أن نطلق عليها 

عىل أن اإلنسان كائن اجتامعي ال يستطيع التحرر من أرس مجاعته، وتعد اللغـة العنـرص 

التفاعل االجتامعيني، وذلك مـن خـالل اسـتعامل اللغـة األسايس يف عملية االندماج و

.للتنمية بأنواعها، وإظهار التأدب والتلطف يف املناسبات االجتامعية

Personal functionالوظيفة الشخصية -٤

ويمكن للفرد أن يعرب عن مشاعره واجتاهاته نحـو املوضـوعات الكثـرية، ويمكـن مـن 

لتعبـري عـن أفكـاره ومـشاعره املختلفـة مـن خالهلا أن يثبت هويته وكيانـه الشخـيص وا

.الخ..سعادة وفرح وحزن وغضب

                                               
 -٢٠٠٩ احلـضارية-الوظيفـة اللغويـة والرمـز اللغـوي يف احليـاة االجتامعيـة - الطـائي ود حاتم عل  )١(

.معهد األبحاث والتنمية احلضارية

www.alhadharia.net/dataarch/dr-igtemaai/index.htm
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Heuristic function الوظيفة االستكشافية-٥

وهي الوظيفة التي يبدأ الفـرد باسـتخدامها ملعرفـة البيئـة املحيطـة بـه وفهمهـا، ويطلـق 

.عليها الوظيفة االستفهامية

Imagination functionالوظيفة التخيلية -٦

.ة اللغوية التي يسمح هبا للفرد باهلروب من الواقع الذي يعيش فيهوهي الوظيف

Symbolic function الوظيفة الرمزية-٧

ًوهي من الوظائف ذات األمهية، ذلك ألن اللغة املكتوبة متثل رموزا إىل املوجـودات يف 

العامل اخلارجي، فتنقل الرتاث الشفوي من جيل إىل جيل وحتافظ عليه من الضياع مـن 

.ل تدوينهخال

Information function الوظيفة اإلخبارية-٨

.وينقل الفرد هبا معلومات إىل اآلخرين واألجيال املتعاقبة

: للغـة أربـع وظـائف هـي» Roman jakobsonرومـان جاكبـسون «ّولقد حـدد 

ـــة، والوظيفـــة  ـــة، والوظيفـــة املرجعي ـــة، والوظيفـــة الندائي الوظيفـــة التعبرييـــة أو االنفعالي

ةاالستمراري
)١(

: حددها يف ست وظائف هيSebeok، يف حني أن 
)٢(

Emotion  وظيفة انفعالية-١

تعرب عن املشاعر الداخلية للمتكلم أو الكاتب من خـالل الكلـامت التـي يـستعملها أو 

.التنغيامت التي يسبقها عىل صوته يف حال الكالم الشفاهي

                                               
 املؤسـسة اجلامعيـة للدراسـات -املبـادئ واألعـالم) علـم اللغـة احلـديث(ة ياأللـسن -ميشال زكريا  )١(

.٦٠ ص١٩٨٣ بريوت -والنرش والتوزيع

(2) Sebeok, T.A- Style in language, wiley and san.N.Y  p-.
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Conative  وظيفة تأثريية-٢

طب، أي جعله يترصف بصورة متوقعة منه، أو نريده هدفها إنتاج سلوك معني يف املخا

.أن يقوم هبا

Referential وظيفة نسبية-٣

وترتبط بالطريقة أو األسلوب الذي يشار به إىل األشياء من خالل الصياغات اللغويـة 

.املستعملة

Metalinqual وظيفة ماورا لغوية-٤

مبنـى ومعنـى، ومطابقـة وتعنى بام بعد القول من حيث مطابقة الكالم للقانون اللغوي 

األسامء ملدلوالهتا، وكيفيـة تلقـي الـسامعني للكـالم، وإدراك مـا وراء الـسطور وعـدم 

.االقتصار عىل ما بينها

Poetic وظيفة شعرية-٥

وهي تتعلق بالرسالة الكالمية وحدها ولذاهتا يف مجاهلا وأثرها يف نفس املتكلم وبنائهـا 

.ينوجرسها املوسيقي املصور للشعور اإلنسا

Phatic وظيفة استمرارية-٦

وهي ختتص باإلبقاء عىل الصلة مستمرة بني املتكلم واملـستمع، كـام يظهـر باألصـوات 

...).أيوه...آه(ًغري ذوات املعاين أحيانا 

تلك هي أبرز وظائف اللغة كام أشار إليها عدد من الباحثني، وجتـدر اإلشـارة إىل أن 

 وظيفتـني متكـاملتني، أوالمهـا الوظيفـة االتـصالية اللغة، عىل أهنا نظـام مـن الرمـوز، حتقـق

ًحيــث تعمــل اللغــة وســيطا للتفاعــل بــني األفــراد ونقــل املعلومــات واســتقباهلا، وثــانيتهام 

ًالوظيفة التجريدية حيث تعمل اللغة وسيطا لتكوين األفكار التـي جتـرد الواقـع وختتزلـه يف 

 وبتعبـري آخـر تتحـدد وظيفتـا شكل رموز، متكن اإلنسان مـن فهمـه وضـبطه بدرجـة أكـرب،
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   تفاعـل يغنــي دور اللغــة اللغـة باالتــصال والتعمـيم، ومــا يقـوم بــني هــاتني الـوظيفتني مــن

يف حياتنا
)١(

.

وإذا كانـت الوظيفـة االتـصالية للغـة تــتجىل يف اسـتقبال الرسـائل اللغويـة، ونقلهــا، 

ؤالء اآلخـرين وتلـك واالحتفاظ هبا، والتأثري يف اآلخرين واألحداث اخلارجية، وتوجيه ه

األحــداث، والتــأثري يف العمليــات الفــسيولوجية داخــل اجلــسم، وتعــديلها، والتوصــل إىل 

اشتقاق نتائج جديدة يف ضـوء املعلومـات املتاحـة، ومـن ثـم إعـادة بنـاء األحـداث املاضـية 

والتنبؤ باملستقبل بمقتضاها فإن الوظيفـة االتـصالية للغـة ليـست بـاألمر الـسهل، فاحلـدث 

غوي الذي يتم بني شخص وآخر، بـني مرسـل ومـستقبل، أي بـني مـتكلم ومـستمع، أو الل

كاتب وقـارئ، هـو نظـام معقـد، كـام أن مراعـاة املـستقبل يف تقـديم املـادة اللغويـة يف ضـوء 

مستواه العقيل ورصيده اللغوي وخربته الـسابقة مـن األمـور اجلـديرة بـاالهتامم يف العمليـة 

نا كان الرتكيـز عـىل اجلانـب الـوظيفي يف تعلـيم اللغـة وتعلمهـا، ومن ه. التعليمية التعلمية

وهذا ما دعا إىل الوقوف عىل الوظيفية يف املجال . وهذا ما سنعرض له يف الصفحات التالية

.اللغوي الرتبوي

م-يي ال اا  ظا   

تامعــي، إذ رأى متتــد جــذور الوظيفيــة إىل زمــن بعيــد، فهــي قديمــة قــدم الفكــر االج

كونفوشيوس أن وظيفـة الـدين والطقـوس الدينيـة هـي تأكيـد أمهيـة العالقـات االجتامعيـة 

ّوتنظيمها وحتديد طريقة املعامالت بني البرش، وعرب أفالطون عنها من خالل ممـاثالت قـام 

هبا بني قوى النفس العاقلة والغاضبة والشهوية وبني طبقـات املجتمـع، وحـدد لكـل طبقـة 

                                               
نجلـو املـرصية كتبـة األ القـاهرة م- ترمجة الدكتور طلعت منصور-التفكري واللغة -فيجوتسكي. ل  )١(

.٨٠ ص١٩٧٥
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ظيفة عىل غرار وظائف قوى الـنفس املـذكورة، فطبقـة احلكـام حتكـم، وطبقـة اجلنـد منها و

حتارب، وطبقة العامل تعمل
)١(

.

األب الـرشعي للوظيفيـة يف علـم االجـتامع فهـو مـن أهـم » اميـل دوركهـايم«ويعد 

ــة  ــنظم االجتامعي ــة ال ــم االجــتامع، إذ أكــد دراس ــارزين يف عل ــة الب ــالم املدرســة الوظيفي أع

ًبوصفها جزءا من النـسق االجتامعـي الـذي تـتم املحافظـة ) دية والدينية والقانونيةاالقتصا(

عليه من خالل أدائها لوظائفها
)٢(

.

أما يف املجال اللغوي الرتبوي فقد تغريت النظرة إىل اللغة، فبعد أن كـان ينظـر إليهـا 

َّعىل أهنا جمموعة من احلقائق واألحكـام والقواعـد ينبغـي أن تعلـم، ومـا عـ ىل املعلـم إال أن ُ

ًيلقنها للمتعلم تلقينا، وما عىل املتعلم إال أن حيفظهـا ويـستظهرها عـن ظهـر قلـب، وبقـدر 

ًحفظه هلا يعد متمكنا من اللغة، أصبح ينظر إليها عىل أهنا جمموعة من املهارات عىل املـتعلم 

تتمثــل يف وهــذه املهــارات . اكتــساهبا، وعــىل املعلــم أن يــساعد املــتعلم يف هــذا االكتــساب

املحادثة واالستامع والقراءة والكتابة، واستتبع ذلك النظـرة إىل وظيفيـة اللغـة واسـتعامالهتا 

ًيف احلياة اليومية، والوقوف عىل أي املهارات أكثر شيوعا وانتشارا وتواترا يف مواقف احلياة  ً ً

.لريكز عليها يف املناهج التعليمية

ة والنفعية االجتامعية، إذ ال فائدة مـن تعلـم أي ومن هنا اجته تعليم اللغة إىل الوظيفي

وملـا . مادة إذا مل يكن هلا نفع اجتامعي وفائدة للمتعلم يف تفاعله مع املجتمـع الـذي حييـا فيـه

كانت اللغة تؤدي وظيفتني أساسيتني للفرد ومها التعبري والتواصل، حتى إن بعـض املـربني 

ًأيـضا، اجتهـت الدراسـات يف بعـض الـدول يرون أن التعبري ما هو إال رضب من التواصـل 

                                               
 - املجلـد الثـاين والعـرشون- املوسوعة العربية برئاسة اجلمهورية-الوظيفية -ماجد علم أبو محدان  )١(

.٢٨١ ص٢٠٠٨ دمشق -الطبعة األوىل

.٢٨٢املرجع السابق ص  )٢(
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ًاملتقدمة إىل إجراء مسح ملواقف النشاط اللغوي بغية معرفة أي هذه املواقـف أكثـر اسـتعامال 

.يف مواقف احلياة

وكان اهلدف من ذلك هو بناء املناهج اللغوية عـىل تلـك املواقـف احليـة حتـى حيـس 

ه، وتــريض اهتامماتــه، وتلبــي حاجاتــه، املــتعلم أن املــادة التــي يتفاعــل معهــا تــستثري دوافعــ

.وتؤمن له متطلباته، فيقبل عليها بشوق ورغبة

وأسفرت البحوث العلمية التي أنجزت يف هذا املجال يف أمريكا عـن أن ثمـة تـسعة 

املحادثة، املناقشة الرسمية، املناقشة اجلامعية، كتابـة املـذكرات، : مراكز وظيفية يف احلياة هي

تابة الرسائل، إلقاء الكلامت يف املناسبات املختلفة، قص القـصص، توجيـه كتابة التقارير، ك

التعليامت واإلرشادات والتفسريات
)١(

.

النحــو «ومــصطلح » التعبــري الــوظيفي«ويف ضــوء هــذا التوجــه اســتعمل مــصطلح 

، وقصد بالتعبري الوظيفي ذلك التعبري الذي يؤدي خدمة لإلنـسان يف تفاعلـه مـع »الوظيفي

يقيض حاجاته، وينفذ مطالبه بالتفاهم مع بني جنسه عرب الكلمة املنطوقة واملكتوبة، جمتمعه، ف

أي عرب التعبري الشفاهي والكتايب، كام قصد بالنحو الوظيفي أساسـيات النحـو التـي ينبغـي 

للمتعلم أن يزود هبا لتساعده عىل فهم ما يستمع إليه ومتثله، وعىل القراءة فيقرأ بفهم قـراءة 

ًىل التعبري فيعرب إن شفاهيا أو كتابيا عن فكره ومطالبه بلغة سليمةصحيحة، وع ً.

ولقد أدرك املربون أن اكتساب املـتعلم للخـربة ال يـتم عـن طريـق تلقـي املعلومـات 

وصبها يف العقول، وإنـام بطريـق التعامـل مـع البيئـة، إذ إن هنـاك دوافـع تـدفع اإلنـسان إىل 

.كاك هبا كي يقيض حاجاته وينال مآربهالتفاعل مع بيئته االجتامعية واالحت

                                               
(1)  R.L.Lyman. Summary of investigations relation to grammar

language, and composition, Supplementary educational monographs. 

Chicago- Lllinois.p132.
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وهلذا اجتهت الرتبية احلديثة إىل نقل مركز االهتامم يف العملية التعليمية التعلميـة مـن 

ًاملادة إىل التلميذ، بحيث تنظم املادة الدراسية تنظيام نفسيا  ، يراعي اهتاممـات )سيكولوجيا(ً

.املتعلم وحاجاته واستعدادته ومقتضيات بيئته وحياته

وهذا املنحى ال يقلل من أمهية املادة، وإنام يأخذ منها القدر املناسب، ويقدمه إىل 

ــادة  ــة امل ــن دراس ــل م ــذلك جيع ــبة، وب ــة املناس ــب وبالطريق ــت املناس ــذ يف الوق التالمي

واالستفادة من خربات السابقني وسيلة للحياة والنمو بام يتفق االتفاق كله مـع مبـادئ 

).وجيةالسيكول(التعلم النفسية 

أما القدر املناسب الذي يؤخذ من املادة فقد رئي أن يقترص عىل أساسياهتا، ذلك ألن 

وهذه . أساسيات املادة تعد نافعة يف معظم املواقف التي يتعرض هلا الفرد يف تفاعله مع بيئته

األساسيات ينبغي أن ترتبط عىل نحو واضـح بمطالـب نمـو التلميـذ وباملبـادئ االجتامعيـة 

.املجتمع وظروفه حتى يمكن للمتعلم أن يدرك أمهيتها يف حياته وحياة جمتمعهوواقع 

-ا   ظا   

تغريت النظرة إىل النحو إن يف اللغات األوربية أو يف لغتنـا العربيـة، فقـد رأى علـامء 

للغـات اللغة يف الغرب يف النصف األول من القرن املايض عدم صـالح القواعـد التقليديـة 

األوربية احلديثة، إذ إن القواعـد التقليديـة مبنيـة يف األسـاس عـىل قواعـد اللغتـني اليونانيـة 

ًوالالتينيـة، وكلتامهـا لغتــان معربتـان ختتلفــان اختالفـا واضــحا عـن اللغــات احلديثـة التــي  ً

ختلــصت مــن بعــض مظــاهر اإلعــراب، وأصــبحت تعتمــد عــىل وســائل أخــر للتعبــري عــن 

 يف الكلمة أو العالمات النحوية بني الكلامت يف اجلملة، األمر الذي دعـا التغريات الرصفية

.إىل أن يكتشف هؤالء قواعد لغاهتم من جديد غري متأثرين بالقواعد السابقة

وكان ثمة تأثر باملدرسة الـسلوكية يف علـم الـنفس التـي كانـت تقـرص دراسـتها عـىل 

للغويني للغاهتم احلديثة وصفية ومبنيـة املظاهر اخلارجية للسلوك البرشي، فجاءت دراسة ا
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ًعىل الكالم الذي يستعمله الناس فعال، ال معيارية، تضع القواعـد ملـا جيـب أن تكـون عليـه 

.اللغة بناء عىل نصوص مكتوبة منذ مئات السنني

وثمــة تــأثر آخــر متثــل يف دراســة لغــات اهلنــود احلمــر التــي مل تكتــب قــط، ومل تكــن 

ًلك حـافزا للدارسـني عـىل اسـتنباط مـنهج علمـي لوصـف تلـك قواعدها معروفة، فكان ذ

اللغات وتقعيد قوانينها، وقد وجدوا يف ذلك املنهج أداة صـاحلة لدراسـة اللغـة اإلنجليزيـة 

.احلديثة الستنباط القواعد التي تقوم عليها

ــأثر هبــا اللغويــون املعــارصون يف الغــرب تبــوأت اللغــة  ــي ت ويف ضــوء العوامــل الت

ية يف العرص احلايل لدى اللسانيني املعارصين، إذ مل تعد اللغة املكتوبة هي املوئل املنطوقة أمه

واألساس، ومل تعد القواعد املعيارية هي التي تتحكم، بل أصبح ينظر إىل اللغـة يف وضـعها 

ًالقائم حاليا ملعرفة الضوابط التي حتكمها، كام أن نظرة القداسة إىل اللغات القديمة تغـريت 

رى، وغدا الرتكيز عىل االستعامل يف مواقف احلياة والوظيفـة التواصـلية والـسياق هي األخ

عن بـاقي النظريـات التـي تركـز عـىل » القواعد الوظيفية«االجتامعي للغة هو ما يميز نظرية 

املقاربة الشكلية للقواعد النحوية، يف حني أن الوظيفية يف النحو تقترص عىل تقديم املباحث 

ًية التـي تـساعد املـتعلم عـىل التفاعـل اإلجيـايب يف املجتمـع قـضاء حلاجاتـه النحوية األساسـ

.وإرضاء مليوله واهتامماته

ومل يكن التوجه إىل املنحى الوظيفي يف تعلـيم النحـو العـريب وليـد عـرصنا احلـارض، 

ُفقـد دعـا إليــه اجلـاحظ مـن قبــل يف إحـدى رســائله عنـدما أشـار إىل أن اإلكثــار مـن النحــو 

 أوىل بـه مـن روايـة - يعنـي الـصبي-ذاته إنام هو مضيعة للوقت ومشغلة عام هـووتدريسه ل

.املثل الشاهد واخلرب الصادق والتعبري البارع

»الرد عىل النحاة«رطبي يف كتابه ويف األندلس دعا ابن مضاء الق
)١(

 إىل أن حيذف مـن 

                                               
.١٩٤٧ القاهرة - مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش-الرد عىل النحاة -ابن مضاء القرطبي  )١(
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أواخـر الكـالم النحو كل ما يستغني اإلنسان عنه يف معرفة نطـق العـرب بلغـتهم، فـأحوال 

كأحوال أوائله لغوية بـسيطة ال حتتـاج معرفتهـا إىل عـرس يف الفهـم وال إىل بعـد يف التأويـل، 

.فدعا إىل إلغاء نظرية العامل والعلل الثواين والثالث والتقدير

مقدمـة يف « يف -فـيام بعلـم–وألفينا أن ثمة حمـاوالت عمليـة يف تراثنـا العـريب جتلـت 

»النحو
)١(

»التفاحـة يف النحـو«ن األمحـر البـرصي وخللف بن حيـا. 
)٢(

 أليب جعفـر النحـاس 

النحوي، حيث ضمن كل منهام كتيبه املباحث النحوية التي يـرى وجـوب إملـام املـتعلم هبـا 

.بغية الفهم والتعبري السليمني يف منأى عن التطويل واالستثناءات

ــيص القواعــد النحو ــن ويف العــرص احلــديث تتكــرر الــدعوة نفــسها إىل ختل ــة م ي

التـأويالت والتقــديرات واملوضـوعات غــري الوظيفيـة، واإلبقــاء عـىل النحــو الــوظيفي 

ومــن هــذه الــدعوات النظريــة دعــوة . الــذي يفيــد املــتعلم يف عمليــة التواصــل اللغــوي

األستاذ أمني اخلويل إىل العـودة إىل األصـول التـي اسـتخرج منهـا النحـاة القواعـد، مـع 

ناء واضطراب القواعد، واختيـار مـا هـو بـسبب مـن لغـة األخذ باحلسبان تقليل االستث

احلياة واالستعامل عندنا
)٣(

.

ووجه الدكتور إبراهيم مدكور األنظار إىل موضوع اختيـار املباحـث النحويـة يف 

ولكي تستكمل العربيـة أسـباب انتـشارها، وتتـوفر هلـا رشائـط «: ضوء معايري إذ يقول

عد اللغة املطرد وما يسهل حفظه، وأصبحنا نـؤمن اللغة العاملية ينبغي أن نتخري من قوا

                                               
  طبعة مديرية إحياء الرتاث القديم بوزارة الثقافة-مقدمة يف النحو -خلف بن حيان األمحر البرصي  )١(

.١٩٦١ دمشق -السورية

 مطبعـة املجمـع العلمـي - حتقيـق كـوركيس عـواد-التفاحـة يف النحـو -أبو جعفر النحاس النحوي  )٢(

.١٩٦٦ -العريب ببغداد

.٤٥ ص١٩٦١ القاهرة -  دار املعرفة- مناهج جتديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب - أمني اخلويل  )٣(
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ًبأن النحو لغري املتخصصني ليس علام يقصد لذاته، وإنام هو وسيلة مـن وسـائل تقـويم 

»القلم واللسان
)١(

.

وضـع كتـب «ورأى الدكتور صبحي الصالح أن أجل خدمة نؤدهيا للغة الضاد هـي 

يسري، وأن ثمة خطوة عمليـة البـد أن يف القواعد واللغة يراعى فيها الوضوح والتبسيط والت

تسبق ذلك الصنيع وهو االتفاق عىل صوغ املقاييس التي حتدد مـا ينبغـي احلفـاظ عليـه مـن 

»القواعد والضوابط يف األلفاظ والرتاكيب
)٢(

.

وطاملا تردد يف الندوات واملؤمترات التي عقدت ملعاجلة تعليم النحو رضورة مراعـاة 

مــا العالقــة بــني : ات املتعلمــني وميــوهلم، وقــد يــسأل ســائلمــنهج النحــو التعليمــي حلاجــ

حاجات املتعلمني وميوهلم ومنهج النحو؟ ومن ثم ما املطالـب اللغويـة النحويـة التـي تعـد 

ًأساسا يف بناء منهج النحو؟

يف الواقع البد من األخذ باحلسبان أن عىل منهج النحو أن هيتم باحلاجـات عـىل أهنـا 

لم حيـس باحلاجـة إىل إتقـان اللغـة وتعلـم أسـاليبها بـصورة صـحيحة، دوافع للتعلم، فـاملتع

ًوالتعبري اللغوي يندفع إليه بطبيعته عندما يكون مرتبطا ارتباطا مبارشا بخرباته الشخـصية،  ً ً

.ويساعده عىل قضاء حاجاته النفسية

 ًونظرا ملا تتسم به القواعد النحوية مـن جفـاف فقـد يبـدو للوهلـة األوىل أهنـا بعيـدة

بطبيعتهـا عــن حاجــات املتعلمــني واهتاممــاهتم، إال أن النظــر الــدقيق يــدل عــىل فــساد هــذه 

فمن الواضح أن التالميذ يمرون يف داخـل املدرسـة وخارجهـا بكثـري مـن مواقـف . الفكرة

                                               
 جامعـة بـريوت -»العربيـة بـني اللغـات العامليـة الكـربى«بعنوان  حمارضة -الدكتور إبراهيم مدكور  )١(

.١١ ص١٩٧٣» أبريل« نيسان - بريوت-العربية

   - للـدكتور إبـراهيم الـسامرائي»نقـد وبنـاء: النحو العـريب« مقدمة كتاب -الدكتور صبحي الصالح  )٢(

.٦ ص١٩٦٨دار الصادق بريوت 
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احلياة التي تتطلب منهم الفهم واإلفهام، وتشعرهم باحلاجة إىل إتقان االستعامالت اللغوية 

فـة، إال أهنـم يقعـون يف كثـري مـن األخطـاء اللغويـة يف أثنـاء التعبـري، وهـذه املتكررة واملختل

.ًاألخطاء ليست إال تعبريا عن حاجتهم إىل تعلم األساليب الصحيحة

وعىل منهج النحو أن هيتم بميول التالميذ نحـو تعلـم األسـلوب الـسليم، إذ مـا مـن 

ًريه سـليام، فـإذا متكـن املـنهج شك يف أن كل تلميذ يميل إىل أن تكون قراءته صـحيحة وتعبـ

ًمن اختاذ ميول التالميذ دوافع واستثارهتا وتنميتها هدفا نحو تعلم القواعد عىل أهنا السبيل 

ًإىل القراءة الصحيحة والتعبري السليم فقد أسهم إسهاما فعاال يف حتقيق األهـداف املرسـومة  ً

.لتعليم اللغة

ليب التالميذ وتعبرياهتم لربط القواعد ومن هنا كان عىل منهج النحو أن يتعرف أسا

هبا، بحيث حيس هؤالء التالميذ أن مـا يتعلمونـه مـن القواعـد خيـدمهم يف صـحة أسـاليبهم 

واستقامة تعبرياهتم، ذلك ألن من أهم األسباب التي قد تؤدي إىل نقص ميل التلميـذ نحـو 

.يس يف حاجة إليهاًالدراسة هو أنه ال جيد سببا لدراسة مادة ما، أو أنه حيس بأنه ل

ودراسة القواعد النحوية ال توصل إىل هدف مبارش حيـس بـه التالميـذ كإحـساسهم 

باألهداف املبارشة للمواد العملية مثل الرسم واألشغال والعلوم، ولكن إذا ربطت قواعـد 

ًاللغة بأساليب التعبري اليومي وخربات الناشئة ربطا حمكام ففي هذه احلالـة يمكـن أن يـشعر  ً

.ًعلم تالميذه بأن للقواعد هدفا حيسونهامل

وثمة دراسة أشارت إىل أن من أسباب كراهية التالميذ ملواد الدراسـة وموضـوعاهتا 

هو بعد املناهج عن حياهتم، وعدم وضوح الفائدة التي يمكن حتقيقها من دراستها
)١(

.

األسـاليب وهذا ما دفع بعضهم إىل القول إنه قد يكون من املفيد يف صدد البحث يف 

                                               
 دار الكتـاب -الثانوية أمـانيهم وميـوهلم ومـشكالهتمتالميذ املدارس  -الدكتور الدمرداش رسحان  )١(

.١١٨ ص- القاهرة-العريب



- ١٧٥ -

العاديــة واالســتخدامات اللغويــة املتكــررة إجــراء البحــوث العلميــة لتحديــد املوضــوعات 

النحوية التي تؤدي وظائف لغوية رضوريـة يف حيـاة األفـراد، وحتديـد شـائع األخطـاء فـيام 

يدور عىل ألسنة التالميـذ حتـى يمكـن أن نتبـني اختيـار القواعـد وتقريـر دراسـتها وتنظـيم 

 أساس من وظيفتهـا احليويـة وإشـباع حاجـات التالميـذ ورعايـة نفـسيتهم موضوعاهتا عىل

يف تعاملهم اللغوي مع أبناء جمتمعهم) سيكولوجيتهم(
)١(

.

ــا عــن الطريقــة التــي حتــدد يف ضــوئها املوضــوعات النحويــة التــي تــؤدي  وإذا بحثن

تخصـصني يف وظائف لغوية يف حياة التالميذ ألفينا أهنا كانت تتمثـل يف تـأليف جلـان مـن امل

املادة، وكان هؤالء املتخصـصون يف بـادئ األمـر حريـصني عـىل أال يغـريوا يف موضـوعات 

املادة النحوية، بل كانوا يتقيدون بأصول اللغة وقواعدها عـىل احلـد الـذي رسـمه األوائـل، 

إننا ال نزال نعـيش عـىل مـا خلفـه علـامء النحـو والـرصف «: وهذا ما دفع بعضهم إىل القول

ّاألقدمون، وعندما يدعي بعضنا التجديد ال يعـدو يف احلقيقـة التطريـز عـىل ثـوب والبالغة 

خلق، حتى أصبحنا أشبه بمن يرقص يف السالسل، وكم يذكرين سادتنا البـاحثون يف اللغـة 

»!ًبفقري يرصف قرشا إىل ملميات ليقرقع هبا
)٢(

.

تـي يـرى وهذا األسلوب املتبـع يـؤدي إىل فـرض كثـري مـن املوضـوعات النحويـة ال

املتخصصون أهنا الزمـة للمتعلمـني يف حيـاهتم املـستقبلية بغـض النظـر عـن حـارضهم، يف 

حـني أن اإلعــداد للمــستقبل ال يمكـن أن يكــون بإمهــال احلــارض، األمـر الــذي جيعــل هــذا 

.ًاملنحى ال يراعي مبدأ استمرار اخلربة يف مراعاة احلارض واملستقبل معا

                                               
 دار املعارف - دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية-تعليم اللغة العربية -الدكتور حسني سليامن قورة  )١(

.٢٥٤ ص١٩٩٠ القاهرة -بمرص

دار العلـم -نـسون ماتيـه ال»مـنهج البحـث يف األدب واللغـة«الدكتور حممد مندور يف مقدمة كتـاب   )٢(

.١٢ ص١٩٤٦ بريوت -للماليني
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 يف اللجـان التـي تـضع املنـاهج كـان يقـوم عـىل والواقع أن عمل هؤالء املتخصصني

اخلــربة الذاتيــة ألعــضائها حيــث يــرى بعــضهم أن مبحــث العــدد املركــب صــعب فيقــرتح 

.االستغناء عنه، أو نقله من صف إىل آخر

وجتدر اإلشارة إىل أن املوضوعات النحوية التـي تقررهـا اللجـان املتخصـصة قـد ال 

ــبعض امل ــة ل ــتعدادات العقلي ــي االس ــتعداداهتم تراع ــق اس ــذين تتف ــني أن ال ــني، يف ح تعلم

أمـا غـريهم فيتعلمـون بقـدر مالءمـة . وميوهلم مع املـادة املقدمـة هلـم يتمكنـون مـن الـتعلم

استعداداهتم وميوهلم هلذه املادة، وهذا ما جيعل دراسة املادة جافة يف أكثر األحيـان، وحيـول 

 هييـئ الظــروف املناسـبة لعمليــة الــتعلم دون إقبـال املتعلمــني عليهـا، أو اهــتاممهم هبــا، وال

ًالفعال، ويكون خطرا عىل النمو السليم للشخصية ألنه يضع كثريا من التالميذ يف مواقـف  ً ّ

قد ال يسمح هلم مستوى نضجهم مقابلتها، وهذا ما جيعلهم يقومون بأعامل ال معنـى هلـا يف 

كبــار ال يــؤدي إىل تعلــم نظــرهم، كــام أن تــذكرهم للــامدة اجلامــدة التــي يفرضــها علــيهم ال

وظيفي، ذلـك ألن تقـديم املـادة يف ضـوء هـذا املنحـى ال يعمـل عـىل تكـوين اخلـربة املربيـة 

ًبسبب كون املعلم إجيابيا من طرف والتلميذ سلبيا من طرف آخـر، وال يمكـن للمـتعلم أن  ً

ًيكتسب اخلربة إال إذا كان إجيابيا نشطا ً.

يتعودون حفظ كثري مـن القواعـد، وترديـد كثـري ًومن املالحظ أن كثريا من التالميذ 

.من العبارات اللفظية دون أن يكون وراءها معنى حقيقي لدهيم

ــا يف إعــراب  ــا رددن ــري اجلازمــة، و» إذا«وطامل ــة » مــا«مــن أدوات الــرشط غ التعجبي

:العبارات التالية

.هظرف ملا يستقبل من الزمان يتضمن معنى الرشط خافض لرشطه متعلق بجواب: إذا

والفعـل . نكرة تامة بمعنى يشء، مبني عىل السكون يف حمل رفـع مبتـدأ: ما التعجبية

ًبعدها فعل ماض إلنشاء التعجب، والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبـا عـىل خـالف األصـل 

.»هو«تقديره 
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الفاعـل ضـمري «وال معـاين » خـافض لـرشطه متعلـق بجوابـه«ومل نكن ندرك معـاين 

.»الخ...نكرة تامة بمعنى يشء«، وال معاين »ف األصلًمسترت فيه وجوبا عىل خال

ويف ضوء املنحى الوظيفي يف تعليم النحـو اعتمـدت عـدة وسـائل يف تيـسري منـاهج 

:القواعد النحوية يف النصف الثاين من القرن العرشين، ومن هذه الوسائل

 العمل عىل إلغاء موضـوعات أو أجـزاء مـن موضـوعات ال حيتـاج إليهـا التالميـذ يف-١

تقويم ألسنتهم من وجهة نظـر أعـضاء جلـان وضـع منـاهج القواعـد النحويـة، ومـن 

أمثلة ذلك املبنيات بجميع أنواعها، فقد اصطلح النحاة عىل أن الكلمة التـي ال يتغـري 

آخرهــا بتغــري الرتكيــب تــسمى مبنيــة كاألفعــال املاضــية واألفعــال األمريــة، والفعــل 

إلخ... ارة واألسامء املوصولة والضامئراملضارع يف بعض حاالته وكأسامء اإلش

ــيل يف املفــردات واجلمــل ألنــه ال أثــر لــه يف ســالمة -٢ إلغــاء اإلعــراب التقــديري واملح

.النطق وال يف إفهام املعنى، فال حاجة بنا إىل أن نشغل به أوقات التالميذ واملعلمني

ولعـل أول التخفيف من عمل األدوات، فإنه ال فائدة من دراسته كـام رأى بعـضهم، -٣

ًتضمر وجوبـا أو جـوازا، وإىل أهنـا هـي التـي » أن«ما بدئ به هو عدم اإلشارة إىل أن  ً

تنصب الفعل املضارع الواقع بعد الم اجلحود أو الم التعليل أو حتى أو فاء الـسببية، 

فإن العرب نطقوا هـذه األسـاليب كـام وصـلت إلينـا يف القـرآن الكـريم ويف احلـديث 

.النبوي الرشيف

 عالمــات اإلعـراب كلهــا أصــلية، فـاأللف عالمــة رفــع املثنـى وال تنــوب عــن جعـل-٤

الضمة، والياء عالمة نصب مجع املذكر السامل وال تنوب عـن الفتحـة، والـواو عالمـة 

.الخ...رفع يف مجع املذكر السامل وال تنوب عن الضمة

ًالتكملة وهي كل ما يذكر يف الكالم، وليس ركنـا أساسـيا يف اجلملـة، وهـي-٥  منـصوبة ً

ًدائام ما مل تكن مضافا إليها أو مسبوقة بحرف جر ً.
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عـىل أن نــدرس مباحثهـا مــن غـري تعــرض لتفاصـيل إعرابيــة يعـرس عــىل : األسـاليب-٦

ـــذم  ـــراء والتحـــذير واملـــدح وال ـــا صـــيغ التعجـــب واإلغ ـــا ومنه ـــذ معرفته التالمي

الخ...واالختصاص
)١(

.

ت ثمة حمـاوالت إلخـراج كتـب ًويف ضوء املنحى الوظيفي يف تعليم النحو أيضا كان

تشتمل عىل املباحث النحوية التي يرى مؤلفوهـا أهنـا هـي التـي البـد مـن الرتكيـز عليهـا يف 

.العملية التعليمية التعلمية لتساعد املتعلم يف اكتساب اللغة السليمة

النحـو «ومن الكتب التي ظهرت يف هذا املجال يف النصف الثـاين مـن قرننـا املـايض 

بــد العلــيم إبــراهيم، وقواعــد اللغــة العربيــة لتالميــذ املــدارس الثانويــة حلفنــي الــوظيفي لع

ناصف وآخرين، والنحو الواضـح يف قواعـد اللغـة العربيـة لعـيل اجلـارم ومـصطفى أمـني، 

ًوأساسيات القواعد النحوية مـصطلحا وتطبيقـا ملحمـود أمحـد الـسيد، والكفـاف ليوسـف  ً

»الخ...الصيداوي
)٢(

.

ًمن الكتب األخرية زمنيا التي تم االطالع عليهـا فيجـدر بنـا أن » فالكفا«وإذا كان 

نقف عىل منهجية تـأليف هـذا الكتـاب بغيـة تقـديم ملحـة مـوجزة عـن املـسار الـذي سـلكه 

.املؤلف يف إنجاز كتابه

                                               
جمموعة املحارضات التي ألقيت يف مؤمتر مفتـيش اللغـة العربيـة  (االجتاهات احلديثة يف النحو العريب  )١(

.٧٦-٦٤ ص١٩٥٨ دار املعارف بمرص -بالقاهرة 

.١٩٦٩ القاهرة - دار املعارف بمرص-النحو الوظيفي -عبد العليم إبراهيم  -  )٢(

.١٩٥٦ القاهرة -كتاب قواعد اللغة العربية لتالميذ املدارس الثانوية -حفني ناصف وآخرون-

 الطبعـة - دار املعـارف بمـرص-النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية -عيل اجلارم ومصطفى أمني-

.م١٩٦٥-ه١٣٨٥الثالثة والعرشون 

.١٩٨٧ - دار دمشق-ًقاًأساسيات القواعد النحوية مصطلحا وتطبي -حممود أمحد السيد-

.١٩٩٩ - دار الفكر بدمشق-الكفاف -يوسف الصيداوي-
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ًعنوانا لكتابه الذي يقع يف جزأين، انطالقا من رؤية أن » الكفاف«لقد اختار املؤلف  ً

ًاعد اللغة العربية قد صيغت صوغا جديدا إىل اللني أقـرب وإىل اإلجيـاز كتابه الذي يضم قو ً

أدنى لتكون أثبـت يف ذهـن املـتعلم وأرسـخ يف نفـسه، وقـد طـابق حمتـوى الكتـاب يف نظـره 

:ًعنوانه فال ينقص عن احلقيقة اللغوية وال يزيد عليها انطالقا من قول األبريد اللغوي

ــــا ــــا ال عــــيل وال لي يكــــون كفاف
َّ

ــه  ً ــة أن ــن غدان ــي م ــت حظ   أال لي

ًولقد رتـب املؤلـف مباحـث كتابـه ترتيبـا معجميـا، وأتبـع كـل مبحـث منهـا بـنامذج  ً

» بـني يـدي الكتـاب«مستعملة يف فصيح من الكـالم بليـغ، ووضـع مقدمـة لكتابـه عنواهنـا 

ًتضمنت أن النحو يشء والقواعد يشء آخر، وأنه ليس كل عامل معلـام، وأن النحـو ال يعلـم 

غة، ومرد ذلـك يف نظـره إىل أن القاعـدة قـانون لغـوي، وأمـا النحـو فهـو صـوالن الفكـر الل

ًوجوالنه يف القاعدة وإعـامل العقـل والـرأي فيهـا، فـالنحو إذا لـيس هـو القاعـدة وإن كـان 

يشملها، والقواعد رصد ملا قالته العرب وتبيان لـه وصـوغ ألحكامـه، وأمـا النحـو فـإعامل 

.  والرحلة العقلية قد تطـول وقـد تقـرص، وأمـا القاعـدة فهـي هـي.للعقل يف مجيع ذلك كله

، »هكـذا قالـت العـرب«ومن هنا فالقواعد يشء والنحو يشء آخـر، والقواعـد تنطلـق مـن 

وأما النحو فجوالن فكري يف هذه القواعـد، والتفكـري يف . »هذا مل تقله العرب«وتقف عند 

ال يشء ليس هو اليشء
)١(

.

ًجزا لقواعد اللغـة، بـل هـو قواعـد اللغـة ذاهتـا تامـة غـري ليس مو» الكفاف«وكتاب 

ًمنقوصة، وما يراه القارئ من صوغ معظم بحوثه يف كلـامت وأحيانـا يف كلـيامت مـا هـو إال 

ًحصيلة صوغ القاعدة صوغا يغني فيـه قليـل اللفـظ عـن كثـريه، واسـتخالص القاعـدة ممـا 

.يشينها من تزاحم آراء النحاة

ــاوالت ــة والواقــع أن املح ــؤلفني نتيج ــس انطباعــات امل ــن قبــل تعك ــذلت م ــي ب ُ الت

التجارب واملامرسات التعليمية التي مروا هبا، والتي تعرب بـصورة أو بـأخرى، وبدرجـة مـا 

.من الصدق عن بعض اجلوانب املوضوعية يف مشكلة تعليم النحو

                                               
. املرجع السابق-الكفاف -يوسف الصيداوي  )١(
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عتامد عىل بيد أن عرصنا، عرص العلم والتقانة واملعلوماتية، مل يعد حيتمل استمرار اال

ــوعية  ــة املوض ــدعمها باملالحظ ــصية دون أن ي ــادات الشخ ــة أو االجته ــات الذاتي االنطباع

.والبحث العلمي اجلاد األصيل

وملا كان التعبري يعد من أهم املواقف يف عملية التواصل اللغوي فقد اجتهت األنظـار 

 للمتعلمـني، إليه كـي يكـون موضـع الدراسـة العلميـة يف تعـرف املطالـب اللغويـة النحويـة

ًبطريق تعرف مكوناته شفاهيا كان أو كتابيا من املباحث النحوية، ثم تعرف األخطـاء التـي  ً

يقع فيها املتعلمون يف التعبري بنوعيه، عـىل أنـه ال يمكـن االقتـصار عـىل تعبـريات املتعلمـني 

إذ وأخطائهم وحدها يف الوقوف عىل املباحث النحوية التي يتضمنها مـنهج تعلـيم النحـو، 

ًالبد من تعرف تلك املباحث التي تشيع يف ثقافة املجتمع كي يتزود املتعلمون هبا أيضا بغية 

.فهم ما يتفاعلون معه من رضوب املعرفة اإلنسانية يف ميادينها املختلفة

إن االعـتامد عـىل املطالـب اللغويـة للمتعلمــني دون النظـر إىل مطالـب املجتمـع يعــد 

ًعمال ناقصا، إذ قد تكون  هناك ثغرات وفجوات، فقـد تكـون املطالـب اللغويـة للمتعلمـني ً

حمدودة وضيقة وال تكفـي وحـدها يف تزويـد املتعلمـني بـام يـساعدهم يف احليـاة االجتامعيـة 

التي سيسهمون فيها فيام بعد، إذ قد حيتاج املتعلم كي يفهم ثقافة جمتمعه إىل مباحـث نحويـة 

.هبا، ولكن تبدو قيمتها وتتضح أمهيتها فيام بعدًقد ال يشعر برضورهتا حاليا، وال هيتم 

كــام أن االعــتامد عــىل متطلبــات املجتمــع والعــرص دون األخــذ يف احلــسبان مــستوى 

ًاملتعلمني وميوهلم وحاجاهتم يعد عمال تعسفيا ال حيقق األهداف املثىل من الرتبية يف تفاعل  ً

مـني أنفـسهم، وقـد يفـرض علـيهم املتعلم مع املجتمع، ذلك ألنه ال يقـوم عـىل واقـع املتعل

مباحث ربام ال يؤهلهم مـستوى نـضجهم لتقبلهـا، وهـذا يـؤدي إىل بعثـرة اجلهـود وضـياع 

.الفائدة من التعلم

هلـذه االعتبــارات كافـة كــان عـىل مــنهج النحـو التعليمــي الـوظيفي أن يــشتمل عــىل 
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م شـفهية كانـت أساسيات املادة النحوية بطريق تعرف مطالب املتعلمني من خالل تعبـرياهت

ًأو كتابية بحثا عن املباحث النحويـة التـي يـستعملوهنا يف تلـك التعبـريات، هـذا مـن جهـة، 

.ومن جهة ثانية تعرف األخطاء النحوية التي يقعون فيها

كـام يــشتمل عـىل املباحــث النحويــة التـي يــستعملها الكتـاب املعــارصون يف خمتلــف 

ة التــي يامرســها الكبــار العــاملون يف خمتلــف ميـادين املعرفــة وتعــرف االســتعامالت النحويــ

قطاعات املجتمع، وتعرف الـصعوبات اللغويـة التـي تعـرتض هـؤالء العـاملني يف مواقـف 

.النشاط اللغوي

أليس ثمة تناقض بني حاجات املتعلمني وحاجات املجتمع؟: وقد يقول قائل

جــوات والواقــع أن النظــرة الــشاملة لتلــك اجلوانــب جمتمعــة كفيلــة بتخطــي الف

ًوالثغرات التي قد تظهر هنا وهناك، فإذا ظهر مـثال تنـاقض بـني موقـع املتعلمـني العقـيل يف 

مستواهم يف النحو من جهة، واملستوى املرتقب الذي نطمح إليه يف املجتمع والعرص، كـان 

ًاحلل بكـل بـساطة يكمـن يف البـدء بموقـع املتعلمـني وصـوال إىل اهلـدف املطلـوب، فإنكـار 

عيل احلايل للمتعلمني معناه أننا انسلخنا عن الواقع، ومل تعد ثمـة فائـدة فـيام نـصل املوقع الف

.إليه ألننا لن نصل بمتعلمينا إليه

كام أن البدء بواقع املتعلمني وميوهلم احلالية من أجل هدف غري حمدد ال عىل أسـاس 

معناه بداية صحيحة املادة وتطورها العاملي، وال عىل أساس املجتمع ومتطلباته يف املستقبل 

!ولكن إىل ضياع

إن النظرة الشاملة ال جتد يف تعدد املصادر التي ينبغـي أخـذها يف احلـسبان مجلـة عنـد 

ًوضع منهج النحو الوظيفي تشتيتا أو بعثرة للجهود، بل عىل العكس من ذلك كله جتـد فيـه 

ًنسقا متصال يكمل بعضه بعضا، وبنيانا مرتاصا يساند بعضه بعضه اآل ً ً .خرًً
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.١٩٦٨ بريوت - دار الصادق-النحو العريب نقد وبناء -الدكتور إبراهيم السامرائي-١

ــراهيم مــدكور-٢  جامعــة بــريوت -العربيــة بــني اللغــات العامليــة الكــربى -الــدكتور إب

.١٩٧٣ بريوت -العربية

 -لنــرش مطبعــة جلنــة التــأليف والرتمجــة وا-الــرد عــىل النحــاة -ابــن مــضاء القرطبــي-٣

.١٩٤٧القاهرة 

 مطبعـة - حتقيـق كـوركيس عـواد-التفاحـة يف النحـو -أبـو جعفـر النحـاس النحـوي-٤

.١٩٦٦ -املجمع العلمي العريب بغداد

ــة يف النحــو العــريب -٥ ــؤمتر (االجتاهــات احلديث جمموعــة املحــارضات التــي ألقيــت يف م

.١٩٥٨ دار املعارف بمرص القاهرة – )مفتيش اللغة العربية بالقاهرة

 - دار املعرفــة-منــاهج جتديــد يف النحــو والبالغــة والتفــسري واألدب -أمــني اخلــويل-٦

.١٩٦١القاهرة 

 -الوظيفـــة اللغويـــة والرمـــز اللغـــوي يف احليـــاة االجتامعيـــة -حـــاتم علـــو الطـــائي-٧

.٨/٨/٢٠٠٩ - معهد األبحاث والتنمية احلضارية-احلضارية

راســات حتليليــة ومواقــف  د-تعلــيم اللغــة العربيــة -الــدكتور حــسني ســليامن قــورة-٨

.١٩٩٠ - القاهرة- دار املعارف بمرص-تطبيقية

 -كتــاب قواعــد اللغــة العربيــة لتالميــذ املــدارس الثانويــة -حفنــي ناصــف وآخــرون-٩

.١٩٥٦القاهرة 

 طبعـة مديريـة إحيـاء الـرتاث -مقدمـة يف النحـو -خلف بن حيان األمحر البرصي- ١٠

.١٩٦١ دمشق –القديم بوزارة الثقافة السورية 
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ـــوهلم  -الـــدكتور الـــدمرداش رسحـــان- ١١ ـــدارس الثانويـــة أمـــانيهم ومي ـــذ امل تالمي

. القاهرة- دار الكتاب العريب-ومشكالهتم

.١٩٦٩ القاهرة - دار املعارف بمرص-النحو الوظيفي -عبد العليم إبراهيم- ١٢

 دار املعـارف -النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية -عيل اجلارم ومصطفى أمني- ١٣

.م١٩٦٥ -ه١٣٨٥ -بمرص

 القـاهرة مكتبـة - ترمجة الدكتور طلعت منصور-التفكري واللغة -فيجوتسكي. ل- ١٤

.١٩٧٥األنجلو املرصية 

 بـريوت - دار العلـم للماليـني-مـنهج البحـث يف األدب واللغـة -النسون ماتيـة- ١٥

١٩٤٦.

 املجلـد -الوظيفية يف املوسوعة العربيـة برئاسـة اجلمهوريـة -ماجد علم أبو محدان- ١٦

.٢٠٠٨ ١ ط-لعرشونالثاين وا

ًأساسيات القواعد النحويـة مـصطلحا وتطبيقـا -الدكتور حممود أمحد السيد- ١٧  دار -ً

.١٩٨٧ -دمشق

ــا- ١٨ ــشال زكري ــدكتور مي ــسنية  -ال ــديث(األل ــة احل ــم اللغ ــالم) عل ــادئ واألع  -املب

.١٩٨٣ بريوت -املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع

.١٩٩٩ دمشق - بدمشق دار الفكر-لكفاف ا–يوسف الصيداوي - ١٩

20-  R.L.lyman. Summary of investigations relation to 

grammar language, and composition. Supplementary 

educational monographs. Chicago- Lllinois.

21- Sebeok, T.A- style in language, wiley and san-N.Y 1960.
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» وٍّدملسٍّ=+ ْارؤليٍّوشٍّنَ= + يفنْا+ِةللغَ= ْار =لعرِةبي+يف  =مؤساِهتستَ٪و= ميِتنماه= «  

ت ا:  

.مفهوم املسؤولية -ًأوال

.اللغة حمور الثقافة -ًثانيا

:دور املسؤولني يف نرش اللغة العربية -ًثالثا

اجلهود الرسمية-١

.املسؤولون عن التعليم  - أ

.املسؤولون عن اإلعالم  - ب

.جهود املجتمع املدين واجلمعيات األهلية-٢
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�  

وٍّدملسٍّ=+ ْارؤليٍّوشٍّنَ= + يفنْا+ِةللغَ= ْار =لعرِةبي+يف  =مؤساِهتستَ٪و= ميِتنماه=  


ــف عــىل دور  ــوم املــسؤولية أوال، ثــم نق ــذا الفــصل أن نتعــرف مفه ــاول يف ه ًنح

لعربية يف مؤسساهتم واملـسؤولني يف اجلمعيـات األهليـة املسؤولني الرسميني يف نرش اللغة ا

.واملجتمع املدين يف ذلك النرش والتنمية

أو-وا    

، واملسؤول هـو اسـم مفعـول وهـو »مسؤول«ًاملسؤولية لغة هي مصدر صناعي من 

ــسؤوليته،  ــع عليــه م ــه عمــل تق ــة هــو املنــوط ب ذو املــسؤولية، فاملــسؤول مــن رجــال الدول

ٌأنا بـريء مـن مـسؤولية هـذا : سؤولية هي حال من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، فيقالوامل

ًالعمل، واملسؤولية من الناحية األخالقية هي التزام الشخص بام يصدر عنه قوال أو عمـال،  ً

ًااللتزام بإصالح اخلطأ الواقع عىل غريك طبقا لقانون: وهي من الناحية القانونية
)١(

.

ؤول هو املنوط به عمل يف جمال معـني تقـع عليـه مـسؤوليته، ويتحمـل وإذا كان املس

تبعاته، فإن املسؤولية جتاه اللغة العربية إنام هي مسؤولية املجتمع بكامل أفراده، ومـسؤولية 

َّاألمة بكامل أبنائها، مادامت اللغة العربية هـي اللغـة األم املوحـدة واملوحـدة عـىل الـصعيد  ّ

ــاء األ ــافظني عهــدها، القــومي، وعــىل أبن ــاء هلــا، ح ــررة بــأمهم، أوفي ــوا ب مــة كافــة أن يكون

.ومدافعني عن حدودها وحرمتها

                                               
.٤٧٦م ص١٩٨٥ ھ١٤٠٦ وزارة الرتبية السورية -املعجم املدريس -حممد أبو حرب) ١(
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ٍوإذا كان احلديث النبوي الرشيف ينص عىل أن كال منـا راع ومـسؤول عـن رعيتـه،  ً

مــسؤولية احلــاكم جتــاه كــل فــرد مــن رعيتــه، فــإن النهــوض باللغــة األم واالرتقــاء هبــا هــي 

كـن أن يكـون ذلـك االرتقـاء ملقـى عـىل كاهـل جهـة معينـة دون مـسؤولية مجاعيـة، وال يم

ــة  ــسؤولية جمتمعي ــه م ــا، إن ــة، «غريه ــات، ووزارات الرتبي ــة واجلامع ــامع اللغ ــسؤولية جم م

ــائس،  ــساجد والكن ــاء امل ــات، وخطب ــادات والنقاب ــة، واالحت ــنظامت الثقافي ــالم، وامل واإلع

 والـشاعر والعامـل والكاتـب ومسؤولية وجهاء النخبة وبسطاء العامة، ومـسؤولية النـارش

والقارئ واملدرس والطالب، ذلـك ألن اللغـة األم هـي التـي ترعـى كـل نـاطق هبـا، وكأنـه 

ًطفلها الوحيـد واألثـري، تزهـر وتنمـو إن متـرد عليهـا شـعراؤها، وال تـضيق ذرعـا بـرصامة 

»علامئها، وتغفر للعامة جتاوزها، وال حترم النخبة من متيزها
)١(

.

ة تشتمل عىل الكلامت والبنى واألنامط، وكان الفهم الدقيق للمعـاين التـي وملا كانت اللغ

حتملها تلك املفردات والقوالب اللغوية يتوقف عىل سالمتها اللغوية كان عـىل محلـة األقـالم أن 

يدركوا حجم األمانة واملسؤولية املنوطة هبم جتـاه أبنـاء أمـتهم، مـن حيـث احلـرص عـىل الغـذاء 

ة سليمة، ولكم يساقط عىل أسامعنا الكثري من انحرافات بعض محلـة األقـالم الفكري املقدم بلغ
ُ

عن أمانة القلـم الـذي أقـسم اهللا بـه، وكـان علـيهم أن يتـسلحوا بـالغنى الثقـايف والـزاد الفكـري 

ًوالثروة اخللقية التي تتيح هلم أن يكونوا أهال حلمل هذه األمانة الثقيلة
)٢(

.

الرباط الذي جيمع بـني أبنـاء األمـة العربيـة الواحـدة يف وإذا كانت اللغة العربية هي 

ًأقاليمها املتعددة فإن معرفتها أيـضا، وفهمهـا بـصورة دقيقـة، هـو حلـم الكثـريين مـن أبنـاء 

ًالدول اإلسالمية غري العربية، التي التزم معظمها احلرف العريب من قبل، وظل حمافظا عليه  َّ ُ

وثمة تـاريخ مـشرتك للعالقـة الثقافيـة . ن الكريم بهحتى الوقت احلارض، بسبب كتابة القرآ

                                               
)١(

 

.٢٢٨ ص٢٠٠١ت  الكوي- عامل املعرفة-الثقافة العربية وعرص املعلومات -الدكتور نبيل عيل

)٢(
 

.٢٨ ص١٩٦٠ القاهرة - معهد الدراسات العربية-الثقافة األدبية -الدكتور شكري فيصل
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بني العرب وأبناء الدول اإلسالمية، وإن توفري وسائل تعليم اللغة العربية هلؤالء يسهم أيـام 

.إسهام يف تعرف الثقافة العربية والتفاعل معها

م-ر ا ا   

كل املستويات، وإن أي سياسة إن التنمية الشاملة واملستدامة تستدعي املشاركة عىل 

ترمــي إىل حتديــد مــسرية احليــاة لتحقيــق مــستقبل مــشرتك هلــا، البــد هلــا أن تأخــذ العوامــل 

واألبعاد االجتامعية والثقافية باحلسبان، وجتـيء اللغـة يف مقدمـة هـذه العوامـل، إذ هبـا يـتم 

.التقارب بني قطاعات املجتمع الواحد، ويتقارب بعضها من بعضها اآلخر

جتدر اإلشارة إىل أن الثقافة هي التـي حتـدد تقـدم املجتمـع ولـيس الـسياسة، وهـي و

جـوهر العمليــة التنمويـة وحمورهــا، عــىل أن تكـون هــذه الثقافــة إجيابيـة عقالنيــة تقدميــة ال 

ثقافـة «جامدة سلبية منغلقة ومؤمنة بالـسحر واخلرافـات والتعـصب والتزمـت، ذلـك ألن 

غري متعصب، ونقـدي يقبـل االخـتالف، ويـسعى إىل االتفـاق التنمية حتتاج إىل عقل منفتح 

عىل أسس مقبولة عقليـة وعقالنيـة، فـنحن حمتـاجون إىل تفـتح فكـري، وروح نقديـة، وإىل 

»فكر حيارب اإلحباط يف أنفسنا أو الذي يف نفوس بعضنا
)١(

.

ًمظلـام ًوإذا كان للعوملة جانب ميضء يف انفتاح الثقافات بعضها عىل بعض فإن هلا جانبـا 

يـتجىل يف هيمنـة ثقافـة األقويــاء، وفـرض ثقافـة ذات قطبيـة واحــدة ولغـة واحـدة عـىل ثقافــات 

كان عىل أبناء األمة العربية مقاومة ثقافة االخرتاق، «ومن هنا . الشعوب األخرى ولغاهتا الوطنية

ـأثري موجـات  الغـزو ومحاية هويتنا القومية وخصوصيتنا الثقافية من االنحالل والتاليش حتـت ت

»)التكنولوجيا(الثقايف الذي يامرس علينا وعىل العامل أمجع بوسائل العلم والتقانة 
)٢(

.

                                               
)١(

 

 ١٨ العـدد - الكلمـة-مـستقبل الثقافـة العربيـة يف ظـل العوملـة الثقافيـة -الدكتور حممد عابد اجلابري

.١٣٨ ص١٩٨٨السنة 

)٢(
 

.١٣٨املرجع السابق ص 
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والثقافة التي تقتضيها املرحلة التي نعيش فيهـا يف ظـل العوملـة هـي الثقافـة العلميـة، 

ثقافة االنطالق التي ترتكز عىل العقل والتجربة واحلريـة والقـيم اإلنـسانية والتـي تنطـوي «

يم احلق واخلري واجلامل، ثقافة اإليامن بقيمـة العمـل واإلبـداع، ورفـض مجيـع مظـاهر عىل ق

الرتف واإلرساف واالستهالك والتملك والتزلف واالستكبار والغش واخلداع والواسـطة 

»واملحسوبية والفساد والتعصب
)١(

.

مويـة، وإذا كان املجتمع العريب ينشد من أجل حتقيـق التنميـة املـستدامة فيـه ثقافـة تن

تنطلق إىل مشهد حضاري إنساين، يـسمو بـأفراد األمـة إىل آفـاق حـضارية إنـسانية جديـدة، 

فإن حمور الثقافة املنشودة إنام هـو اللغـة، ومـا اللغـة العربيـة إال الثقافـة العربيـة التـي محلـت 

ساحة أفانني احلضارة العربية اإلسالمية إىل العامل، والثقافة العربية التي تسود عـىل نطـاق الـ

ًالقومية ماضيا وحارضا ومستقبال ً ً.

ًومل يعد مستقبل الثقافة العربية مقترصا عىل التعليم عىل الرغم من أمهيته، أو 

عىل مشكلة الكتاب عىل الرغم من تصاعد دوره وتنـوع وسـائل تيـسريه وإشـاعته، 

تثقيف ًأصبح املستقبل أفقا من اإلمكانات املتعددة التي تتعدد فيها وسائط ال«وإنام 

التي وصلت إىل درجة هائلة من االنتشار اإلعالمي اجلامهريي بواسطة التلفاز عـىل 

ـــشابكة  ـــة عـــىل ال ـــع الثقافي ـــدور املتـــصاعد للمواق وجـــه اخلـــصوص، وظهـــور ال

، وكان مـن نتيجـة التعقـد الالفـت يف عالقـات العمـل الثقـايف وأدوات )اإلنرتنت(

ــشمل جهــ ــام لي ــى التثقيــف الع ــسع معن ــيم إنتاجــه أن ات ــة والتعل ود وزارات الرتبي

وتتنـاغم يف . والثقافة واإلعالم والشباب والعمل واألوقاف واالتصاالت وغريهـا

هــذه اجلهــود أدوار املؤســسات احلكوميــة، والقطــاع اخلــاص، وتنظــيامت املجتمــع 

                                               
 شـباط ٥٦٩ العـدد - جملـة املعرفـة الـسورية- الثقافيـة للتنميـة يف العـامل العـريباملامنعة - عيل وطفة. د)١(

.٩٦ ص٢٠١١
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املدين، بالقدر الـذي تتعـاظم فيـه مـصالح متعـددة مـن الـداخل واخلـارج، تـستعني 

» املعلوماتيةبأحدث منجزات الثورة
)١(

.

ويف عرصنا احلايل، عرص العلـم والتقانـة واملعلوماتيـة، أضـحت اللغـة هـي الوجـود 

، وبـات )اإلنرتنـت(ًذاته، وغدا هذا الوجـود مرتبطـا بثقـل الوجـود اللغـوي عـىل الـشابكة 

ًمن أنا؟ ومن نحن؟ مطروحا بشدة وعىل أوسع نطـاق، وباتـت اللغـة املنظـار : سؤال اهلوية

فيه الفرد العامل من حوله، ويرى فيه اآلخرون مستوى هويتـه احلـضارية وذاتيتـه الذي يرى 

.الثقافية يف الوقت نفسه

ًوإذا كان الفرد حريصا عىل تقديم الصورة الوردية عنه إىل اآلخـرين، وكانـت اللغـة 

ًهـي التـي حتمـل هــذه الـصورة الورديـة بمختلـف رضوهبــا وأبعادهـا الثقافيـة رسـام ونحتــا  ً

الخ، وكانت اللغـة .. ومرسحيات ومسلسالت وكلمة مسموعة ومقروءة ومرئيةوموسيقى

هي اجلرس الذي تعـرب عليـه األجيـال مـن املـايض إىل احلـارض، ومـن احلـارض إىل املـستقبل، 

باإلضافة إىل أهنا تعمل عىل متتني العالقـة بـني أفـراد املجموعـة البـرشية، فـإن املـسؤولية يف 

قـع عـىل عـاتق فـرد واحـد أو جهـة معينـة، وإنـام هـي مـسؤولية تقديم الـصور اإلجيابيـة ال ت

.املجتمع كله

-ا ا م  ودور ا   

غني عـن البيـان أن الثقافـة هـي حمـور منظومـة التنميـة املـستدامة، وجـزء مـن البنيـة 

لب منهـا  والثقافة يف الق-األساسية ألي مرشوع هنضوي عريب، وإن أدبيات التنمية احلديثة

 تعــد أن نجــاح عمليــة التنميــة يتطلــب تكامــل أضــالع مثلــث الدولــة والقطــاع -وحمورهــا

اخلاص واملجتمع املدين، وأن أي اسرتاتيجية للعمل الثقايف العريب البـد أن تنطلـق بـدورها 

                                               
.١٦ ص٢٠١١ يناير )٦٢٦(جملة العريب العدد  - خواطر برسم القمة العربية للثقافة - عبد اهللا الرتكامين. د )١(
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ًمن إقامة رشاكة بني املؤسسات الثقافية الرسمية ومبـادرات القطـاع اخلـاص املعنـي أحيانـا 

.قايف، ومنظامت املجتمع املدين ذات الصلةبالعمل الث

والبد من األخـذ باحلـسبان أن التنميـة املـستدامة ال تتعلـق بالعـامل الطبيعـي وحـده، 

وملا كانـت اللغـة مؤسـسة . وال بفئة واحدة يف املجتمع، وإنام هتتم بمختلف رشائح املجتمع

هـتامم هبـا واحلـرص عليهـا ُاجتامعية إنسانية كام سبقت اإلشارة إىل ذلـك مـن قبـل، كـان اال

يقع عـىل كاهـل أبنـاء املجتمـع كافـة، ولـيس عـىل جهـة واحـدة منـه، أو رشحيـة واحـدة، أو 

.مؤسسة واحدة

ّوطاملا قرأنا تعليقات صـحفية حتمـل جمـامع اللغـة العربيـة وحـدها مـسؤولية تـردي 

ي تـارة ّمستوى األداء اللغوي تارة، وحتمـل وزارات الرتبيـة والتعلـيم وحـدها ذلـك الـرتد

ًوفـات هـؤالء مجيعـا أن فئـات املجتمـع كافـة . أخرى، ووزارات اإلعالم وحدها تارة ثالثة

ّتتحمل املسؤولية، وأن املسؤولني يف القطاع الرسمي واخلاص ويف املجتمع املدين يسهمون 

أيام إسهام يف النهوض باللغة يف حال التزامهم هبا وإيامهنـم بـدورها الـوطني والقـومي يف مل 
ّ

.ل أبناء األمة كافةشم

ونحاول فيام ييل تبيـان جانـب مـن املـسؤولية يف القطـاع الرسـمي، وجانـب آخـر يف 

.املجتمع املدين واجلمعيات األهلية

حيتاج النهوض باللغة إىل توعية املواطن بأمهية لسانه الـذي يـتكلم  :اجلهود الرسمية-١

حتـصل التنميـة يف كـل بـالد العـامل ومل . به أبناء قومه، وما يقدمه اللسان من سيادة وتنمية

ومن هنا حترص األمم احلية عىل العنايـة . احلية باللسان األجنبي، وإنام بلسان أهل البالد

بلغاهتا الوطنية، وتعمل عىل نرشها عىل أوسع نطاق إن يف داخـل بالدهـا أو يف خارجهـا 

نرش اللغة العربيـة وإذا وقفنا عىل دور بعض املسؤولني يف . موفرة لذلك مجيع اإلمكانات

:وذلك يف قطاعي التعليم واإلعالم فإننا نالحظ اآليت
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غني عن البيان أنـه ال تنميـة اقتـصادية دون تنميـة بـرشية، وال  :املسؤولون عن التعليم  - أ

تنمية برشية دون االهتامم بالرتبية والتعليم، وال تقـدم بالرتبيـة والتعلـيم دون اسـتعامل 

ــدم نو ــة، وال تق ــرب دون اللغــة الوطني ــة، وال تقــدم للع ــة الوطني ــة اللغ ــا دون ترقي ًعي

.استعامل لغتهم القومية

وإذا كان عىل املسؤولني عـن التعلـيم غـرس حمبـة العربيـة واالنـتامء إليهـا واالفتخـار هبـا 

ًوبأجماد العروبة ماضيا وحارضا، وتقويم ألسنة املتعلمني وتنمية خرباهتم وقدراهتم عـىل  ً

التناســق والنظــام، وإكـساهبم املهــارات اللغويــة، وتزويــدهم بــام إدراك نـواحي اجلــامل و

يساعدهم عىل تفهم سلوك اآلخرين، وإدراك قيم األشياء وصـحة احلكـم عليهـا، فـإهنم 

. مسؤولون عن إجياد الوسـائل املحققـة لألهـداف املرسـومة للعمليـة التعليميـة التعلميـة

:ومن هذه الوسائل واإلجراءات

مية التعلمية يف التعليم ما قبل اجلامعي ويف التعليم اجلـامعي مـن تنقية البيئة التعلي-١

التلوث اللغوي بتوفري القدوة احلـسنة مـن املعلمـني واملدرسـني األكفيـاء املعـدين 

ًإعدادا جيدا واملؤهلني تأهيال راقيا، واملدربني باستمرار عىل املستجدات، عـىل أن  ً ًً

لمـني واملدرسـني كافـة للتـدريب ّخيصص حيز من دورات التدريب املستمر للمع

.عىل استعامل اللغة السليمة حمادثة وكتابة وقراءة

:غرس الشغف باللغة يف نفوس الدارسني من خالل-٢

.اختيار املحتوى املالئم النابض باحلياة وامللبي اهتاممات املتعلمني وحاجاهتم  -  أ

نـه ًتقديم املحتوى مـضبوطا بالـشكل يف املراحـل األوىل، وضـبط مـا خيـشى م  -  ب

.اللبس يف املراحل التالية

تنويع طرائق التدريس وحتقيق املرونة فيها واالنتقائية يف ضوء املواقف   - ج

.واملستويات
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. استخدام التقانة والوسائل املعينة الشائقة واجلذابة-د

. تنويع مصادر املعرفة-هـ

. تشجيع املواهب وتكريم أصحاهبا-و

.ملطالعة احلرة اإلكثار من املناشط الالصفية وا-ز

. إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذايت الذي هو أساس للتعلم املستمر مدى احلياة- ح

.الوقوف عىل مستوى األداء بكل دقة وذلك بطريق االختبارات املوضوعية-٣

ًوضع سالمة اللغة رشطا يف التعيني والرتقية إن يف التعليم مـا قبـل اجلـامعي أو يف -٤

.التعليم اجلامعي

ليف املوفدين إىل اجلامعات األجنبيـة ترمجـة رسـائلهم يف املاجـستري والـدكتوراه إىل تك-٥

.ًاللغة العربية، واعتبار ذلك رشطا يف التعيني عىل غرار ما تقوم به اجلامعات السورية

اشـتامل الكتـب املؤلفـة باللغـة العربيـة يف ميـادين املعرفـة والعلـوم املختلفـة عـىل ثبــت - ٦

لة يف هذه الكتب باللغتني األجنبية والعربية، عىل أن تعتمد هـذه باملصطلحات املستعم

.املصطلحات من املجالس املختصة لتعتمدها املجامع اللغوية فيام بعد بعد دراستها

ًغنـي عـن البيـان أن لإلعـالم دورا كبـريا يف إشـاعة الفـصيحة : املسؤولون عن اإلعالم-  ب ً

ً حـول براجمـه الـصغار والكبـار معـا يف ّعىل األلسنة مادام يدخل إىل كل بيت، ويتـسمر

:ويمكن للمسؤولني عن هذا القطاع. األعم األغلب

.بث الربامج الدرامية املصوغة بعربية سهلة وواضحة، فيها روح العامية وثوب الفصيحة- ١

بــث الــربامج املوجهــة لألطفــال عــىل أن يتــوفر فيهــا عنــرص التــشويق واللغــة املالئمــة -٢

.واملناسبة هلم

ون اإلعالنــات بالعاميــة والكلــامت األجنبيــة، واحلــرص عــىل أن تكــون احلــؤول د-٣

.بالعربية السليمة
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عقــد دورات تدريبيــة مــستمرة للعــاملني يف اإلعــالم املــسموع واملقــروء واملرئــي بغيــة -٤

.حتسني األداء

.تنقية األخبار والرتمجات من األخطاء اللغوية-٥

.واللقاءات الثقافيةاحلرص عىل استخدام العربية السهلة يف احلوارات -٦

رصد املصطلحات اإلعالمية األجنبية، ووضع البديل العريب املناسب هلا بالتعاون مـع -٧

.جمامع اللغة العربية، وتعميمها عرب الكلمة املسموعة واملرئية واملقروءة بعد اعتامدها

بث برامج تعنـى بتـسليط األضـواء عـىل أمهـات الكتـب القديمـة واملعـارصة، وإجـراء -٨

.ت حوهلاحوارا

ّبـث بــرامج تــسلط األضـواء عــىل النتاجــات الفكريــة ملـشاهري األدبــاء واملفكــرين ممــن -٩

.خدموا العربية

ــة - ١٠ ــاص ويف اإلذاع ــام واخل ــاعني الع ــصيحة يف القط ــؤداة بالف ــاين امل ــن األغ ــار م اإلكث

.املسموعة واملرئية

ة لـن تتحقـق إن التنميـة الـشاملة املـستدام: جهود املجتمع املدين واجلمعيات األهلية-٢

ومـا حتققـت . إال بتفعيل املجتمع املـدين، ويتولـد عـن املجتمـع املـدين جمتمـع ديمقراطـي

جتربة جيدة إال كان وراءها جمتمع مدين له أفكار مستقبلية تعمل عىل التغيري، جمتمع ينتج 

األفكار، وهيمـه الـشأن العـام، ولكـن ال يمكـن أن تتحقـق الفائـدة املرجـوة إال بتكـاتف 

. الرسمية وخاصة اجلهاز التنفيذي لإلدارة إىل جانب جهود املجتمع املديناجلهود

إن العودة إىل توسيع االستشارة باب من أبواب املـشاركة يف حتمـل املـسؤولية، بـل هـو 

باب كبري من أبواب الديمقراطية، ذلك ألن احللول احلقيقية تكون بني الناس وما يفكرون 

لول يف األبراج العاجية واألماكن املنعزلـة، وال فـيام ختطـط فيه، ويعملون له، وال تكون احل

النخب املتعالية عن حميطها وجمتمعها، وال من تلك الفئات التي ال حتيا مهـوم املجتمـع، «له 
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ــني  ــل ب ــام يف العم ــة، وإن ــصالونات الثقافي ــب، وال يف ال ــون الكت ــول يف بط ــون احلل وال تك

»الناس
)١(

.

 كبري يف ترسيخ التشارك واحلرية كي تنطلق مكامن اإلبـداع وتقوم اجلمعيات األهلية بدور

يف مناحي احلياة كافة، ونبذ القيود املفروضة عـىل أي حـراك اجتامعـي أو اقتـصادي أو سـيايس، 

إال أن العالقة بني هـذه اجلمعيـات واجلهـات األخـرى يف املجتمـع ومـع احلكومـة ومؤسـسات 

ل القــوانني املتعلقــة باللغــة وبــاإلعالم وأجهزتــه التــرشيع ينبغــي هلــا أن تكــون وديــة بغيــة تفعيــ

.ورجاله، ليكونوا لسان حال العربية، وبأصحاب القرار السيايس ليكونوا إىل جانبها

وعىل املسؤولني يف هذه اجلمعيات الولوج إىل حلمة املجتمع والتحرك بإجيابيـة لتطبيـق 

 التعامالت الرسـمية يف الـدوائر الدساتري والقوانني التي تنص عىل استعامل العربية يف مجيع

ــة ويف  ــال التجاري ــات املح ــىل واجه ــا ع ــي تراه ــاوزات الت ــة التج ــة، ومراقب ــة كاف احلكومي

.الخ..الشوارع، ومراقبة الربامج املوجهة إىل األطفال يف الرياض والتلفزة واإلعالم

 نفـسه والواقع أن هذه اجلمعيات تستطيع أن تؤثر يف الرأي العام، وأن تـؤثر يف الوقـت

يف صاحب القرار، وأن تعمل عىل التوعية، وأن تسهم يف العمليـة التعليميـة التعلميـة، وأن 

حمارضات، ندوات، مناظرات، مسابقات، تكـريم، (تقوم بمناشط لغوية يف مجيع املجاالت 

إقامة معارض، عرض مرسحيات وخاصة لألطفال، عرض أفالم، إزالـة التلـوث اللغـوي 

ــات، ختــصيص وتــصحيح األخطــاء يف ال ــات والــشوارع، إقامــة مهرجان الفتــات واإلعالن

ــسة  ــاكن الرئي ــة، ويف األم ــساحات العام ــات يف ال ــصب لوح ــة، ن ــاء باللغ ــابيع لالحتف أس

ــرشات  ــات ن ــة، طبع ــو األمي ــالت حم ــهام يف مح ــة، اإلس ــضمن أقــواال يف اللغ ــشوارع تت ًوال

.الخ..ومطويات توعية، اإلسهام يف إجراء البحوث العلمية

                                               
 -العامـة لقـصور الثقافـة اهليئـة - وزارة الثقافـة املـرصية-١ ط-املجتمع املـدين -حممد عثامن اخلشت )١(

.٥ ص٢٠٠٤ القاهرة -سلسلة الشباب
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هم يف عمل هذه اجلمعيات هو اخلروج من املكاتب وعدم االكتفـاء بالتنديـدات وإن امل

ًومجيل جدا اإلفادة مـن جتـارب األمـم األخـرى يف . املتالحقة، وإنام بالعمل اجلاد يف امليدان

 يف الثورة الفرنـسية فكـر التنـوير للغـة Jacobitesمحايتها لغتها، فقد محل الرجال اليعاقبة 

وكان مـنطلقهم الثـوري يف امليـدان الثقـايف إنـشاء . ا شعار لغتي هي حيايتالفرنسية، فعززو

ال للهجـات، ال : نظام عام للتعلـيم بالفرنـسية ال غـري، ومحلـت مبـادئهم الـالءات الـثالث

.للغات املحلية، ال للهجني اللغوي

 وسعوا إىل جتسيد شعارهم يف احلرية واإلخاء والعدالة إىل ختليص اللغـة الفرنـسية مـن

ًاللهجات حفاظا عىل صفاء لغتهم بدءا من املدرسة إىل اجلامعة مرورا بالشارع ً وكل خطـأ . ً

ًعندهم يعد تعدية عىل اهلوية الفرنسية سعيا إىل أن تكون الفرنسية هي الوطن كام قـال ألبـري 

اللغة الفرنسية هي روح األمة، ومتـى فقـدت : ، وقال آخرون»الفرنسية هي وطني«: كامي

ها فقدت وجودهااألمة روح
)١(

.

وأقام الفرنسيون مؤسسات ومجعيات من أجل محايـة اللغـة الفرنـسية يف داخـل فرنـسا 

ًويف ما وراء البحار وبنفقات كبرية جدا مع إغـراءات تـشجيعية هامـة، وسـنت قـوانني مـن 

ًأجــل اســتعامل الفرنــسية دون غريهــا، وكــل متعــد يغــرم بغرامــات ماليــة، وحيــصل أحيانــا 

سجن، ومن اإلجراءات املؤدية إىل نرش الفرنـسية أن اجلمعيـات املدنيـة فرضـت التهديد بال

ًيف فرنسا يوما سنويا إلجراء اختبار يف اإلمالء يشرتك فيـه كـل الفرنـسيني، وترصـد جـوائز  ً

.قيمة للفائزين، وهتب اجلامهري يف وجه من يرتكب اخلطأ يف لغته الفرنسية

ثمة مقاضاة للمعتدين عـىل اللغـة، » ة بالفرنسيةمقاطعة الكيبك الناطق«ويف دولة كندا 

وتنترش الفرنسية يف وسائل اإلعالم، وثمة ترمجة فورية إىل الفرنسية يف األرشطة واألفـالم، 

                                               
 تعريب التعلـيم - ندوة اجلزائر-دور املنظامت القطرية واإلقليمية يف التعريب -الدكتور صالح بلعيد).١(

.٢٠١٠ ترشين األول - املجلس األعىل للغة العربية-والتنمية البرشية
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وجوائز للمتفـوقني يف الفرنـسية كـل عـام، ومهرجانـات يف املناسـبات العامـة، وختـصيص 

إنني أحـب اللغـات «:  تقولأسبوع كامل لالحتفاء بالفرنسية، ونصب لوحات يف الشوارع

.»ًمجيعا، ولكنني أفضل لغتي

ــام  ــا يلــصق يف الــشوارع أم ــات وكــل م ــات واإلعالن ــاي متنــع الالفت ويف ســلطنة برون

.اجلمهور إذا كان باألجنبية، واملجتمع املدين يراقب ذلك

ويف السويد ثمة رقابة عىل اللغة، وتعمل اجلمعيات عىل إزالة الفساد اللغوي، وترعـى 

تعلمــني يف البيــوت بتقــديم املــساعدة هلــم، وتعمــل عــىل مكافحــة كــل أشــكال التلــوث امل

ويف الـسنوات األخـرية أدخلـوا تعلـم . اللغوي، وتقدم إغـراءات ماليـة ملتعلمـي الـسويدية

.ًالسويدية رشطا للحصول عىل اجلنسية

ــان يف  ــالص وتف ــة إخ ــشارع، وثم ــة وال ــة واجلامع ــدة يف املدرس ــة واح ــا لغ ويف كوري

: ألبناء أمتـه عنـدما قـال» هويش مينة«تها، وال يمكننا أن ننسى وصية القائد الفيتنامي خدم

.»حافظوا عىل صفاء لغتكم حفاظكم عىل صفاء عيونكم«

وخالصة القول يف دور املسؤولني يف نرش اللغة العربية يف مؤسساهتم ومجعيـاهتم أن نجـاح 

ًن الرسمي واملدين، وأن للجمعيـات دورا العمل يستلزم تكاتف اجلهود وتكاملها عىل الصعيدي

ــضور يف الــشوارع  ــع، واحل ــة يف كــل املواق ــب الوطني ــتجالب النخ ــة اللغويــة، واس يف التوعي

واملدارس واإلدارات ويف مواقع القرار بصورة دائمة ملراقبة الصحة اللغوية عىل غـرار مـا تفعلـه 

قة وصل بـني العلـامء املتخصـصني يف الدول املتقدمة، كام أن هذه اجلمعيات يمكن أن تكون حل

وأفراد املجتمع من خالل البحوث والدراسـات واملحـارضات التـي تـسهم يف التوعيـة اللغويـة 

.والعمل التطوعي لنرش اللغة الوطنية الذي يعد من أقدس الواجبات

وحتتاج هذه اجلمعيات إىل كسب ود اإلعالم فـام مـن قـضية سـاندها اإلعـالم إال كـان 

ا وصار هلا أنصارالنجاح حليفه
)١(

.

                                               
.٣١ املرجع السابق ص-الدكتور صالح بلعيد).١(
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وجتــدر اإلشــارة إىل أن بعــض اجلمعيــات الثقافيــة يف املجتمــع املــدين يف بعــض الــدول 

العربيــة تتبــع وزارة الــشؤون االجتامعيــة والبــد مــن نقــل تبعيتهــا إىل وزارة الثقافــة لتــؤدي 

.دورها املنوط هبا عىل أحسن وجه

 اللغة العربيـة والـدفاع عنهـا يف وثمة من يقرتح إىل جانب تشكيل مجعيات أهلية حلامية

ــذه  ــن ه ــة، وم ــضايا اللغوي ــى بالق ــصية تعن ــة ختص ــات نوعي ــداث مجعي ــريب إح ــوطن الع ال

:اجلمعيات النوعية املقرتحة
)١(

مجعية تعريب لغة املوضوعات األجنبية

.مجعية التوعية اللغوية

).يةالبحث عن الكلامت األجنبية يف اللغة العرب(مجعية هتجني اللغة العربية 

عىل أهنا وعاء للثقافة وأداة للتواصل بني أبناء األمة ووسـيلة : مجعية ثقافة اللغة العربية

.صناعة الثقافة

.مجعية اخلطابة العربية

.مجعية صحيح اللغة العربية

.مجعية الرواية العربية

.مجعية الشعر العريب

مجعية علم اللغة العربية

.مجعية علم اللغة العربية االجتامعي

.مجعية القصة العربية القصرية

.مجعية اللغة العربية للدعاة يف الدول األجنبية

.مجعية نقد اللغة العربية اإلعالمية

                                               
 - رؤيـة مـستقبلية-دور املجتمـع املـدين يف دعـم اللغـة العربيـة - الدكتور مصطفى عبد السميع حممـد)١(

معهـد – مكتـب تنـسيق التعريـب -ندوة تنسيق التجارب العربية يف جمال التعريب وحتـديات العوملـة

.٢٠١٠ أوكتوبر -القاهرة-الدراسات الرتبوية بجامعة القاهرة
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وإذا كنا نطمح إىل أن ختصص األحزاب السياسية مواد يف دساتريها وبرامج عملهـا 

 يف ترمــي إىل احلفــاظ عــىل اللغــة العربيــة والنهــوض هبــا، وأن ختــصص اجلمعيــات األهليــة

ًاملجتمع املدين حيزا من نشاطاهتا وفعالياهتا للقضايا اللغوية فإن الرؤية املـستقبلية املقرتحـة 

يف ختصيص مجعيات نوعية عـىل الـصعيدين القطـري والقـومي تـسهم أيـام إسـهام يف تنميـة 

ُّاللغة العربية وسريورهتا ونرشها عىل أوسع نطاق، ولكـن مـا ال يـدرك كلـه ال يـرتك جلـه،  ّ

نــا يف نــرش اللغــة العربيــة وتنميتهــا حيتــاج إىل عمــق االنــتامء، وصــالبة اإليــامن، وقــوة وعمل

.العزيمة، وشحذ اإلرادة، واإلقدام، والتفاؤل بمستقبل األمة، ولغتها اخلالدة
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ــالح بلعيــد-١    -دور املــنظامت القطريــة واإلقليميــة يف التعريــب -الــدكتور ص

 املجلـس األعـىل للغـة -التعليم العايل والتنمية البـرشيةتعريب  -ندوة اجلزائر

.٢٠١٠العربية 

   - معهـــد الدراســـات العربيـــة-الثقافـــة األدبيـــة -الـــدكتور شـــكري فيـــصل-٢

.١٩٦٠القاهرة 

 - جملة العـريب-خواطر برسم القمة العربية للثقافة -الدكتور عبد اهللا الرتكامين-٣

.٢٠١١سنة ) ٦٢٦(العدد 

 جملـة املعرفــة -ملامنعـة الثقافيـة للتنميـة يف العـامل العـريبا -الـدكتور عـيل وطفـة-٤

.٢٠١١عام ) ٥٦٩( العدد -السورية

.١٩٨٥ وزارة الرتبية السورية -املعجم املدريس -حممد أبو حرب-٥

 -مستقبل الثقافة العربية يف ظل العوملـة الثقافيـة -الدكتور حممد عابد اجلابري-٦

.١٩٨٨سنة ) ١٨(الكلمة، العدد 

.٢٠٠٤ القاهرة - وزارة الثقافة املرصية-املجتمع املدين -ن اخلشتحممد عثام-٧

ــد-٨ ــد الــسميع حمم ــدكتور مــصطفى عب ــة  -ال ــدين يف دعــم اللغ دور املجتمــع امل

ــة ــات الرتبويــة ب- رؤيــة مــستقبلية-العربي ــد الدراس   -جامعــة القــاهرة معه

.٢٠١٠لقاهرة ا

   - املعرفــة عــامل-الثقافــة العربيــة وعــرص املعلومــات -الــدكتور نبيــل عــيل-٩

.٢٠٠١الكويت 
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   »+ِةبيرلع= ْا+ِةغَـِلل نيٍِّكملتَّ= ْااقع٪و« 

ت ا:  
  

سامت وخصائص» العربية الفصيحة«اللغة األم  ً-أوال

.حروف العربية  -  أ

.مفردات العربية-  ب

. الدقة يف التعبري-ج

. اإلجياز-د

. اإلعراب-ه

واقع اللغة العربية -ًثانيا

التمكني للغة العربية -ًالثاث

وزارة الرتبية

وزارة التعليم العايل

وزارة الثقافة

وزارة اإلعالم

وزارة األوقاف
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وزارة االقتصاد والتجارة

وزارة الداخلية

وزارة الشؤون االجتامعية والعمل

وزارة اإلدارة املحلية

جممع اللغة العربية بدمشق

املنظامت الشعبية

باحتاد الكتاب العر

اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية

غرف الصناعة والتجارة

االحتادات والنقابات واجلمعيات األهلية

.»النهوض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة«اإلسهام يف وضع مرشوع 

.عقد اجتامع املائدة املستديرة لرؤساء مجعيات محاية اللغة العربية يف الوطن العريب
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�
  +ِةبيرلع= ْا+ِةغَـل ِلنيٍِّكملتَّ= ْاعاق٪و


ـــامت لغتنـــا األم  ـــصل أن نتعـــرف س ـــذا الف ـــة الفـــصيحة«نحـــاول يف ه ، »العربي

وخصائصها، وواقعها احلـايل، ثـم نقـف عـىل مـا تقـوم بـه جلنـة التمكـني للغـة العربيـة مـن 

 هبا، يف ضوء خطة العمل إجراءات لتمكينها، واحلفاظ عليها، واالهتامم بإتقاهنا، واالرتقاء

 لعــام ٤الوطنيــة للتمكــني التــي وضــعتها اللجنــة، بنــاء عــىل القــرار اجلمهــوري ذي الــرقم 

٢٠٠٧.

أو- ا ا »ا ا «ت و  

غني عن البيان أن اإلنسان يف جوهره ما هو إال لغة وهوية، اللغة فكره ولـسانه، ويف 

 كلها هي هويته، وحقيقته، وإنيته، ألن اللغة تكـشف عـن فكـره الوقت نفسه انتامؤه، وهذه

: ، وقال املتنبي»ّتكلم حتى أراك«: ًوقديام قال سقراط جلليسه. ونمط تفكريه

ـــــا يف فعـرفهـــــوأع ــــــه والتـل   أصادق نفس املـرء مـن قبـل جـسمه   مـّكل

 وال لغـة أي  لغتنا األم هي العربية الفـصيحة، ال اللهجـة املحليـة،- العرب–ونحن 

مجاعة عرقية أخرى تعيش عىل األرض العربية، ألن العربية هي التي جتمع بـني أبنـاء األمـة 

َّالعربية فهي املوحدة واملوحدة عىل الصعيد العريب، يف حني أن اللهجات املحلية ختتلف بني  ِّ

دساتري بلد عريب وآخر، ال بل ختتلف يف القطر الواحد بني حمافظة وأخرى، وقد اعتمدت ال

.العربية اللغة العربية يف دساتريها لغة رسمية هلا
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: عبارة من أمجل العبارات ألهنا حتمـل يف ثناياهـا أسـمى معـاين احليـاة» اللغة األم«و

ًحمبة، وتواصال، ومعرفة، ووجدانا، وقيام، وانتامء ً ً.

ا بمعانيهـا طاملا أرضعتنا بكلامهتا وعباراهتا، وأنجدتن» اللغة األم العربية الفصيحة«و

.التي هي ترمجان مشاعرنا، وعواطفنا، ومهومنا، وأفكارنا

:»جمنون ليىل«ُكم أعجبنا بقول شوقي يف مرسحيته 

ـــن لـــيىل تتـــوب ُإذا مـــا تبـــت ع ــب أين  ُ ــا قل ــدتني ي ــست وع   ُأل

ـــذوب؟ ـــرت ت ـــام ذك ـــك كل   فهــا أنــا تائــب عــن حــب لــيىل  !فامل

:وكم استمتعنا بقول الرشيف الريض

أقــول وقــد أرســلت أول نظــرة  ًن أهوى قريبا إىل جنبـيَومل أر م
ٍ

ُ  

َلئن كنت أخليت املكان الـذي أرى  فهيهات أن خيلو مكانك من قلبي
ِ ِ

  

ِومل أدر أن الشوق للبعـد والقـرب ِ
  ُوكنت أظن الشوق للبعد وحـده  

كأنك من عيني نقلـت إىل قلبـي
ِ

خال منك طريف وامتال منك خاطري  

ينابيع حكمة زهري، واملتنبي، وأيب العالء املعري، وأيب العتاهية، وابـن وكم هنلنا من 

!.الخ ...الوردي

ــة  ــوم والثقاف ــة والعل ــة للرتبي ــت املنظمــة الدولي ــسكو(ولقــد أدرك ــدور ) اليون ال

الكبري الذي تؤديه اللغة األم يف حياة الفـرد وجمتمعـه، ولـذلك دعـت الـدول األعـضاء 

ًعاملي للغة األم، وحددت له موعـدا احلـادي والعـرشين مـن فيها إىل االحتفال باليوم ال

.شباط كل عام

ودعت املنظمة العربية للرتبيـة والثقافـة والعلـوم الـدول العربيـة إىل االحتفـال بيـوم 

ًاللغة العربية، وحددت له موعدا األول مـن آذار مـن كـل عـام، إىل جانـب احتفاهلـا بـاليوم 

).اليونسكو(العاملي للغة األم الذي دعت إليه 
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ًكام أن األمم املتحدة خصصت يوما لكل لغة معتمدة فيها، حتتفـل فيـه بتلـك اللغـة، 

ــي ــت، وه ــدة س ــم املتح ــدة يف األم ــات املعتم ــبانية، «: واللغ ــسية، اإلس ــة، الفرن اإلنجليزي

.»الصينية، الروسية، العربية

ًولقد حددت الثامن عرش من كانون األول موعدا لالحتفال بالعربية، و الثـاين عـرش ّ

ًمن ترشين األول موعدا لالحتفال باللغة اإلسبانية، والعـرشين مـن آذار موعـدا لالحتفـال  ً

ــة،  ــال باللغــة اإلنجليزي ــرشين مــن نيــسان موعــدا لالحتف ًباللغــة الفرنــسية، والثالــث والع

أما يـوم االحتفـال باللغـة الـصينية . ًوالسادس من حزيران موعدا لالحتفال باللغة الروسية

. حيدد بعدفلم

وجتــدر اإلشــارة إىل أن اللغــات املحتفــل هبــا هــي لغــات عامليــة، ومــن معــايري اللغــة 

العاملية أهنا تؤدي وظـائف رسـمية يف عـدد مـن الـدول، وأهنـا منتـرشة عـىل مـستوى بعـض 

أمـا الفرنـسية . قارات العـامل، مـا عـدا الـصينية فهـي يف قـارة آسـيا، واألملانيـة يف قـارة أوربـا

وحتتل اإلنجليزية املرتبـة األوىل بـني .  واإلسبانية والعربية فهي يف أكثر من قارةواإلنجليزية

هذه اللغات من حيث انتشارها، فهي اللغة الوحيدة بني مجيع اللغات العاملية تـستخدم لغـة 

، إذ )اإلنرتنـت(رسمية يف قارات العامل كافة، وتسود يف جمال االلكرتونيات وعـىل الـشابكة 

ــىل ــسبتها ع ــصل ن ــشابكة إىل ت ــع ال ــة، ويف ٨٠ مواق ــنظامت الدولي ــسود يف امل ــا ت ــام أهن %، ك

..الدبلوماسية، والسياحة، واالقتصاد

ومادامت العربيـة الفـصيحة تتبـوأ هـذه املكانـة عـىل الـصعيد العـاملي باعتامدهـا بـني 

ً أن نتعـرف بعـضا - أبنـاء العربيـة-ٌاللغات الست يف منظمة األمم املتحدة، فحري بنا نحـن

مـن أنـا؟ ومـن : ّن سامهتا وخصائصها، وأن نعرف اآلخرين هبا يف عـرص بـات فيـه سـؤالم

ًنحــن؟ مطروحــا عــىل الــساحة العامليــة، وغــدا الــشعار يف عــرصنا احلــايل، عــرص الــشابكة 

.»تكلم حتى يراك اآلخرون عن بعد وترى نفسك«): اإلنرتنت(
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فام سامت لغتنا األم؟

 يف حروفها، أو يف مفرداهتا، أو يف دقتها يف التعبـري، ثمة سامت تتميز هبا لغتنا األم إن

.وفيام ييل فكرة موجزة عن كل سمة من هذه السامت. أو يف إجيازها، أو يف إعراهبا

:حروف العربية  - أ

ّإن اتساع املدرج الصويت ميز اللغـة العربيـة بانفرادهـا بحـروف ال توجـد يف اللغـات 

. واحلاء، والظاء، والقافاألخرى كالضاد، والظاء، والعني، والغني،

ًويف العربيـة كــل صـوت لــه حــرف يقابلـه مــا عـدا عــددا مــن الكلـامت القليلــة مثــل 

، وهذا ال نجده يف اللغات األجنبية، ففي الفرنسية ننطق كلمـة )الخ...عمرو، لكن، هكذا(

»chaud« ويف هناية الكلمة احلرف ،)d (ال يلفظ، وثمة تقارب يف اللفظ بني احلاء واخلاء ،

.والدال والذال، والسني والشني، والطاء والظاء، والعني والغني

هـي حـرف ) ب، ت، ث(ومن ميزات حروف العربية تقارهبا يف الشكل، فاحلروف 

) ج، ح، خ(واحد من حيث الـشكل ، وال خـالف إال بـالنقط، وكـذلك األمـر يف احلـروف 

، وهــذه ميــزة )، قف(و) ع، غ(و) ط، ظ(و) ص، ض(، و)س، ش(و) ر، ز(و) د، ذ(ويف 

.يف سهولة تعلم احلروف العربية

ً وتتسم احلروف العربية أيـضا بثبـات احلـروف العربيـة األصـلية، إذ إن املـصوتات، 

قــصرية كانــت أو طويلــة، هــي التــي تتبــدل، يف حــني تبقــى احلــروف حمافظــة عــىل أصــلها، 

َعلم، أعلم، تعلم، استعلم، عامل، معلوم، معلـم، ع«فالكلامت  َّ َّْ َ

ِ
بقيـت حمافظـة » ّالمـة، علـيم

.ّ، وأن الذي تبدل هو املصوتات فقط»علم«عىل جذرها األصيل 

وهذا ال نالحظه يف اللغات األجنبية، إذ إن تغري املصوت يـؤدي إىل معنـى جديـد ال 

 تعنـي mir يف الفرنـسية تعنـي املـوت، وكلمـة mortصلة بينه وبني املادة األصلية، فكلمـة 

(ضم الشفتني تعني اجلدار، كام تعني ناضج بإضافة  بmurالنيشان، وكلمة 

^
فوق احلرف ) 
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إىل ) e (فوق احلـرف الثـاين وإضـافة) `( باإلمالة تعني البحر، وبإضافة merالثاين، وكلمة 

آخرها تعني األم
)١(

.

ًويف العربية يفرقون أحيانا بحركة البنـاء يف احلـرف الواحـد بـني املعنيـني، فيقولـون
ّ :

َرجل لعنة إذ ْ َا كان يلعنه الناس، فإذا كان هو يلعـن النـاس قـالوا عنـه رجـل لعنـة، فحركـوا ُ َ ُ

َّالعني بالفتح، ورجل سبة إذا كـان يـسبه النـاس، فـإذا كـان هـو يـسب النـاس قـالوا رجـل : ُ

َسببة، وكـذلك هـزأة وهـزأة، وسـخرة وسـخرة، وضـحَكة وضـحَكة، إال أن سـمة حمافظـة  ْ َ َُ ُ َ َْ ُ َ ُ ُ
َ ْ َ َ

ُ ُ

 تبقى ثابتةاحلروف عىل أصلها
)٢(

.

ًكام تتسم احلروف العربية أيضا بأن ثمة عالقـة بـني احلـرف واملعنـى، فحـرف الغـني 

ّغرق، غار، غـاص، غمـر، غـرس، غطـى، غـرب، غـدر، «يدل عىل الغياب واالختفاء كام يف 

.»غيش، غفر

:مفردات العربية  -  ب

 تدل عىل أسـامء »فاعل«إن اللغة العربية غنية بمفرداهتا، ومنطقية يف قوالبها، فصيغة 

تدل عىل أسامء املفعولني، وصيغتا مفعل، ومفعل تـدالن عـىل اسـمي » مفعول«الفاعلني، و
ِ

َ ْ
َ

ّمفعل، ومفعال، ومفعلة، وفعالة«الزمان واملكان، وصيغ  َ

ِ ِ ِ
.تدل عىل أسامء اآللة» ْ

ُوثمة إعطـاء كـل صـوت لـيشء اسـام خيـصه، إمـا عـىل وزن فعـال مـن مثـل  ُالبكـاء «ً

ُّلصداح للبلبل، واملواء للهر، والنباح للكلب، والثغاء للغـنم، والرغـاء لإلبـل، لإلنسان، وا
ُ ُُ ُ

ُوالعواء للذئب، واخلوار للبقر العويل للنساء، والـزئري لألسـد، «، أو عىل وزن فعيل، مثل »ُ

                                               
 ٢٠٠٨ - منـشورات جامعـة دمـشق-يف طرائـق تـدريس اللغـة العربيـة -لـسيدالدكتور حممود أمحد ا) ١(

.٢٢٢ص

 عيـسى - دار إحياء الكتب العربيـة- رشح وحتقيق السيد أمحد صقر-تأويل مشكل القرآن -ابن قتيبة) ١(

.١٢ ص١٩٥٤ القاهرة عام -البايب احللبي ورشكاه
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والصهيل للخيل، والنهيق للحمري، والنعيب للغراب، والنقيق للضفدع، واهلديل للحـامم، 

، واحلفيف للشجر، واخلرير للمياه، والـصليل للـسيوف، والـرصير للقلـم، واهلدير للموج

.»والفحيح لألفاعي

: الدقة يف التعبري-ج

من ميزات العربية الدقة يف التعبري، فلوليد كـل حيـوان اسـم خـاص، فالطفـل وليـد 

ُاإلنسان، والشبل وليد األسد، والفصيل وليد اإلبل، واملهر وليد احلـصان، والعجـل وليـد 

.البقر، واجلحش وليد احلامر

ُنطفة فعلقة، فمضغة، فجنني«ولكل مرحلة من حياة اإلنسان اسم 
َ َ فـإذا ولدتـه أمـه » ُ

ًأصبح وليدا، فرضيعا، ففطيام، فصبيا أو غالما، فمراهقا، فشابا، فيافعا، فكهال، فشيخا ً ً ً ً ً ً ًً ً.

انيهـا، وللعطش مراتب، ولكـل مرتبـة اسـم خـاص هبـا، فـالعطش أوهلـا، والظمـأ ث

والصدى ثالثها، واألوام رابعها، واهليام خامسها
ُ

ُ.

ّالكمد، البث، الكرب، األسى، الوجوم، الكآبة، الغم، الـرتح، : ومراتب احلزن هي
ّ

.ّاحلرسة، األسف، الندم، اهلم، الشجن

َاجلـزل، االبتهـاج، االستبـشار، االرتيـاح، الفـرح، املـرح، : أما مراتب الـرسور فهـي َ
َ َ

.ربالغبطة، الط

يف أوائــل األشــياء «للثعــالبي حتــت عنــوان » فقــه اللغــة ورس العربيــة«ولقــد جــاء يف 

:»وأواخرها
)١(

ُّالصبح أول النهـار، الغـسق أول الليـل، الوسـمي أول املطـر، البـارض أول النبـت، 

ُاللعاع أول الزرع، اللباء أول اللـبن، الـسالف أول العـصري، البـاكورة أول الفاكهـة، البكـر  ُّ
ِ ّ ُّ

                                               
فقه اللغة ورس العربية )عبد امللك بن حممد بن إسامعيل، أبو منصور(الثعالبي ) ١(

ّ
 حتقيق مصطفى السقا -

 .٥٤م ص١٩٧٢/ه١٣٩٢وزميليه، مطبعة مصطفى البايب احللبي يف القاهرة، 
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ّل الولــد، الطليعــة أول اجلــيش، النهــل أول الــرشب، النــشوة أول الــسكر، الــوخط أول أو َ َ ُُ ُّْ
ُّ َ َُّّ

َالشيب، النعاس أول النوم، الفرط أول الوراد، الزلف أول ساعات الليل َُّ ّ َ ُّ«.

ّوطاملا تعلمنا كلـامت يف لغتنـا عـىل أهنـا مرتادفـات، وهـذا غـري صـحيح، إذ إن لكـل 

َرمق«اآلخر، فـ كلمة معنى خيتلف عن  تـدل عـىل » ََحلـظ«تدل عىل النظر بمجامع العني، و» َ

تفيد إدامة النظر » رنا«تدل عىل الرمي بالبرص مع حدة، و» َّحدج«النظر من جانب األذن، و

.تعني مجع عينيه لشدة النظر» َّحدق«يف سكون وتأمل، و

: اإلجياز-د

ستطيع مـن خـالل كلمـة ومن خصائص هذه السمة من سامت اللغة العربيـة أنـك تـ

واحدة أن تؤدي معنى مجلة تامة، كـام هـي عليـه احلـال يف أسـلوب اإلغـراء والتحـذير، ويف 

:أسامء األفعال، وبعض املصادر

َاألمانة األمانة  أسلوب اإلغراء  َ

أسلوب حتذير  الكذب والنفاق 

ْصه  اسم فعل    َ

مصدر  ًصربا عىل البلوى

ــا لنجــد اإلجيــاز يف اجلمــل والرت ــه زوائــد وال وإنن اكيــب، فاألســلوب فيهــا لــيس في

ًفضول، فاللفظ عىل قدر املعنى، وكأنام رسم له رسام، وهو لفـظ ال يرتفـع عـن األفهـام وال 

.عن القلوب، بل يقرتب منها حتى يلمس الشغاف

:ومن أساليب اإلجياز

املنية وال الدنية، استقبال املوت خري من استدباره-
ٌ

ُ ّ ّ.

.ارت عليه شيخوختهمن جار عىل شبابه، ج-

ُوتأيت عىل قدر الكرام املكارم    ُعىل قدر أهل العزم تأيت العزائم-
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َومن تكن العلياء مهة نفسه-
ُ

ُفكل الذي يلقاه فيها حمبب  ِ َّ ُّ

ًإن يكن عهدك وردا- ُإن عهدي لك آس  ُ

ومل يقترص األمر عىل اإلجياز يف اجلمل والرتاكيب املستعملة، وإنام تعداه إىل الكتابـة، 

ُإذ ليس ثمة حروف تكتب وال تنطق كام سبقت اإلشـارة مـن قبـل، وقـد اسـتثنوا مـن ذلـك 

..َومثل طه وهكذا» ُعمر«ًتفريقا بينها وبني » َعمرو«ًكلامت حمدودة جدا مثل 

ويستتبع ذلك اإلجياز يف عدد احلروف مقابـل عـدد احلـروف يف الكلـامت األجنبيـة، 

 عــرشة حــروف، ويف الفرنــسية ?What is thisففــي اإلنجليزيــة نالحــظ أن يف عبــارة 

ً ستة عرش حرفا، ويف األملانية نالحـظ أن يف ?Qu'est-ce que c'estنالحظ أن يف عبارة 

 تسعة حروف، عىل حني نالحظ أن مقابل تلك العبارة األجنبية يف ?Was ist dasعبارة 

.وفيها مخسة حروف فقط» ما هذا؟«العربية هو 

:  اإلعراب-ه  

ًعراب من سامت العربية وخصائصها، وقد سـمي إعرابـا لـسببني كـام يـرى ويعد اإل
ّ

»اخلصائص«ابن جني يف كتابه 
)١(

.ومها اإلبانة واإليضاح، ثم التغري من حال إىل حال 

:وللداللة عىل أمهية اإلعراب يف فهم املعنى ننظر إىل األمثلة التالية

أسلوب تعجب!  ًما أكرم زيدا  

ما أكرم زيد  ؟  
ٍ

أسلوب استفهامُ

ٌما أكرم زيد       أسلوب نفي َ َ

البد مـن ضـبط العلـامء بـالرفع » ُوإنام خيشى اهللاَ من عباده العلامء«ويف اآلية الكريمة 
ِ

البـد مـن ضـبط » ُإن اهللا بريء مـن املـرشكني ورسـوله«حتى يستقيم املعنى، ويف قوله تعاىل 

...بالضم حتى يستقيم املعنى، وهكذا» رسوله«

                                               
 .١٩٥٢ القاهرة عام - دار الكتب- حتقيق حممد عيل النجار- اخلصائص-ابن جني) ١(
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ــرى  ــة«وي ــن قتيب »اب
)١(

ــة  ــة وحلي ــة العربي ــالم اللغ ــيا لك ــه اهللا وش ــراب جعل ً أن اإلع

ًلنظامها، وفارقا يف بعض األحوال بني الكالمـني املتكـافئني واملعنيـني املختلطـني كالفاعـل 

واملفعول ال يفرق بينهام إذا تساوت حاالمها يف إمكان الفعل أن يكون لكل واحـد مـنهام إال 

ــالولــو أن قــائ. بــاإلعراب ُهــذا قاتــل أخــي : ٌهــذا قاتــل أخــي بــالتنوين، وقــال آخــر: ًال ق

.باإلضافة، لدل التنوين عىل أنه مل يقتله، ودل حذف التنوين عىل أنه قد قتله

وهـذه اللغـة األم الغنيـة بـسامهتا . تلك هي بإجياز شديد بعـض سـامت لغتنـا العربيـة

ّة البرشية، والتي وحـدت بـني وخصائصها، واملتميزة هبا، والتي أسهمت يف مسرية احلضار

ّالعرب يف موايض احلقب، وما تزال توحد، هـي يف واقـع مـر، ويقـول أحـد املستـرشقني يف  ّ

ًما رأيت لغة يف العامل أغنى من اللغة العربية، وما رأيت لغة يف العامل مظلومـة « : هذا الصدد

؟فام واقع هذه اللغة يف حياتنا القومية! من بنيها أكثر من العربية

م-ا ا وا   

ثمة حتديات خارجية تواجهها لغتنا العربية يف عرصنا احلايل تتمثل يف بعض جوانبها 

بالعوملة، وهذه العوملة الثقافية تـروم نـرش اللغـة اإلنجليزيـة مهيمنـة يف التعلـيم والتواصـل، 

ملنظمة الدوليـة للرتبيـة ّوهذا ما دفع أمريكا للوقوف ضد التنوع الثقايف والتعدد اللغوي يف ا

).اليونسكو(والعلوم والثقافة 

:ًواختذت حماربة اللغة العربية الفصيحة أشكاال متعددة منها

العمل عىل استبعاد العربية من اللغات العاملية املعتمـدة يف منظمـة األمـم املتحـدة، -

ـــصينية،«واللغـــات الرســـمية يف املنظمـــة  ـــة، الفرنـــسية، اإلســـبانية، ال  اإلنجليزي

:وذلك لألسباب اآلتية» الروسية، العربية

                                               
 عيـسى -كتب العربيـة دار إحياء ال- رشح وحتقيق السيد أمحد صقر-تأويل مشكل القرآن -ابن قتيبة) ١(

 .١١ ص١٩٥٤ القاهرة عام -البايب احللبي ورشكاه
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 عدم وفاء معظم الدول العربية بالتزاماهتا املتعلقة بدفع نفقات استعامل العربية يف

.املنظمة

 ــة اللغــة العربيــة يف األمــم املتحــدة يف كلامهتــم عــدم اســتعامل ممــثيل الــدول العربي

.ومناقشاهتم وتعقيباهتم

 الرتمجةعدم وجود مرتمجني أكفياء جييدون.

وضغطت أمريكا عىل منظمة اليونسكو للعـدول عـن اعتامدهـا التنـوع اللغـوي، ممـا 

:ًجعل هذه املنظمة أخريا تعلن أن احلقوق اللغوية تنحرص يف ثالثة

احلق يف لغة األم وليس اللغة األم-

احلق يف لغة التواصل يف املجتمع-

.احلق يف لغة املعرفة-

:الدنا العربيةوتعني هذه احلقوق فيام يتعلق بب

.لغة األم هي اللهجة العامية أو إحدى اللغات الوطنية غري العربية-

.لغة التواصل هي اللهجة العربية الدارجة-

.لغة املعرفة العاملية هي اإلنجليزية أو الفرنسية-

ّوتــروج الــدوائر املعاديــة ألمتنــا لــبعض املــصطلحات، وتعمــل عــىل ســريورهتا 

حمـل األمـة العربيـة أو الـوطن » منطقة الـرشق األوسـط«ات وانتشارها ومن هذه املصطلح

ًالعريب بغية إزالـة الطـابع العـريب وإقحـام إرسائيـل يف املنطقـة لتـصبح جـزءا عـضويا فيهـا ً .

.وشاع املصطلح دون وعي فكانت لنا إذاعة وجريدة عربية كبرية سميت به

يك العـريب منهـا وإسقاط الرش» الرشاكة األوربية املتوسطية«ومن هذه املصطلحات 

.بغية تغييب الصفة العربية من كل مصطلح أو عبارة وإقحام إرسائيل يف هذه الرشاكة

ــة  ــام ويف املرحل ــيم الع ــل التعل ــب يف مراح ــاهج والكت ــغ املن ــاوالت تفري ــن املح وم
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ّاجلامعية من النامذج التأصيلية والنـصوص التأسيـسية للغـة العربيـة وثقافتهـا، فيفـرغ عقـل 

.انه من كل ما هو أصيل يصله بحقيقة لغته وثقافة أمتهالدارس ووجد

ومن املالحظ التهميش للعربية ملـصلحة اإلنجليزيـة عـىل أن اإلنجليزيـة هـي لغـة عمـل 

ًومرورا ) التكنولوجية(ًوتواصل عىل مجيع الصعد بدءا من النرش العلمي وتبادل اخلربات التقانية 

ًم واإلعـالن وغريهـا وصـوال إىل التعلـيم األسـايس بالتعليم العايل والتجارة والصناعة واإلعال

.ورياض األطفال، وهذا يعني ضمور العربية واستخدامها يف جماالت تقليدية حمدودة

ــرص  ــة روح الع ــدم مواكب ــالتخلف وع ــا ب ــم لغتن ــة وص ــة العربي ــكال حمارب ومــن أش

تعقيـد بـسبب والتفجر املعريف وبأهنا لغة البداوة وليست لغة العلم ووصـمها بالـصعوبة وال

.ًنحوها ورصفها وكثرة احلركات فيها، وأهنا تفهم لتقرأ خالفا لبقية اللغات

ًومن هذه األساليب إحياء الدعوة إىل استخدام اللهجـات العاميـة جمـددا، وتـشجيع 

البحوث التي ختدم العاميات وتقديم الدعم املادي هلـا، ويف فرنـسا مل يـسمح ألبنـاء اجلاليـة 

 امتحاناهتم يف الشهادة الثانوية بالفـصيحة لغـة ثانيـة بعـد الفرنـسية، وإنـام العربية أن يقدموا

 - هلجـة بـالد الـشام- هلجـة مـرص ووادي النيـل-هلجة املغـرب العـريب«سمح هلم بالعامية 

.»هلجة اجلزيرة العربية

ًومن األساليب أيضا إحياء لغـات األقليـات وتقـديم الـدعم للقـائمني عليهـا حتـت 

إن برنـامج شــامل «سان، وقـد ورد يف إحــدى وثـائق اخلارجيـة الفرنـسية شـعار حقـوق اإلنـ

إفريقيا كام يدرس اليوم كله تزييـف وحتريـف، وجيـب عـىل الرببـر أن يتحـدوا ضـد جريمـة 

.»نكراء اسمها العروبة

الكـونغرس «التونـسية املـؤمتر الـسادس ملـا يـسمى » جربـة«ولقد استـضافت مدينـة 

وانعقـد املـؤمتر يف . ١٩٩٥التي تأسست يف باريس عـام » س جبهة مكنا-العاملي األمازيغي

التـي »  بالتعـاون مـع اجلمعيـة التونـسية للثقافـة األمازيغيـة٢٠١١أوائل ترشين األول عام 
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نشأت بعيد اإلطاحة بالرئيس زين العابدين بن عـيل، وحـرضه ممثلـون لألمـازيغ مـن جـزر 

.ائر، مرص، املهجر األوريبالكناري، النيجر، مايل، ليبيا، تونس، املغرب، اجلز

، وقــد حظــر »الــشعب األمــازيغي يف الطريــق إىل احلريــة«انعقـد املــؤمتر حتــت شــعار 

منظموه عىل املشاركني فيه استخدام اللغة العربية بذريعة أهنا لغة احتالل واستعباد، وترمـز 

سـتخدام ًإىل أربعة عرش قرنا قضاها األمازيغ حتت تسلط العرق العريب، يف حـني سـمحوا با

اللهجات املحلية ملمثيل الدول املشاركة، إىل جانب اللغتني الفرنـسية واإلنجليزيـة، ناهيـك 

.»ًباللغة األمازيغية طبعا

كــريس الدراســات اإلســالمية بكــريس الدراســات «ويف جامعــة هلــسنكي اســتبدل 

.ً، استبعادا للعربية من هذا املوقع»العربية اإلسالمية

 التعتيم عىل ثقافتنا العربية واحلقد عىل حضارة أمتنـا أدركنـا وإذا أضفنا إىل ذلك كله

عمق التحديات التي تواجهها أمتنا، ففي عهد االنتداب الربيطاين احتج أليعـازر بـن هيـودا 

ًعىل املندوب الربيطاين عىل فلسطني ألنه صك نقودا باللغتني اإلنجليزية والعربية، وثـار يف 

ة؟أين اللغة العربي: ًوجهه قائال

ًفام كان من املندوب إال أن مجع النقـود مـن األسـواق وأعـاد صـكها جمـددا باللغـات 

.الثالث اإلنجليزية والعربية والعربية

وهو الذي ركز عـىل أن فلـسطني هـي أرض إرسائيـل وقـام بعربنـة الشاخـصات 

.عىل الطرقات

:  يقـول ابـن غوريـون أول رئـيس وزراء إلرسائيـل١٩٤٨وبعد قيـام إرسائيـل عـام 

نحن مضطرون إلزالـة األسـامء العربيـة بـام يف ذلـك الـتالل والوديـان والينـابيع، واخـتالق 

. والدولةباهلويةأسامء عربية هلا ألسباب تتعلق 

َّويف احتالل العراق عىل يد األمريكان واملتحالفني معهم حطم رضيح نبو خذ نـرص 
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ًوســوي بــاألرض، وأصــبح موقعــه موقفــا للــسيارات العــسكرية األ َ مريكيــة، ومتــت رسقــة ّ

 لوحة أثريـة ١٧٠.٠٠٠مليون كتاب من أمهات الكتب ورسقة ثامنية ماليني وثيقة، ورسقة 

. لوحة ليس هلا مثيل١٤.٠٠٠منها 

ويف جنــوب الــسودان بعــد انفــصاله اعتمــدت حكومــة اجلنــوب اللغــة اإلنجليزيــة لغــة 

َّمريكـا وإرسائيـل إال أن مـدتا رسمية هلا، وكانت بحاجة إىل مدرسني هلـذه اللغـة، فـام كـان مـن أ

َّاحلكومة بآالف املدرسني، وأمنا هلا حاجتها، يف الوقت الذي كان فيه أصـحاب العربيـة غـافلني 

.عن سريورة لغتهم وانتشارها والتمكني هلا عىل أرضهم، فحلت اإلنجليزية مكاهنا

ني ما تنص عليـه أما التحديات الداخلية التي تواجهها لغتنا العربية فتتمثل يف اهلوة ب

دساتري الدول العربية من حيـث إن اللغـة الرسـمية هـي العربيـة وبـني مـا يطبـق عـىل أرض 

ًالواقع، إذ إن ثمة تلكؤا يف تنفيذ موضوع التعريب وإصدار القرار السيايس هبذا اخلصوص 

باســتثناء ســورية، ولقــد أوىص وزراء الــصحة العــرب ووزراء التعلــيم العــايل يف مــؤمترهم 

 هنايـة إلنجـاز تعلـيم ٢٠٠٠عقدوه بدمشق يف ثامنينيات القرن املايض بأن يكون عـام الذي 

 نجـد ٢٠١٢الطب بالعربية يف جامعات الوطن العريب ومعاهـده، وهـا نحـن أوالء يف عـام 

ّأن األمور زادت سـوءا، وأن معظـم اجلامعـات احلكوميـة يف الـوطن العـريب تـدرس باللغـة 
ً

ملغـــرب العــريب واإلنجليزيـــة يف دول املـــرشق العـــريب، وأن األجنبيــة، الفرنـــسية يف دول ا

ّاجلامعات اخلاصة ال بل املدارس اخلاصة تدرس مجيـع املـواد باألجنبيـة حتـى مـواد العلـوم 

ًاإلنسانية، كام أن أبناء الطبقات احلريرية وأهلوهم يتباهون بتعليم أبنائهم األجنبية بدءا مـن 

ىل اسـتخدام املـصطلحات األجنبيـة مـع تـوافر رياض األطفال، ويعمـل بعـض املثقفـني عـ

البــديل بالعربيــة، وباتــت املراســالت بــني املــصارف والــرشكات باألجنبيــة، وإنــك لتجــد 

اإلعالنات يف الطرقات، ويف الساحات العامة، وعىل واجهـات املحـال التجاريـة، بالعاميـة 

عـاملون والعـامالت وباألجنبية، وإذا وجدت العربية فزاخرة باألغالط اللغويـة، ولـيس ال
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ــذون  ــاهتم، وينف ــضون حاج ــاداموا يق ــة م ــم العربي ــة إىل تعل ــة يف حاج ــىل األرض العربي ع

مطالبهم بلغتهم األم، أو باألجنبية، وقد تنازل أصحاب اللغة العربية عن لغـتهم ليتحـدثوا 

 ً َويف استبانة طبقـت يف ديب تبـني أن أكثـر اللغـات اسـتخداما. مع هؤالء بلغتهم أو باألجنبية

يف اإلمارة هي األوردية، إذ جاءت يف املرتبة األوىل، ويف املرتبـة الثانيـة جـاءت اإلنجليزيـة، 

ــة جــاءت هلجــة  ــة الثالث ــه معلــوم«ويف املرتب ــة »في ــة واألوردي ، وهــي هجــني مــن اإلنجليزي

.والعربية والروسية، وجاءت اللغة العربية يف املرتبة األخرية

ً العلميـة عـىل األرض العربيـة تعتمـد أحيانـا اللغـة ًومن املالحظ أيضا أن املـؤمترات

ــة  ــا يف املحافــل الدولي ــة، كــام أن ممثلين ــوعات عربي ــاقش موض ــت تن ــو كان األجنبيــة حتــى ل

.يستخدمون األجنبية يف األعم األغلب

ويف دول املغــرب العــريب يــرشف عــىل التعلــيم العــايل أســاتذة وإداريــون يف اجلزائــر 

نة الفرنسية، ويقفون يف وجـه العربيـة، وينظـرون نظـرة فوقيـة واملغرب مل يتخلصوا من هيم

.إىل املؤهلني هبا، ويصفوهنم بالتخلف، وغدا التعليم العايل قلعة حصينة للتعليم بالفرنسية

ّويف دول اخلليج تعلم يف دولـة قطـر املـواد العلميـة يف مراحـل التعلـيم العـام باللغـة 

ريطـانيني لتـدريس اللغـة اإلنجليزيـة والعلـوم اإلنجليزية وجـيء بمدرسـني أمـريكيني أو ب

أما يف التعليم العايل فالتخصصات تدرس باإلنجليزيـة حتـى يف . والرياضيات واملعلوماتية

.كلية الرشيعة والعلوم اإلنسانية واالجتامعية

ً ويف اإلمارات العربية املتحـدة تـدرس العلـوم والرياضـيات باإلنجليزيـة أيـضا مـن 

وهتــيمن اإلنجليزيـة عــىل التخصـصات كافــة يف . لـصف الثــاين عـرشالـصف األول حتــى ا

.التعليم العايل حتى يف قسم اللغة العربية

وثمة قرار من وزارة الرتبية يسمح للمدارس اخلاصة بتدريس العلوم والرياضـيات 

.باللغة األجنبية والعربية
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تـدريب، وليس ثمة حوافز ملـدريس اللغـة العربيـة مـن حيـث الرواتـب والرتقـي وال

ويفضل مدرسـو اإلنجليزيـة علـيهم، وهنـاك نظـرة فوقيـة مـن ذوي الثقافـة اإلنجليزيـة إىل 

.املؤهلني بالعربية

ويف اجتامعات أوليـاء األمـور يف املـدارس اخلاصـة يف بعـض الـدول العربيـة يطلـب 

.َاملرشفون إىل األهلني التحدث مع أبنائهم يف البيوت باللغة األجنبية

واملامرسات كافة تـدل عـىل أن مـا عجـز االسـتعامر عـن حتقيقـه يف وهذه اإلجراءات 

إبعاد لغتنا العربيـة وهتميـشها قـد حتقـق عـىل أيـدي أبنـاء اللغـة أنفـسهم عنـدما فـرت االنـتامء 

لدهيم، وإذا فرت االنتامء وضعف يتحلل املرء من قيمه ويتخىل عن كثري مـن دعـائم إنـسانيته 

ل مـن االنـتامء سلـسلة متـى بـدأت تالحقـت تأثرياهتـا والتحلـ. إىل جانب ختليه عن قوميتـه

ومضاعفاهتا، والنتيجة واحدة هي أن خيرس اإلنسان نفسه، وخترس األمة هويتها
َ َ.

:ومن مظاهر الشكوى من ضعف األداء اللغوي

ــة -١ ــة التعليمي ــسليمة إن يف العملي ــة ال ــتعامل العربي ــن اس ــاس ع ــواد الن ــراض س إع

.التعلمية أو يف خارجها

. إىل استخدام العامية واأللفاظ األجنبية يف خمتلف جماالت احلياةاجلنوح-٢

تفــاقم ظــاهرة إطــالق التــسميات األجنبيــة والعاميــة عــىل املحــال التجاريــة، ويف -٣

ــل،  ــصانع، واملعام ــرشكات، وامل ــة، وال ــات الوطني ــة، واملنتج ــات التجاري العالم

.واملطاعم، والفنادق، واملقاهي، ويف اإلعالنات، واملطويات

.انتشار العامية يف اإلعالم برامج، ومرسحيات، وحوارات-٤

.كثرة األخطاء اللغوية املرتكبة يف العملية التعليمية التعلمية-٥

.القصور يف عملية التعبري اللغوي لدى املتخرجني-٦

.القصور يف متثل املقروء وإدراك ما وراء السطور-٧
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:العزوف عن القراءة-٨

ًأربعـني كتابـا يف العـام، وأن اإلرسائـييل / ٤٠/رأ تشري اإلحصاءات إىل أن الغريب يق

أربعـة كتـب يف /٤/ًمخسة وثالثني كتابا يف العـام، ويف الـسنغال يقـرأ الـسنغايل / ٣٥/يقرأ 

.ًويف الوطن العريب كتاب واحد لكل ثامنني شخصا. العام

  :ضآلة عدد املجالت املتخصصة املوجهة إىل األطفال-٩

 صـحيفة يوميـة ٥٢٠ًن يف الـوطن العـريب نحـوا مـن ًوتشري اإلحـصاءات أيـضا إىل أ

وأسبوعية يوازي عدد املطبوعات يف دولـة ناميـة مثـل الباكـستان، إذ يـصل عـدد الـصحف 

. صحيفة٣٥٦ صحيفة، وعدد الصحف األسبوعية إىل ١٩٥اليومية فيها إىل 

 ١٢-١٠ جملـة، ومنهـا ٦٢أما املجالت املخصصة لألطفـال يف الـوطن العـريب فهـي 

وهذا العدد أقـل مـن نـصف . فقط توزع عرب أقطار الوطن العريب والبقية حملية التوزيعجملة 

عدد املجالت املخصصة لألطفال يف دولة صغرية مثل الدانامرك التي ال يزيد عـدد سـكاهنا 

 جملــة ١٨٠عـىل مخــسة ماليــني نــسمة حيــث يــصل عــدد املجــالت املخصــصة لألطفــال إىل 

.أسبوعية وشهرية

.الرقمي العريب عىل الشابكةضآلة املحتوى - ١٠

-ا  ا   

ن، ويف املعاجم ًمُكـن الـيشء يمُكـن مكانـة أي قـوي : التمكني مصدر من الفعل مكَّ
ُ َ

ُورسخ، ومُكن فالن عند الناس أي عظم قدره عندهم وصار ذا منزلة رفيعة َ َ
ٌ َ.

ن له يف اليشء ًأي جعل لـه عليـه سـلطانا وقـدرة، وث: َومكَّ َّبتـه ووطـده، وقـد وردت ً َّ

نا له «: قال تعاىل: » مرة١٢«هذه الكلمة ومشتقاهتا يف القرآن الكريم اثنتي عرشة مرة  إنا مكَّ
ِ

الخ، فتمكـني اللغـة ..»ّمكنا ليوسف يف األرض«، »ّولقد مكناكم يف األرض«، »يف األرض

ًالعربية يعني تثبيتها قوية راسخة وقادرة وذات مكانة رفيعة ًُ ً.
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َّ كانت اللغة العربية مهمشة ومستبعدة أيام احلكم العثامين لـبالد الـشام يف مطلـع لقد

.القرن املايض عىل يد مجاعة االحتاد والرتقي، وانتهاجها سياسة الترتيك

وما إن حتررت بالد الشام من تلك السياسة، حتى عادت للعربيـة مكانتهـا، وأسـس 

 عهد حكومة األمري فيصل، وأصبح فـيام بعـد ، يف١٩١٩يف دمشق املعهد الطبي العريب عام 

. كلية الطب يف اجلامعة السورية، وإىل جانبها كلية احلقوق، وغـدا التـدريس فـيهام بالعربيـة

.وأنشئ املجمع العلمي العريب يف هذا العام

وأخفق االنتداب الفرنيس يف فرض لغته عىل سورية، وبعد نيـل االسـتقالل وجـالء 

لدسـتور الـسوري عـىل أن اللغـة الرسـمية يف الدولـة هـي العربيـة، املستعمر الفرنيس نـص ا

ًوجسد ذلك عمليا بإصدار قانون حلامية اللغة العربية عام 
ّ١٩٥٢.

ّوكان ثمة تعاون بني اجلامعيني واملجمعيني لسد حاجات الكليات العلمية، وتسلح  ّ

ألفوا، وترمجـوا أمهـات رجاالت التعريب األوائل باإليامن، وقوة االنـتامء، وقـوة اإلرادة، فـ

الكتب يف العلوم اإلنسانية والبحثية، والتطبيقية، ومما ساعد عىل التأليف إىل جانب الكتـب 

.املرجعية وجود معاجم متخصصة

:وأصدرت سورية حزمة من القوانني والترشيعات والقرارات حلامية اللغة العربية

يتـــضمن تعزيـــز  ٦/١١/١٩٥٢ والتـــاريخ ١٣٩املرســوم التـــرشيعي ذو الـــرقم   -  أ

استعامل اللغة العربية يف البيئة، وذلك بمنع إطالق األسامء األعجمية عـىل املحـال 

.العامة واخلاصة

 يـنص عــىل احلـد مــن ١٩٧٠ب لعـام /٩٥بـالغ مـن رئاســة جملـس الـوزراء رقــم   -  ب

.طغيان األسامء األجنبية عىل املحال العامة واخلاصة

 حـول تعريـب أسـامء ١٩٨٠ات املعنية عـام  تعميم من رئاسة جملس الوزراء إىل اجله-ج

.املحالت القائمة يف البالد
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 يتــضمن اختيــار األســامء العربيــة فقــط للمنــشآت ١٩٨٠ قــرار وزيــر الــسياحة لعــام -د

.السياحية عىل اختالف درجاهتا، وفئاهتا، وحيظر عليها استخدام أسامء أجنبية

ريس اللغـة العربيـة يف مجيـع  حول تد١٩٨٣ لعام ٧٥٩ املرسوم اجلمهوري ذو الرقم -ه

.سنوات الدراسة لغري املتخصصني

 باختيـار املعيـدين وأعـضاء اهليئـة التدريـسية مـن ١٩٨٤ توصية اللجنة الثقافية لعـام -و

الذين حيسنون اللغة العربية يف التدريس، واعتامد رشط إتقان اللغة العربيـة يف ترقيـة 

.هم، وتدريسهمأعضاء اهليئة التدريسية يف مؤلفاهتم، وبحوث

. تعزيز تعلم اللغات األجنبية إىل جانب العربية-ز

 املتــضمن تــشكيل جلنــة التمكــني للغــة ٢٠٠٧ لعــام ٤ القــرار اجلمهــوري ذو الــرقم -ح

العربية، ومهمتها وضع خطة عمل وطنيـة للتمكـني للغـة العربيـة واحلفـاظ عليهـا، 

.واالهتامم بإتقاهنا، واالرتقاء هبا، ومتابعة تنفيذها

ولقد قامت اللجنـة املـشكلة بوضـع خطـة العمـل الوطنيـة للتمكـني وقـد اشـتملت 

:اخلطة عىل أربعة أقسام

.ّاملسوغات التي دعت إىل وضعها-١

.الواقع اللغوي والعوامل املؤثرة فيه-٢

.سبل املواجهة-٣

.القضايا امللحة التي تتطلب املعاجلة الرسيعة-٤

دوار عـىل قطاعـات املجتمـع كافـة وتتـسم اخلطـة املوضـوعة بالـشمولية وتوزيـع األ

.ليضطلعوا بدورهم يف إنفاذ بنود اخلطة

ماذا أنجزت اللجنة حتى اآلن، وقد مىض عىل تشكيلها مخس سنوات؟: والسؤال

:من إنجازات اللجنة
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.تشكيل جلان فرعية يف بعض الوزارات املعنية للتمكني للغة العربية-١

.يةتشكيل جلان فرعية يف مجيع املحافظات السور-٢

:إصدار تعاميم من رئاسة جملس الوزراء، ومن هذه التعاميم-٣

تعميم عىل الوزارات واملؤسـسات واإلدارات وعـىل الـرشكات يف القطـاع   -  أ

ــويني  ــف مــدققني لغ ــضمن تكلي ــارة، يت ــصناعة والتج ــرف ال ــاص وغ اخل

.لتصحيح املراسالت الصادرة

ئم تعمـــيم عـــىل الـــوزارات واملؤســـسات واإلدارات يـــدعو إىل رفـــع قـــوا-  ب

باملصطلحات األجنبية يف جمـاالت عملهـا إىل جممـع اللغـة العربيـة بدمـشق 

.لوضع التسميات العربية املقابلة هلا

 تعميم عىل املحافظات إلزالة اللبس من فهم بعض مواد قانون محايـة اللغـة -ج

التسمية العربية ال الكتابة باحلروف العربية للكلامت األجنبية، إال «العربية 

.»ً املنشأة اخلدمية والسياحية فرعا لرشكة أو مؤسسة دوليةإذا كانت

 تضمني اإلعـالن عـن املـسابقات رشط النجـاح يف اللغـة العربيـة إىل جانـب -د

.املعلوماتية واللغة األجنبية

ــات يف وزارة اإلدارة -٤ ــاء جلــان التمكــني يف املحافظ ــة لرؤس ــات دوري عقــد اجتامع

.يل العقباتاملحلية للبحث يف أمور املتابعة وتذل

تشكيل جلان يف املدن ملسح الشوارع، والوقوف عىل التـسميات األجنبيـة، لوضـع -٥

.البديل العريب املقابل هلا بالتنسيق مع جممع اللغة العربية

.تعميم التجارب الناجحة عىل املحافظات، وتوجيه كتب شكر ألصحاهبا-٦

.ّتكريم املجلني يف جمال التمكني-٧

.تعميم نظام الرومنة-٨
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د دورات تدريبية للعاملني يف بعض الـدوائر لتـدريبهم عـىل أصـول الرتاسـل، عق-٩

.والكتابة السليمة بالعربية، والرتكيز يف الدورات التدريبية عىل اجلانب العميل

إلقاء حمـارضات يف جمـال التوعيـة اللغويـة يف املراكـز الثقافيـة، ويف املنتـديات، ويف - ١٠

.خ ونرش مقاالت يف الصحف واملجالتال..االحتادات، والنقابات، واملنظامت

.طباعة كتب تناولت خصائص العربية وميزاهتا- ١١

:وزارة الرتبية

التعمــيم عــىل مجيــع املعلمــني الســتخدام العربيــة الفــصيحة يف العمليــة التعليميــة -١

.التعلمية

تعديل استامرة تقويم أداء املعلمني بإضافة بند ينص عىل مـدى سـالمة لغـة املعلـم -٢

ه، وتفاعلــه مــع طلبتــه، وبنــد يــنص عــىل مــدى اهتاممــه باملناشــط يف رشح دروســ

.اللغوية الالصفية

ضــبط كتــب احللقــة األوىل مــن مرحلــة التعلــيم «وضــع معــايري للــضبط اللغــوي -٣

.»األسايس كافة، وضبط ما خيشى منه اللبس يف املراحل التالية

.اإلكثار من املناشط اللغوية الالصفية-٤

.تفعيل املكتبات املدرسية-٥

.تفعيل املرسح املدريس-٦

 شباط للحديث عن يوم اللغـة األم، واحلـصة ٢١ختصيص احلصة األوىل من يوم -٧

.األوىل من أول آذار للحديث عن يوم اللغة العربية

ّاستعامل العربية السهلة يف حوارات الفـضائية الرتبويـة، وختـصيص حيـز للتوعيـة -٨

.اللغوية فيها

.علم واحلوارتطوير املناهج، والرتكيز عىل املت-٩
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إجراء مسابقات يف املدرسة الواحدة، وبـني املـدارس يف املحافظـة الواحـدة، وبـني - ١٠

املحافظات يف جمال املهارات اللغويـة، وبالتنـسيق مـع احتـاد شـبيبة الثـورة، وتكـريم 

.الفائزين

عقد دورات تدريبية للمعلمني وبخاصة معلمو احللقة األوىل من مرحلـة التعلـيم - ١١

ات ريــاض األطفــال للتــدريب عــىل اســتعامل العربيــة الــسليمة يف األســايس ومربيــ

ّالتعامــل مــع األطفــال، وختــصيص حيــز مــن دورات التــدريب املــستمر للمهــارات 

.اللغوية

.وضع تعيينات لأللعاب اللغوية- ١٢

.اإلكثار من األناشيد املؤداة بالفصيحة- ١٣

.استثامر جمالس أولياء األمور للتوعية اللغوية- ١٤

:العايلوزارة التعليم 

التعميم عىل أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعـات السـتعامل العربيـة الفـصيحة -١

.يف مناقشاهتم، وحمارضاهتم، وتقويم رسائل املاجستري والدكتوراه

.التدقيق اللغوي للكتب املؤلفة، واملرتمجة-٢

ًتعريب رسـائل الـدكتوراه واملاجـستري للمعيـدين املوفـدين، وجعـل ذلـك رشطـا -٣

.، والتأصيلللتعيني

استعامل العربية الفصيحة يف العملية التدريسية يف اجلامعـات الرسـمية واخلاصـة، -٤

.والسامح بتدريس مقررين باألجنبية يف اجلامعات اخلاصة

.وضع ثبت يف هناية الكتب املؤلفة للمصطلحات األجنبية، ووضع املقابل العريب هلا-٥

ــة واملقــابالت موافــاة جممــع اللغــة العربيــة بقــوائم تتــضمن املــ-٦ صطلحات األجنبي

.ًالعربية هلا لدراستها، وبيان الرأي فيها، متهيدا العتامدها
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.النص عىل السالمة اللغوية يف ترقية أعضاء اهليئة التدريسية-٧

.تطوير مناهج معلمي الصف ورياض األطفال بالتنسيق مع وزارة الرتبية-٨

. باإلنجليزيةتشكيل جلنة لوضع اختبار بالعربية عىل غرار التوفل-٩

الــسودان، «ّمـد بعـض اجلامعـات العربيـة بـاخلربات الكفيـة يف جمـال التعريـب - ١٠

.»ليبيا، اجلزائر

:وزارة الثقافة

ــا العربيــة ضــمن -١ طباعــة كتــب تناولــت التحــديات املعــارصة التــي تواجههــا لغتن

.»التمكني للغة العربية«سلسلة 

.إلقاء حمارضات توعية يف املراكز الثقافية-٢

.معارض إليصال الكتب إىل القراء بأسعار زهيدةإقامة -٣

.ًتوزيع الكتب جمانا بالتعاون مع جريدة البعث-٤

.زيادة نسبة ما يرتجم إىل العربية وزيادة نسبة كتب األطفال-٥

إنشاء مجعيات أصدقاء اللغـة العربيـة يف بعـض املراكـز الثقافيـة، ويف املحافظـات، -٦

.والنوادي، واجلمعيات

.لة التقديرية لآلداب والعلوم اإلنسانيةإحداث جائزة الدو-٧

.تفعيل مرسح األطفال لعرض املرسحيات بالعربية السهلة امليرسة-٨

:وزارة اإلعالم

.إجراء دورات تدريبية للمذيعني واملذيعات-١

عقد ندوات، وإجراء مقابالت إذاعية وتلفزيـة بمناسـبة االحتفـاالت بيـوم اللغـة -٢

.األم، ويوم اللغة العربية

.ايا لغوية، ومقاالت يف الصحف يف جمال التوعية اللغويةنرش زو-٣
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بث نرشات تلفزية إعالنية، تـدعو أصـحاب املحـال التجاريـة ملراجعـة مـديريات -٤

.التجارة الداخلية بخصوص وضع التسميات العربية

.وضع الكلامت العربية يف اإلعالنات، واستبعاد العامية والكلامت األجنبية منها-٥

.يحة املبسطة لألطفالوضع برامج بالفص-٦

.بث برامج شعرية-٧

.ًعدم إعطاء املوافقات لطباعة الكتب إن مل تكن سليمة لغويا-٨

:وزارة األوقاف

.اختيار اخلطباء عىل أساس الكفاية اللغوية-١

.التعميم بعدم استخدام العامية يف اخلطب، واملحارضات، والدروس-٢

لـدور القـومي للغـة يف ختصيص بعض خطـب اجلمعـة للتوعيـة اللغويـة، وتبيـان ا-٣

.وحدة األمة، وفهم العقيدة

.إقامة دورات تدريبية-٤

.طباعة كتب، تناولت خصائص العربية وسامهتا-٥

.إقامة ندوات ومهرجانات بمناسبة االحتفال بيوم اللغة األم ويوم اللغة العربية-٦

.تكريم كوكبة ممن خدموا اللغة العربية-٧

.عاهد بكتب تراثية ومعارصةرفد املكتبات يف املدارس الرشعية وامل-٨

:وزارة االقتصاد والتجارة

التعمــيم عــىل املــديريات للحــؤول دون مــنح أي موافقــة الفتتــاح حمــال أو فــروع -١

ــتثناء الــرشكات  ــة، واس ــسميتها بالعربي ــة أو خدميــة إن مل تكــن ت ملؤســسات جتاري

 واملؤسـسات األجنبيـة التـي هلـا فـروع يف الـدول فتكتـب التـسمية األجنبيـة حتــت

.كتابتها بالعربية
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.التفريق بني العالمات التجارية، وأسامء املحال-٢

.إعادة النظر يف التسميات القديمة-٣

:وزارة الداخلية

التعمـــيم بخـــصوص إزالـــة العاميـــات الـــواردة يف العبـــارات املكتوبـــة عـــىل - ١

.مركبات النقل

.رفد مكتبات السجون بالكتب التعليمية والثقافية العامة-٢

:االجتامعية والعملوزارة الشؤون 

التعميم عىل اجلمعيـات األهليـة واملنتـديات رضورة اإلسـهام يف التوعيـة اللغويـة -١

.لألهلني، عرب املحارضات، والندوات التي تقوم هبا تلك اجلمعيات، واملنتديات

.التعميم عىل اجلمعيات والنوادي للعناية بمكتباهتا-٢

:وزارة اإلدارة املحلية

.تمكني يف املحافظاتتشكيل جلان فرعية لل-١

عقــد اجتامعــات دوريــة يف الــوزارة، حيــرضها رؤســاء جلــان التمكــني الفرعيــة يف -٢

املحافظات برئاسة معـاون وزيـر اإلدارة املحليـة، وحـضور رئـيس اللجنـة العليـا 

للتمكــني، للتباحــث يف ســري عمــل جلــان التمكــني الفرعيــة، والوقــوف عـــىل 

.الصعوبات، واملقرتحات لتذليلها

.يز عىل اجلانب العميل يف الدورات التدريبيةالرتك-٣

.تعميم نظام الرومنة-٤

.تعميم تعليامت استبدال الكلامت العربية باألجنبية-٥

.تعميم التجارب الناجحة-٦

.توجيه كتب شكر لذوي األداء املتميز-٧
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ــل -٨ ــة مقاب ــسميات العربي ــع الت ــول وض ــواطنني ح ــض امل ــئلة بع ــن أس ــة ع اإلجاب

.ملحال التجارية واخلدميةالتسميات األجنبية لبعض ا

.رفع حمارض اجتامعات اللجان الفرعية للتمكني إىل اللجنة العليا للتمكني-٩

:جممع اللغة العربية بدمشق

الرد عىل األسئلة الواردة من بعـض املـواطنني بخـصوص وضـع تـسميات عربيـة -١

.مقابل الكلامت األجنبية

.لدولةدراسة املصطلحات الواردة إليه من بعض اجلهات يف ا-٢

.دراسة بعض األخطاء الشائعة، وإصدار القرارات الالزمة بشأهنا-٣

.طباعة الكتب املحققة واملؤلفة-٤

.إلقاء حمارضات وعقد ندوات-٥

.وضع مصطلحات يف خمتلف ميادين املعرفة-٦

:» احتاد شبيبة الثورة-منظمة الطالئع«املنظامت 

.طةتفعيل املناشط اللغوية بطريق املسارح وغريها من األنش-١

.إجراء مسابقات، وتكريم الفائزين-٢

:احتاد الكتاب العرب

حمارضات توعية، ونرش زوايـا، ومقـاالت يف جمـال التوعيـة اللغويـة، يف املجـالت -١

.والدوريات التي يصدرها االحتاد

.طباعة كتب، تناولت مزايا اللغة العربية وخصائصها-٢

.ا وفعالياهتاالتعميم عىل فروع االحتاد اللتزام العربية يف مناشطه-٣

:اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية

.العمل عىل زيادة املحتوى الرقمي بالعربية-١
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ختــصيص جــوائز للعــاملني عــىل زيــادة املحتــوى الرقمــي بالعربيــة عــىل الــشابكة -٢

..).جائزة الكندي ألحسن موقع وأفضل بحث(» اإلنرتنت«

.وضع موقع للجنة التمكني عىل الشابكة-٣

: والتجارةغرف الصناعة

.املراسالت بني غرف الصناعة والتجارة بالعربية-١

.السعي إىل استبعاد الكلامت األجنبية عن املالبس واألكياس-٢

ختصيص مكتبات يف الرشكات واملصانع ملساعدة العـاملني عـىل القـراءة، وزيـادة -٣

.ثقافتهم

:االحتادات والنقابات واجلمعيات األهلية

.اإلسهام يف التوعية اللغوية-١

.إجراء مسابقات لغوية، وتكريم الفائزين فيها-٢

.تكريم كوكبة من الذين خدموا العربية-٣

وتقوم اللجان الفرعية يف املحافظات بدورها يف جمال التمكني للغة العربيـة، وتـضع 

خطة عمل سنوية تعمل عىل إنفاذها، ففي خطة العمل السنوية التي وضعتها جلنة التمكـني 

 نجد أن اللجنة تعمل عىل استكامل مـا تـم تنفيـذه يف ٢٠١٢سكة لعام الفرعية يف حمافظة احل

ــسياحية  ــة وال ــة واخلدمي ــال التجاري ــات املح ــىل واجه ــة ع ــسميات العربي ــاعة الت ــال إش جم

وتــصويب املخــالف منهــا، كــام تعمــل عــىل تنفيــذ دورات تدريبيــة، ووزعــت األدوار عــىل 

ــوم بتن ــة الثقافــة تق ــارضات واحتفــاالت املــديريات يف املحافظــة، فمديري ــذ نــدوات وحم في

وأمــسيات وحلقــات كتــب عــىل مــدار العــام، ومديريــة الرتبيــة تعمــل عــىل تنفيــذ التعــاميم 

الوزارية من حيث إجراء مسابقات والتزام الفـصيحة، وإغنـاء املكتبـات املدرسـية، وإقامـة 

الـخ، ...احتفاالت، واإلكثار من املناشط اللغويـة الالصـفية وعـرض األناشـيد بالفـصيحة
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ويقوم فرع احتاد الكتاب العـرب بمناقـشة املـسائل اإلشـكالية يف اللغـة وإقامـة سلـسلة مـن 

.املحارضات يف املراكز الثقافية، وإجراء مسابقات

ًوقامت اللجنة أيضا بتكليـف سـائر املـديريات يف املحافظـة القيـام بـدورها يف جمـال 

بيبة الثـورة، فـرع منظمـة الطالئـع، مديرية الشؤون االجتامعية والعمـل، احتـاد شـ«التمكني 

جامعة الفرات، فرع االحتاد الوطني لطلبة سورية، املكتب اإلداري لالحتـاد النـسائي، جلنـة 

الصحفيني، مديرية األوقاف، مديرية االقتصاد والتجارة، مديريـة الـسياحة، فـرع اجلمعيـة 

.»الفرعي لنقابة املعلمنيالعلمية السورية للمعلوماتية، املركز اإلذاعي والتلفزي، املكتب 

:»النهوض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة«اإلسهام يف وضع مرشوع 

وهو املرشوع الذي تقدمت بـه اجلمهوريـة العربيـة الـسورية إىل مـؤمتر القمـة العـريب 

 ومتت املوافقـة عليـه، وتقـديم الـشكر للجمهوريـة العربيـة ٢٠٠٨الذي عقد يف دمشق عام 

.عىل مبادرهتا إلطالق هذا املرشوعالسورية 

ــا األم  ــة يف لغتن ــة العربيــة متمثل ــىل اهلوي ــدف املــرشوع إىل احلفــاظ ع ــة «وهي العربي

، واالهتامم هبذه اللغة، عىل أهنـا وعـاء للمعرفـة، وسـبيل األمـة نحـو التوجـه إىل »الفصيحة

ًالدول العربيـة اسـتنادا جمتمع املعرفة، ودعم التنمية االقتصادية، واالجتامعية، والثقافية، يف 

.إىل دور اللغة األم يف هذه املجاالت

ويتضمن املـرشوع وضـع سياسـة لغويـة قوميـة، وسياسـات وطنيـة متناسـقة معهـا، 

وخطط لتنفيذها من خـالل بـرامج وطنيـة وقوميـة، ووضـع بـرامج قوميـة ووطنيـة ملعاجلـة 

رفة واقتصاد املعرفة يف جمـاالت قضايا اللغة العربية ذات األولوية يف التوجه نحو جمتمع املع

حتديث مناهج تعليم اللغة العربية، واستخدام التقانة، واعتامد مبدأ التعلم الـذايت، والعنايـة 

بمدرسـيها، وتعريـب العلـوم والتقانــات، وتوطينهـا لـدى القــوى العاملـة العربيـة يف مجيــع 

ًالقطاعات، تعليام وتأليفا، وترمجـة، مـع االهـتامم باللغـات األج ًنبيـة اهتاممـا كبـريا، وفـصل ً ً
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َمسألة إتقان اللغات األجنبية عن مسألة التعليم هبـا، إذ مل يـر التـاريخ تقـدم أمـة مـن األمـم 

بغري لغتها، ومـن الـشواهد عـىل ذلـك أن كوريـا حتتـل املرتبـة الـسابعة والعـرشين يف تقريـر 

ة نوويـة بنـت هنـضتها ّالتنمية البرشية وتدرس بلغتهـا األم، كـام أن الباكـستان دولـة صـناعي

بلغتها الوطنية، وكذلك األمر يف فنلندة التي حتتل املراتـب األوىل يف سـلم التنميـة البـرشية، 

ًوكان عدد الدول يف سلم التنمية البرشية مئة وسبعا وسبعني دولة، وقد جاء ترتيب الـدول 

:العربية فيه عىل النحو التايل

١١٢مرص٩٧تونس 

١٢٩مرجزر الق٩٩األردن 

١٣٧موريتانيا١٠٤اجلزائر 

١٤٧السودان١٠٨سورية 

١٥٣اليمن١١٢املغرب 

إن اللغـة العربيـة لـن تتطـور مـا مل يتطـور «: ورحم اهللا الدكتور طـه حـسني إذ يقـول

أصحاهبا أنفسهم، ولن تكون لغة حية إال إذا حرص أصحاهبا عىل احلياة، ولـن تكـون لغـة 

ــة قــادرة عــىل الوفــاء  ــحاهبا إىل مــستوى العــرص ثقاف باحتياجــات العــرص إال إذا ارتفــع أص

ًوسلوكا وفهام، أخذا وعطاء ًً«.

وتعزيز استعامل اللغة العربية يف اإلعالم واإلعالن، ووضـع بـرامج لتعزيـز البحـث 

والتطوير، وزيادة عدد املؤسسات العاملة يف جمال بحوث اللغة العربية وإصـدار تـرشيعات 

 اللغة العربية، وترقية استخدامها، وتطوير اسـتعامالهتا يف اإلعـالم واإلعـالن، وطنية حلامية

، وزيــادة املحتــوى العــريب، ووضــع بــرامج »اإلنرتنــت«ويف املواقــع العربيــة عــىل الــشابكة 

ًللتوعيـة اللغويـة، وتأكيـد اسـتعامل اللغـة العربيـة رسـميا يف املحافـل اإلقليميـة، والدوليـة، 

.الثقافية كاملؤمترات والندواتوالنشاطات العلمية و
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ًوقد أنجزت املنظمة العربية للرتبية والثقافـة والعلـوم عـددا مـن الفعاليـات املتعلقـة 

منـاهج اللغـة «باملرشوع، وتم إنجاز بعضها بإرشاف من رئيس جلنة التمكـني للغـة العربيـة 

 -ريـب التعلــيم اخلطـة العامــة لتع-العربيـة يف احللقــة األوىل مـن مرحلــة التعلـيم األســايس

 مـسببات تـدين مـستوى األداء يف -»اإلنرتنـت«املحتوى الرقمي للغة العربية عـىل الـشابكة 

.»اللغة العربية

:عقد اجتامع مائدة مستديرة لرؤساء مجعيات محاية اللغة العربية يف الوطن العريب

يب إىل قامت جلنة التمكني بدعوة رؤساء مجعيات حلامية اللغة العربيـة يف الـوطن العـر

 برعاية السيدة نائب رئيس اجلمهوريـة ٢٠١٠ أيلول عام ٣٠ و٢٩اجتامع عقد يف دمشق يف 

وحرض االجـتامع رؤسـاء مجعيـات محايـة اللغـة العربيـة يف كـل مـن . الدكتورة نجاح العطار

وكان الغرض من االجـتامع البحـث . املغرب ومرص واجلزائر والسودان واإلمارات ولبنان

للغة العربية والدفاع عنها والتمكني هلا وتبادل اخلـربات، وقـد صـدر بيـان يف جتارب محاية ا

إعالن دمـشق لرؤسـاء اجلمعيـات األهليـة للـدفاع عـن اللغـة «يف هناية االجتامع أطلق عليه 

، واشتمل اإلعالن عـىل املخـاطر التـي »العربية يف الوطن العريب وجلنة التمكني للغة العربية

 الـصعيدين الـداخيل واخلـارجي، وأبـان هـذه املخـاطر، وأشـار إىل تواجه اللغة العربية عـىل

مسؤولية احلفاظ عـىل اللغـة العربيـة تتطلـب إصـدار قـوانني، وتـرشيعات، ترمـي إىل محايـة 

ــة  ــان أن التجرب ــان البي ــاة، وأب ــاالت احلي ــع جم ــشارها يف مجي ــزز ســريورهتا، وانت اللغــة، وتع

احل التعليم أثبتت نجاعتهـا، ومتيزهـا عـىل مـدى السورية يف التعليم باللغة األم يف مجيع مر

ًقرن كامل، وتعد أنموذجا رائدا يف احلفاظ عىل اهلوية العربية ً.

ودعا املشاركون يف االجتامع إىل تعميم الـسياسة اللغويـة الـسورية يف التعلـيم باللغـة 

 التجربــة األم والتجربـة الــسورية يف التمكــني للغـة العربيــة عــىل األقطـار العربيــة، وتعمــيم

ــذه  ــتئناس هب ــايل لالس ــيم الع ــب يف التعل ــال التعري ــواطا يف جم ــت أش ــي قطع ــسودانية الت ًال
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ًالتجارب، وقدروا عاليا مرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه نحـو جمتمـع املعرفـة الـذي 

، واعتمـده املـؤمتر ٢٠٠٨تقدمت به سورية إىل مؤمتر القمة العريب الذي عقـد بدمـشق عـام 

 الشكر لسورية عىل إطالق هذا املرشوع الرائد، وأكدوا رضورة التعاون الوثيـق بعد أن قدم

مع جمامع اللغة العربية يف الوطن العريب، والعمـل عـىل تنفيـذ قراراهتـا، وتوصـياهتا املتعلقـة 

بالشؤون اللغوية، والدفاع عن العربيـة، كـام أكـدوا رضورة التنـسيق بـني اجلهـود الـشعبية، 

، كام دعوا إىل رضورة إنشاء مجعيات أهلية ومدنية حلاميـة اللغـة العربيـة واحلكومية الرسمية

يف سائر أقطار الوطن العريب، ورضورة التوجه إىل الشباب عىل أهنم عامد املـستقبل العـريب، 

ًوالعمل عىل احلوار معهم، ودعوا أخريا إىل تعاون أوثق بني املنظمة العربية للرتبية والثقافـة 

.يات األهلية املعنية باللغة العربيةوالعلوم، واجلمع

ًوأخريا، تلك هي إشارات إىل ما قامت به جلنة التمكني للغـة العربيـة، والبـد للجنـة 

مـن أن تقــدم الـشكر اجلزيــل إىل الـسيدة نائــب رئــيس اجلمهوريـة التــي ترفـع إليهــا اللجنــة 

اء، واملحــافظني، تقــارير املتابعــة، وحتظــى بتوجيهاهتــا وإىل رئاســة جملــس الــوزراء، والــوزر

ًواالحتادات، والنقابات، واجلمعيـات، ملـا بذلـه هـؤالء مجيعـا مـن جهـود يف جمـال التمكـني 

.للغة العربية

هل حققت اللجنة األهداف املرسومة هلـا يف متابعـة تنفيـذ بنـود : وجييء السؤال

ــا،  ــتامم بإتقاهن ــا، وااله ــاظ عليه ــة، واحلف ــة العربي ــني اللغ ــة لتمك ــل الوطني ــة العم خط

واالرتقاء هبا؟

الواقع لقد قطعت اللجنة خطوة يف جماالت عملها، وما تـزال أمامهـا خطـوات، مـع 

األخـذ باحلــسبان أن التمكـني للغــة إنـام هــو مــسؤولية اجلميـع، مــسؤولية أبنـاء األمــة كافــة 

ًمادامت العربية لغتهم األم، ومجيل جدا أن يكون األبناء بررة بأمهـاهتم وأوفيـاء هلـن، إذ ال 

.واجلنة حتت أقدام األمهات!  أمر من العقوقيشء
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ّإن اللغــة العربيــة األم الولــود الــودود احلنــون الغنيــة والــسخية ليــست بعــاجزة عــن  ّ

ّمسايرة ركب العلم احلديث، وإنـام أبناؤهـا العـاقون هـم العـاجزون، وهـم الـذين خيربـون 

خـصيتهم العربيـة بيوهتم بأيدهيم، ويطفئون نور حضارهتم بـأفواههم، ويطمـسون معـامل ش

.اإلسالمية األصيلة بآرائهم املنحرفة

 العـريب، ومـن من أحب اهللا أحـب نبيـه املـصطفى «لقد جاء يف فقه اللغة للثعالبي 

أحب نبيه العريب أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغـة العربيـة، ومـن أحـب اللغـة 

.»العربية عني هبا، وثابر عليها، ورصف مهته إليها

 اللغة العربيـة والتعلـق هبـا ال ينبغـي بـأي حـال مـن األحـوال أن يتحـول إىل إال أن حب

ُعصبية لغوية، فنحن نحرتم اللغات كافة عىل غرار ما انتهجته أمتنا العربية من قبل يف منـأى عـن 

أي تعصب أو تشنج، ولكننا يف الوقت نفسه ال نعمل عىل التفريط بحق لغتنـا األم والـدفاع عـن 

وإذا . ًا حدودا كام للوطن حـدود، ال تـرتك للمعتـدين عليهـا واملتجـاوزين هلـاحدودها، إذ إن هل

!كانت العصبية مرفوضة فإن التفريط يف اللغة غري مقبول عىل اإلطالق

وإذا كنا نحب اللغة العربيـة فـإنام نحبهـا لألسـباب التـي عـرب عنهـا شـاعرنا 

:ًالعريب قائال

  أحبك كي أبقى عىل صلة إين   باهللا، باألرض، بالتاريخ، بالزمن

َأنت البالد التي تعطي هويتها   ّمن ال حيبك يبقى دونام وطن ُّ  

إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، «: ولقد نقل عن ابن تيمية قوله

َفإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بالعربية، وما ال يـتم الواجـب إال بـه  َّ

.»فهو واجب

ّ اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من املعوقات التي تعرتض عمل جلنة التمكني مـن وجتدر

حيث فتور االنتامء لدى بعضهم، وفتور احلامسة لدهيم، وسيطرة عقديت التـصاغر والتكـابر 
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عليهم،  التصاغر جتاه اللغات األجنبية، والتكـابر عـىل لغـتهم األم، فـإن اللجنـة تتـسلح يف 

:جماالت عملها بالصرب

  أخلق بذي الصرب أن حيظى بحاجته   ِمدمن القرع لألبواب أن يلجاو

كام تتسلح باملتابعة احلثيثة واإلرصار وتأكيـد طلباهتـا حتـى حتظـى بتحقيقهـا، إذ إهنـا 

ُطلبت إىل وزارة التعليم العايل من قبل أن تكـون لغـة التـدريس يف اجلامعـات اخلاصـة هـي 

امعــات احلكوميــة، فلـم تــستجب الــوزارة لطلبهــا، العربيـة عــىل غــرار مــا هـو مطبــق يف اجل

ــة وثالثــة إىل أن اســتجاب جملــس التعلــيم العــايل وأصــدر تعمــيام عــىل  ًفأكــدت الطلــب ثاني

اجلامعات اخلاصة ينص عىل اعتامد اللغة العربية يف التدريس ما عدا مقررين اثنني يدرسـان 

امليـة الـشكر ملـسعاها يف اعـتامد وتلقت جلنة التمكني من منظمة الصحة الع. باللغة األجنبية

.العربية الفصيحة يف التدريس يف اجلامعات اخلاصة

ورأت اللجنة يف متابعتها للغة ما ينرش يف الصحف واملجـالت أن ثمـة جملـة عنواهنـا 

ًتنرش أخبارا اجتامعية، إال أن لغتها زاخـرة باألخطـاء، فطلبـت اللجنـة إىل » سالب موجب«

ًا مدققا لغويا لتاليف تلك األخطاء، وراقبت األعـداد التاليـة، فـإذا املسؤولني عنها أن يكلفو ً

ــرة الثانيــة والثالثــة،  ــة طلبهــا للم ــدت اللجن ــاب األخطــاء، فأك ــة مــستمرة يف ارتك املجل

ّفاستجابت املجلة أخريا، وصدرت بلغة تكاد تكون خاليـة مـن األخطـاء، وقـدمت اللجنـة  ً

.ىل االستجابةالشكر ملديرها املسؤول ورئاسة التحرير ع

والواقع أن االنتامء والعمل التطوعي، والوعي اللغوي بالدور الذي تؤديـه اللغـة يف 

ــي  ــىل ختط ــريا ع ــساعد كث ــاء، ي ــذوبان واالحم ــؤول دون ال ــة، واحل ــان األم ــىل كي ــاظ ع ًاحلف

الصعاب، ذلك ألن العروبة ليست رداء نرتديه ساعة نشاء ونخلعه ساعة نشاء، إهنـا قـدرنا 

ا وحلمنا ودمنا وكياننا، وهي منظومة من القيم، وهي الرابطة واالنـتامء واهلويـة ولون عيونن

َّولغتنا العربية هـي هويـة األمـة، وذاكرهتـا، والـوطن الروحـي . التي تعرب عنها اللغة العربية ُ
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هلا، وهي حصنها يف الدفاع عن ثقافتها، وحضنها الدافئ احلنون ألبنائها، والرباط القـومي 

.ّوحد عىل نطاق الساحة العربيةّاملوحد وامل

ًإن عملنا يف التمكني للغـة العربيـة حيتـاج منـا مجيعـا أبنـاء العربيـة إىل عمـق االنـتامء، 

وصالبة اإليامن، وقوة العزيمة، وشحذ اإلرادة، واإلقدام، والتفاؤل بمستقبل األمة ولغتها 

.العربية اخلالدة
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 دار - رشح وحتقيـق الـسيد أمحـد صـقر-القـرآنتأويـل مـشكل  -ابن قتيبة-١

.١٩٥٤ القاهرة - عيسى البايب احللبي ورشكاه-إحياء الكتب العربية

 القـاهرة - دار الكتـب- حتقيـق حممـد عـيل النجـار-اخلصائص -ابن جني-٢

١٩٥٢.

فقـه اللغـة ورس  -)عبد امللك بن حممد بن اسـامعيل أبـو منـصور(الثعالبي -٣

 - مطبعة مـصطفى البـايب احللبـي-قا وزميليه حتقيق مصطفى الس-العربية

.١٩٧٢القاهرة 

 منـشورات -يف طرائق تدريس اللغـة العربيـة -الدكتور حممود أمحد السيد-٤

.٢٠٠٨جامعة دمشق 

، خطـة عمـل وطنيـة لتمكـني اللغـة العربيـة -الدكتور حممـود أمحـد الـسيد-٥

.٢٠٠٧ دمشق -واحلفاظ عليها، واالهتامم بإتقاهنا، واالرتقاء هبا
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 »ْقستَمْا+ ِةللغَ=اْ= لُب=لعرِةِّ بي=وتَمْاطلب=ْات =صٍّلعالقَ= ْار=مد+«   

ما مستقبل اللغة العربية؟ ً-أوال

من خصائص العرص القادم -ًثانيا

اللغة العربية ومتطلبات العرص القادم -ًثالثا

.حسم موضوع التعريب-١

.وضع قوانني حلامية اللغة العربية-٢

.تامد مبدأ التعلم الذايت اع-٣

. استخدام التقانات احلديثة-٤

. املرونة وتقبل التغيري-٥

.العناية بالصناعة املعجمية-٦

.ً اعتامد الرتبية يف العمق حتقيقا لإلبداع واالبتكار-٧

. إعداد الفرد للحياة-٨

. العناية بلغة الطفولة املبكرة والتعليم األسايس-٩

.تفصيح العاميات- ١٠

.ألكفياءإعداد املعلمني ا- ١١

.حرية املعلم- ١٢

.تفعيل املجامع اللغوية- ١٣

.اإلكثار من مجعيات التمكني للغة العربية ومحايتها- ١٤

.العناية بالرتمجة من العربية وإليها- ١٥

.االهتامم بتعليم اللغات األجنبية- ١٦
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�  
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نحاول يف هذا الفصل أن نتعرف مستقبل اللغة العربية يف العـرص القـادم، وأن نقـف 

َّعىل بعض من خصائص هذا العرص وحتدياته، ومن ثم نبني مـا الـذي تفرضـه علينـا طبيعـة 

العرص جتاه لغتنا ملواجهة التحديات وجتاوز السلبيات؟

؟-أوا ا     

قــد الثالـث مــن القـرن املــايض، وأجابـت عنــه كوكبـة مــن طـرح هــذا الـسؤال يف الع

ًرجاالت الفكر، وما يزال هذا السؤال مطروحا يف أيامنا يف أجـواء تـشري إىل أن ثمـة لغـات 

ــة والعلــوم  ــة للرتبيــة والثقاف ــة الدولي ــصعيد العــاملي، وأن املنظم ــنويا عــىل ال ًتنقــرض س

د مـن اللغـات األم، األمـر الـذي حتذر املجتمع الدويل من خطورة انقراض عد» اليونسكو«

دعاهــا إىل ختــصيص اليــوم العــاملي لالحتفــال باللغــة األم يف احلــادي والعــرشين مــن شــهر 

ًمن كل عام، كي تقوم املجتمعات باحلفاظ عـىل لغاهتـا عنوانـا لشخـصياهتا، » فرباير«شباط 

 بالتعـدد الثقـايف ًورمزا لذاتياهتا الثقافيـة، يف ضـوء مـا اعتمدتـه املنظمـة الدوليـة مـن األخـذ

.والتنوع اللغوي

ويرى نفر من املفكرين أن اللغة العربية ستبقى يف املستقبل حمافظة عىل كياهنـا، ولـن 

ًتعرف األفول واالنقراض مادام القرآن الكريم حارسا هلا، وحمافظا عليها، فها هو ذا جـول  ً

ًإن قومــا «: صهفـرن، الكاتــب القـاص الفرنــيس، ذو اخليــال العلمـي، يقــول يف إحـدى قصــ
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ًاخرتقوا باطن الكرة األرضية، وخطر هلم أن يرتكوا هنالك أثـرا يـدل عـىل مبلـغ وصـوهلم، 

ملـاذا اخـرتت : ًفرتكوا هنالك حجرا نقشت عليه عبارة باللغة العربية، وملا سألوا جول فـرن

سيموت ألهنا لغة املستقبل، والشك أنه : اللغة العربية من بني اللغات العاملية كافة؟ أجاب

»ُغريها يف حني تبقى هي حية حتى يرفع القرآن نفسه
)١(

.

إن «: ولقد أشار األديب مصطفى صادق الرافعي إىل هذا األمـر نفـسه عنـدما يقـول

ــة بارتباطهــا باألصــلني العظيمــني اخلالــدين القــرآن  ــاز عــىل اللغــات كاف ــة متت اللغــة العربي

القوى األدبية، وأصـل هـذه القـوى يف واحلديث، وليس خيفى أن الكيان اإلنساين قائم عىل 

»العامل اإلسالمي هو القرآن، وهو كذلك أصبح من وجوه كثرية كأنه أصل اللغة
)٢(

.

ــضو املجمــع العلمــي العــريب بدمــشق واألســتاذ يف اجلامعــة  ونحــا جــرب ضــومط ع

ــرآن  ــة والق ــة العربي ــني اللغ ــرتابط ب ــارة إىل ال ــسه يف اإلش ــى نف ــريوت املنح ــة يف ب األمريكي

يف كـل اللغـات الراقيـة هلجـات عاميـة خمتلفـة، ولكـن اللغـة «: ديث النبـوي، إذ يقـولواحل

الفصحى لغة املعلمني واملتعلمني، وهي لغة املدارس واجلرائد والكتب، وإذا بقي اإلسـالم 

وسيبقى، فلغة القرآن الكريم واحلديث النبوي وسائر اآلداب العربية منذ عهد الرسـول إىل 

ولــذلك . ر اللغـات األوربيــة عـىل هـضم اللهجــات العاميـة املختلفـةاليـوم أقـوى مــن سـائ

فــستبقى هــذه اللغــة الــرشيفة كــام كانــت لغــة العلــم واملتعلمــني واألدبــاء واملتــأدبني، ولغــة 

»الصحافة واملؤلفني إىل ما شاء اهللا
)٣(

.

                                               
 - مكتبة دار الفتح- النارش املكتب اإلسالمي-دراسات يف العربية وتارخيها -حممد اخلرض حسني  ) ١(

.١٤ ص١٩٦٠  دمشق -املطبعة التعاونية يف دمشق

ة الرشق العريب وموقفه إزاء املدنية فتاوى كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغة العربية وهنض  )٢(

.٢٩ ص٢٠٠٣ دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورية-الغربية

.٢٤املرجع السابق ص  )٣(
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وكان الشاعر خليل مطران أديب القطرين السوري واملرصي قـد أكـد هـذا الـرتابط 

َال تـنس أن «: ارية اللغة العربية الفـصحى لعالقتهـا بـالقرآن الكـريم عنـدما يقـوليف استمر

االستمرار يف تعلم الفصحى وتعليمها واالهتامم بتسهيلها وتقريبها وتعميمها هـو أهنـا لغـة 

»!ًالقرآن الرشيف، وكفى هبذا بيانا لقوم مبرصين
)١(

.

ّيـة وحـدهم، وإنـام أقـر بـذلك ومل تقترص اإلشـادة بمـستقبل العربيـة عـىل أبنـاء العرب

رتــرشد «املــستقبل هلــا عــدد مــن املستــرشقني األجانــب، فهــا هــو ذا املستــرشق األمريكــي 

كان للعربية ماض جميد، ويف مذهبي أنه سـيكون «: األستاذ يف جامعة كوملبيا يقول» كوهتيل

 العربيـة، ًإن شـعبا لـه آداب غنيـة متنوعـة كـاآلداب«: ًويعلل ذلك قـائال. »هلا مستقبل باهر

ًولغة لينة مرنة ذات مادة، تكـاد ال تفنـى، ال خيـون ماضـيه، وال ينبـذ إرثـا، اتـصل إليـه بعـد 

»قرون طويلة عن آبائه وأجداده
)٢(

.

مدير مدرسة املباحث الـرشقية األمريكيـة » وليم ورل«وذهب املسترشق األمريكي 

أمـا «: ة العربيـة، إذ يقـولًيف القدس سابقا املذهب نفسه يف اإلجابة عن سؤال مستقبل اللغـ

سؤالكم عن مستقبل اللغة العربية فاجلواب عليه أن هذه اللغة مل تتقهقر قط فيام مـىض أمـام 

أي لغة أخرى من اللغات التي احتكت هبا، وينتظر أن حتـافظ عـىل كياهنـا يف املـستقبل، كـام 

»حافظت عليه يف املايض
)٣(

.

ًويعلل رأيه بأن للغة العربية لينا ومرو ًنة يمكناهنا من التكيـف وفقـا ملقتـضيات هـذا ّ

العرص، وليس من شك يف أنه متى سنحت هلـا الظـروف فإهنـا تـستطيع أن تبلـغ درجـة مـن 

.الدقة والرقي، متكنها من التعبري عن أسمى األغراض العلمية

                                               
.١٩املرجع السابق ص  )١(

.٩املرجع السابق ص  )٢(

.١٥املرجع السابق ص  )٣(
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وإذا كانت اآلراء السابقة تتجه إىل تأكيـد اسـتمرارية اللغـة العربيـة يف املـستقبل فـإن 

يف كتــاب » ابــن حــزم«ســنة مــن ســنن الكــون يف ســقوط اللغــة، كــان قــد أشــار إليهــا ثمــة 

إن اللغـة يـسقط أكثرهـا ويبطـل، بـسقوط دولـة أهلهـا ودخـول «: عندما يقـول» اإلحكام«

غريهم عليهم يف مساكنهم، أو تنقلهم عـن ديـارهم، واخـتالطهم بغـريهم، فـإنام يقيـد لغـة 

ُونـشاط أهلهـا وفـراغهمُاألمة وعلومها وأخبارها قوة دولتها،  وأمـا مـن تلفـت دولـتهم، . ُ

ّوغلب عليهم عدوهم، واشتغلوا بـاخلوف واحلاجـة والـذل وخدمـة أعـدائهم، فمـضمون 

ًمنهم موت اخلـاطر، وربـام كـان ذلـك سـببا لـذهاب لغـتهم، ونـسيان أنـساهبم وأخبـارهم، 

»وبيود علومهم؛ هذا موجود باملشاهدة، ومعلوم بالعقل والرضورة
)١(

.

ًواقع أن ما هو موجود باملشاهدة يدل عىل أن ثمة استبعادا للعربية وهتميشا هلا يف وال ً

العملية التعليمية التعلمية يف معظم جامعات الوطن العريب، إذ إن اللغة الفرنسية هي املهيمنة 

.يف جامعات املغرب العريب، واللغة اإلنجليزية هي املهيمنة يف جامعات اخلليج العريب

ــام أن  ــسات  ك ــاص، ويف املؤس ــاع اخل ــني يف القط ــة رشط للتعي ــان األجنبي إتق

اخلدمية والسياحية يف أغلب بقـاع الـوطن العـريب، ومل تـشتمل رشوط التعيـني عـىل 

.إتقان اللغة العربية

ًوما هو موجود باملشاهدة أيضا أن ثمة غيابا للعربية عـىل ألـسنة معظـم ممـثيل الـدول  ً

.عىل الرغم من أن العربية معتمدة لغة رسمية يف هذه املحافلالعربية يف املحافل الدولية، 

ًومل نــذهب بعيــدا فهــا هــي ذي الالفتــات واإلعالنــات والتــسميات عــىل واجهــات 
َ

ِ

املحال التجارية تنطق باألجنبية، وها هـم أوالء العـاملون عـىل األرض العربيـة، يتحـدثون 

داموا يقضون حاجـاهتم ومتطلبـاهتم يف بلغاهتم وباألجنبية، وال يعملون عىل تعلم لغتنا، ما

!.منأى عنها

                                               
.٢١ مرجع سابق ص-دراسات يف العربية وتارخيها -حممد اخلرض حسني  )١(
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وإذا ظلت األمور تسري عىل هذا املنوال فإن مستقبل العربية يف خطـر، وال يكفـي أن 

تكــون لغــة عبــادة، بــل نريــدها لغــة احليــاة يف مجيــع جوانبهــا وميادينهــا مادامــت اللغــة األم 

َّوالــوطن الروحـــي لألمـــة ومـــستودع تراثهـــا واملوحـــدة واملوحـــ دة، ومـــا دامـــت ســـامهتا ِّ

وخصائصها تؤهلها لالستمرارية، إال أن من سـامت العـرص القـادم التغـري املـستمر، وتلـك 

هــي ســمة مــن ســامته البــارزة، فهــل تــستجيب العربيــة خلــصائص العــرص القــادم وتواجــه 

ًحتدياته؟ وهنا البد أن نتعرف بعضا من تلك اخلصائص والسامت والتحديات، لنتبـني مـن 

.ً يمكن للعربية أن تواجه تلك التحديات حفاظا عىل بقائها واستمراريتهاَّثم كيف

م-دا ا     

إن العرص القادم يتسم بسامت متعددة منها أنـه عـرص التفجـر املعـريف والتطـور الـرسيع، 

ا ُوإذا كانت املعارف من قبل حتتـاج إىل مئـات الـسنني حتـى تتـضاعف فإهنـا تتـضاعف يف أيامنـ

ًخالل شهور، وستستمر عملية التفجر املعريف يف العرص القادم، وستزداد وترية تفجرها ازديـادا 

إىل أن » اليونــسكو«ًعاليـا، فلقـد أشـارت إحـصاءات املنظمـة الدوليـة للرتبيـة والعلـوم والثقافـة 

، وتـضاعفت بـني ١٥٠٠ و١٠٠٠، ثـم تـضاعفت بـني ١٠٠٠املعارف تضاعفت بـني املـيالد و

 ثـم بـني ١٩٤٥ و١٩٠٠، كام تـضاعفت بـني ١٩٠٠ و١٨٠٠ وتضاعفت بني ١٨٠٠ و١٥٠٠

.ً إىل أن وصلت حاليا إىل عدة شهور١٩٦٨ و١٩٦٠ وبعدها بني ١٩٦٠ و١٩٤٥

ُوهكذا يتبني أن املدة التي كـان يـستغرقها التفجـر مـن قبـل كانـت تزيـد عـىل مئـات 

.ن ثم إىل عدة شهورالسنني ثم بدأت تتناقص إىل أن وصلت إىل أقل من عرش سنوات، وم

، ويـشهد العـرص )التكنولوجيـا(ومن سامت العرص القادم أنه عرص العلـم والتقانـة 

ًالقادم تغريا مستمرا ومتسارعا يف جمـال التقانـة، ومـن ذلـك أن واجهـة املـستخدم احلـايل يف  ً ً

 التقانة قد بدأ يف التغري، وستحل يف املستقبل القريب واجهات جديدة مصممة للتعامل مـع

ــات،  ــذ، واأليقون ــضمن النواف ــي تت ــة الت ــات احلالي ــل الواجه ــة حم ــة خاص ــزة النقال األجه
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ــد،  ــات الي ــاللمس، وحرك ــدة ب ــات اجلدي ــتحل الواجه ــث س ــؤرشات، حي ــوائم، وامل والق

ًوالصوت، والفيديو، وسوف تتحول التطبيقات إىل تطبيقات أكثر تركيزا وبساطة، ويمكن 

التغيريات سوف تدفع إىل احلاجة إىل مهارات جديـدة وهذه . ًجتميعها يف حلول أكثر تعقيدا

.لدى تصميم واجهة املستخدم

وثمة أجيال جديدة من أنظمـة التحليـل لتوقـع املـستقبل، وأن ضـخامة البيانـات يف 

. املستقبل لن تسمح للمستخدمني بوضع مجيع املعلومات املفيدة يف مستودع بيانـات واحـد

بيانات املنطقية التي ستـستقي بياناهتـا مـن مـصادر وسينشأ نموذج جديد هو مستودعات ال

ًوستشهد تقانة املعلومات واالتصاالت تطـورا كبـريا، إن عـىل مـستوى . خمتلفة للمعلومات ً

األفكار اإلبداعية، أو فلسفة العمل، أو النامذج التقانية املختلفة
)١(

.

 والنظريـة ًومن سامت العرص القادم أيـضا أنـه عـرص املزاوجـة بـني العلـم والعمـل،

والتطبيق، وذلك يف خمتلف ميادين املعرفة، كام أنه عرص االتصال الرسيع، وما يرتتب عليـه 

من إزالة احلواجز بني املجتمعات والتأثر بالتيارات الثقافيـة املعـارصة وبالتيـارات الفكريـة 

ــاغام بــني أنظمتــه الــسياسية، واالقتــصادية، واالجتام ــة، وأن ثمــة تن عيــة، ًوالــسياسية اجلاري

.الخ...والثقافية

ًومن سامت العرص أيضا أنه عرص الدعاية واإلعالن واإلعالم، وأن الدول املتقدمـة 

تنفق عىل إعالمهـا مبـالغ طائلـة، وجتنـد خلدمـة أغراضـها وأهـدافها ومـرشوعاهتا أسـاليب 

ُوطرائق مل تكن تعرفهـا املجتمعـات مـن قبـل، وأهنـا تتخـذ الديمقراطيـة وحقـوق اإلنـسان 

 هلا يف تنفيذ مراميها وأغراضها يف اهليمنة عىل الشعوب املستـضعفة وابتزازهـا، وهـي ًشعارا

!كلمة حق أريد هبا باطل

                                               
 الصادرة عن اجلمعية جملة املعلوماتية -أهم عرش تقانات اسرتاتيجية - عبد اهللا عيسىاملهندس  )١(

.١٩ دمشق ص- ٧١ العدد-٢٠١٢ السنة السابعة كانون الثاين -العلمية السورية للمعلوماتية
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ًويتسم العرص القادم أيضا بأنه عرص التغري االجتامعي الرسيع يف العادات والتقاليـد 

م الروحيـة، ًواالجتاهات والقيم االجتامعية واملعنوية، وأن ثمـة طغيانـا للـامدة فيـه عـىل القـي

.ًوطغيانا لقيم االستهالك عىل القيم املعنوية

ًوالبد من اإلشارة أخريا إىل أن مـن سـامت العـرص القـادم االبتكـار والتجديـد، وإذا 

كنا قد شاهدنا يف هناية العقد األخـري مـن القـرن املـايض ويف العقـد األول مـن قرننـا احلـايل 

ن يف الـسامء أو يف أغـوار املحيطـات، فـإن ثورات يف جماالت متعـددة واكتـشافات علميـة، إ

.العرص القادم سيحمل مفاجآت متعددة يف مجيع جماالت احلياة وامليادين العلمية

-دا ا ا تو ا ا   

ًملا كان العرص القادم متغريا باستمرار، ومتفجـرا بمعارفـه وتقنياتـه وال بقـاء فيـه إال  ً

ًغاهتم ومعارفهم، واملهيمنني بثقـافتهم وإعالمهـم، ومـضطربا بمعـايريه وقيمـه، لألقوياء بل

كان عـىل األمـة العربيـة، كـي يكـون للغتهـا البقـاء واالسـتمرارية، ومواجهـة حتـديات هـذا 

:العرص، أن تعمل عىل

: حسم موضوع التعريب

امد العربية إن التسويف يف تطبيق التعريب عىل نطاق الساحة العربية، والتلكؤ يف اعت

لغة تدريس يف الكليات العلمية يف جامعـات الـوطن العـريب، أمـر حيتـاج إىل إصـدار القـرار 

ًالسيايس الالزم، إذ ال مسوغ إطالقا هلذا الرتيث وذلك التـسويف وسـيبقى الفكـر العـريب . ّ

ًناقصا وغريبا إذا مل يقرأ، ويكتب، ويفكر فيه بالعربية، ذلك ألنـه ال يـتم فكـر مـن غـري  لغـة ً

ولغتنا العربية، بام تتسم بـه مـن سـامت االشـتقاق . ذاتية له، وال علم دون لغة تعبري ذاتية له

واملجاز والنحت والتعريب، مهيأة ملواكبة روح العرص، وتعلـيم علومـه كافـة هبـا، إذ إن مـا 

متتـاز بــه مــن غــزارة االشــتقاق، وفــيض التــرصيف يف أفعاهلــا وأســامئها، جعلهــا تــستوعب 
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جديدة من غري أن تنزل عن أصوهلا وقواعدها ونظامهـا، ومـن ثـم يف تعبريهـا مصطلحات 

عن حاجات العرص ومتطلباته
)١(

.

ًوال يقترص األمر عىل دراسة العلوم مواد، وإنـام البـد مـن دراسـتها طريقـة وتفكـريا  ً

.ًوأسلوبا، مادام العرص هو عرص العلم، ومادامت اللغة هي وعاء الفكر

: اللغة العربيةوضع قوانني حلامية 

إذا أردنا للغة العربية أن يكون هلـا مـستقبل بـاهر ومكانـة يف العـرص القـادم فـام عـىل 

ًالــدول العربيــة كافــة إال أن تــصدر القــوانني حلاميــة اللغــة العربيــة، إذ إن للغــة حــدودا، كــام 

فــإذا مل يكــن . للــوطن حــدود، البــد مــن محايتهــا مــن عبــث العــابثني، وجتــاوزات املعتــدين

ًإلحساس باالنتامء والوعي اللغوي متوفرين لدى الفرد، واستهان بلغتـه األم، وكـان عاقـا ا

ًجتاهها، فإن القوانني الرادعة هي التي تضع حدا هلذه الرشحية من أبناء األمة، عىل أن تطبـق 

.هذه القوانني عىل األرض العربية، وعىل ممثيل الدول العربية يف املحافل الدولية

 : التعلم الذايتاعتامد مبدأ

غني عن البيـان أن طبيعـة العـرص القـادم التفجـر املعـريف والتطـور الـرسيع يف جمـال 

وملا كانت املدارس واجلامعات تزود الدارسني بأساسيات املعرفة ومفاتيحها فقـط، . التقانة

كان عليهم كي يظلوا مواكبني روح العرص يف تفجره املعـريف، أن يعتمـدوا عـىل أنفـسهم يف 

ك املواكبـة، وال يمكـنهم االعـتامد عـىل أنفـسهم إال إذا كـانوا مـزودين بمهـارات الـتعلم تل

.الذايت، الذي هو أساس للتعلم املستمر مدى احلياة

ويـتجىل هـذا الـتعلم الـذايت يف البحـث عـن مـصادر املعرفـة يف املوسـوعات ودوائـر 

وتعـد . ال الثقافة العامةاملعارف وأمهات الكتب واملعاجم، إن يف جمال التخصص، أو يف جم

                                               
 وزارة - اهليئة العامة السورية للكتاب-اللغة العربية وحتديات العرص -الدكتور حممود أمحد السيد  )١(

.٩١ ص٢٠٠٨ دمشق -لثقافةا



- ٢٤٩ -

ًاملطالعـة احلـرة سـبيال لزيـادة املعرفـة، وسـعة االطـالع، وزيـادة اخلـربات، كـام أن التقنيــات 

ــسنوا  ــات واملعلومــات إن هــم أح ــم البيان ــوفر هل ــاحثني يف بحــثهم، وت ــساعد الب ــة ت الرتبوي

.ّاستخدامها، ووظفوا معلوماهتم يف تنمية جمتمعهم

: استخدام التقانات احلديثة

ًتؤدي التقانات احلديثة دورا أساسيا يف مواجهة العربية ملتطلبات العرص، والبد مـن  ً

توظيـف التقانـة يف خدمـة اللغـة العربيـة ويف جمـاالت تعليمهـا وتعلمهـا، إذ إن هـذه التقانـة 

ــل  ــات واملعام ــتخدام معامــل اللغ ــذايت باس ــتعلم ال ــاليب ال ــة وأس ــدمت اآلالت التعليمي ّق

األفـالم وأجهـزة العــرض احلديثـة والتلفزيـون التعليمـي واحلواســيب املـصغرة والـصور و

، وبذلك أصبحت الفرصة مواتية يف املجال التعليمي لتفريد التعليم، )اإلنرتنت(والشابكة 

ًبحيث يـتعلم كـل مـتعلم وفـق اسـتعداداته، ورسعتـه اخلاصـة، وميولـه واهتامماتـه، حتقيقـا 

.، والتعلم من أجل اإلتقانألهداف التعلم الذايت، والتعلم املستمر

ويف عرص العلم والتقانة واملعلوماتية أضحت اللغة هي الوجود ذاتـه، وأصـبح هـذا 

ــال ســقراط ). اإلنرتنــت(ًالوجــود مرتبطــا بثقــل الوجــود اللغــوي عــىل الــشابكة  ًوقــديام ق

أما اليـوم فالـشعار هـو حتـاور عـن بعـد حتـى يـراك اآلخـرون . »تكلم حتى أراك«: جلليسه

م، ومن ثم ترى ذاتك أنت، وهي بعيدة عنك، ولصيقة القرب منـك، يف عـرص بـات وتراه

ًمن أنا؟ ومن نحن؟ مطروحا بشدة عىل أوسع نطاق: فيه سؤال اهلوية
)١(

.

وغني عن البيان أن نسبة ما هو متوفر عىل الـشابكة بالعربيـة إنـام هـي نـسبة ضـئيلة، 

ذا أراد أصحاب هذه اللغـة اسـتمرارية وأن متطلبات العرص القادم تقتيض رفع هذه النسبة إ

.لغتهم، واحلفاظ عليها، والتمكني هلا يف عرص التقانة

                                               
.٣٠٦ ص٢٠٠٥ الكويت - عامل املعرفة- الفجوة الرقمية -الدكتور نبيل عيل وناديا حجازي  )١(
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:املرونة وتقبل التغيري

وهذا مطلب أسايس من متطلبات العرص القـادم، إذ مادامـت طبيعـة العـرص القـادم 

 فالتـشدد ًتتسم بالتغري الرسيع كان لزاما عىل اللغـويني أن يتـسموا باملرونـة يف تقبـل التغـري،

اللغـوي مــن جهــة، والتمحــل يف اســتخدام اللغـة، والتقعــر يف ذلــك االســتخدام مــن جهــة 

ّأخــرى، ذلــك كلــه ينفــر مــن اللغــة، كــام أن التــشدد يف وضــع األبــدال واملقــابالت لــبعض 

املصطلحات األجنبية التي أصـبحت عامليـة، وشـاعت عـىل األلـسنة واألقـالم، أضـحى ال 

.شارها وشيوعهاخيدم اللغة يف توسعها وانت

وال يقتــرص األمــر عــىل التــشدد يف االســتعامل اللغــوي ووضــع املــصطلحات، وإنــام 

جاوزه إىل التشدد يف إلزام املعلمني اعتامد طريقة واحدة يف أداء عملهم التدرييس، وهذا مـا 

ومن هنا كان اعتامد أسلوب االنتقائية يف الطرائق . ّيعمل عىل تقييدهم وشل االبتكار لدهيم

.ًحيث تؤخذ إجيابياهتا وتتالىف سلبياهتا، هنجا يتطلبه العرص القادمب

:العناية بالصناعة املعجمية

وتــتجىل هــذه العنايــة يف العــرص القــادم بوضــع معجــامت عامــة جتمــع بــني األصــالة 

واحلداثة، ووضع معجامت نوعية يف خمتلف ميادين املعرفة عىل غرار املعجم الطبي املوحد، 

عـىل أن جتـدد . الـخ...في، واملعجم الرتبـوي والنفـيس، ومعجـم املعلوماتيـةواملعجم الفلس

مضامني هذه املعاجم باستمرار، وأن تواكـب التفجـر املعـريف يف كـل اختـصاص، وعـىل أن 

يف ) التكنولوجيـا(، وأن توظـف التقانـة )اإلنرتنت(تنرش تلك املضامني عىل مواقع الشابكة 

.ويج هلاصناعة تلك املعاجم ويف نرشها والرت

: ًاعتامد الرتبية يف العمق حتقيقا لإلبداع واالبتكار

ملا كان العرص القـادم هـو عـرص العلـم واالبتكـار كـان عـىل أبنـاء األمـة أن يتـزودوا 

بأسـاليب التفكـري العلمـي ملواجهـة مقتـضيات العـرص، وباملـستويات املعرفيـة كافـة، حتــى 

.يتمكنوا من توظيف املعرفة يف واقع احلياة
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ًإذا كانــت الرتبيــة التقليديــة تعنــى باملــستوى األول مــن مــستويات املعرفــة حفظــا و

ًوتذكرا واسرتجاعا، فإن الرتبية املعارصة تنتقـل بـاملتعلم مـن هـذا املـستوى الـذي يعـد مـن  ً

أدنى املستويات املعرفيـة إىل مـستوى الفهـم، ومـن ثـم إىل مـستوى التطبيـق، بحيـث يكـون 

 ما تعلمه يف جماالت جديدة مما جيري يف بيئتـه وحياتـه اليوميـة، ومـا ًاملتعلم قادرا عىل تطبيق

.يعرض له من مواقف

ومل تتوقف عند هذا املستوى، وإنام جاوزته إىل مـستوى التحليـل والرتكيـب بحيـث 

ًيكون الدارس قادرا عىل حتليل املواقف التي تعرض له داخل املدرسـة وخارجهـا لـريى إىل 

ار واملبادئ التي تعلمها، مع القدرة عـىل ابتكـار أسـاليب جديـدة، أي حد تراعى فيها األفك

ًتتــضمن اســتخدام هــذه املعلومــات، وأخــريا جيــيء مــستوى احلكــم الــذي يعــد مــن أرفــع 

ًويف ضوئه يستطيع الـدارس أن يـصدر أحكامـا عـىل املواقـف التـي تعـرض لـه . املستويات

ًبمقتىض ما تعلمه نقدا، واقرتاحا، وجتديدا ً ً
)١(

.

ــة وال ــة التعليمي ــا يف العملي ــسابقة كله ــستويات ال ــق امل ــي حتق ــي الت ــة ه ــة الفعال رتبي

التعلمية، وتركز عىل الرتبية الناقدة التي متيـز بـني الغـث والـسمني، يف عـرص اختلطـت فيـه 

كـام أهنـا تعمـل . األوراق، واضطربت فيه املعايري، وامتزج السم بالعسل، والزيف باحلقيقة

ري الطاقـات اإلبداعيـة لـدى الناشـئة حتـى يتكيفـوا مـع األوضـاع يف الوقت نفسه عىل تفجـ

.اجلديدة املتغرية يف عرص، يتميز بكثرة التغريات ورسعتها املذهلة

ولقد وجد أن اإلنسان حيقـق ذاتـه يف اإلبـداع، ومـن خـالل اإلبـداع، كـام لـوحظ أن 

ــه  ــه وفعاليت ــزود الناشــئة بــدافع داخــيل يفــوق يف نوعيت ــدوافع النــشاط اإلبــداعي ي مجيــع ال

ًاخلارجية، وما النشاط اإلبداعي إال عملية حتليلية أوال، فرتكيبية ثانيا ً.

                                               
 دمشق - دار الندوة للدراسات والنرش-يف قضايا الرتبية املعارصة -الدكتور حممود أمحد السيد  )١(

.٣٨ ص١٩٩٢
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ــة،  ــة اإلرادة القوي ــداع تربي ــؤدي إىل اإلب ــي ت ــور الت ــن األم وجتــدر اإلشــارة إىل أن م

.والتعلم االكتشايف، والتعلم الذايت، والشك، والتعزيز، والتفاؤل، والتفكري املنظومي

 خليل جربان إىل أن مـستقبل اللغـة العربيـة يتوقـف عـىل مـستقبل ولقد أشار جربان

ًالفكر املبدع، فإن كان ذلك الفكر موجودا كان مستقبل اللغة عظيام كامضيها، وإن كان غري  ً

موجود فمستقبلها سيكون كحارض شقيقتيها الرسيانية والعربانية
)١(

.

هي يف األمـة عـزم دافـع  «:ما هذه القوة التي ندعوها قوة االبتكار؟ فيجيب: ويسأل

إىل األمام، هي يف قلبها جوع وعطـش وشـوق إىل غـري املعـروف، وهـي يف روحهـا سلـسلة 

ًأحالم تسعى إىل حتقيقها لـيال هنـارا، ولكنهـا ال حتقـق حلقـة مـن أحـد طرفيهـا إال أضـافت  ً

.حلقة جديدة يف الطرف اآلخر

بوغ يف األفراد سوى القدرة عىل وهي يف األفراد النبوغ، ويف اجلامعة احلامسة، وما الن

وضع ميول اجلامعة اخلفية يف أشكال ظاهرة حمسوسة
)٢(

.

ويرى جربان أن خـري الوسـائل، بـل الوسـيلة الوحيـدة إلحيـاء اللغـة، هـي يف قلـب 

الشاعر وعىل شفتيه وبني أصابعه، فالـشاعر هـو الوسـيط بـني قـوة االبتكـار والبـرش، وهـو 

 الـنفس إىل عـامل البحـث، ومـا يقـرره عـامل الفكـر إىل عـامل السلك الذي ينقل ما حيدثـه عـامل

الشاعر أبو اللغة وأمها، تسري حيثام يسري، وتـربض أيـنام يـربض، وإذا مـا . احلفظ والتدوين

.قىض، جلست عىل قربه باكية منتحبة حتى يمر هبا شاعر آخر، ويأخذ بيدها

 فاملقلـد ناسـج كفنهـا، وحفـار إذا كان الشاعر أبا اللغـة وأمهـا«: ًويتابع جربان قائال

ًوأعني بالشاعر كل خمرتع كبريا كان أو صغريا، وكل مكتشف قويا كـان أو ضـعيفا، . قربها ً ً ً

                                               
ربية وهنضة الرشق العريب وموقفه إزاء املدنية فتاوى كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغة الع  )١(

.٣٧ مرجع سابق ص-الغربية

.٣٨املرجع السابق ص  )٢(
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ًوكل من مل يقف متهيبا أمام األيام والليايل فيلسوفا كان، أو ناطورا للكروم ً أما املقلـد فهـو . ً

ًالذي ال يكتشف شيئا، وال خيتلق أمـرا، بـل يـستمد حياتـه ال نفـسية مـن معارصيـه، ويـضع ً

»أثوابه املعنوية من رقع، جيزها من أثواب من تقدمه
)١(

.

:ومن هنا كانت طبيعة العرص القادم حتتم عىل العربية

.االهتامم بالقراءة الناقدة

جملــة املدرســة، جملــة احلــائط، اإلذاعــة املدرســية، «االهــتامم باملناشــط اللغويــة الالصــفية 

ــدوات، إلقــاء املحــارضات، إجــراء املنــاظرات، احلــوارات وا للقــاءات، عقــد الن

.»الخ...املسابقات

. الكشف عن املواهب-ج

. العمل عىل تنمية املوهوبني واملبدعني وتربية اإلبداع-د

. تكريم الفائزين واملوهوبني واملبدعني يف مجيع املجاالت والفنون األدبية-ه

:إعداد الفرد للحياة

 للفـرد إنـام هـو اإلعـداد للحيـاة؟ فـام املقـصود بإعـداد ثمة من يرى أن أفضل إعـداد

ًالفرد للحياة؟ إن خصائص العرص القادم حتتم عىل الفرد أن يكون قادرا عىل فهم بيئته التي 

ًيتفاعل معها، والسيطرة عليها، واالنتفاع هبـا إىل أقـىص حـد ممكـن، حتقيقـا السـتمرار نمـو 

.الفرد، واملجتمع، وازدهار البيئة

 إعـداد الفــرد ال يقتــرص عــىل إعـداده للمجتمــع فقــط، ذلــك ألن املجتمــع إال أن

يفهم عادة عىل أنـه جـسم ذو كيـان مـادي حمـسوس، وعالقـات ماديـة حمـسوسة، وقـيم 

أمــا إعــداد الفــرد للحيــاة فــذلك ألن احليــاة هــي . ماديــة حمــسوسة، أو نابعــة مــن املــادة

ــر، و ــادة وفك ــسد وروح، وم ــن ج ــا م ــام فيه ــا ب ــة كله ــائفالكينون ــضاء ووظ ــن أع . م

                                               
.٤٥املرجع السابق ص  )١(
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أمـا احليـاة . واملجتمع يفهم عادة عىل أنه جمتمع بعينـه، حمـدود بحـدود الزمـان واملكـان

فهي بغري حدود، وهي تيار مستمر يدخل فيه املايض واحلارض واملستقبل، وهي تشمل 

هذا املجتمع، وذاك املجتمع، وكل جمتمع، أي تـشمل املجتمـع القـومي خاصـة، واملجتمـع 

وجه عاماإلنساين ب
)١(

.

ًوهبذا تكون الدعوة للحياة دعوة قومية ودعوة إنسانية معا، ودعوة ماديـة وروحيـة، 

وتعليم اللغة وتعلمهـا ينبغـي هلـام أن حيققـا تلـك الـدعوات لـدى . ودعوة اجتامعية وفردية

الفرد وذلك من خالل النصوص التي يتفاعـل معهـا الدارسـون، عـىل أن يـتم اختيـار هـذه 

 نـسقني زمـاين ومكـاين، إذ حيـرص يف النـسق املكـاين عـىل االمتـداد مـن النصوص يف ضـوء

الدائرة املحلية إىل الدائرة القومية، ومن ثـم إىل الـدائرة اإلنـسانية، بحيـث تكتـسب املنـاهج 

التعلمية مالمح الواقع املحيل، دون أن تنعزل عن الواقع القومي، ثم تنطلـق مـن ذلـك كلـه 

يلتحم بالتجربة اإلنـسانية يف قيمهـا اجلامليـة العليـا، وإنجازاهتـا إىل األفق اإلنساين الواسع ل

احلضارية املشرتكة
)٢(

.

وإذا أردنــا للغتنــا العربيــة أن تــستجيب ملتطلبــات العــرص القــادم فــإن عــىل واضــعي 

املناهج التعليمية أن ينتقلـوا مـن الـدائرة القطريـة الـضيقة إىل الـدائرة القوميـة عـىل الـصعيد 

إىل الــدائرة الواســعة، أال وهــي الــدائرة العامليــة، وأن يطلــع املتعلمــون عــىل العــريب، ومنهــا 

ــية، واحلــارضة،  ــتهم املاض ــىل آداب أم ــه ع ــون في ــذي يطلع ــت ال ــة، يف الوق اآلداب العاملي

.وتوجهاهتا املستقبلية، وذلك بعد أن أصبح العامل قرية كونية

                                               
.٨ ص١٩٦٣ بريوت - دار اآلداب- االشرتاكية واألدب-الدكتور لويس عوض  )١(

اللغة العربية  -استعراض جتربتي عامن واليمن يف تعليم اللغة العربية -الدكتور هناد موسى  )٢(

 ٢٠٠٨ أبو ظبي - مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية-والتعليم رؤية مستقبلية للتطوير

.٤٠٥ص
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:العناية بلغة الطفولة املبكرة والتعليم األسايس 

ــا القــولطاملــ ــا »العلــم يف الــصغر كــالنقش يف احلجــر«: ا رددن ــا أمهلن ، وطامل

ــت أن  ــة أثبت ــوث العلمي ــات والبح ــع أن الدراس ــا م ــاة أمتن ــرة يف حي ــة املبك الطفول

العرص الذهبي الكتساب اللغة، ال بل أكثر من لغة، إنام هو يف هذه املرحلـة املبكـرة 

ِقـادم أن تـشيع وتكتـسب فلنعـتن فـإذا أردنـا للعربيـة يف العـرص ال. من حياة الطفل

بريــاض األطفــال والتعلــيم األســايس، بحيــث تكــون مربيــات الريــاض ومعلــامت 

التعليم األسايس ومعلموها عىل درجة كافية وعالية مـن التأهيـل والقـدوة احلـسنة 

.يف ممارسة اللغة

ــة  ــذ نقط ــة، إذ تتخ ــم اللغ ــاس يف تعل ــي األس ــل ه ــة الطف ــارة إىل أن لغ وجتــدر اإلش

كيف ننطلق منها وهي العامية؟ إن االنطالق يكون بتـصحيح مـا : ق، وقد يقول قائلانطال

فيها من حتريف مما حيوهلا من عاميـة إىل عربيـة، بحيـث يبـذل اجلهـد لتهـذيب هـذه اللهجـة 

العامية، ويزود الطفل بني احلني واآلخر بكلامت عربية صحيحة، تـرادف مـا يـستعمله مـن 

. أن تكون قريبة يف شكلها من عامية الطفلاأللفاظ العامية، مع مالحظة

ويبـدو مـن الوهلــة األوىل أن هـذا الـنهج يتعــارض مـع وجـوب طبــع الـنشء عــىل «

العربية السليمة منذ البداية، وليس هنـاك يف الواقـع أي تعـارض، إذ إن املقـصود هـو جعـل 

ع للطفـل ًلغة األطفال منطلقا لتعلـيم العربيـة بتـصحيح مـا فيهـا مـن حتريـف، وهبـذا يتجمـ

رصيد لفظي من الفصيحة بأيرس السبل، عىل أن يزداد هذا الرصيد بام يدرسـه التالميـذ مـن 

»قصص وأناشيد بعد ذلك بالعربية الفصيحة
)١(

.

                                               
 ٢٠٠٨ - مطبوعات جامعة دمشق-يف طرائق تدريس اللغة العربية -الدكتور حممود أمحد السيد  )١(

.٢٧٨ص
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:تفصيح العاميات

ــذ  ــات وتنفي ــن احلاج ــري ع ــستعملة يف التعب ــوطن العــريب م ــات يف ال مادامــت العامي

ن الفصيح، كام أن بعض املفردات العامية حتتـاج ّاملتطلبات، ومادام يف هذه العاميات حيز م

إىل تعديل طفيف يف بعض حروفها حتى تعود إليها الفصيحة، كـان األمـر يتطلـب تفـصيح 

هذه العاميات واالرتقاء هبا إىل مـصاف الفـصيحة، ويف ذلـك خدمـة للعربيـة يف مـستقبلها، 

.ًوينعكس هذا التفصيح إجيابيا عىل مسرية الفصيحة

:مني األكفياءإعداد املعل

ِّإن طبيعة العرص القادم تستلزم إعدادا رفيع املستوى للمعلمني كافـة، عـىل أن تـزود  ً

مناهج التأهيل واإلعداد املعلمني بالتمكن من املـادة ومهـارات التواصـل بـاللغتني العربيـة 

َّواألجنبية انسجاما مع طبيعة العرص، وأن تزود البيئة التعليمية التعلميـة بمختلـف  ُ مـصادر ً

التعلم، وأن تكون ثمة مبادرات يقوم هبا املعلمون إلغناء البيئة واستخدام التقانـة يف تيـسري 

ِّالعملية التعليمية التعلمية، وعىل أن يركـز املعلمـون عـىل ربـط املعـارف النظريـة بالعمليـة، 

اب وعىل اجلوانب التطبيقية، وتعليم املتعلم كيف يتعلم؟ وكيـف يعتمـد عـىل ذاتـه يف اكتـس

ًاملعلومات واكتشافها؟ وكيف يـتعلم تعاونيـا مـع أقرانـه ضـمن فريـق عمـل، يقـوم بإنجـاز 

املرشوعات وحل املشكالت؟
)١(

 

ًوالبد أن خيضع املعلمون إىل دورات تدريبية مـستمرة جتديـدا ملعلومـاهتم وأسـاليب 

، ولـيس تعليمهم، عىل أن تستخدم العربية يف تلك الدورات، وأن يستعملها املعلمون كافـة

ًاألمر مقترصا عىل معلمي العربية وحدهم وإنام يشمل معلمـي املـواد كافـة، مادامـت اللغـة 

.وعاء املعرفة يف مجيع ميادينها

                                               
 - وزارة الثقافة-رية للكتاب اهليئة العامة السو-دراسات تربوية -ّالدكتور حممود أمحد السيد  )١(

.٨٤ ص٢٠١٠دمشق 
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:حرية املعلم

إذا كانت الرتبيـة التقليديـة حتـد مـن حريـة املعلمـني، وجتـربهم عـىل التقيـد باملنـاهج 

بيـة احلديثـة واملـستقبلية تـدعوان إىل ًمضمونا، وطرائق تدريسية، وأساليب تقويم، فـإن الرت

ــار طريقــة التــدريس التــي يراهــا مالئمــة لتحقيــق أهــداف  حريــة املعلــم، فهــو حــر يف اختي

درسه، كام أنه حر يف اختيار النصوص األدبية التي يراهـا مناسـبة ملـستويات الناشـئة الـذين 

تكـون هـذه احلريـة يتفاعل معهم، وهـو حـر يف اختيـار أسـاليب التقـويم املالئمـة، عـىل أن 

منظمـة ومــسؤولة يف إطـار األهــداف العامــة للرتبيـة يف الدولــة، ومنــسجمة مـع قــيم األمــة 

.وأصالتها، وتوجهاهتا

:تفعيل املجامع اللغوية

ملا كانت املجـامع اللغويـة هـي املرجعيـة العليـا يف شـؤون اللغـة العربيـة كـان عليهـا 

ما من شـأنه محايـة اللغـة العربيـة، والعنايـة واجب متابعة القضايا اللغوية، والعمل عىل كل 

.هبا، ومعاجلة مشكالهتا، واالهتامم بإتقاهنا، واالرتقاء هبا

وإذا كان التفجر املعريف سمة من سـامت العـرص، وحيمـل هـذا التفجـر مـصطلحات 

جديدة يف خمتلف ميادين املعرفة كان عـىل جمـامع اللغـة أن تتـابع رصـد هـذه املـصطلحات، 

 العــريب هلـا قبـل شــيوعها وانتـشارها عـىل األلــسنة واألقـالم، ويـصبح مــن ووضـع البـديل

ومـن هنـا كـان البـد مـن تفعيـل . الصعوبة بمكان حموها واستعامل البديل العريب املقابل هلا

عمـل جلــان جمــامع اللغــة العربيــة القائمــة يف الــوطن العــريب، وتفعيــل عمــل احتــاد املجــامع 

. البت، والتنسيق، مواكبة ملتطلبات العرصاللغوية العلمية العربية يف رسعة

ومن متطلبات العرص القادم توسيع دائرة املجامع اللغوية يف الوطن العـريب، بحيـث 

يعمل عىل إنشاء جممع لغوي يف كل دولة عربيـة يـضطلع بـدوره يف احلفـاظ عـىل الفـصيحة 

.واالرتقاء بواقعها
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:اإلكثار من مجعيات التمكني للعربية ومحايتها

ّملا محلنا يف كثري من نـدواتنا ومؤمتراتنـا املجـامع اللغويـة، أو وزارات الرتبيـة، طا

ًمسؤولية تدين املستوى اللغوي، وطاملا قذفنا الكرة من طرف إىل آخـر، علـام بـأن مـسؤولية 

ــدورها ــضطلع ب ــراف أن ت ــع األط ــىل مجي ــة، وع ــسؤولية مجاعي ــي م ــة ه ــوض باللغ    يف النه

وي، وأن يكون ثمة تنسيق بينها يف ضوء اسـرتاتيجية واحـدة جمال االرتقاء بالواقع اللغ

.متفق عليها

ًوتــؤدي مجعيــات التمكــني للغــة ومحايتهــا، ومجعيــات أصــدقاء اللغــة العربيــة، دورا 

ًأساسيا يف العناية باللغة، واالهتامم بقضاياها، والعمل عىل سريورهتا وانتشارها، واحلـؤول 

ًالعمل التطوعي دورا هو اآلخر يف احلفاظ عـىل اللغـة كام يؤدي . دون التعدي عىل سالمتها

.السليمة يف مرافق املجتمع وقطاعاته

ًومن املالحظ أن ثمة تقصريا يف هذه اجلوانب يف حياتنـا املعـارصة، إال أن 

العرص القادم يتطلـب منـا بغيـة احلفـاظ عـىل موقـع اللغـة الفـصيحة ومكانتهـا، 

دقائها وجلان التمكني هلا، وتفعيل العمل اإلكثار من مجعيات محاية العربية وأص

.التطوعي خلدمتها

وإذا كنا نرى مجعيات حلامية البيئة وأصدقاء هلا، تعمـل عـىل احلـد مـن تلـوث البيئـة، 

والتخفيــف مــن حدتــه، فــإن التلــوث اللغــوي يف البيئــة جــدير، هــو اآلخــر، بــأن تكــون لــه 

ث الفكري، والتلوث اللغـوي، بعـد أن مجعيات، تعمل عىل تنقية البيئة االجتامعية من التلو

استــرشى هــذا التلــوث يف جمــاالت متعــددة، والســيام املجــال اإلعالمــي، وعــىل واجهــات 

.املحال التجارية، واخلدمية، والسياحية، ويف الالفتات، واإلعالنات

ًوتقوم هذه اجلمعيات أيضا بالتوعية اللغويـة، وتعزيـز االنـتامء إىل جانـب عملهـا يف 

. سالمة البيئة االجتامعية من التلوث اللغوياحلفاظ عىل
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:العناية بالرتمجة إىل العربية ومنها إىل اللغات األخرى

ًإن من متطلبات العرص القادم العناية بالرتمجة ألن ثمـة قـصورا كبـريا يف جماالهتـا إن  ً

ات عىل مستوى تكوين املرتمجني وتدريبهم، أو عىل مستوى ما يـرتجم إىل العربيـة مـن اللغـ

.األخرى، أو ما ينقل من العربية إىل تلك اللغات، أو عىل مستوى محاية حقوق املرتمجني

ًوتالفيا هلذه الثغرات كان البد ملواكبة العرص القادم مـن وضـع خطـط للرتمجـة عـىل 

الصعيدين املحيل القطري والقومي، والعمل عىل ترمجة األعامل التي هتيئ لتعريب التعلـيم 

ــات وامل ــف يف اجلامع ــالب يف خمتل ــون والط ــه املدرس ــاج إلي ــا حيت ــة، وتــوفري م ــد العلمي عاه

املجاالت والتخصصات، وترمجة الدوريات الصحية، واألكاديمية، والتقانيـة، والبحـوث، 

.ًوالرسائل اجلامعية، متشيا مع تدريس العلوم والتقانة باللغة العربية

تـي تعمـل عـىل زيـادة ثقافـة املجتمـع ًوالبد أيضا من ترمجة املزيد من الـربامج التلفزيـة ال

 طبية، وصحية، وتوجيه أرسي، وتعاون اجتامعي، وأعـامل إنـسانية، وأرسار كونيـة، وأرسار برامج«

وترمجــة األفــالم واملسلــسالت التلفزيــة املناســبة، واملزيــد مــن بــرامج املعلوماتيــة . »الــخ...الــصناعة

واألدوات، واملواد املستوردةوالنرشات، والكراسات امللحقة باألجهزة، وأنظمتها، 
)١(

.

ًوإذا كان العرص القادم يتطلب الرتمجة إىل اللغـة العربيـة فإنـه يتطلـب أيـضا تعريـف 

اآلخـرين مـن أبنــاء اللغـات األخــرى باحلـضارة العربيـة، ومــا أسـهم بــه العـرب يف مــسرية 

ة، وإطــالع احلــضارة اإلنــسانية، والبــد مــن نــرش روائــع القــيم اإلنــسانية يف الثقافــة العربيــ

. اآلخرين عليها ملواجهة سريورة القيم املادية وانحسار القيم املعنوية واإلنـسانية مـن العـامل

وتلك هـي مـسؤولية أبنـاء األمـة العربيـة، ولكـم هـم مقـرصون يف هـذا املجـال إىل جانـب 

!تقصريهم يف ترمجة ثمرات العقول العاملية إىل العربية

                                               
 وزارة - اهليئة العامة السورية للكتاب-ًاللغة العربية واقعا وارتقاء -ّالدكتور حممود أمحد السيد  )١(

.١٠٤ ص٢٠١٠ دمشق -الثقافة السورية
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:االهتامم بتعليم اللغات األجنبية

إن العناية بالرتمجة إىل العربية، ومنها إىل اللغات األخرى، تستلزم االهتامم بتعليم اللغات 

األجنبية، ألن إتقان اللغات األجنبية إىل جانب إتقان اللغة العربية يسهم أيام إسهام يف إغناء اللغة 

القوميــة العربيــة، وينــسجم ومقتــضيات العــرص القــادم، وحيقــق الــربط الوثيــق بــني األهــداف 

ًواإلنسانية معا، إذ من األمهية بمكان تعلم اللغات احلية لتعرف منجزات التقدم اإلنـساين، دون 

.أن يعني هذا إمهال لغتنا القومية، أو يكون مدعاة للشعور بالدونية جتاه اآلخرين

وإن الدعوة إىل متكني العربية يف املستقبل ليست ضد متكني اللغة األجنبية، فاحلاجـة 

 إتقان لغة أجنبية عاملية أو أكثـر مـن لغـة هـي رضورة ثقافيـة ومطلـب حـضاري أسـايس إىل

ًلكل مثقف عريب أو غري عريب، مهندسا كان، أو طبيبا، أو خبريا زراعيا، أو صناعيا، ليبقـى  ً ً ً ً

عىل اتصال بمنجزات الركب العلمي يف جمال اختـصاصه، والوقـوف عـىل آخـر مـا توصـل 

من حولهإليه نظراؤه يف العامل 
)١(

.

تلك هي بعض اإلجراءات ملواجهة حتديات العرص القادم، ولـسنا يف جمـال احلـرص، 

وإنام هي بنود قليلة من اإلجراءات، وغيض من فـيض، ممـا ينبغـي لنـا عملـه جتـاه االرتقـاء 

وما من ريب يف أن ما جيـب عملـه كثـري وكثـري، ومـاال . بواقع لغتنا العربية يف العرص القادم

املكانة اجلـديرة » العربية الفصيحة«ُّه ال يرتك جله، وكلنا أمل يف أن تتبوأ لغتنا األم ُّيدرك كل

هبا يف مستقبل األيام، وأن يتوفر خلدمتها أبناء بررة، ألهنا اليشء الوحيد الذي بقي يف أيدينا 

:ّعىل حد تعبري أستاذنا الدكتور عبد الكريم اليايف رمحه اهللا

ـــسواد القلـــب واهلـــدب   لغـــةَمل يبـــق يشء بأيـــدينا ســـوى ـــصوهنا ب   ن

    

                                               
.١٠٥املرجع السابق ص  )١(
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 الصادرة عن اجلمعية جملة املعلوماتية -أهم عرش تقانات اسرتاتيجية -عبد اهللا عيسى- ١

.٧١ العدد ٢٠١٢ كانون الثاين - السنة السابعة-العلمية السورية للمعلوماتية بدمشق

ربية وهنضة الـرشق العـريب وموقفـه فتاوى كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغة الع-٢

.٢٠٠٣ دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورية-إزاء املدنية الغربية

.١٩٦٣ بريوت - دار اآلداب-االشرتاكية واألدب -الدكتور لويس عوض-٣

 - منـشورات املكتـب اإلسـالمي-دراسات يف العربية وتارخيها -حممد اخلرض حسني-٤

.١٩٦٠ دمشق -ونية يف دمشق املطبعة التعا-مكتبة دار الفتح

ــة املعــارصة -ّالــدكتور حممــود أمحــد الــسيد-٥  دار النــدوة للدراســات -يف قــضايا الرتبي

.١٩٩٢ دمشق -والنرش

 اهليئـة العامـة الـسورية -اللغة العربيـة وحتـديات العـرص -ّالدكتور حممود أمحد السيد-٦

.٢٠٠٨ دمشق - وزارة الثقافة السورية-للكتاب

 مطبوعـات جامعـة -يف طرائـق تـدريس اللغـة العربيـة -ّ الـسيدالـدكتور حممـود أمحـد-٧

.٢٠٠٨ دمشق -دمشق

 وزارة - اهليئة العامة السورية للكتـاب-دراسات تربوية -ّالدكتور حممود أمحد السيد-٨

.٢٠١٠ دمشق -الثقافة السورية

 اهليئــة العامــة الــسورية -ًاللغــة العربيــة واقعــا وارتقـاء -ّالـدكتور حممــود أمحــد الـسيد-٩

.٢٠١٠ دمشق - وزارة الثقافة السورية-لكتابل

 -اسـتعراض جتربتـي عـامن والـيمن يف تعلـيم اللغـة العربيـة -الدكتور هناد موسى-١٠

ــة مــستقبلية للتطــوير ــة العربيــة والتعلــيم رؤي  مركــز البحــوث والدراســات -اللغ

.٢٠٠٨ أبوظبي -االسرتاتيجية
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  :ت اب

  

)١٣(ص   اللغة واهلوية- الفصل األول

)٤١(ص   العربية والعوملة اللغوية-الفصل الثاين

)٥٩(ص   اللغة العربية يف الثقافة واإلعالم-الفصل الثالث

)٨١(ص   الكفايات اللغوية لطالب ما قبل التعليم اجلامعي-الفصل الرابع

)١١٥(ص   مفاهيم ورؤى منهجية يف تعليم العربية ألبنائها -الفصل اخلامس

  ). لغري املختصني( ية يف املرحلة اجلامع  

)١٣٧(ص   تدريس النحو بني التشدد والتسهيل-الفصل السادس

)١٦١(ص   املنحى الوظيفي يف تعليم النحو- الفصل السابع

)١٨٥(ص  دور املسؤولني يف نرش اللغة العربية يف مؤسساهتم وتنميتها - الفصل الثامن

)٢٠٣(ص   واقع التمكني للغة العربية-الفصل التاسع

)٢٣٩(ص   مستقبل اللغة العربية ومتطلبات العرص القادم-لعارشالفصل ا
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