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  لغتنا األم العربية الفصيحة
  

  )*(ِّمحمود السيد: د

  

ملنظومة ااألم هي هوية املرء، وهوية األمة اليت ينتسب إليها، وهي حمور  اللغة
ة بال منازع، وإذا ما فقد أي شعب لغته األم فإن ذلك ليالثقافية املتجذرة واألص

 املميزة ألن اللغة وفقدانه هويته، سوف يؤدي ال حمالة إىل طمس ذاتيته الثقافية
ا وطن، ومن فقد لغته فقد وطنه جنسية من ال جنسية   .له، إ

ًومفهوم اهلوية وثيق الصلة دائما بأصل الشخص وجذوره، وبالوشائج اليت 
وتتكون هويته الشخصية واالجتماعية والثقافية من خالل . تربطه باآلخرين

ا يف ذلك خمتلف ة، أتمراالنتماء واالرتباط باآلخرين عرب سريورة دينامية مس دا
ً وأخالقا وأعرافا وعادات، ٍ ومعتقداتَ معارف،العناصر الثقافية واحلضارية اليت ً

 دور األم اللغة فيهايكتسبها الطفل من خالل التنشئة االجتماعية اليت تؤدي 
  .الناقل واحلامل يف الوقت نفسه، فهي معني ثقافته وأداة تفكريه

ا توحد بني أبناء األمةوتعد اللغة العربية الفص ا ّيحة لغتنا األم أل ، شأ
 وتشملهم برعايتها ،بنائها، وحتنو عليهمِّ األم اليت توحد بني أُيف ذلك شأن

ًوعنايتها حبا وعطفا واهتماما ً ً.  
                                                           

  .عضو جممع اللغة العربية بدمشق )*(
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ا أداة تفكري وتأمل، ووسيلتنا وليست لغتنا العربية الفصيحة  مقتصرة على أ
كارنا، وسبيلنا للتفاهم والتواصل مع أبناء للتعبري عن مشاعرنا وعواطفنا وأف

َّ إىل ذلك جامعة مشلنا، وحدت بني العرب يف مواضي ًضافةإجمتمعنا، وإمنا هي 
وميتنا، والرابطة اليت جتمع بني احلقب بطريق القرآن الكرمي، وما تزال هي أساس ق

ً توحد بينهم فكرا ونزوعا وأداءبناء أمتنا،أ ً ًماال، تارخيا ً ورؤى ومشاعر وآالما وآً ً
ًوحاضرا ومستقبال ً.  

ا ذاكرة األمة ومستودع تراثها، وجسرها للعبور من املاضي إىل احلاضر،  إ
ومن احلاضر إىل املستقبل، وهي قلعتنا احلصينة للذود عن هويتنا وذاتيتنا 
ًالثقافية، ووحدتنا القومية، وإن يف إمهالنا هلا اجتثاثا لشخصيتنا من مسارها 

دو هذه الشخصية دون هوية، ويضيع طابعها، ن ثقافة جمتمعنا، فتغمالتارخيي و
  .َّومتحي مالحمها

 تنفصل عن حاجة ماء، إذ إن احلاجة إىل اهلوية التنإن اهلوية تتضمن اال
اء الصريح تمنلة للهوية، ذلك ألن االماء صفة أصيتنماء، فاالتناإلنسان إىل اال

  .اءاهلوية تالشى االنتمشت يربز اهلوية الكامنة يف النفوس، وإذا تال

وهويتنا العربية هي انتماء إىل لغتنا العربية وشعبنا العريب وتارخينا العريب 
وأرضنا العربية وقرآننا العريب، فهي تربز من خالل مستويات معينة، ويبقى للغة 

  .األم الدور األكرب يف محل اهلوية وتبيان طابعها

احلضارة البشرية أميا إسهام، فكانت ولقد أسهمت لغتنا العربية يف مسرية 
َّلغة العلم والثقافة، وطوعت الثقافات القدمية هلا، مث أبدعت وابتكرت، 

ا إىل أوربا يف خمتلف ميادين املعرفة   .َّوقدمت خالصة جتار
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وملا كانت اللغة األم هي وسيلة الطفل الكتساب القيم واالجتاهات 
ا من ذويه وجمتمع ه لتشكل شخصيته، وتتحكم يف سلوكه واملبادئ اليت يتشر

 كان احلفاظ عليها باملمارسة واالستعمال الدقيق ،عرب التنشئة االجتماعية
  .ًوالسليم والواضح أداة للتعبري الثقايف والتواصل احلضاري أمرا يف غاية األمهية

 ،ًومن هنا كنا مدعوين مجيعا للوقوف أمام التحديات اليت تواجه لغتنا األم
ّا تفرق بني أبناء األمة، ال بل إّ العامية املستشرية اليت تفرق بني متمثلة يف

 على حساب لغتنا واستعماهلاأبناء القطر الواحد، ويف هيمنة اللغات األجنبية 
ميش العربية الفصيحة وتقهقرها، ويف التقهقر وهذا األم،  األمر يؤدي إىل 

  .االندثار والزوال

ألم وثقافتها التقوقع وعدم االنفتاح على وال يعين احلفاظ على لغتنا ا
ا يف مسرية احلضارة ُّرَعَلغات أخرى واكتساب ثقافتها، وتـ ف إسهاما

ًالبشرية، ألن يف هذا االنفتاح وذلك التعرف إغناء لثقافتنا دون أن يعين ذلك 
التفريط باللغة األم، وإمنا يعين االنفتاح اإلجيايب، فاهلوية العربية تتغذى من 

روث الثقايف العميق اجلذور واملمتد يف تارخينا العريب، كما تتغذى مبختلف املو
اإلسهامات الثقافية األخرى اليت تفرضها طبيعة العصر، والعمل على 
ا ومتثلها، وإعادة صياغتها مبا يتالءم مع ثقافتنا العربية األم صياغة  استيعا

تقبل الرحب من جهة تتمثل فيها أصالة األمة من جهة، واإلطاللة على املس
ً نظرا للدور الذي ميكن أن تؤديه اللغة األم يف التنمية الشاملة ،أخرى

 وصياغة مالحمه وهويته ومتاسكه من طرف ،واملستدامة للمجتمع من طرف
  .آخر
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َّ هذه الرابطة املوحدة واملوحدة، ،مدعوون إىل التمسك بلغتنا األمإننا  ِّ
ا، واهتمً عليها، وعنايةًحمافظة ا، جاعلني من توجيهات  ا، وارتقاء  ًاما بإتقا ً 

ّقائد الوطن السيد الرئيس بشار األسد يف خطاب القسم ويف كلمته مبناسبة 
ته إىل ًم قدوة لنا ومثاال يف دعو٢٠٠٨ام احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية لع

هجنا وإعالمنا  كي تعيش يف منا،إيالء لغتنا العربية الفصيحة كل االهتمام والرعاية
ًوتعليمنا كائنا حيا، ينمو ويتطور ويزدهر، لتكون يف املكانة اليت تستحقها جوهرا  ً
النتمائنا القومي، ولتواكب التطور العلمي واملعريف يف عصر العوملة واملعلومات، 
ًلتغدو أداة من أدوات التحديث، ودرعا متينة يف مواجهة حماوالت التغريب 

  .ض هلا ثقافتناوالتشويش اليت تتعر

تدعو مجيع » اليونسكو«املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة وإذا كانت 
 شباط من ٢١الدول األعضاء فيها إىل االحتفال باليوم الدويل للغة األم يف 

ا مقوم أساسي ،كل عام  فإن ذلك جييء من أمهية اللغة األم من حيث إ
ا السبيل  وعامل هام ،هلوية األفراد واجلماعات يف حتقيق التنمية املستدامة أل

ًإىل مكافحة األمية، وحتقيق غايات الرتبية للجميع صغارا وكبارا، والتنمية  ً
  .االقتصادية والثقافية واالجتماعية

ّوملا كانت لغتنا األم هي العربية الفصيحة اليت وحدت بني أبناء األمة 
ًماضيا، وتوحد بينهم حاضرا ومستقبال ً ّ ًاحلفاظ عليها واجبا على كل فرد  كان ،ً

ا جتاه أمه اليت متده  من أن يكون االبن عاقاألمة، إذ ليس مثة أقسىمن أبناء 
 ألن اللغة ،بالدفء واحلنان، فتوقظ مشاعره واهتماماته احلسية واحلركية

ا ودفئهاامل  تشعر الطفل باالمتالء الوجودي، والتفاؤل مزوجة بعطف األم وحنا
  .باحلياة اليت بدأ االخنراط فيها



  
١٧  ِّحممود السيد.  د-نا األم العربية الفصيحة لغت

ها شخصيته، بىن فيُ تًوانطالقا من املرحلة املبكرة من حياة الطفل اليت
 قيمه واجتاهاته، بفضل ما يتمتع به من مرونة وقابلية للتشكل، وتتكون فيها

سم بالوضوح والدقة يف تمليكون للوسط اللغوي املفعم باحملبة والرعاية وا
ا الصحيحة دور استعمال األلفاظ والرتاكيب  اللغوية، وتسمية األشياء مبسميا

  .كبري يف حتقيق تواصل وتفاعل جيدين

عاء للفكر والثقافة، لتعبري والتواصل فحسب، وإمنا هي ووليست اللغة وسيلة ل
ا ي ا أداة تفكري وتأمل، فُو اإلنسان يفكر لتنقل دمج الفرد يف ثقافة جمتمعه، إ

ا اخلاصة ملالرموز اللفظية أفكاره إىل اآلخرين، فإذا مل يستوع  ب رموز لغته ودالال
  . االستجابة لكل الظواهر االجتماعية والطبيعية اليت حتيط بهيستطع

وبوساطة اللغة األم يفهم املرء نفسه وذاته وعامله، وال ميكنه االستغناء 
شاعر واآلراء، وإن يف مناجاة النفس، ووصف عنها إن يف التعبري عن امل

  .األشياء واألحداث احمليطة به، وإن يف التفاهم والتواصل مع اآلخرين

 وينهل من ،ومن املالحظ أن الطفل الذي ينشأ يف أحضان لغة سليمة
 ليت تشكل شخصيته ومقوماته الفكريةمعينها الثر معرفته وقيمه واجتاهاته ا

بني اللغات تتكون لديه قناعة تامة بقيمة لغته ومكانتها  ،والوجدانية والثقافية
ا، وحيافظ عليها باملمارسة واالستعمال  العاملية األخرى، مما جيعله يعتز 

  .املناسب أداة للتعبري الثقايف والتواصل احلضاري

إال أن هذه احملافظة على لغتنا األم ال تعين التقوقع وعدم االنفتاح على 
ا، الثقافات األخرى   ،وإمنا تعين اكتساب اللغات األجنبية إغناء لثقافتناولغا

كما سبقت اإلشارة من قبل، ويف تراثنا العريب دعوة الكتساب اللغات 
  :األجنبية، إذ إن شاعرنا العريب يقول
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ُوتلــك لــه عنــد الــشدائد أعــوان ِ  
  

ُبقـــدر لغـــات املـــرء يكثــــر نفعـــه   ُ ُ
ِ  

  ج

ُفكــــل لــــسان باحلقيقــــة إنــــسان ِ ٍ ُّ  
  

ًر إىل حفــظ اللغــات مــسارعافبــاد   ِ ِ ْ  
  

 ينبغي هلا أال تكون على إال أن هذه الدعوة إىل اكتساب اللغات األجنبية
قوميتنا وذاكرة أمتنا اليت تعد أساس اب لغتنا األم العربية الفصيحة، حس

 وهي تتسم بسمات ،ومستودع تراثها، وعنوان شخصيتنا العربية وذاتيتنا الثقافية
 ويف اإلجياز واإلعراب والغىن يف االشتقاق، ،لدقة يف التعبريمتعددة تتمثل يف ا

  .واملرونة يف مواكبة مستجدات العصر، واالستجابة ملقتضياته

وال ميكننا أن ننسى أن لغتنا األم تواجه حتديات كبرية على الصعيدين 
يمنالل اهليمنةداخلي، فعلى الصعيد اخلارجي ويف ظاخلارجي وال  الثقافة ، 
طب الواحد ولغتها اإلنكليزية على الصعيد العاملي على أن اإلنكليزية ذات الق

ر العلمي ً بدءا من النش،اصل على مجيع الصعدهي لغة العلم والعمل والتو
ً، ومرورا بالتعليم العايل والتجارة »التكنولوجية«وتبادل اخلربات التقانية 

  .طفالًوالصناعة وغريها وصوال إىل التعليم األساسي ورياض األ

 يف جماالت تقليدية حمددة، وقد واستعماهلا ،وهذا يعين ضمور اللغة العربية
 الفصيحة، وتلقى هذه اللهجات يفة يف تأثريها ييزداد دور اللهجات العام

ًتشجيعا لبحوثها على الصعيد العاملي وتعليما هلا بدال من العربية الفصيحة ً ً، 
ًبية يف احملافل الدولية استنادا إىل ذرائع إضافة إىل احملاوالت احلثيثة لتهميش العر

  .خمتلفة وحجج واهية

ُومن التحديات أيضا على الصعيد اخلارجي ضآلة نسبة ما ي نشر باللغة ً
 على املتوفرةقع اإذ إن أغلب صفحات املو» اإلنرتنت«العربية على الشابكة 
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شابكة ومثة نقص رقمي على ال. مكتوب باإلنكليزية» الويب«الشبكة الدولية 
بالعربية، إضافة إىل عدم اعتماد مواصفات حمارف اللغة العربية مما » اإلنرتنت«

  .يسبب الكثري من اإلشكاالت

إن لغتنا األم فتتمثل يف األمية، إذ أما التحديات الداخلية اليت تواجهها 
ئة مليون أمي، وحنن يف العقد األول من األلفية يف وطننا العريب ما يقرب من م

 ورحم اهللا أمري ، مسرية التنميةيفً سلبا يؤثر، ومعظمهم من النساء، مما الثالثة
  :الشعراء أمحد شوقي إذ يقول

ًرضــــع الرجــــال جهالــــة ومخــــ   الوُ
  

ـــــــةو   ـــــــشأن يف أمي ـــــــساء ن ٍإذا الن َ ْ ُ  
  ج

أخطاء لغوية وهلجات عامية با وإىل جانب األمية هناك البيئة امللوثة لغوي
ك من كل جانب، وهناك ضبابية يف متثل ط بيمستشرية، وكلمات أجنبية حت
على تعليم اللغة  وذلك يف أذهان القائمني ،أهداف تعليم اللغة وتعلمها

ف ّعد يف اللغة املختارة يف املناهج عن احلياة النابضة الزاخرة، وختلُوتعلمها، وب
يف طرائق تعليم اللغة وتعلمها، وإخفاق يف غرس الشغف بالقراءة، وحمبتها يف 

ملتعلمني، وإخفاق يف إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذايت، وقلة ما نفوس ا
رتجم من األجنبية إىل العربية، ومن العربية إىل غريها، وقلة البحوث العلمية اليت ُي

فتور يف االنتماء والوعي اللغوي على و ،تعاجل مشكالت اللغة باألساليب العلمية
  .نطاق الساحة القومية

 اليت تواجهها لغتنا األم على الصعيدين الداخلي إن هذه التحديات
 تتطلب منا وضع اخلطط والسياسات اللغوية الرامية إىل العناية ،واخلارجي

ا ا، واالرتقاء    .بلغتنا واحملافظة عليها، وإتقان مهارا
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َّولقد كانت سورية سباقة على نطاق الساحة العربية يف جمال التعريب، 
 باللغة العربية، إذ إن جممع اللغة العربية يف ُيعىناح جممع َّوكانت سباقة يف افتت

امع اللغوية العربية، فقد كان افتتاحه عام   باسم ١٩١٩سورية يعد أبا ا
مع العلمي العريب   .ا

وها هي ذي اآلن سورية تضع خطة عمل وطنية للتمكني للغة العربية 
ل على تنفيذ بنود هذه ّبتوجيه من قائدها السيد الرئيس بشار األسد، وتعم

اخلطة، ويعد جممع اللغة العربية بدمشق املرجعية العليا يف كل ما يتعلق بشؤون 
  .لغتنا األم العربية الفصيحة


