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  المھارة اللغوية في التواصل

ر  اً صرفاً؛ يكتفي بالوصف والتنظي اً نظري لست أريد لھذا البحث أن يكون بحث
بالحديث عن  والتخطيط، ولكني أريد له أن يُتبع الوصف بالتطبيق، والتفكير النظري

ي ذ العمل د أن  .التنفي ا التواصلية البّ ي ضوء مھمتھ ة ف ارة اللغوي ة عن المھ إن الكتاب
ون ديدة ا تك ة العملش ة أي بالناحي ل أو تلحق لصلة بالواقعي رة بالعم ع الفك ي تتب ة الت ي

  . العمل بالفكرة

مّ  و يض وان، وھ ن العن راد م ان الم دأ ببي ا  وأب ل، فم ة والتواص ارة واللغ المھ
  المھارة؟ وعن أي لغة نتحدث؟ وماذا تعني بالتواصل؟

ال ان، يق ذق واإلتق ي الح ارة فھ ا المھ يء: أم ر الش هَمھ ر ب ه، ومھ ر في . ، ومھ
ا يصنعه  ده، أي ھو والماھر ھو من أتقن م ادة عن ه أصبح صنعه ع حتى إذا مھر في

ه  ام ب الصانع الذي يأتي بالشيء متقناً جيداً دون أن يتكلّف ذلك، ودون أن يجد في القي
ه أو دون الماھر ھو من تعوّ . مشقّة عليه د في ر المجھ ام بالعمل دون التفكي ى القي د عل

ادةبذل  ده ع ن في ! الجھد والمشقّة، أي إن اإلتقان أصبح عن ذي تمّك اھر ھو ال إن الم
ك  ك، أن يصبح مل اً علي فنّه، وأن تتمّكن في الشيء يعني أن يصبح الشيء سھالً ھين
نفَس  ا يخرج ال دك كم يمينك وطوع بنانك، وأن يخرج أو يصدر عنك، أو يأتي على ي

  .المھارة إتقان بال مشقّة: بإيجاز أن نقول وخالصة ما سبق. ال كلفة وال مشقّة فيه

ا  ة ألنھ وأما اللغة فلست أريد الوقوف عند ما ذكر لھا من تعريفات وحدود نظري
ار ة إش ت رمزي واء أكان روءة، أم منط ة،يس ة ومق ة مرئي موعة، أم مكتوب ة مس وق

  . فالغرض منھا في إطار عنوان البحث ھو التواصل

ين مكتوبة أو مسموعة، ھي الجسر ة، واللغة أيا كانت، إشارة أو كلم الواصل ب
 المتكلم والمخاطب، أي بين المرسل والمتلقي، بل لو انطوى أحدنا على نفسه وتابع ما

ا  يفّكر فيه لوجد اللغة أداة حديثه ا الصامت كم ة ھي أداة تفكيرن إلى نفسه، أي أن اللغ
اطق ا الن ا . ھي أداة أو صوت فكرن نفس م ة حبيسة ال ر أو وتبقى اللغ دام اإلنسان يفّك

ه ع نفس ره، ! يتواصل م ع غي ل ليتواصل م إذا أراد أن ينتق ر، فف ع اآلخ تكون أي م س
ة ة ھي أول خطوات انطالق اآلخر اللغ ا التصالھا ب ن فرديّتھ ا م ق ..األن ، ھي الطري
ة  ،الواصلة بين المرسل والمتلقي ر من منظوم واللغة ليست في تحقيق ھذه الصلة أكث

ومن الجدير . ق اصطلح القوم أو الناطقون بھا على ألفاظھا ومعانيھاصوتية ذات أنسا
ھا بالحديث  د أن نخّص ا نري ا بالصوتيّة ألنن ة ھن ا وصفنا اللغ ى أنن بالذكر أن نشير إل

ً (بوصفھا    . يتواصل به الناس كل الناس) كالما

مل  ات، ويش ي المحادث فھي ف ظ الش مل اللف واتاً يش اً أي أص ة كالم ون اللغ وك
التعبير الذي يتطلّب النطق اءة التي تتطلب الفھم الشَّديد لما يُقرأ أو يسمع، وتشمل القر

ه ذلك تكون . السليم للحروف والكلمات والتراكيب، ولكل منھا صفاته وشروط نطق وب
ة ،المھارة اللغوية شاملة لكل ما سبق ى الحذق في اللغ ة عل اً في الحديث أو  ،دالّ نطق
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ر الكالم، وسالمة في القرا رأ، وصّحة في التعبي مع أو يق ا يُس م لم ءة، وسداداً في الفھ
  .وھي األمور التي يدعو االجتماع البشري إلى الحاجة إليھا. عن المراد

ا وصيغ  اء مفرداتھ م بن ام يحك ى نظ ة أصالً عل ة قائم ة منظوم ت اللغ ا كان ولم
وم بالصرف والنحو ين العل ه ي ،ألفاظھا وقواعد تراكيبھا مما يعرف ب ا أن فإن نبغي لن

ك التي ينطق اجتماع نبين ھنا أن اللغة التي يحتاج إليھا ا اللسان أو  البشري ھي تل بھ
د وم وقواع ن عل ك م ا وراء ذل ة بم ر عناي م دون كبي ا القل ب بھ ل . يكت إن التواص

وھذا يعني أن المھارة في التواصل ! االجتماعي يحتاج إلى اللغة نفسھا ال إلى علومھا
ل يعني أن اللغوي، وھي الت ة، ب وم اللغ ة في عل ا، ليست بالعناي ى بلوغھ ي نسعى إل

انية وھو شيء  ادة لس يّة أو ع ة نفس اھتمامنا يجب أن ينصرف إلى اللغة التي ھي ملك
ات . آخر غير اھتمامنا بعلوم اللغة التي يأخذ تعليمھا كل جھودنا في المدارس والجامع

ن ! كتھا وبين من يتقن اللغةوإنه لفرق كبير بين من يتقن اللغة بامتالك مل ورحم هللا اب
ة، وھي صنعة مكتسبة وانين اللغ ة  ،خلدون الذي فّرق بين معرفة ق ة اللغ ين معرف وب

ة إنه الفرق ! وھي ملكة ة وعلمي ة نظري بين من يعرف صناعة من الصناعات معرف
ين سنة أن المشكلة ال ذ أربع ة وال يعرفھا عمالً وال تطبيقاً، وأذكر أنني كتبت من لغوي

ذين بّحت أصواتھم بالشكوى من ضعف بيّ و! تاحھا بأيدي النحويينليس مف نت أن ال
اھج  ا في من ى أنھ المستوى اللغوي يخطئون الطريق حين يبحثون في حّل المشكلة عل
ك  ونھم السبب في ذل النحو، ويخطئون في حكمھم حين يھاجمون النحاة ويتھمونھم بك

  .الضعف

ون ال ا، إن آالف الطالب يتعلم ي امتحاناتھ اح ف ون النج ة، ويحقق د النحوي قواع
  !وقّل منھم بل ندر من يملك لسانه أو يحسن الحديث بعربيّة واضحة صحيحة

نجح  إن الجامعات ميادين لتعليم العلم، وللتدريب على البحث العلمي، ولكنھا لم ت
  !في إكساب الطالب المھارات اللغوية

دارس والجامعات ال  افي إن تعليمنا في الم ام الك ة االھتم ارات اللغوي تم بالمھ يھ
يلة التواصل  ة نفسھا، ووس ة ال باللغ وم اللغ وإنما يھتم بالمھارات العلمية الخاصة بعل
د  د يفي ا رواف ذه كلھ ا، وإن كانت ھ ھي اللغة نفسھا وليس نحوھا أو صرفھا أو بالغتھ

ة أوالً، ول ا ليست ھي اللغ ه، ولكنھ يست ھي التي منھا صاحب اللغة في تحسين لغت
توجد اللغة ثانياً، إنھا تأتي في مرحلة تالية الكتساب اللغة، وعند ذلك تكون مفيدة لرفد 

ى ممارسة . اللغة أو ترميمھا أو تحسينھا وتجويدھا يلة إل وم ھي الوس وليست تلك العل
  .اللغة والتواصل بھا

منذ أن يكون  إن المھارة اللغوية حاجة البّد منھا في كل اجتماع بشري، إنھا تبدأ
ال  مع اإلنسان إنسان آخر، لذلك ذكرت في القرآن الكريم بعد خلق اإلنسان مباشرة فق

الى  انتع ه البي ق اإلنسان علّم ي ھي  خل ة الت اع إال باللغ ق لإلنسان اجتم ال يتحق ف
  .وسيلة إلى التواصل
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وصاالً ومواصلة وتواصالً، أي  واصله: اصل فھو ضّد التقاطع، نقولوأما التو
واصل كل منھما اآلخر، فصيغة التواصل ببنائھا تدّل على التشارك وعلى أن فعلھا ال 

اع ة اجتم ا صيغة اشتراك وبني والتواصل اللغوي يعني . يصدر من فاعل واحد، إنھ
  .الصلة عن طريق اللغة بين المتكلم والسامع، أو بين المرسل والمتلقي

ا وسائله المختلفة والمتنوعة لوإذا كانت للتواص ، فإن اللغة عامة والصوتية منھ
والً  رعھا وص راً وأس ا آث افة وأبلغھ دھا مس دى وأبع ائل م ب الوس ي أرح ة ھ خاص

ار ى . وأكثرھا انتشاراً وأسھلھا نشراً لألفك اس عل ة الن د اإلعالم في مخاطب د اعتم وق
ا من صوتية مسموع ة كلھ واع اللغ تخدام أن ةاس روءة، ومصّورة ملّون ة مق  ة ومكتوب

  . مشاھدة، ليستثمر جميع أنواعھا في تواصله مع المتلقّين ومتحركة

ة في  ا وظيف ونحن نُعنَى باللغة المنطوقة كما نعنى باللغة المكتوبة ألن لكل منھم
التواصل اإلنساني، فالمكتوبة ھي التي يتم بھا التواصل مع األسالف والماضين الذين 

ا إرثھ وا لن ذين ترك ك ال مع أصواتھم، أولئ د نس م نع ارھم ل ومھم وأفك افتھم وعل م وثق
ا المنطوق ة، وأم ة فمكتوب ع ـنة المحكيّ لنا م يلة تواص ا وس ا ألنھ ارة فيھ توخى المھ

ا موضعھا . المعاصرين ى حساب األخرى، فلكل منھم وال يجوز أن نھمل واحدة عل
افي  اء الفكري والثق ولكل منھما أھلھا، وإني أعزو بُعد الكثيرين عن اإلحساس باالنتم

راث أعزوه إلى ضعف وقومي عامة واللغوي خاصة إلى األمة، بل ال سيلة اتصالھم بت
تَّ  ا ب نھم مم ھم أم د إحساس بھم وجّم ر !. نس لفھا من فك ه س ا أنتج و م ة ھ راث األم وت

ة  ال المتتالي ه األجي اً، وتلقّت ع عصرھم زمان اً، وم تھم مكان ع بيئ ٍل م د تفاع ة بع وثقاف
ذي  وأضافت إليه ما أنتجته واستحدثته من ة ال فكر وثقافة، فكان كل ذلك ھو إرث األم

ا األرض  دم لھ ز، ويق ا المميّ ا يجّسد شخصيتھا ويظھر طابعھ الصلبة التي تقف عليھ
ى  والتي تبني ة عل ال األم ا يضمن استمرار أجي ذا م ا، وھ ا ثوابتھ تمّد منھ ا وتس عليھ

د ك . نسق حضاري واح ي ل تقبل، ينبغ ى صنع المس ك عل اض بعين راث م أن إن الت
ر عنده، بل استلھمه وتجاوزه  تقبل، وال تعرفه، وأن تتصل به، وأالّ تتحجَّ لتصنع المس

ة أخرى تھجره لئال تنقطع عن أصلك وجذرك وتاريخك  لتجد أنك أصبحت من أم
  !غير أمتك

ي  ك، ويبق ي حضن أمت ك ف ى جذرك، ويبقي ذي يشّدك إل ل ال ة ھي الحب إن اللغ
  .جداناً نابضاً في قلبكأمتك قلباً نابضاً في وجدانك، أو و

ا أن تھمل  ات تاريخھ ال يجوز ألمة حريصة على استمرار حياتھا واتصال حلق
م الماضي  ى فھ ه المسار إل وب، ألن م المكت واحداً من المسارين؛ مسار المھارة في فھ
م الحاضر والعيش  ى فھ ه المسار إل ارة في المنطوق، ألن واالتصال به، ومسار المھ

ه ا يجعل. في ذا م ام وھ وم من األي ة حتى ال تصبح في ي ة مكتوب ة العاميّ ل اللغ ا ال نقب ن
ة ه بالعاميّ ه أو في ة من م تكتب كلم ذي ل تھم ال ! حاجباً بين أجيالنا القادمة وبين تراث أم

ة  ي أم ه، ويكف ع عاميّت ل مجتم ه، ولك ل عصر عاميّت ا ألن لك ا فھموھ ت لم و كتب ول
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ق، دمير وتمزي ا من ت ّر في تاريخھ ا م ت، ومن انحراف  العرب م ة وتفتي ومن تفرق
  .وضالل وفرقة وضياع

ذا المستوى من  حدة فألن ھ ة الموَّ ة المنطوق ونحن حين نتطلب المھارة في اللغ
ين الشعوب في العصر  راد في المجتمع الواحد، وب اللغة ھو سبيل التواصل بين األف

  .الواحد، وبين األجيال في األمة الواحدة

ه إن اللغة ھي أداة التعبي ل ب ر عن حاجات الناس اليومية، وھي الوعاء الذي تنتق
ة م الالحق ى األم ا إل ا وتجاربھ ابقة وعلومھ م الس رات األم ذي . خب تودع ال وھي المس

د  ه نري يتراكم فيه الحصاد الفكري والمخزون الحضاري على مدى الدھور، ولذلك كل
ة، ال تمّزق ة واألمكن ر األزمن ة واحدة النسق عب ا لغ رق أن تبقى لن ات وال تف ا العاميّ ھ

وحسبنا لمعرفة مدى قيمة اللغة أن نتصور كيف كان يكون العالم لو . بين الناطقين بھا
تھا أن نتصّور اكما يكفي لنعرف خسارة األمة في تعّدد لغاتھا وعاميّ ! لم تكن ثمة لغة؟

ة و كانت لغ  كيف كنا نكون لو كان لكل قطر عربي لغته المحليّة الخاصة به؟ وكيف ل
  !القطر الواحد تتغير وتتحّول من عصر إلى عصر؟

وب  راءة المكت ارة ق ي مھ ة ھ ارة المطلوب ى إن المھ اء عل ه، واإلنش ة فھم بغي
ا ھي سمته، لن المطلوب منھ كفل االستمرار وبقاء االتصال، وأما المھارة في النطق ف

ا في ل م، كم ا العرب كلھ دة التي يفھمھ ة الموحَّ ة المنطوق االت المھارة في اللغ ة مق غ
  .الصحف ونشرات األخبار

ة ال ويخط ّدعي أن العاّم ن ي الط م ن ئ أو يغ رة م ھلة الميسَّ ة الس ذه اللغ م ھ تفھ
ي  ة ف ث، ألن العام ي المحاضرات واألحادي وم ف ون الي تعملھا المثقف ي يس ة الت العربي
و  ار، ول ة من نشرات األخب جميع بالد العرب يفھمون ما يصدر عن العواصم العربي

ذاعأذاع ا ي ر العرب م ! ت بعضھا أخبارھا بلھجاتھا العاميّة ولغاتھا المحليّة لجھل أكث
بھم  فليِع ذلك أدعياء العروبة والقوميّة من دعاة العاميّة وناشريھا في معاجمھم وفي كت

  ! وفي إعالمھم

وال قيمة للغة إذا لم تحقق تواصالً إنسانياً في الفكر والشعور، لذلك ينبغي لھا أن 
ل، أي ھي تكون  ى جي واحدة موّحدة في األمة، وھي وسيلة انتقال المعرفة من جيل إل

ل  وم في كل جي ة كل ق التواصل بين أجيال األمة عبر العصور، ولوالھا لبدأت معرف
إنھا وسيلة التقارب اإلنساني بين األمم، وسيلة االتصال في األمة الواحدة ! من الصفر

ين  د، وب ي العصر الواح عوب ف ين الش يلة التواصل ب ر العصور، ووس ال عب األجي
اء  ين أبن ة ب وطن الواحد، وال لحم االجتماعي بين األفراد في المجتمع الواحد، وفي ال

ة الواحدة الجامعالوطن ا ه وطلواحد إال باللغ ا اختلفت ة لكل أبنائ ه، مھم ه وأطياف بقات
  .ھا وأديانھا وانتماءاتھاأعراق

ي ا ارة ف ين المھ دماء ب ّرق الق د ف ي وق الم أو النطق، فف ي الك ارة ف ة والمھ لكتاب
د رين  ،كتاب أدب الكاتب البن قتيبة مثالً باب لتقويم الي د الكثي ه عن ق علي ا أطل وھو م
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ويم اللسان. باب الخطّ أو باب الھجاء ويعنون به اإلمالء اب تق ، وعنده باب آخر ھو ب
  .بما يتصل بموضوعات النطق واللھجات وھو باب يعنى

ارة االستماع و وإن المھارة ارة الكالم افي اللغة المنطوقة تتضمن مھ م ومھ لفھ
ام م الممارسة. واإلفھ دريب ث ارة إالّ بالسماع والت ذه المھ ماع  ،وال تتحصل ھ ا السَّ أم

تقن، أو ! فأجيالنا اليوم محرومة منه م ال ي م، أو معلّ ن يسمعون؟ من إعالم ال يعلّ ومّم
  !بيئة فاقدة لغتھا

دّربون؟ و ن يت د وأي تم بالقواع ات تھ دارس والجامع ي الم دريب ف احات الت س
الفكر ى ب ة وتعن ة أو  ،النظري ى المحادث دريب عل ان أو الت ام باللس ا االھتم در فيھ ون

ليمة األداء  ،الحوار ة س ى التواصل بلغ ائم عل ذا السلوك اللغوي الق وأين يمارسون ھ
هوقد أوجدنا لكل شيء بيئة أو ساحة تصلح للتدر ؟واضحة الفكر ان  ،يب علي سواء أك

ا شيءذلك ال ك من ،سيارة يتدرب على قيادتھ ر ذل ا أو غي رة يلعب بھ ألعاب إال  أو ك
دارس والجامعات اللغة فقد تاھت في حياة النشء ة في الم ! حتى في ساحاتھا الطبيعي

حيح  ه والتص ة، وللتوجي دريب والممارس احات للت ى س ة إل د الحاج ي أش ي ف وھ
ى ال تنحرف اد، حت ا نر ،أو تضلّ  واإلرش اً مبصراً الألنن لوكاً واعي ة س د اللغ ادة ي ع

  .صّماء عمياء

اء العرب دريب ألبن وادي ساحات ت ان  ،لقد كانت الب ا، وك وھم إليھ لھم أھل يرس
دونھم معونھم ويقلّ الحة يس دوة ص حاء ق راب الفص ر  .األع ى الحواض ادوا إل إذا ع ف

ات الشعر وا درجة .. سمعوا آيات القرآن وأبي غ حتى بلغ ارة في سلوك لغوي بل المھ
 ً يم في المدن  ،ولكن ذلك لم يستمر. الغاية سماعاً وفھماً وتحّدثاً وإفھاما بل أصبح التعل

ثم أصبح االھتمام منصرفاً فيه إلى اإلعراب  ،دروس تلقين واھتماماً بالقواعد النظرية
و رون ممن يتقن ن وما إليه، ونسي الغرض من النحو ومن اإلعراب حتى أصبح كثي

ة  ار بلغ ا في نفوسھم من خواطر وأفك اإلعراب النحوي عاجزين عن اإلعراب عّم
اذوا النحو واإلعراب آلة لھا فضيّعسليمة واضحة اتخ د  !!وھا وظلوا متمّسكين بآلتھ لق

  !!غرقوا في علوم اآللة وعلوم اللغة ونسوا اللغة نفسھا

ونھا ملكة وھا من كلى معلمي العربية كيف نقلورحم هللا ابن خلدون الذي نعى ع
وم ! إلى جعلھا صناعة وم تق ان عل ى إتق ا إل وكيف تركوا إتقانھا في نصوصھا وأمثلتھ

  !على قوانين المنطق والجدل

دنا  م ساعة يسمع الطالب عن ا ك نا وجامعاتن أال يجدر بنا أن نحصي في مدارس
ة لغة سليمة؟ وكم ساعة يتحدث فيھا بلغة سليمة أو يتدّرب عليھا؟ وكم مرة يك لَّف كتاب

ك  دام ذل ا المعاصرة؟ إن انع موضوع محدَّد؟ وكم مرة يكون الموضوع متصالً بحياتن
ي التواصل  ر وف ي التعبي ة وف ي اللغ ين ف باب ضعف المتعلّم م أس ن أھ و م ه ھ أو قلّت

ه .. اللغوي  اً علي ومع ذلك نرى النقد يوّجه في أكثر األحيان إلى النحو ويصبح ھجوم
اً وتدر ً موضوعاً ومنھج ا ه !! يس دھا ولكن ة وال يوج م اللغ و ال يعلّ ا أن النح د علمن وق

  .يرّممھا ويصّححھا بعد أن توجد
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ر  ى التفكي ة إل ر محتاج ادة غي ة إال إذا أصبحت ع ي اللغ ارة ف ان وال مھ وال إتق
ه األم خاصة باستحضار  ة وبلغت انه باللغ ق لس ين ينطل دِّث ح وم المتح ل يق ا، وھ فيھ

لتفكير فيما ينبغي أن تكون عليه من حركات اإلعراب، ومن األلفاظ أو المفردات، وا
رة  ترتيب في الجملة أو التركيب، وھو في الوقت نفسه منصرف بذھنه إلى شرح الفك

  التي يعرضھا في حديثة؟

ذلك أسلوبھا أو ت أسلوبھا في التواصل، وللعربية كوال شك أن لكل لغة من اللغا
رة أساليبھا التي تستعين فيھا باأللفاظ  والمعاني أو بالشكل والمضمون إلخراج كل فك

ى غ المعن ر ليبل اليب التعبي ا  ،ھن المخاطب في أحسن صورةذ بما يناسبھا من أس وم
تكلم  وغ الم ة التي ھي بل ة اللغ ا تحقق مھم ة بالغة إالّ ألنھ سّميت البالغة في العربي

ر مكتف بإسم ؤثراً غي اً م اَق نفسه بلوغ اعه المعنى أو بفكرته ذھن المخاطب أو أعم
ل  إنه يريد من وراء اللغة أن يوصل األثر إلى أعماق النفس، ... إيصاله إلى أذنه وق

 ً   ] ٦٣/النساء[  لھم في أنفسھم قوالً بليغا

د  ة عن تعمال اللغ ي اس وف ف ه ال يصّح الوق ي أن ي التواصل تعن ارة ف وإن المھ
دوات مجّرد اإلفھام أو اإلبالغ كما يقول بعض المتحّدثين، فلق رة في ن د سمعت غير م

ّرت عن  د أو عب ا تري حاجتك فھي ومحاورات من يقول إن أي مفردة أو لغة بلّغت م
ة بيان الخطأ فيه، وخاصة في لغة كلغوھذا أمر يجب التوقف عنده و! كيفتك ا العربي تن

ة  ة اللغ تقة من وظيف ا مش التي وصلت العناية باإلبالغ فيھا إلى أن جعلت البالغة فيھ
ي  الغالت ي اإلب ن ... ھ ي أحس ى المخاطب ف تكلم إل ن الم ى م ت وصول المعن وجعل

ن كل من أفھمك إ –وقد قال أحد بلغاء العرب مرة، وھو العنّابي . صورة ھو البالغة
ال اً فق رد أن كل من  :حاجته فھو بليغ، فعلّق الجاحظ على قوله شارحاً ومبيّن م ي ه ل إن

وم  أفھمنا حاجته بالكالم الملحون والمعدول ه محك ه أن عن جھته والمصروف عن حقّ
ا عن النبطي ة الفرس ... له بالبالغة كيف كان، ونحن فھمن م عن حمحم ل نحن نفھ ب

ّرد ومن جعل ا. لكلب كثيراً من حاجاتهوصفاء السنّور وعن الحمار وا لبالغة ھي مج
 ً   !!الفھم فقد جعل الخطأ والصواب واإلغالق واإلبانة كلّه سواًء وكلّه بيانا

اني و دار المع تكلم ألق ة الم ى وجوب معرف ون العرب النظر إل د لفت البالغي ق
الم اليب الك تالف  ،وألس اطبين واخ امعين أو المخ دار الس ين أق ا وب وازن بينھ وأن ي

دار المقامات سقار الكالم على أقدار المعاني، وياألحوال والظروف حتى يقسم أقد م أق
  . )١(وأقدار المستمعين على أقدار الحاالت

ه ا في قلب ه م انه كن ارة لس  ،وقد جاء في لسان العرب أن البليغ ھو الذي يبلغ بعب
! وذلك ھو اإلعراب عما في النفس والبيان عن المراد، وما قيمة اللغة إذا لم تقم بذلك؟

  وھل للغة وظيفة أخرى غير اإلبالغ وھو تواصل بين متكلم وسامع؟ 

  .بما في نفسه نفس المخاطب إن أفضل صور التواصل ھو أن يبلغ المتكلم
                                                            

  .وما بعدھا ١/١٣٨انظر تفصيل ذلك في البيان والتبين  )١(
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ال ر البالغة فق و ھالل العسكري حين ذك ه أب ر عن ا عبّ ذا م البالغة من : "وھ
اه: قولھم غ الشيء منتھ ة . بلغت الغاية، إذا انتھيت إليھا، وبلّغتھا غيري، ومبل والمبالغ

ه ى غايت اء إل ي الشيء االنتھ ب . ف ى قل ى إل ا تُنھي المعن ة ألنھ ة بالغ مِّيت البالغ فس
ها امع فيفھم ة  )٢( ."لس تقن التواصل بلغ وم أن ي ئ الي ّي الناش ل العرب ن للجي ن أي وم

وم  ه الي ان لغت أصبحت بينه وبينھا آماد من البعد وكثافة من الُحُجب؟ لقد حجبه عن إتق
  :أسباب كثيرة منھا

ابكة  - ا المسلسالت والش غلته عنھ د ش راءة، وق ت(اإلعراض عن الق ) االنترني
  .لحياة المعاصرةوكثير من مغريات ا

رآن واألدب  - ن نصوص الق وظ م ي المحف ر ف ة، والفق روة اللغوي ي الث ر ف الفق
 .والشعر
 .القصور في فھم المسموع والمقروء -
 .العجز عن تلخيص ما يسمع أو يقرأ -
 .عدم المباالة باللغة العربية، وعدم االھتمام بصّحتھا أو سالمتھا -
 .وميةغلبة اللغة العاميّة على ساحات حياتنا الي -
 .غياب القدوة اللغوية الصالحة في اإلعالم، وفي المدارس والجامعات -

ة بالممارسة  ارة في اكتساب اللغ وتتلخص ھذه األسباب في عدم تحصيل المھ
ا  تبكوننا فقدنا البيئة التي أكسب ر في بيئتن العرب لغتھم وجعلتھا سليقة لھم، فنحن نفتق

وظ المعاصرة إلى لغة صالحة لالقتداء إذا سم من عت، ونفتقر إلى مخزون من المحف
ي محفوظه ذي يغن ع ال ديد أن  ،عن المسموع األدب الرفي ر الش ذا الفق ع ھ ا م أنَّى لن ف

  !يحّصل أبناؤنا سليقة أو أن يمارسوا سلوكاً لغوياً سليماً؟

د في  ،لقد غابت القدوة عن المتكلم؛ فلم تعد أذنه تسمع ما يصّح أو يجمل م تع ول
  .فوظة تمّده أو ترفده أو تغني لغتهذاكرته نصوص مح

  :لقد مّر اكتساب العرب لغتھم عبر تاريخھم بمراحل جديرة بالتأمل

انوا  ىك ة األول ي المرحل رون الحواضر ف ي  يھج يش ف ون للع صغاراً وينطلق
  .البوادي فيتنفسون أنظف ھواء ويسمعون أفصح لسان

ا والم بعد االستقرار في الحواضر المرحلة الثانيةوكانت  دن مرحلة حفظوا فيھ
ك  ان من كل ذل ال، فك وي وخطب وأمث رآن وحديث نب يھم من شعر وق ا وصل إل م
زداد غزارة  ه وكانت ت ذخيرة تمّد صاحبھا بمعين من نماذج لغوية استقّرت في ذاكرت

ون عليھا مما حفظوھا ينسجون على منوالھا، ويضيفكلما تقّدم بھا الزمان، فكان الذين 
ان . ..تفيض به قرائحھم ذي ك ى أواخر العصر العباسي ال ة إل ذه المرحل واستمرت ھ

  ... المتحدثون فيه يتفاوتون في أساليبھم تفاوت ثقافاتھم وبيئاتھم ودرجة تعلمھم

                                                            
  .٦:كتاب الصناعتين )٢(
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ةوجاءت  ة الثالث ا التي غلبت  المرحل دأ الطابع فيھ م، وب عناصر وشعوب وأم
ة العربي الفصيح ينحسر، وبدأت طريقة التعلّم واالكتساب اللغوي  م اللغ ل من تعلّ تنتق

ا م علومھ ى تعلّ ابھا إل ات والحواشي.. واكتس رت كتب الشروح والتعليق وأصبح . فكث
د .. العلم حدوداً وتعريفات م يع ا، ول اطق بھ داً للن لم يعد اكتساب اللغة ممارسة وال تقلي

ون والمختصرات ات والمت ا ھو حفظ للحدود والتعريف ... حفظاً لروائع األدب بقدر م
ً وأصبح ا و إعراب واً، وأصبح النح ة نح الم.. ت اللغ وب الك اس أب ى الن  ،وضاقت عل

ا  المرحلة الرابعةوجاءت في عصر النھضة العربية  ق منھ ين طرائ ا ب فتوّزعت أمتن
النحو  ام ب ي واالھتم عر التعليم ون والش ظ للمت ة الحف ابع طريق ذي يت ديم ال الق

  .رق تعليمية مستوردة، ومنھا الذي يقلّد ما وصل إليه من ط...وباإلعراب

دھا وال  ة وقواع وم اللغ ات عل دارس والجامع ي الم م الطالب ف وم نعل ونحن الي
  !نعلمھم اللغة نفسھا وال كيفية اكتسابھا

ة سنة ى مئ د عل ا يزي ذ م ه أسالفنا من ا  ؛لذلك ما زلنا نشكو اليوم مما شكا من إنن
رن نشكو من ضعف العربية على ألسن الناس، وھي شكوى قديمة زاد  ى ق عمرھا عل

ا  ى المسؤولين في مصر، وأشارت إليھ ميّة رفعت إل ارير رس ونصف، وسجلتھا تق
    )٣(كتب التاريخ الثقافي لذلك العصر

اب قضية  الم الكت ين وأق ى ألسن المتكلم لقد أصبح الضعف في اللغة العربية عل
ثكسائر القضايا العرب امة في البالد العربية، بل أصبحتاجتماعية ثقافية ع م تلب ة ل  ي

ين  أن صارت ه ب ع األصوات في م ترتف ا ذات موس اً، وأصبحت كغيرھ مرضاً مزمن
واج  ة تحت أم ا يختفي من أمراضنا االجتماعي الحين والحين ثم تخفت وتختفي مع م
حياتنا ومشكالتنا وقضايانا األخرى التي تتجدد ويطوي بعضھا بعضاً دون أن ينتھي 

ا تصبح!! ملف قضية واحدة منھا ة، أو  إنھ ة المزمن لة أمراضنا العربي ة في سلس حلق
يّة  ات المرض ل النوب ؤتمرات ب دوات والم كل الن ذ ش ي تتخ كالتنا الت ايانا ومش قض
ا  ررة تختلف أمكنتھ د سنة في اجتماعات متك المتكررة المتجّددة التي نجتّرھا سنة بع

أخ ر، وتكون حصيلتھا وأزمنتھا وشعاراتھا ولكنھا ال تقّدم وال تؤخر، وال تتقدَّم وال تت
دعائي  د أن ينتھي اإلعالم ال ى الرفوف بع ركن عل أسفاراً من قرارات أو توصيات ت
ي  ة الت ة النمطي ا العربي ن حياتن ورة م ك ص ازات، وتل فھا باالنج ا ووص ن إعالنھ م

ّل مشكلة ا خطوة، أو تنھي قضية، أو تح ّدم بن اة ! تراوح مكانھا دون أن تتق ا الحي إنھ
ة المعاصرة  تغلالعربي ل المس ول المحاصرة ةقذات السالس ويه! والعق د وصل تش  لق

ر الحياة العربية المعاصرة إلى استبراد مشكالت أمم غير أمتنا،  وأمراض شعوب غي
ّدرونھا عبنا، يص ان ش ات واللج أليف الجمعي ى ت ارع إل ا ونس ؤتمرات  .إلين د الم وعق

ا ول لھ راح الحل ا واقت ل أم سواء أكان ،والندوات للبحث في أخطارھ الم الطف ت في ع
ارب  يلة من وسائل تق ك وس عالم المرأة أم األسرة أم األخالق أم القيم، حتى أصبح ذل

  !في بحر العولمة عدوى لتصبح جزءاً من العالم وموجةاألمم بال
                                                            

  .عزة عبد الكريم. كتاب د )٣(
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ى النحو  ز عل ى التركي ادت إل ة ق ك الشكوى من ضعف اللغ والعجيب أن كل تل
ه راب  ،وتعليم ى اإلع و عل ي النح زوا ف هورك رب  ،وتطبيقات الد الع ي ب ت ف وقام

ا  ا منھ ده، عرفن محاوالت بدأت وما زالت إلى يومنا ھذا في سبيل تيسير النحو وتجدي
ات  ان والجامع راد واللّج دي األف ى أي ي مصر عل ا ف ي باش د عل ام محم ذ أي دأ من ا ب م

ة ة المختلف بالد العربي ا ... ووزارات المعارف والتربية في ال ا أرى  –وھي كلھ  –كم
ليست الدواء الشافي من ضعف اللغة الذي نشكو منه لسبب بسيط ھو أن النحو ال يعلم 

اً وال  ،اللغة اً وال خطي اً وال أدبي وحفظ عشرات المتون النحوية ال يجعل صاحبھا كاتب
  !!ماھراً في النطق والكالم

دف ون الھ أ الدارس د أخط ر  ،لق ه تغيي ي علي ة ال يقض ي اللغ عف ف فالض
طلحات النح رابالمص يط اإلع ة، وال تبس تخدام .. وي ى اس اج إل وى تحت ة لتق إن اللغ

ا  ،اللسان والتّدرب على النطق بھا سّوية سليمة ز عليھ وھي المھارة التي غاب التركي
  !فغابت في محافالنا وفي إعالمنا.. في كل محاوالتنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا

ارة في األداء إن إتقان اللغة لتكون أداة جيدة للنقل والتواصل  في حاجة إلى المھ
ة فاھاً وكتاب حيح ش ر الص ليم والتعبي تمعت ،الس ا اس ي طالم فاھاً ألنن ول ش ى  وأق إل

ي  بس ف بب اللّ روفھم تس ارج ح ت مخ ين كان ة ومحاضرين ومثقف ن طلب ّدثين م متح
انوا يحرصون القد أدركت كم أفادنا الذين علَّمونا قر... الفھم ءة القرآن صغاراً حين ك

د راءة بالتجوي رأ ق م نكن نق ا ل ع أنن ا م ى صفات الحروف ومخارجھ ا .. عل م أفادن وك
ر وقصائد من الشعر  ى تسجيالت لنصوص من النث الذين كانوا يعلّموننا اإلصغاء إل

  ...يقرؤھا المتقنون من األدباء

اً ال ين سنة تقريب ذ أربع ام حتى أسمع من إذاعة  ما زلت أذكر أنني كنت من أن
اء راءة واإللق د الق ا رجل يجي ده... دمشق قراءات شعرية يلقيھ م خلف من بع  خلف ث

  !أضاعوا مخارج الحروف وأجادوا تمطيط الكالم

ت أ - د بح ة ذات غلق ول إن اللغ ن نق واتنا ونح عين؛ ص ايتين أو ذات موض
ا أداة  الموضع األول ھو الذي ندرسھا فيه لذاتھا، وأما الثاني، وھو غايتنا ھنا، فھو أنھ

  . إلتقان غيرھا من العلوم ووسيلة الكتساب المعرفة

ا ل م ي ك تعملة ف ة مس ت اللغ تعلّم إال إذا كان لھا الم ة ال يحّص ارة اللغوي  إن المھ
ائر  فة وس نفس والفلس م ال يات وعل ا والرياض اريخ والجغرافي ي دروس الت مع ف يس

ة موضعين، عُ . المقررات التعليمية ة إن للغ امھا الجامعي ا في أقس ا بموضع تعليمھ نين
ي في اني، وھ عھا الث ام بموض ا القي ة، وأھملن رفاً وبالغ واً وص ر  هنح يلة التعبي وس

درس النظري ،العملي ا  يجب أن. وليست موضع ال ع تعليمن أن نغرس يكون في واق
ان الطالب  ي أذھ بلھم-ف ين من ق رراً لمعلمي العربي -والمعلم ة ليست مق ة أن العربي

ا  ط، ولكنھ ة فق يس موضعھا دروس العربي ة لنفسھا، ول ادة تعليمي وحدھم، و ليست م
دروس وكل  ررات، وأن موضعھا ھو كل ال موضع اھتمام كل المعلمين في كل المق
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وة وعنوان عروبته، وسياج حفظه ھي صن وكل الساحات وكل الوطن؛ ألنھا األنشطة
  .وصونه 

رراً  ا مق دارس والجامعات  إن نقل اللغة العربية من كونھ درَّس في الم ياً ي دراس
ن  ا ع ا أمتن رت بھ ا عبّ ا المعاصرة كم ن حياتن ه ع ر ب اً نعبّ رراً وطني ا مق ى كونھ إل

ا إن . حضارتھا يجعلنا نعيش ويجعلھا تعيش معنا، وفي معايشة اللغة حياة لھا وحياة لن
ة تقصيراً مشيناً يلحق اللغة والثقافة، ويلحق الشعور الوطني والقومي  حين نجعل اللغ

ر آخر،  رَّ ياً كأي مق موضع اھتمام معلمي العربية وحدھم، وحين نجعلھا مقّرراً دراس
ى اختالف ! وكأي لغة أخرى ندّرسھا ألن الحق أنھا موضع اھتمام جميع المعلّمين عل

ون مو ل يجب إن تك واطنين والمسؤواختصاصاتھم، ب ع الم ام جمي ي ضع اھتم لين ف
إنھا يجب إن تكون موضع اھتمام الجميع في الحياة . قافة واإلعالمالتربية والتعليم والث

ه ي كل وطن العرب ي ال ا ف ة كلھ ة والثقافي ة والقومي الم . الوطني رز دور اإلع ا يب وھن
ة  ،ومؤسساته في نشر العربية السليمة ويبرز دور التوجيه في وزارات التربية والثقاف

ليم ر الس يحة والتعبي ة الفص ام باللغ ي االھتم ه،  ف ة ل ك والدعاي ى ذل دعوة إل وال
ة، ولمن  وتخصيص المسابقات والجوائز لمن يتقن الحديث بالعربية، ولمن يتقن الكتاب

  ...يتقن اإللقاء نثراً وشعرا

لقد رأينا اإلعالم عند غيرنا يسبق المؤسسات التعليمية في الدروس اللغوية التي 
في مستواھا وفي طرق عرضھا، ويفوقھا قدرة في تنويع الدروس  ،يقّدمھا للراغبين

ه  والشك أن اإلعالم العربي قادر على إكساب المھارة العاّمة في اللغة، تلك التي توّج
ة خاصة؛ ر المختصين بالعربي ين من غي ى المثقف ة وال ادر  إلى المواطنين عام ه ق ألن

بية ن يكون قدوة ومثاالً للمتحّدثين، وقادر على غرس القيم اللغوية من حّب للعرعلى أ
وم في حاجة  وإعالء لمنـزلتھا في نفوس المستمعين عامة والناشئين خاصة، فنحن الي
ر  ر المشكِّكون وكث ر الطاعنون وكث د أن كث ة بع ة األم ّز بلغ ق روح تعت ماّسة إلى خل

  . الداعون إلى اللغات األجنبية  والى اللغات واللھجات العاميّة

ة بمفردات ى نشر اللغ ادر عل م إن اإلعالم ق دة ث ّدة، ووح دالالت الموح ا ذات ال ھ
وحه،  ر ووض دة الفك ى وح ؤدي إل وض، وت بس ودون الغم ول دون اللَّ ة تح الدالل
ي  ا ھي الت ة ألنھ ة الدالل م عناصر اللغ إن أھ ة ھي التواصل ف ة اللغ ومادامت وظيف
ة  ذه الدالل ب، وشرط ھ ن المخاطَ ي ذھ ى ف تكلّم لتصبح معنً م الم ن ف ظ م ا اللف يحملھ

ق عملھ ل لتحلتحق ة أا ب ة اللغ ق وظيف ون ق ا المتكلّم ارف عليھ ة تع ون جماعي ن نك
والمخاطَبون، واصطلحوا على وحدة معانيھا، ولوال ذلك ضلّت األفھام وتعدَّدت بتعّدد 

م . المعاني واختالف الدالالت ك لھ ة مل ردات اللغوي وأما أولئك الذين يزعمون أن المف
ا السرونھا على دالفون في استعمالھا ويقيتصرّ  م  الت ليست لھ ازاً، فھ ة وال مج حقيق

ة ة اللغ م أضاعوا وظيف رون التواصل ألنھ رد .. يخس ل ف ون لك داع أن تك يس اإلب ول
ردات التي  ا المف لغته، ولكنه في استثمار دالالت توحي بھا أو تدل عليھا أو تشير إليھ

ا  ى معانيھ دّل عل رائن أن ت ن ق ياق م ي الس ا ف وا لم ا وترك ااءاحوإياختاروھ ا . تھ وأم
تقّرت في ن تكون لمفردات لغتھم عاّمة األدباء والكتاب والمتحّدثون فالبّد أ دالالت اس
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ة اس عاّم ه الن ذي يدرك اعي ال وعي االجتم اق ال ك أن . أعم د ذل ادرون بع م ق وھ
ة  ا البالغي تثمروا دالالتھ ة من أھل حوإييس ة المثقف دركھا النخب ي ت دة  الت ا البعي اءاتھ

ّدد مستويات المخاطبين وبذلك يك. اللغة  ون للنّص األدبي مستويات داللية متعّددة بتع
  .أو القّراء

ه الجماعة  ا تفھم ّر يخالف م رادي ح أما نقل الكلمة من داللة إلى داللة بشكل إف
ّرد أرعن _ صوص التي تنشر اليوم بعض الن كما في_منھا وما تعارفت عليه  فھو تم

اعي رف االجتم ّزق الع م ،يم تت الفھ ة ال  ويش وغ لغ ّدعي النب ل متحدث ي ل لك ويجع
ائلين ن الق اء م اب االّدع تح ب اب يف و ب واه، وھ ا س اق أو  ،يفھمھ ة والنف اب المجامل وب

  .المحاباة من الناقدين

ليھا تؤدي إلى لغة تفقد التواصل، وتحرم اللغة من إن الدالالت غير المتعارف ع
ا ي وجدت أصالً لتحقيقھ ا الت ة الفر. وظيفتھ ا إن اللغ ان بھ ة يمكن أن يحّدث اإلنس دي

ه و أن! نفس تراح و هول ن اآلذان الس ا ع ه ومنعھ ي نفس ھا ف ك أن . راحأحبس وال ش
اني  دة والمع دالالت الواح ة ذات ال ة الجماعي ر اللغ ي نش اً ف الم دوراً عظيم لإلع

  . المشتركة بين أفراد الجماعة وأفراد المجتمع وأفراد األمة

متحدثين في وسائله المختلفة من بين الذين يصلحون واإلعالم ينبغي أن يختار ال
تقن  ة ال ت ائھم؛ ألن اللغ قدوة في ألسنتھم وفي لغتھم، في حديثھم وفي قراءتھم وفي إلق
ديماً  اء العرب ق إال بحسن اإلصغاء إلى الكالم الحسن والنطق الجيّد، وھل اكتسب أبن

  .اديھملغتھم إال بحسن اإلصغاء وطول السماع من أصحابھا في بو

م إ اء في نصوصھم وفي أدبھ ن الذين ذھب إليھم أبناء العرب قديماً مازالوا أحي
ا من وسائل اإلعالم، وأن  ،وفي شعرھم ا في بيوتن وا علين فينبغي أن نستدعيھم ليطلّ

  .نقصدھم وأن ينقلھم إلينا أمثالھم من المتحّدثين

ليمة ا س ة ويؤدونھ في النطق واألداء  إن االستماع إلى متحّدثين يحسنون العربي
ة د اللغ ي قواع ري ف ى درس نظ تماع إل ن االس دى م ت، أج ي  وإذا كان ارة ف المھ

ه يمنحك اللغوي أن نحسن استعمال اللغة فإ التواصل ارة ألن ك المھ ن النحو ال يمنح تل
ذي ، القاعدة ولكنه ال يكسبك أسلوب العرب في كالمھم ده ھو ال ذي نري واالكتساب ال

ن نتنا كألس ل ألس دھايجع ى قواع رھم إل ة وال ينصرف تفكي ق اللغ د ، تھم تنط ا نري إنن
  .اكتساب العادة اللغوية المعروفة عندھم بالسليقة

ادة ، إن الذي يتعلّم قيادة السيارة نظرياً يصبح ذا معرفة بھا ولكنه ال يستطيع القي
يارة فعالً دوعلى حين أ، فعالً  ود الس اً الستطاع أن يق ادة عملي و مارس القي ه ل ن أن ن

تعلّم صناعة النحو ومن ، يكون على علٍم نظرّي بآليّتھا ين من ي رق ب وھكذا يكون الف
 ً   .يمارس اللغة اكتسابا

ات تظھار أو المحفوظ ي دروس االس ل ف ن أن تحّص ارة التواصل يمك ، إن مھ
وفي كل ، وفي دروس المطالعة والنصوص، وفي دروس التعبير والمحادثة واإلنشاء
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ا يكن . متعلّم أن يتحّدث أو يعبّر نطقاً أو كتابةدرس يطلب فيه من ال ر مھم إن كل تعبي
ا  شكله أو طريقته ھو لغة، وھو وسيلة اتصال، وال شك أن أبلغ اللغات في التواصل م
ه المتواصون في  ارف علي ا تع كانت منظومة بالحروف أو كانت مكتوبة، وكانت مم

ا ائر أحوالھ ا وس ا ودالالتھ ان البح. مفرداتھ م وإذا ك وخّى العل ذي يت ري ال ث النظ
داع ألصق بوال وخى اإلب ه، ويت ق في ّد تعّم ا تع ات ألنھ ي الجامع ة ف ة العربي ام اللغ أقس

ام  دف الع ون الھ ي يجب أن يك ران العلم ي والم ب التطبيق إن الجان المتخصصين، ف
ده . لجميع الطالب في جميع االختصاصات ة، ويرف م اللغ وما دام السماع ھو الذي يعلّ

ام، حفظ ا زداد مع األي دريباً ي ة ت ة للغ م تكون الممارسة العلمي لجيّد من نصوصھا، ث
د  ذلك نكون ق ا ب يم النظري للنحو والصرف، ألنن ابقاً للتعل ه س فالبّد أن يكون ذلك كل
ا حفظوه من نصوصھا  علمنا الطالب قواعد لغة سبق لھم أن عرفوھا ومارسوھا فيم

ا ا ى حين أنن ا، عل ة ال وفيما استعملوه منھ ا قواعد لغ نا وجامعاتن م في مدارس آلن نعلّ
ھا ن نصوص روة م دھم ث ت عن اھم وليس ي حي تعملونھا ف ى .. يس د عل م قواع ونعلّمھ

  ! شواھد متقطعة منـزوعة انتـزاعاً تحت قسر القاعدة النحوية وال صلة لھا بحياتھم

ي ابن ر، وھ ون صوتاً للفك اة، وأن تك ون لصيقة بالحي ي أن تك ة ينبغ ه إن اللغ ت
اءت أو انحروصورته  إذا س ه، ف رة عن م المعبّ ّوھة، ول ه صورة مش ت أعطت عن ف

  .تستطع التعبير عن الحياة فضاع الفھم وساء التواصل

الحياة، فاعلةً في حياتنا، يحسن أن يكون في الخطط التدريسية  ولتبقى اللغة ابنة
ات التطبيق العملي، مجال يتيح الفرصة لطالبنا أن يستعملوا ما تعلّموه نظرياً في ساح

اّم  ّو ع ي ج ون ف م يعيش ا  –وأن نجعلھ ة وخارجھ ة أو الجامع ل المدرس ّب  –داخ يح
راد والجماعات من  اة األف العربية ويقّدرھا ويعتـّز بھا ويعرف مكانتھا وآثرھا في حي

ة ة وحدتھا . الناحيتين الشخصية والقومي ة العربي ل للغ ا يكف ا م وأن يكون في مناھجن
ة وإضعافھاوتكامل علوم ارف اللغوي تّت المع ى تش ؤدي إل ا ي ب كل م ا، وأن نتجنّ . ھ

ة ال تضعفھا،  ة اللغ رون أن ثنائي دماء وي الفون الق وإذا كان علماء اللغة المتحدثون يخ
ين يم لغت اً ال ي أي أن تعل ة مع ية واإلنكليزي رون أن كالفرنس إنھم ي داھما، ف ضعف إح

ون بازدواجية اللغة تداخل اللغتين، كتداخل نجية اللغة ھي التي تضعفھا، وھم يعازدوا
ل  أثير والخل الفصيحة والعامية واختالطھما، ألن ھذا االختالط يؤدي إلى العدوى والت
اً من  أثير مختلف ذا الت ان ھ في قواعد الفصيحة وصرفھا وأسلوب تعبيرھا، فكيف إذا ك

د ى بل د إل ن بل ر، وم ى قط ر إل ار الع... قط ي األقط دة ف يحة واح ا، فالفص ة كلھ ربي
ون ! والعاميّات مختلفة لكل قطر بل لكل بلد عاميّته؟ لذلك كان المعنيّون بالعربية يوجب

ر  دة في الوطن العربي كلّه وبقاء العاميّة المحكيّة غي بقاء العربية المكتوبة واحدة موحَّ
  .مكتوبة

ين األق طار إن ما يسّمى اليوم باللغة الفصيحة أو المعاصرة ھي اللغة الواصلة ب
اء  ا اختف ب عليھ ة يغل ا عربي ة، إنھ ائيات العربي ات والفض ة اإلذاع ي لغ ة وھ العربي
اً  اً، ليست فصيحة تمام ة أحيان ن الضعف والحرك و م ة، وال تخل ات اإلعرابي الحرك

يحة ى الفص رب إل طة أق ة متوس ا لغ ة، إنھ ت عاميّ ز . وليس دعو عج ا ي راً م وكثي
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ول إن ا العاجزين والعاجزات عن التحّدث بالفصيحة ى الق م الفصيحةإل ة ال تفھ ! لعاّم
ر وھذه فر ة الواحدة الفصيحة من األث ذه اللغ ا لھ ية أو مغالطة يرّدھا الواقع فنظراً لم

ك  ى تل ائمين عل ة، ألن الق ا ال بالعامي ذيع بھ ة ت ات األجنبي رى اإلذاع ار ن واالنتش
م ولعّل من يّدعي عجز ا.. اإلذاعات يريدون التواصل مع العرب كلّھم ة عن الفھ لعام

  .الفصيح مصاب بعاميّة الفھم مع عاميّة اللسان

وإن الحرص على أن نبقى في بحثنا أقرب إلى التخطيط العملي منا إلى الحديث 
المة  تم بس وي ي ل لغ ة تواص ه لتھيئ ام ب ي القي ا ينبغ ّدد م ى أن نع دعو إل ري ي النظ

  :ومھارة

ة ي -١ ام باللغ ى أن االھتم دفاً يجب النص في كل مناسبة عل نبغي أن يكون ھ
مل  ام يش و اھتم ة، وھ ة العربي ه اللغ تعمل في ع تس ل موض ي ك حاً ف ريحاً واض ص

  .الحروف بأصواتھا، والمفردات في صحة دالالتھا، والتعبير في سالمة صياغته
ا، وھي  -٢ ة الفصيحة ألطفالن يم اللغ رة لتعل ة المبك تثمار المراحل العمري اس

دارس ا تغلھا الم ا تس راً م ة من مراحل كثي ة الخاصة التي تأخذ نصيب العربي ألجنبي
عقل الطفل ونفسه واھتمامه ووالئه حتى إذا بلغ ما بعد ذلك من العمر كانت الفرصة 

 .الغالية قد ضاعت منه ومن أمته
ولو كان التواصل يتم بالفصيحة مع األطفال لنشؤوا يعرفونھا ويألفونھا وألتقنوا 

 !مھم نحوھا وصرفھا في الجامعاتالذين نعلّ  هالحديث بھا قبل أن يتقن

جعل البرامج اإلعالمية الموّجھة إلى األطفال باللغة الفصيحة سواء أكانت  -٣
 .تعليمية أو توجيھية أو ترفيھية، وسواء أكانت مسموعة أو مرئية

ات الدخ -٤ ن اللغ ة م ة اللغوي ف البيئ ي ليتنظي ن، وف ا أمك نة م ى األلس ة عل
وارع والف واق والش ي األس ات ف ادق واالالفت اعمن دم  لمط ك ع ن ذل م م ى أالّ يفھ عل

 .استعمال اللغة األجنبية لمن أراد عند الحاجة
ار من  -٥ ة واإلكث إيجاد ساحات مكانية وساعات زمنية للتدريب على المحادث

 .المحاورات والمناظرات واإللقاء والسيما في المدارس والجامعات
ي ذاك -٦ ة ف ة واللغوي ن النصوص األدبي ر م دد كبي زين ع ين تخ رة المتعلّم

 !سماع الناطقين بھا سليقة ة يستعينون بھا ويستعيضون بھا عنليملكوا ثروة لغوي
ال واالقتصاد  -٧ يجب أن نقتحم بلغتنا ميادين الحياة المعاصرة في مجال الم

ك  والتأمين والسياسة، وأن نّدرب المتحدثين على استعمال المصطلحات العربية في تل
 .نطقاً وكتابة بطالقة وسھولةالموضوعات، والتعبير عنھا 

ل  -٨ ي ك فھية ف ات ش ى امتحان دم إل ديماً نتق ا ق ا كن ذكر أنن دير بال ن الج م
ة  ات في الجامع ذه االمتحان تعّد لھ ا نس ة، وكن امتحاناتنا حتى امتحان الشھادة االبتدائي
ك،  ل ذل د ألغي ك ري، وق ان التحري ه دخول االمتح ا ال يحق ل نجح فيھ ذي ال ي ألن ال

ً وأصبحت الل ا اً وامتحان ة تدريس ة أجنبي أي لغ ياً ك رراً دراس ة مق ة العربي د !! غ م يع ول
تعملة  ة مس ين التواصل بلغ ا ب تان م ة، وش ر اللغوي ررات غي ة المق ة صلة ببقي للعربي
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مألوفة ال تتطلب جھداً في الفھم حين تُسمع أو تقرأ، وال جھداً في التعبير حين يُتحدَّث 
 .م الفھم والتفاھم بھا إال بعد جھد في النقل والترجمةبھا أو تكتب، وبين لغة ال يتَّ 

ق من اللسان  ذي ينطل افي والوجداني ال إن التواصل الحقيقي ھو التواصل الثق
نفس ب وال ر والقل ن الفك ه منبعث م اني ،ولكن رد تواصل لس يس مج ه تواصل . ول إن

واألحاسيس، العالقات اإلنسانية الذي ينقل األفكار ويترجم العواطف ويعكس الوجدان 
لين  ن مرس لون م ا المتواص حة يفھمھ تركة واض دة مش ة واح ون إال بلغ ذا ال يك وھ

ى وما من عمل ت. من كاتبين وقارئين ومتلقّين أو من متكلمين وسامعين أو حتاج فيه إل
  .غيرك إال وأنت محتاج فيه إلى مھارة لغوية شفوية أو كتابية

ام ن صور االھتم ة صورة م ي اللغ ارة ف ا صورته  وإن المھ ه ألنھ الفكر نفس ب
ه، ونحن ... وأداته ووعاؤه وترجمانه وليست اللغة أصالً مطلوبة للتواصل إال من أجل

حين نطلب المھارة في التواصل اللغوي فألن اللغة ال تصل نفسھا وإنما توصل الفكر 
ة ف شفّافةوبقدر ما تكون اللغة . الذي تحمله وتعبّر عنه ر، دقيق ي في تعبيرھا عن الفك

بس أو غموض، وال  رك مجاالً للَ ة التصال ال يت ه، تكون واضحة وضوحه مھِّيئ نقل
حد للتعبير الواحد، وال يحتمل أكثر من تفسير وا ،يترك مجاالً لفھم غير المعنى المراد

ا تصبح كلغ ّداهإنھ ى ال يتع ى معن ظ عل ة اللف ي دالل م ف ى أن . ة العل ادرة عل ة ق واللغ
ره ذات أساليب تكون فيھا ميدان احتماالت وحّمالة معان تصبح في ميادين األدب وغي

ه ! ودالالت ذي تجّمعت في ى ال ؤرة المعن ي ب ي ف ل المتلقّ ى جع ادرة عل وأن تصبح ق
أت  م ي اًء ول اء إيح اني ج ى إيم اعي ومعن ة وعرف اجتم ة لغوي ن دالل رةٌ م ان كثي مع

  .واصل األدبيتصريحاً، ومعنى رمزي جاء إشارة ولم يأت عبارة، وتلك ھي لغة الت

ار في فكر  دة عن االعتب ه بعي تكلم في ذي ي ام ال ولم تكن الصلة بين المتكلم والمق
ر فھم يعلماء المعاني، بل لقد أدخلوا خضوع الكالم وأسلوب صياغته للظروف في تع

علم المعاني حين قالوا إنه العلم الذي يبحث في أسلوب صياغة الكالم إلصابة المعنى 
وإذا كان المقال . وبھذا فقد أحكموا الصلة بين المقال والحال .لعلى وفق مقتضى الحا

ه أن المتلقي أو المخاطب يشكل جزءاً من الحال . من شأن المتكلم فإن مما ال شك في
تقاً أو  ذا مش ان تقسيمھم ھ اً وك اً وإنكاري دائياً وطلبي ر ابت وا الخب ويظھر ذلك حين جعل

  .مستمّداً من حالة المخاطب

اني  –اني جمام الجرولم يغفل اإل اء المع رز علم ين  –وھو من أب ك الصلة ب تل
ام أو الحال تكلّم  ،الكالم الذي يمثّل المتكلّم بأسلوبه أو صياغته أو نظمه وبين المق والم

ال ام أو الح ذا المق لوبه . جزء من ھ تكلّم ألس ار األديب أو الم ة اختي م تكن عملي ل ل ب
ه من ةالتواصل غ وربطھا برغبته في اإلبالغ أو غايت اد  من ائب اب والنقّ معالجة الكت

اظ " األسلوب"نوا بالحديث عن الذين عَ  تكلم أو األديب لأللف ار الم د رأوا أن اختي ولق
ك من  ر ذل ا، ولغي ي ينتقيھ ه، وللصور الت ا في ذي يوردھ ا، وللترتيب ال ر بھ ي يعبّ الت

باً أو مالئ راه مناس ه مكّونات الكالم والموقف الخطابي خاضع لما ي اً لموضوع كالم م
  ".لكل مقام مقال"إنھم عبّروا عن ذلك كله بقولھم ... ولمناسبة قوله
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يس  ي ول تكلم أي ھو المتلقّ يس الم الكالم ھو المخاطب ول ان المقصود ب ولما ك
ى الوصول  در عل ان أق المنشئ فكلّما كان المتكلّم أعلم بفكر المخاطب ونفسه وذوقه ك

اً . إليه أو إبالغه أو التواصل معه ر مخزون ا وأكث تكلم بھ ة التي ي وكلما كان أعلم باللغ
ان  لى أساليبھا نحواً وصرفاً وبالغةوأوسع اطالعاً ع ،أو ثروة من ألفاظھا اً ك وتركيب

ه ... أقدر على استثمارھا وتطويعھا لتحقيق غرضه وتواصله ذا كل ر خاٍف أن ھ وغي
ليتم الفھم واإلفھام إذ لو  ،وعلى وفق أصولھا وقواعدھا ،يجب أن يتم تحت سقف اللغة

ألوف ر م لوباً غي تكلم أس ر معروف ،أبدع الم اً غي م وضاع  ،أو استعمل لفظ ّل الفھ لق
ولذلك فقد كنا ندعو دوماً أن يكون اإلبداع في إطار األصول . الغرض وتاه المخاطب

ام والتواصل ا من اإلفھ ة غايتھ ه اللغ . وإالّ كان شذوذاً يخاطب المرء نفسه وتضيع في
ى ة  ونحن نستطيع أن نقول مطمئنين إل ة العربي ا إن اللغ ا وصدق قولن  –صحة حكمن

ة  –للّذي يتقنھا  ا لغ ل ألنھ غ والنطق الجمي يمكن أن تكفل التواصل الحميد واألثر البلي
  .تواصل وبالغة وجمال

ان   ة أرك ا بمن أھم ما ينبغي أن يالحظ المتكلم أن التواصل اللغوي ذو ثالث أولھ
تكلم ن هالم ود  ،فس و المقص ي وھ ب أو المتلق ا المخاط ه وثالثھ ه أو لغت ا كالم وثانيھ

  .بالكالم أو الخطاب

اً أ م يكن عجيب ك المكانولذلك فل تھم ن يجعل العرب للمتلقي تل ة في لغ ة الرفيع
هحين جعل اة حال ى مراع ة عل ا قائم ع الكالم وأوا بالغتھ وا أرف ا ناسب ، وجعل ه م بلغ

ال ام مق ل مق ان لك ال فك ولھمالح در عق ى ق اس عل اب الن ان خط إن التواصل . ، وك
ا  ا ومعانيھ ا ألفاظھ يقتضي أن تعتمد على لغة يعرف المخاطب كما يعرف المتكلم منھ

ه ز إلي ا ترم ا وم دھا وإيحاءاتھ تكلم ... وقواع ي أو الم ل والمتلق ان المرس ا ك وكلم
ّد وأ ان التواصل أش ة ك ة اللغوي سرع وأوثق والمخاطب على درجة واحدة من الثقاف

  .وأبلغ

ه  م يبلغ ا ل غ م ّد بل ا من التواصل ح ان لھ لذلك رأينا في تراثنا األدبي مواقف ك
در رّدة  غير اللسان الذي استطاع صاحبه أن يعرف نفس المخاطب ومشاعرھا، ويق
ا، ومن نفس المخاطب  اليب بالغتھ ة أس تثمر من اللغ ا يسمع، فاس فعله حين يسمع م

ان التواصل وأ اعرھا، فك ة مش ة بالغ ت اللغ ه، وكان ن أن يصل إلي ا يمك د م صالً أبع
  .ببالغتھا أعمق ما تبلغ وتؤثر

  .وھذه أمثلة تدّل على صدق ما نقوله وصحة ما نحكم به وندعو إليه

زغصديقان ربطت بينھما صداق=  ا خالف ون ّل بينھم م ح الشيطان  ة ومحبة، ث
  .ّل الموّدة والوئامبينھما فحّول الصداقة خصومة، وأحّل الجفاء والخصام مح

ذات يوم في حلبة األيام وصراع الحياة، وسنحت ألحدھما فرصة يقضي  تالقيا
فأعّد العّدة للقضاء عليه، وسّدد سھم المصيبة ! فيھا على صاحب األمس وخصم اليوم



16 

 

ه، و ات األمس عرضت، إلي تارة من ذكري ابقة لكن س وّدات الس اف الم اً من أطي طيف
  :وخصمه وقال هالسھم على صديقعرض، فتوقّف عن إطالق 

  
  إذا خانني خّل قديم وعقّني

  تعّرض طيف الوّد بيني وبينه

  
قت يوماً في مقاتل   سـھمي هوفوَّ

  فكّسرت سھمي وانثنيت ولم أرمِ 

ن نفس  ه م ا بلغت نا م ن نفوس ا م ْغ لغتھ ا، وتبل ين إلين ذين البيت رة ھ م تصل فك أل
اّق أال نرى أن صورة طيف ! صاحبھا ساعة قالھا؟ وّد بلغت من نفس الصديق الع ال

  !أكثر مما كان سيصيبه من السھم لو أطلق؟

كم تكون اللغة رائعة حين يملك ناصيتھا أديب مقتدر يستثمر معرفته ومعرفة = 
ا  ا بھ ا ويفاجئن ردة منھ ار مف ا، فيخت المخاطب بل معرفة المتكلمين بھا لمعاني مفرداتھ

غ ھي نفسھا في م في غير سياقھا الذي نعرف، ويبلغ منّا م تبل ا ل ا األصلي بھا م كانھ
ه كل ھو فقد الولد، وقد مّرت بنا في وصفمثال ذلك أننا نعرف أن الث. وسياقھا الحقيقي

الى وس الثك ي نف ه ف اره وآالم ان آث ائد وبي ات وقص ن أبي ّدث ع اعراً تح ن ش ، ولك
ً الُث◌ُ  ا ّده عون ان يع ه في ساعة  كل الذي ھو خيبة األمل أو فقد الرجاء في صديق ك ل

  !الضيق ومالذاً يلجأ إليه عند الحاجة فإذا ھو يتخلّى عنه

  :قال

  )أي ال يغيّره البعد(أخوك الذي ال ينقض النأُي عھَده 

  .وال عند صرف الدھر يَزَوّر جانبُه            

  وليس الذي يلقاك بالبِشر والِرضى

َ وإْن غبت عنه لسّ                .عتك عقاربهــ

  بصاحبٍ كل إال حسُن ظِن وما الث

  !خذوٍل إذا ما الدھر نابت نوائبه            

اً أجل، إن الث ّده عون ك في صديق كنت تع كل ھو أن ينقطع رجاؤك ويموت أمل
  .على صروف الدھر ونوائب الزمان

ويصبح طلب  ،ل األحقاد، وتمتلئ النفوس بالغضبحين تغلي الصدور بمراج -
قات القربى وصالت الجوار، تضيع عال... الثأر كرامة وعّزة واستحواذاً على النفوس

دماء ا الغضب أو .. وتقع الواقعة وتسفك ال ادت، وسكت عنھ إذا ھدأت النفوس أو ك ف
برد الثأر، ھيمن على النفوس من األسف والندم والحزن أضعاف ما كان فيھا من حقد 

رارة ! وغضب ر م ودين وأكث اء المفق ا سال من دم ل م دين مث وسال من دموع الفاق
  .وحرارة وحرقة
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 :ال بين أھل الجوار وذوي القربىكذلك ھو شأن القت

  
  أعز نفوسـھا) ثأر(تقتّل من وتٍر 

  شــواجر أرماح تقطع بينــھا 
  إذا احتر بت يوماً فغاضت دماؤھا

  
  عليھا بأيــٍد ما تكاد تطـعھا

ا  وم قطوعھ اٍم مل ـواجر أرح ش
 تذكَّرت القربى ففاضت دموعھا

            

تطاع  يّ أ ي اس ك الت ة تل اعر أن يتلغ امعيهالش ع س ا م ام  واصل بھ م أم إذا ھ ف
ت  ا دام دة م جرة الواح ان الش ا كأغص ات تجمعھ ت القرب ي كان ام الت ورة األرح ص
ك  ك الصالت وتشتت تل اح واشتجرت تقطعت تل الرماح متباعدة، فلما تقاربت األرم

  !قتيل؟وأّي لغة تلك التي ترسم أمامك دموع القاتل تفيض حزناً على دماء ال.. األرحام

اج  - ا اآلذن، ال تحت غ ألفاظھ في وھذه مفارد من لغة يبلغ معناھا الفؤاد لحظة تبل
  :التواصل إلى تعليقبيان 

 :لكل فتى صبوة= 

  إن الشباب جنون بُْرؤه الكبَرُ       : قالت رأيتك مجنوناً، فقلت لھا

  )ھـ ٢٢٨الُعتبي (                

  :ال حياة للغة رديئة ولو صغتھا شعراً = 

ات       الشعر من قبل أھله يموت رديء ى وإن م ُده يبق وجيّ
  قائله

 )ھـ٢٤٦دعبل (                  

داءھا =   رى أع م ن ارات، ث لحة بالملي تري األس ة تش دول العربي رى ال ين ن ح
تقص أرضه  م تن ن ل وم، وَم د ي اً بع ا يوم م أوطانھ ا، تقّس تنتقص أرضھا، وتفتّت دولھ

ف، فھل نستطيع الت د موق ر تنتقص كرامته في موقف بع ذه عن عبي ل ھ ك بمث كل ذل
  :الكلمات البسيطة التي قال ناظمھا

ةً    !!وال يمنع األسالب منكم ُمقاتلُ        رأيتكم تُبُدون للحرب ُعدَّ

وال يذھبن الظن إلى أن يد الشعر وحدھا ھي التي تملك مثل ھذه الوسائل في = 
ك  ات تمل ات معجب ر آي ة النث ي لغ ل إن ف ةالتواصل، ب ة والخف ن البالغ ه م م ا يملك

ول  ك ق ام؛ من ذل ه السھام في األجس الشعر، وتبلغ من األثر في النفوس أبلغ مما تبلغ
ً   .ھذا رأي أعور :أحدھم عن رأي سمعه   .وحسبي بنقله وصفاً وتعليقا

  :ومن ذلك قول أحدھم لمتكلّم سمج وغلظ كالمه= 
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  !لمثل كالمك رزق الصمت المحبّة

ر=  ة المعبّ ر في : ةومن ھذه المختصرات الرائع ة وطن، والفق الَغنى في الغرب
  !الوطن غربة

  !نَفَس المرء ُخطاه إلى أجله: يةومنھا في تصوير اإلسراع نحو النھا= 

  

 


