
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 األستاذ الدكتـور فرحـان السـليـم
 

 اللغــة العـربيــة 
 ومكانتهـا بيـن اللغــات



 
 

 
 اللغة فكر انطق، والتفكري لغة صامتة. واللغة هي معجزة الفكر الكربى. 

إن للغة قيمة جوهرية كربى يف حياة كل أمة فإهنا األداة اليت حتمل األفكار، وتنقل املفاهيم فتقيم بذلك روابط االتصال بني 
مة الواحدة ، وهبا يتم التقارب والتشابه واالنسجام بينهم. إن القوالب اللغوية اليت توضع فيها األفكار، والصور الكالمية أبناء األ

 اليت تصاغ فيها املشاعر والعواطف ال تنفصل مطلقاً عن مضموهنا الفكري والعاطفي .
اللغة جتعل من األمة الناطقة ))قال فيلسوف األملان فيخته : إن اللغة هي الرتسانة الثقافية اليت تبين األمة وحتمي كياهنا. وقد 

 . ((هبا كاًل مرتاصاً خاضعاً لقوانني . إهنا الرابطة احلقيقية بني عامل األجسام وعامل األذهان 
طنني، إن مبدأ املساواة الذي أقرته الثورة يقضي بفتح أبواب التوظف أمام مجيع املوا ))ويقول الراهب الفرنسي غريغوار : 

ولكن تسليم زمام اإلدارة إىل أشخاص ال حيسنون اللغة القومية يؤدي إىل حماذير كبرية، وأما ترك هؤالء خارج ميادين احلكم 
أن تعاجل هذه املشكلة معاجلة جدية؛ وذلك مبحاربة  -واحلالة هذه  -واإلدارة فيخالف مبدأ املساواة، فيرتتب على الثورة 

 . ((لغة الفرنسية الفصيحة بني مجيع املواطنني اللهجات احمللية، ونشر ال
 . ((إن اللغة القومية وطن روحي يؤوي من ُحرَِم وطَنه على األرض  ))ويقول فوسلر : 

من  -إن اللغة مظهر من مظاهر التاريخ، والتاريخ صفة األمة. كيفما قّلبت أمر اللغة  ))ويقول مصطفى صادق الرافعي : 
وجدهتا الصفة الثابتة اليت ال تزول إال بزوال اجلنسية وانسالخ األمة من اترخيها  -ة واتصال األمة هبا حيث اتصاهلا بتاريخ األم

.)) 
أيها املواطنون : ليدفع كاًل منكم تسابق مقدس للقضاء على اللهجات  ))وقد صدر بيان من جملس الثورة الفرنسية يقول : 
  ((بقااي عهود اإلقطاع واالستعباد . يف مجيع أقطار فرنسا ألن تلك اللهجات رواسب من

 ـة اللغــة :أهمي



 
 

 

 معجزة هللا الكربى يف كتابه اجمليد . -عند العرب  -اللغة 
لقد محل العرب اإلسالم إىل العامل، ومحلوا معه لغة القرآن العربية واستعربت شعوب غرب آسيا ومشال إفريقية ابإلسالم 

 لإلسالم هو الذي عرهبم، فهجروا ديناً إىل دين، وتركوا لغة إىل أخرى .فرتكت لغاهتا األوىل وآثرت لغة القرآن، أي أن حبهم 
لقد شارك األعاجم الذين دخلوا اإلسالم يف عبء شرح قواعد العربية وآداهبا لآلخرين فكانوا علماء النحو والصرف 

 والبالغة بفنوهنا الثالثة : املعاين ، والبيان ، والبديع .
 العربية هي اللغة احلضارية األوىل يف العامل .وقد غرب دهر طويل كانت اللغة 

واللغة العربية أقدم اللغات اليت ما زالت تتمتع خبصائصها من ألفاظ وتراكيب وصرف وحنو وأدب وخيال، مع االستطاعة 
من اللغات تعرف يف التعبري عن مدارك العلم املختلفة. ونظراً لتمام القاموس العريب وكمال الصرف والنحو فإهنا تعد أّم جمموعة 

ابللغات األعرابية أي اليت نشأت يف شبه جزيرة العرب ، أو العربيات من محريية واببلية وآرامية وعربية وحبشية، أو الساميات يف 
االصطالح الغريب وهو مصطلح عنصري يعود إىل أبناء نوح الثالثة : سام وحام وايفث. فكيف ينشأ ثالثة أخوة يف بيت واحد 

  ث لغات  ويتكلمون ثال
إن اللغة العربية أداة التعارف بني ماليني البشر املنتشرين يف آفاق األرض، وهي اثبتة يف أصوهلا وجذورها، متجددة بفضل 

 ميزاهتا وخصائصها .
ة إن األمة العربية أمة بيان، والعمل فيها مقرتن ابلتعبري والقول، فللغة يف حياهتا شأن كبري وقيمة أعظم من قيمتها يف حيا

أي أمة من األمم. إن اللغة العربية هي األداة اليت نقلت الثقافة العربية عرب القرون، وعن طريقها وبوساطتها اتصلت األجيال 
العربية جياًل بعد جيل يف عصور طويلة، وهي اليت محلت اإلسالم وما انبثق عنه من حضارات وثقافات، وهبا توحد العرب قدمياً 

لفون يف هذا العامل رقعة من األرض تتحد ث بلسان واحد وتصوغ أفكارها وقوانينها وعواطفها يف لغة وهبا يتوحدون اليوم ويؤ 
واحدة على تنائي الداير واختالف األقطار وتعدد الدول. واللغة العربية هي أداة االتصال ونقطة االلتقاء بني العرب وشعوب  

قبل أن تكون ) األونيسكو ( واملؤسسات  -فتهم واشرتكت معهم كثرية يف هذه األرض أخذت عن العرب جزءًا كبريًا من ثقا
يف الكثري من مفاهيمهم وأفكارهم ومثلهم، وجعلت الكتاب العريب املبني ركناً أساسياً من ثقافتها، وعنصراً جوهرايً يف  -الدولية 

 تربيتها الفكرية واخللقية .
مقوم من أهم مقومات حياتنا وكياننا، وهي احلاملة لثقافتنا إن اجلانب اللغوي جانب أساسي من جوانب حياتنا، واللغة 

 ورسالتنا والرابط املوحد بيننا واملكون لبنية تفكريان، والصلة بني أجيالنا، والصلة كذلك بيننا وبني كثري من األمم .
أفكاران وأحاسيسنا.  إن اللغة من أفضل السبل ملعرفة شخصية أمتنا وخصائصها، وهي األداة اليت سجلت منذ أبعد العهود

وهي البيئة الفكرية اليت نعيش فيها، وحلقة الوصل اليت تربط املاضي ابحلاضر ابملستقبل. إهنا متثل خصائص األمة، وقد كانت 
 عرب التاريخ مسايرة لشخصية األمة العربية، تقوى إذا قويت، وتضعف إذا ضعفت .

 أهمية اللغة العربية :



وأفكارها، واستطاعت أن تكون لغة حضارة إنسانية واسعة اشرتكت  لقد غدت العربية لغة حتمل رسالة إنسانية مبفاهيمها
فيها أمم شىت كان العرب نواهتا األساسية واملوجهني لسفينتها، اعتربوها مجيعًا لغة حضارهتم وثقافتهم فاستطاعت أن تكون لغة 

 العلم والسياسة والتجارة والعمل والتشريع والفلسفة واملنطق والتصوف واألدب والفن .
 واللغة من األمة أساس وحدهتا، ومرآة حضارهتا، ولغة قرآهنا الذي تبوأ الذروة فكان مظهر إعجاز لغتها القومية .

إن القرآن ابلنسبة إىل العرب مجيعاً كتاب لبست فيه لغتهم ثوب اإلعجاز، وهو كتاب يشد إىل لغتهم مئات املاليني من أجناس 
 يكون هلم منها نصيب .وأقوام يقدسون لغة العرب، ويفخرون أبن 

اللغة  ))وأورد هنا بعض األقوال لبعض العلماء األجانب قبل العرب يف أمهية اللغة العربية . يقول الفرنسي إرنست رينان : 
  ((العربية بدأت فجأة على غاية الكمال، وهذا أغرب ما وقع يف اتريخ البشر، فليس هلا طفولة وال شيخوخة .

 . ((اللغة العربية أغىن لغات العامل  )): ويقول األملاين فريتاغ 
 ((إن للعربية ليناً ومرونًة ميكناهنا من التكيف وفقاً ملقتضيات العصر.  ))ويقول وليم ورك : 

العربية لغة كاملة حمببة عجيبة، تكاد تصور ألفاظها مشاهد الطبيعة، ومتثل كلماهتا  ))ويقول الدكتور عبد الوهاب عزام : 
 ((وتكاد تتجلى معانيها يف أجراس األلفاظ، كأمنا كلماهتا خطوات الضمري ونبضات القلوب ونربات احلياة .  خطرات النفوس،

إمنا القرآن جنسية لغوية جتمع أطراف النسبة إىل العربية، فال يزال أهله مستعربني به،  ))ويقول مصطفى صادق الرافعي : 
 ((متميزين هبذه اجلنسية حقيقًة أو حكماً .

إن املثقفني العرب الذين مل يتقنوا لغتهم ليسوا انقصي الثقافة فحسب، بل يف رجولتهم نقص  ))ل الدكتور طه حسني : ويقو 
 ((كبري ومهني أيضاً.

 
 

 

للعربية خصائص كثرية يضيق اجملال عن حصرها يف هذه احملاضرة، لذا سأقتصر على بعضها اتركاً، ملن أراد التوسع، الرجوع 
 ب يف هذا اجملال .إىل أمهات الكت

 الخصائص الصوتيـة : – 1
إن اللغة العربية متلك أوسع مدرج صويت عرفته اللغات، حيث تتوزع خمارج احلروف بني الشفتني إىل أقصى احللق. وقد جتد 

اثرة يف لغات أخرى غري العربية حروف أكثر عدداً ولكن خمارجها حمصورة يف نطاق أضيق ومدرج أقصر، كأن تكون جمتمعة متك
 يف الشفتني وما واالمها من الفم أو اخليشوم يف اللغات الكثرية الغنة ) الفرنسية مثاًل(، أو جتدها متزامحة من جهة احللق .

وتتوزع هذه املخارج يف هذا املدرج توزعًا عاداًل يؤدي إىل التوازن واالنسجام بني األصوات. ويراعي العرب يف اجتماع 
وتوزعها وترتيبها فيها حدو ث االنسجام الصويت والتآلف املوسيقي. فمثاًل ال جتتمع الزاي مع الظاء  احلروف يف الكلمة الواحدة

والسني والضاد والذال. وال جتتمع اجليم مع القاف والظاء والطاء والغني والصاد، وال احلاء مع اهلاء، وال اهلاء قبل العني، وال 
  الالم قبل الشني .اخلاء قبل اهلاء ، وال النون قبل الراء ، وال

 خصائص اللغة العربية: 



وأصوات العربية اثبتة على مدى العصور واألجيال منذ أربعة عشر قرانً. ومل يُعرف مثل هذا الثبات يف لغة من لغات العامل 
يف مثل هذا اليقني واجلزم. إن التشويه الذي طرأ على لفظ احلروف العربية يف اللهجات العامية قليل حمدود، وهذه التغريات 

البالد العربية ال جتتمع كلها يف بلد واحد. وهذا الثبات، على عكس اللغات األجنبية، يعود إىل أمرين : القرآن، ونزعة مفرقة يف 
 احملافظة عند العرب .

ولألصوات يف اللغة العربية وظيفة بيانية وقيمة تعبريية، فالغني تفيد معىن االستتار والَغْيبة واخلفاء كما نالحظ يف : غاب ، 
 غاص ، غال ، غام. واجليم تفيد معىن اجلمع : مجع ، مجل، مجد ، مجر. وهكذا . غار ،

وليست هذه الوظيفة إال يف اللغة العربية ، فاللغات الالتينية مثاًل ليس بني أنواع حروفها مثل هذه الفروق، فلو أن كلمتني 
فعندان الكلمات التالية يف الفرنسية مشرتكة يف أغلب اشرتكتا يف مجيع احلروف ملا كان ذلك دلياًل على أي اشرتاك يف املعىن. 

 lèvreكتاب   livreيفتح  ouvreأثر أو أتليف  oeuvreسكران  Ivreحروفها وأصواهتا ولكن ليس بينها أي اشرتاك يف املعىن 
 شفة .

 االشـتـقـاق : – 2
يش العرب يف أسر وقبائل. وللكلمة الكلمات يف اللغة العربية ال تعيش فرادى منعزالت بل جمتمعات مشرتكات كما يع

كتاب.. فتشرتك هذه   -كتابة   -مكتوب  -كاتب   -جسم وروح، وهلا نسب تلتقي مع مثيالهتا يف مادهتا ومعناها : كتب 
 الكلمات يف مقدار من حروفها وجزء من أصواهتا .

ية العام. أما اللغات األخرى كاألوروبية وتشرتك األلفاظ املنتسبة إىل أصل واحد يف قدر من املعىن وهو معىن املادة األصل
بنت. أما يف الفرنسية  daughterابن و  sonمثاًل فتغلب عليها الفردية . فمادة ) ب ن و ( يف العربية يقابلها يف اإلنكليزية : 

يكتب  librairieحمل بيع الكتب   bibliothèqueمكتبة عامة  livreفتأيت مادة ) ك ت ب ( على الشكل التايل : كتاب 
ècrire مكتب bureau . 

وثبات أصول األلفاظ وحمافظتها على روابطها االشتقاقية يقابل استمرار الشخصية العربية خالل العصور، فاحلفاظ على 
األصل واتصال الشخصية واستمرارها صفة يتصف هبا العرب كما تتصف هبا لغتهم، إذ متكن اخلاصة االشتقاقية من متييز 

 ن األصيل .الدخيل الغريب م
إن اشرتاك األلفاظ ، املنتمية إىل أصل واحد يف أصل املعىن ويف قدر عام منه يسري يف مجيع مشتقات األصل الواحد مهما 
اختلف العصر أو البيئة، يقابله توار ث العرب ملكارم األخالق واملثل اخللقية والقيم املعنوية جياًل بعد جيل. إن وسيلة االرتباط 

 ب هي احلروف الثابتة واملعىن العام .بني أجيال العر 
والروابط االشتقاقية نوع من التصنيف للمعاين يف كلياهتا وعمومياهتا، وهي تعلم املنطق وتربط أمساء األشياء املرتبطة يف 

 أصلها وطبيعتها برابط واحد، وهذا حيفظ جهد املتعلم ويوفر وقته .
هتدينا إىل معرفة كثري من مفاهيم العرب ونظراهتم إىل الوجود وعاداهتم القدمية، إن خاصة الروابط االشتقاقية يف اللغة العربية 

 وتوحي بفكرة اجلماعة وتعاوهنا وتضامنها يف النفوس عن طريق اللغة.

 خصائص الكلمة العربية ) الشكل والهيئة أو البناء والصيغة أو الوزن ( : – 3



اين ُتصبُّ فيها األلفاظ فتختلف يف الوظيفة اليت تؤديها. فالناظر إن صيغ الكلمات يف العربية هي احتاد قوالب للمع
واملنظور واملنظر ختتلف يف مدلوهلا مع اتفاقها يف أصل املفهوم العام الذي هو النظر. الكلمة األوىل فيها معىن الفاعلية والثانية 

 املفعولية والثالثة املكانية .
ية. لقد اختذ العرب يف لغتهم للمعاين العامة أو املقوالت املنطقية قوالب أو أبنية ولألبنية والقوالب وظيفة فكرية منطقية عقل

 احلد ث . -التفضيل  -اآللة  -املشاركة  -األصوات  -احلرفة  -السببية  -الزمان  -املكان  -املفعولية  -خاصة : الفاعلية 
ط واحد، ويتعلم أبناء العربية املنطق والتفكري املنطقي مع إن األبنية يف العربية تعلم تصنيف املعاين وربط املتشابه منها براب

 لغتهم بطريقة ضمنية طبيعية فطرية .
ولألبنية وظيفة فنية، فقوالب األلفاظ وصيغ الكلمات يف العربية أوزان موسيقية، أي أن كل قالب من هذه القوالب وكل 

على الفاعلية من األفعال الثالثية مثاًل هو دومًا على وزن فاعل بناء من هذه األبنية ذو نغمة موسيقية اثبتة. فالقالب الدال 
 والدال على املفعولية من هذه األفعال على وزن مفعول .

وإن بني أوزان األلفاظ يف العربية ودالالهتا تناسبًا وتوافقاً، فصيغة ) فّعال( ملبالغة اسم الفاعل تدل مبا فيها من تشديد احلرف 
 الكثرة، وأبلف املد اليت فيها على االمتداد والفاعلية اخلارجية . الثاين على الشدة أو 

وتتميز اللغة العربية ابملوسيقية فجميع ألفاظها ترجع إىل مناذج من األوزان املوسيقية، والكالم العريب نثرًا كان أم شعرًا هو 
 جمموع من األوزان وال خيرج عن أن يكون تركيباً معيناً لنماذج موسيقية .

استثمر الشعراء والكتاب العرب هذه اخلاصة املوسيقية فقابلوا بني نغمة الكالم وموضوعه مقابلة هلا أثر من الوجهة  وقد
 الفنية. فمثالً يقول النابغة الذبياين :

 نـعــم ونســـأهلـا عن بعــض أهليـهــــا       ميلــــوا إىل الــدار مـن ليلى حنييـهـــا

يهيم ويتأمل وهتفو نفسه برقة وحنان إىل آاثر احلبيب مبا يف البيت من نعومة احلروف وكثرة  حيث ينقلك إىل جو عاشق
 املدود وحسن توزعها ومجال تركيب األلفاظ .

 ويقول البحرتي متحداثً عن الذئب :
 فأقـبــــل مثــــل البـرق يتبعه الرعد      عوى ثـــم أقـعــى فارجتــزت فهجتـــــه

 كات الذئب السريع يف ألفاظ قصرية األوزان متوالية احلركات .فينقل تتابع حر 
 ))وقد بلغت هذه اخلاصة املوسيقية ذروهتا يف الرتكيب القرآين، فأنت حتس، مثاًل يف سورة العادايت ، عدو اخليل : 

 .((والعادايت ضبحاً. فاملورايت قدحاً. فاملغريات صبحاً. فأثرن به نقعاً. فوسطن به مجعاً 
ألوزان األلفاظ أثر يف مجال الكتابة العربية، فالكلمات اليت على وزن واحد تتشابه ألفاظها الكتابية مثل الكلمات وكان 

 على وزن فاعل أو على وزن مفعول. إن هذه الكلمات يف الرتكيب يكون منها ما يشبه الزخارف العربية .
هذا مجود العربية، فإن هلا على حالتها احلاضرة من الصيغ وتتأرجح الصيغ بني الثبات والتطور، والثبات غالب وال يسبب 

 واألبنية غىن ال تضارعها فيه لغة أخرى من اللغات الراقية اليت تفي حباجات اإلنسان يف مثل هذا العصر .
صاغوها  إن اإلخالل هبذه األبنية وإفسادها إفساد لنظام اللغة، فلذلك كان العرب إذا أدخلوا كلمة أعجمية احتاجوا إليها

 على مناذج ألفاظهم وبنوها على أحد أبنيتهم وجعلوها على أحد أوزاهنم .



وبني العربية والطبيعة صلة وثقى، فاألجسام يف الطبيعة على كثرهتا ترجع إىل عناصر بسيطة حمدودة العدد تتشابه وختتلف 
 ال تكاد حتصى إىل عناصر حمدودة اثبتة هي حبسب تشابه تركيب مادهتا واختالفه. وكذلك اللغة العربية ترجع كلماهتا اليت

احلروف. ويف الطبيعة تشابه ومنطية وتكرر، فللشجرة مهما كان نوعها أوراق وأغصان جذع ومثر. ويف اللغة أيضًا تشابه بني أبنية 
. ولكل فرد من أفراد اجلنس الواحد يف الطبيعة ذاتيته مع مشاهبته لسائر أفراد اجلنس. وكذلك الفاعلني واملفعولني واملكان والزمان

للفظ ذاتيته مع مشاهبته لسائر األلفاظ املشرتكة معه يف األصل أو البناء والصيغة. ويف الطبيعة تسلسل وتوار ث يقابله تسلسل 
 اللغة حمافظة وجتديد أيضاً .وتوار ث يف اللغة. ويف الطبيعة حمافظة وجتديد، وكذلك يف 

 التعـريـب : – 4
يتشابه نظام العربية مع نظام اجملتمع العريب. فكما يرتبط أفراد اجملتمع العريب وقبائله بصالت القرىب والنسب والتضامن 

 والتعاون، ترتبط ألفاظها يف نسق خاص يف حروفها وأصواهتا، ومادهتا وتركيبها ، وهيئتها وبنائها .
خل غريب على اجملتمع فال بد لـه لكي يصبح عضواً فيه من أن يلتزم أبخالقه وعاداته، فكذلك اللفظة األعجمية وحني يد

 إذا دخلت جيب أن تسري على أوزان العربية وهيئاهتا وصيغها لكي تصبح عضواً كامل العضوية يف األسرة اللغوية .
. والتعريب أحد مظاهر التقاء العربية بغريها empruntجنبية استعارة وُيستعمل يف العربية مصطلح التعريب بينما يف اللغة األ

 من اللغات على مستوى املفردات. 
وكانت األلفاظ الدخيلة يف العصر اجلاهلي قليلة حمدودة تتصل ابألشياء اليت مل يعرفها العرب يف حياهتم. وهي حمصورة يف 

درهم.. وتعود قلة الدخيل إىل سببني : انغالقهم  -مرجان  -سك م -ألفاظ تدل على أشياء مادية ال معنوية مثل : كوب 
 على أنفسهم واعتدادهم أبنفسهم وبلغتهم .

أما بعد اإلسالم فقد اتصلت العربية ابللغات األخرى فانتقلت إليها ألفاظ جديدة تتعلق كلها ابحملسوسات واملادايت مثل 
 املعيشة أو اإلدارة. وقد انعدم التأثري يف األصوات والصيغ والرتاكيب .أمساء األلبسة واألطعمة والنبااتت واحليوان وشؤون 

إن هذا الداخل على الغالب مل يبق على حاله بل صيغ يف قالب عريب، ولذلك كانت املغاالة واإلكثار من الغريب وفسح 
 . اجملال من غري قيد مظهراً من مظاهر النـزعة الشعوبية يف امليدان اللغوي قدمياً وحديثاً 

 وكانت طريقة العرب يف نقل األلفاظ األجنبية أو التعريب تقوم على أمرين :
 تغيري حروف اللفظ الدخيل، وذلك بنقص بعض احلروف أو زايدهتا مثل : –أ 

 بنفشه            بنفسج  -برانمج          برانمه 
 أو إبدال حرف عريب ابحلرف األعجمي :

 ايس          فردوسبراد -فالوذج         ابلوده
تغيري الوزن والبناء حىت يوافق أوزان العربية ويناسب أبنيتها فيزيدون يف حروفه أو ينقصون، ويغريون مدوده وحركاته،  –ب 

 ويراعون بذلك سنن العربية الصوتية كمنع االبتداء بساكن، ومنع الوقوف على متحرك ، ومنع توايل ساكنني ...



 رامهرمز.. –أصله من األلفاظ هو من األعالم : سجستان وأكثر ما بقي على وزنه و 
 أما دليلهم إىل معرفة الدخيل فهو إحدى ثال ث طرق :

 فقدان الصلة بينه وبني إحدى مواد األلفاظ العربية : –أ 
 بستان : ليس يف العربية مادة بست .

 أن جيتمع فيه من احلروف ما ال جيتمع يف الكلمة العربية : –ب 
ّص  –ج ق جوسق  ِِ  ج ط طازج ... –ج ص َج

 أن أن تكون على وزن ليس يف العربية : –ج 
 آجر فاُعّل .. –إِبـْرَْيَسم إفعيلل 

 )أحسن احلرير (        

 خصائص معانـي األلفـاظ العربيـة : – 5
 تقوم طريقة العربية يف وضع األلفاظ وتسمية املسميات على األمور التالية :

لشيء الذي يراد تسميته أو بعض أجزائه أو نواحيه أو حتديد وظيفته وعمله واشتقاق لفظ يدل اختيار صفة من صفات ا -أ 
 عليه .

حتتفظ العربية ابملعاين األصلية الدالة على أمثال هذه املسميات ، فألفاظها معللة على عكس غريها من اللغات اليت ال  -ب 
 حتتفظ هبذه املعاين .

ى وأبرزها أو إىل عمله األساسي ووظيفته، على عكس اللغات األجنبية اليت تشري إىل اإلشارة إىل أخص صفات املسم -ج 
ظاهره وشكله اخلارجي أو تركيبه وأجزائه. فمثاًل تسمية الدراجة يف العربية تشري إىل وظيفتها وعملها وحركتها. أما يف 

التها الساكنة. ومثل ذلك السيارة اليت تشري )ذات الدوالبني( تشري إىل أجزائها وتركيبها وح bicycletteالفرنسية فإن 
 تعين املتحرك بنفسه. automobileتسميتها إىل عملها بينما يف الفرنسية كلمة 

ويظهر تفكري العرب وحياهتم واضحني جليني يف مفردات لغتهم، فكلمة العامل، مثاًل بعد اإلسالم، أخذت معىن الوايل 
من األعمال وليست استبداداً، وأن احلكم تكليف وليس تشريفاً. ولفظ ) املرأ (  واحلاكم، وهذا يدل على أن الوالية عمل

للمذكر و )املرأة( للمؤنث يدل على تساوي الرجل واملرأة عندهم يف األصل. واملروءة هي الصفات املستحسنة املأخوذة من 
 أخالق اإلنسان ذكراً كان أو أنثى .

، فمفرداهتا تدل على أن العرب صنفوا الوجود تصنيفًا شاماًل دقيقًا منطقيًا يدعو وللغة العربية طريقة يف تصنيف املوجودات
 إىل الدهشة والتعجب، ويدل على مستوى فكري قلما وصلت إليه األمم يف مثل هذا الطور املبكر من اتريخ حياهتا .

مل على اخللق كله. وكذلك الشهادة ) وهناك ألفاظ تدل على املوجودات مبجموعها مثل ) العامَل( و )العاَلمني ( فهي تشت
 احلس( وعكسه الغيب .

وتظهر يف األلفاظ العربية أنواع املوجودات كالنبات واحليوان. ويتضمن احليواُن اإلنساَن والوحوش والطري والسباع واهلوامَّ 
 والسوائم واحلشراِت واجلوارَح والبغا ث .

 ، واحملاسن واملساوئ ، والفرح واحلزن، واحلسيات واجملردات .وتظهر أيضاً األخالق واملشاعر كاملكارم واملثالب



ومل تقتصر العربية على احلسيات كما تقتصر كل لغة يف طورها االبتدائي. فباإلضافة إىل ما فيها مما ال يكاد حيصى من األلفاظ 
التعبري عن أنواع العواطف واملشاعر اإلنسانية.   الدالة على احلسيات مل هتمل املعنوايت واجملردات. إننا جند يف العربية سعة وغزارة يف

كما أهنها اشتملت على الكلمات الدالة على الطباع واألفعال واملفاهيم اخللقية. واشتملت كذلك على املفاهيم الكلية واملعاين 
 ل ابلواقع ، والتجريد دليل ارتقاء العقل .اجملردة. لقد مجع العرب يف لغتهم بني الواقعية احلسية واملثالية املعنوية ، فاملادية دليل االتصا

وهلا ابع يف الدقة واخلصوص والعموم، إذ متتاز برقة تعبريها والقدرة على متييز األنواع املتباينة، واألفراد املتفاوتة، واألحوال 
. فتحت املشي الذي هو املعىن املختلفة سواء يف ذلك األمور احلسية واملعنوية. فإذا رجعنا إىل معاجم املعاين وجدان أمورًا عجباً 

 العام أنواع عديدة من املشي :
 رسف     اختال    تبخرت    ختلج   هدج   دلف    خطر  حجل حبا  درج    
 أتود...  هتادى  هرول أهطع  

 جزءاً . 17واألمثلة كثرية يف كتب معاجم املعاين كفقه اللغة للثعاليب وهو جملد صغري، واملخصص البن سيده الذي يقع يف 
ومن ضروب الدقة ما يظهر يف اقرتان األلفاظ بعضها ببعض، فقد خصص العرب ألفاظًا أللفاظ ، وقرنوا كلمات أبخرى 

 ومل يقرنوها بغريها ولو كان املعىن واحداً. 
 حر الفح . -برد قارس  -فقد قالوا يف وصف شدة الشيء : ريح عاصف 

 غصن لدن . -شرة انعمة ب -ثوب لني  -ويف وصف اللني : فراش وثري 
وكذلك يف الوصف ابالمتالء، والوصف ابجلدة، والوصف ابملهارة يف الكتابة واخلطابة والطب والصنعة ووصف الشيء 

 ابالرتفاع احلقيقي أو اجملازي وغريها وغريها .
، ألن هذه األلفاظ ال شك أن هذا التخصص يف تراكيب العربية يف النعت واإلضافة واإلسناد نوع من الدقة يف التعبري

املخصصة ببعض املعاين واألحوال توحي إىل السامع الصورة اخلاصة اليت تقرتن معها. فلفظ ابسق يوحي إىل الذهن معىن 
االرتفاع وصورة الشجرة معاً، كما توحي كلمة وثري معىن اللني وصورة الفراش. وكثريًا ما حيتاج املتكلم إىل أن ينقل إىل خماطبه 

  والصور متالزمة مقرتنة ليكون أصدق تصويراً وأدق تعبرياً وأقدر على حصر الصورة املنقولة وحتديدها .هذه املعاين
ويف العربية منـزلة للتخصيص والدقة والتعميم، فال ينطبق عليها وصف االبتدائية لكثرة ما فيها من األلفاظ الدالة على 

فيها من الدقة والتخصيص قرينة على أن أصحاهبا بلغوا درجة عالية يف دقة  الكليات واملفاهيم واملعاين العامة واجملردة . وما
التفكري ومزية وضوح الذهن وحتديد املقصود والداللة. واملستعرض للشعر اجلاهلي جيد مناذج من الوصف تتضمن اجلزئيات 

قواعد عامة يف احلياة ومعاين عالية والتفصيالت يف األلوان واألشكال واحلركات واملشاعر إىل جانب شعر احلكم الذي يتضمن 
 من التعميم والتجريد .

 إن دقة التعبري والتخصيص سبيل من سبل تكوين الفكر العلمي الواضح احملدد .
والتخصيص اللغوي والدقة يف التعبري أداة ال بد منها لألديب لتصوير دقائق األشياء وللتعبري عن االنفعاالت واملشاعر 

 والعواطف .



اللغويون العرب مؤلفات خاصة إببراز الفروق بني األلفاظ مثل : الفروق أليب هالل العسكري، وأدب الكاتب لقد ألف 
البن قتيبة ، وفقه اللغة وأسرار العربية للثعاليب. وجند مثل هذه الدقة يف الوصف عند كثري من كتاب العربية يف خمتلف العصور 

 سالم .وال سيما يف القرون األربعة األوىل بعد اإل
ويف العربية عموم وألفاظ عامة إذ حيتاج اإلنسان يف مراحل ارتقائه الفكري إىل ألفاظ دالة على معان عامة سواء يف عامل 
املادة أو يف عامل املعنوايت. وسدت اللغة العربية هذه احلاجة، وأمدت املتكلم مبا حيتاج إليه وبذلك استطاعت أن تكون لغة 

 لعلم والفن والشعر .الفلسفة كما كانت لغة ا

 اإليجــاز : – 6
 ((البالغة  اإلجياز  )). ويقول العرب ((أوتيت جوامع الكلم  )):  اإلجياز صفة واضحة يف اللغة العربية . يقول الرسول 

 . ويف علم املعاين إجياز قصر وإجياز حذف .((خري الكالم ما قّل ودّل  ))و 
ية على أنواع ، فمنها اإلجياز يف احلرف، حيث تكتب احلركات يف العربية عند اللبس واإلجياز يف العرب اإلجياز يف احلرف :

فوق احلرف أو حتته بينما يف اللغات األجنبية أتخذ حجمًا يساوي حجم احلرف أو يزيد عليه. وقد حنتاج يف اللغة األجنبية إىل 
وال نكتب من احلروف العربية إال ما حنتاج إليه، أي  مثالً  (KH)حرفني مقابل حرف واحد يف العربية ألداء صوت معني كاخلاء 
أولئك. بينما يف الفرنسية نكتب عالمة اجلمع وال  -هكذا  -ما نتلفظ به، وقد حنذف يف الكتابة بعض ما نلفظ : لكن 

كما يف كلمة   نلفظها، وأحيااًن ال تلفظ نصف حروف الكلمة. ونكتب يف اإلنكليزية حروفًا ال مير اللسان عليها يف النطق ،
(right)  مثاًل اليت نسقط عند النطق هبا حرفني من حروفها(gh) . نثبتهما يف كتابتها 

ويف العربية إشارة نسميها ) الشدة (، نضعها فوق احلرف لندل على أن احلرف مكرر أو مشدد، أي أنه يف النطق حرفان، 
 النطق يف اللغة األجنبية مكرر أيضًا يف الكتابة على حنو وبذلك نستغين عن كتابته مكرراً، على حني أن احلرف املكرر يف

(frapper)  و(recommondation) . 
وحنن يف العربية قد نستغين كذلك ابإلدغام عن كتابة حروف بكاملها، وقد نلجأ إىل حذف حروف. فنقول ونكتب ) َعمَّ 

 ضاً عن ) مبا ( ومثلها ) ملَ ( عوضاً عن ) ِلما ( .( عوضاً عن ) عن ما ( و ) ِممَّ ( عوضاً عن ) من ما ( و )ِِبَ( عو 
 ومبقارنة كتابة بعض الكلمات بني العربية والفرنسية واإلنكليزية جند الفرق واضحاً : اإلجياز يف الكلمات :

 اإلنكليزية وحروفها الفرنسية وحروفها العربية وحروفها

 mère 4 mother 6 2أم 

 père 4 father 6 2أب 

 frère 5 brother 7 2أخ 

وليست العربية كاللغات اليت هتمل حالة التثنية لتنتقل من املفرد إىل اجلمع، وهي اثنياً ال حتتاج للداللة على هذه احلالة إىل 
أكثر من إضافة حرفني إىل املفرد ليصبح مثىن، على حني أنه ال بد يف الفرنسية من ذكر العدد مع ذكر الكلمة وذكر عالمة 

 د الكلمة :اجلمع بع
 les deux portes  the two doors البابني  -الباابن  الباب



واإلجياز أيضاً يف الرتاكيب ، فاجلملة والرتكيب يف العربية قائمان أصاًل على الدمج أو اإلجياز . ففي  اإلجياز يف الرتاكيب :
 اإلضافة يكفي أن تضيف الضمري إىل الكلمة وكأنه جزء منها :

 leur  livre كتاهبم son  livre كتابه
وأما إضافة الشيء إىل غريه فيكفي يف العربية أن نضيف حركة إعرابية أي صواتً بسيطًا إىل آخر املضاف إليه فنقول كتاب 

 le livre de l’élève ، l’école desالتلميذ ومدرسة التالميذ، على حني نستعمل يف الفرنسية أدوات خاصة لذلك فنقول : 

élèves . 
يف اإلسناد فيكفي يف العربية أن تذكر املسند واملسند إليه وترتك لعالقة اإلسناد العقلية املنطقية أن تصل بينهما بال  وأما

رابطة ملفوظة أو مكتوبة، فنقول مثاًل ) أان سعيد ( على حني أن ذلك ال يتحقق يف اللغة الفرنسية أو اإلنكليزية ، وال بد لك 
 فتقول : فيهما مما يساعد على الربط 

( je suis heureux )  ، ( I am happy ) . 
 يف (to have , to be)يف الفرنسـية و  (avoir , étre)وتستعمل هااتن اللغتـان لذلك طائفـة من األفعـال املساعدة مثل 

 اإلنكليزية .
الفاعل املسترت، بينما حنتاج إىل كما أن الفعل نفسه ميتاز يف العربية ابستتار الفاعل فيه أحياانً، فنقول )أكتب( مقدرين 

. وكذلك عند بناء (... I , you)ويف اإلنكليزية  (…je-tu)البدء به منفصاًل دومًا مقدمًا على الفعل كما هو األمر يف الفرنسية 
ويف  ( il a été écrit )الفعل للمجهول يكفي يف العربية أن تغري حركة بعض حروفه فتقول : ُكتب على حني نقول ابلفرنسية 

 . ( it was written )   اإلنكليزية

ويف العربية إجياز جيعل اجلملة قائمة على حرف : ِف ) وىف يفي (، و )ع( من وعى يعي، و ) ق ( من وىف يفي، فكل 
 من هذه احلروف إمنا يشكل يف احلقيقة مجلة اتمة ألنه فعل وقد استرت فيه فاعله وجوابً .

 ري عن معانيها يف لغة أخرى مبثل عددها من األلفاظ كأمساء األفعال . ويف العربية ألفاظ يصعب التعب
  ( it is too far )نقول يف العربية :         ) هيهات ( ونقول يف اإلنكليزية              

 ( there is a great difference )) شتان (                                                
  ( I shall go )                       مثل : ) سأذهب ( وحرف االستقبال

 والنفي أسلوب يف العربية يدل على اإلجياز :
  ( I did not meet him )العربية : ) مل أقابله ( ، اإلنكليزية : 

 ( Je ne l’ai pas rencontré )الفرنسية :                      

 ( I will never meet him )ة : العربية : ) لن أقابله ( ، اإلنكليزي
 ( Je ne le rencontrerai jamais )الفرنسية :                     

 اإلجياز يف اللغـة املكتوبـة :
 كلمة .  70كلمة استغرقت ترمجتها إىل اإلنكليزية   31فمثالً سورة ) الفاحتة ( املؤلفة يف القرآن من 



 ))( :  1966بية لغة عاملية : نشر األمانة العامة جلامعة الدول العربية ابلقاهرة ويقول الدكتور يعقوب بكر يف كتاب ) العر 
ُِ إبحدى اللغات األوروبية كانت الرتمجة العربية أقل من األصل بنحو اخلمس أو أكثر .  ((إذا ترمجنا إىل العربية كالماً مكتواًب

  
 

 
 

 

إن الكلمات العربية يف اللغات اإلسالمية : الفارسية والرتكية واألوردية واملاالوية والسنغالية أكثر من أن حتصى. والكلمات 
 . العربية يف اإلسبانية والربتغالية مث يف األملانية واإليطالية واإلنكليزية والفرنسية ليست قليلة أيضاً 

لقد التقت العربية ابلفارسية والسراينية والقبطية والرببرية. وكان عندها أسباب القوة، فهي لغة القرآن، وتتميز ببناء قوي 
 حمكم، ومتلك مادة غزيرة .

لقد محلت رسالة اإلسالم فغنيت أبلفاظ كثرية جديدة للتعبري عما جاء به اإلسالم من مفاهيم وأفكار ونظم وقواعد 
 أصبحت لغة الدين والثقافة واحلضارة واحلكم يف آن واحد .سلوك. و 

غزت العربية اللغات األخرى كالفارسية والرتكية واألوردية والسواحلية فأدخلت إليها حروف الكتابة وكثريًا من األلفاظ. 
 وكان أتثريها يف اللغات األخرى عن طريق األصوات واحلروف واملفردات واملعاين والرتاكيب .

اصطدام العربية ابللغات األخرى إىل انقراض بعض اللغات وحلول العربية حملها كما حصل يف العراق والشام ومصر، وأدى 
 وإىل انزواء بعضها كالرببرية واحنسار بعضها اآلخر كالفارسية .

األوفر يف االنبثا ث  لقد أصبحت لغات الرتك والفرس واملاليو واألوردو تكتب مجيعها ابحلروف العربية . وكان للعربية احلظ
 يف اللهجات الصومالية والزجنبارية لرجوع الصلة بني شرق إفريقيا وجزيرة العرب إىل أقدم عصور التاريخ .

 
 

 
 

 سأل طالب يف بريوت أستاذه عن املعىن العريب ملصطلح أجنيب، فقال لـه األستاذ : وهل العربية لغة  !
اًل ومظاهر شىت، فهي تلبس اترة ثوب الطعن يف األدب القدمي وصحته، لقد اختذت حماوالت الطعن يف العربية أشكا

وتظهر اترة مبظهر تشجيع اللهجات احمللية لتفتيت اللغة الواحدة ومتزيق الناطقني هبا، واترة تلبس ثوب الثورة على القدمي 
 حقيقته على ِقَدم األسلوب وإمنا يتمرد والدعوة إىل التجديد. فمن مناد ابلتمرد على األسلوب العريب القدمي، وهو ال يتمرد يف

على صحة اللغة وسالمتها، ومن قائل بضيق العربية وقصر ابعها عن مواكبة احلضارة، ومن مصرح هبجر احلرف العريب إىل 
 احلرف الالتيين، ومن داع إىل تغيري القواعد.. ومن داٍع لالعرتاف ابلعلمية وما فيها من أدب وفن .! ويلبس كل ذلك ثوب

 اإلصالح اللغوي .

 أثر اللغة العربية في اللغات األخرى :

 التحديات أمام اللغة العربية :



وبلغ األمر أبحدهم أنه ال يرى سببًا هلزمية العرب إال لغتهم الفصحى، أو يراها من أسباب هزميتهم. واثن نظر إىل ختلف 
العرب العلمي يف عصر الذرة فأعلن أنه ال يرى هلذا سببًا غري متسك العرب بلغتهم يف مراحل التعليم عامة والتعليم العايل منها 

لث مل جيد داء عند العرب أخطر من بقاء احلروف العربية يف أيدي أصحاهبا، فدعا إىل نبذها وإحالل احلروف خاصة. واث
 الالتينية حملها.

ودعا آخرون إىل اللهجات احمللية وتشجيع دراسة تلك اللهجات ابسم البحث العلمي يف علم اللغة وفقهها، كما دعوا إىل 
وٌة مفرقة ممزقة بطريقة علمية يف عصر تبحث فيه األمة عن وحدهتا وترفع فيه شعار قوميتها. العامية ودراستها. وما هذا إال دع

ولقد أتسى كثري من أصحاب هذه الدعوات مبا فعله مصطفى كمال أاتتورك يف تركية حني نبذ احلروف العربية وكتب اللغة 
لشرقي والعريب واإلسالمي ظنًا منه أن ذلك جيعل تركية الرتكية ابحلروف الالتينية فقطع بذلك كل صلة للشعب الرتكي مبحيطه ا

 يف صدارة العامل املتقدم .
إن العامل األكرب يف فقد قوة االخرتاع لدى املصريني هو استخدامهم اللغة العربية  ))ويقول اإلنكليزي ) ويلكوكس ( : 

 لقاهرة حيمل امسه .. وما يزال أحد الشوارع يف حي )الزمالك( اب((الفصحى يف القراءة والكتابة 
من حق إسرائيل أن حتيي العربية املْيتة، ومن واجبنا أن  ))ودفعت هذه االهتامات أحد املفكرين إىل أن يصرخ من املرارة : 

أعجب من الذين يدرسون اللغات املْيتة، مث يريدون أن مييتوا )) . ويقول الدكتور عمر فروخ يف هذا املعىن : ((منيت العربية احلية 
 ((لغة حية كالعربية .

إن من يراجع الواثئق اليت بدأت هبا عملية االحتالل الربيطاين ملصر يكتشف أن أول أعمال االحتالل هو وضع اخلطة 
حني قال : إن أمل التقدم ضعيف ) يف مصر( ما دامت  1882حلطم اللغة، يبدو ذلك واضحًا يف تقرير لورد دوفرين عام 

 ة الفصيحة .العامة تتعلم اللغة العربي
وقد توالت هذه احلرب ليس يف مصر وحدها بل يف الشام واملغرب أبقطاره كلها يف حماوالت قدمها كرومر وبلنت من انحية 
ولويس ماسينيون وكوالن يف املغرب. مث تقدم رجال حيملون أمساء عربية للعمل بعد أن مهد هلم الطريق ويلكوكس والقاضي 

 بية وبني أحكام احملاكم املختلطة واألجنبية .ديلمور، وحيل بني اللغة العر 
وكان التعليم يف البالد العربية احملتلة يتم كله ابللغات األجنبية ) اإلجنليزية يف مصر والسودان والعراق ( والفرنسية يف  )سورية 

 وتونس واجلزائر واملغرب(، فقد كانت حلظة النفوذ األجنيب ترمي إىل :
للغات اإلقليمية إىل الالتينية وكانت تكتب أساسًا ابحلروف العربية ، كما حد ث يف إندونيسيا وبعض حتويل أجبدية ا  أواًل :

 بالد إفريقية وآسية .
 تقدمي اللغات األجنبية يف األقطار اإلسالمية على اللغة العربية . اثنياً :
 العربية ابحلروف الالتينية. تقدمي اللهجات واللغات احمللية وتشجيعها والدعوة إىل كتابة اللغة اثلثاً :
ابتعا ث الطالب إىل الغرب لدراسة لغاته، وكان ذلك إمياانً أبن اللغة هي الوجه الثاين للفكر، وأن من جييد لغة ال بد أن  رابعًا :

 يعجب بتارخيها وفكرها ويصري له انتماء من نوع ما إىل هذه األمة .
ل حجج ضعيفة واهية منها : صعوبة اللغة، ومنها التفاوت بينها وبني وكانت احلملة على اللغة العربية الفصحى من خال

 العامية .



وكان فرض اللغات األجنبية يف خمتلف أقطار األمة اإلسالمية عاماًل هامًا يف فرض ثقافاهتا ووجهة نظر أهلها ويف الوقوف 
يف البالد العربية جيد الوالء الواضح للنفوذ موقف اإلعجاب ابلغاصب والعجز عن مواجهته. ومن يدرس جتارب التعليم الغريب 

 الغريب .
ويف البالد اإلسالمية غري العربية فعل األجنيب فعله يف إفريقية وآسيا خاصة ففي إفريقية عمد اإلجنليز يف نيجرياي إىل نقل 

اإلسالمي اليت تعرضت  حروف اللغات احمللية من العربية إىل احلروف الالتينية فضاًل عن عملية القضاء على كتب الرتا ث
 للحريق للقضاء على كل أثر علمي عريب بعد قطع التيار احلضاري العريب القادم من مشال إفريقية ومصر .

ويف غرب إفريقية عمد االستعمار الفرنسي إىل القضاء على العربية بعد معركة مع اللغة العربية يف اجلزائر خالل مائة عام  
 كاملة .

أن بلغت اللغة العربية كل وصف حىت أصبحت لغة التخاطب بني قبائل نصف القارة كما أشار إىل  وقد جاء هذا كله بعد
، وبعد أن كانت بعو ث إفريقية ترسل إىل مكة املكرمة واألزهر أصبحت ((الدعوة إىل اإلسالم  ))ذلك ) توماس أرنولد( يف كتابه 

 ترسل إىل الغرب .
روفها وألفاظها يف كل اللغات األساسية يف إفريقية وهي اهلوسا واملاندجنو وبعد أن كانت اللغة العربية قد شاركت حب

الية ولغات النيجر والدانكل يف إثيوبيا وإرترياي، عمد النفوذ األجنيب إىل إيقاف كل ذلك وإحياء والوولوف والسواحلية والصوم
الثقافات اإلفريقية القدمية وصبغها بصبغة إقليمية تساعد على إاثرة التعصب وإقامة القوميات احملدودة احمللية يف نطاق قبلي 

ار اللغة العربية مع نشر الثقافة اإلجنليزية والفرنسية من خالل اللغتني ليستغلوا هذه الروح يف إقامة سد مرتفع يف وجه انتش
 ليتحقق االستعمار الثقايف الكامل .

لغة أساسية يف مراحل التعليم املختلفة، وغلبت  -كل يف منطقة سيطرهتا   -وهكذا أصبحت اللغتان اإلجنليزية والفرنسية 
 التعليم فحسب بل على أعمال املصارف واحملاكم والدواوين .اللهجات القومية ولغة املستعمر ليس على مناهج 

اتيالند ( السيطرة ، وتراجعت  -إندونيسيا  -أما يف آسيا فقد استطاعت اللغات األجنبية يف جنوب شرق آسيا ) املاليو 
 اللغة العربية مث تراجعت احلروف العربية أيضاً يف تركيا وإندونيسيا.

يو جند الصورة قامتة، فقد تعرضت إندونيسيا بعد االستقالل للتحدايت يف جمال اللغة فكتبت ويف إندونيسيا وأرخبيل املال
اللغة األندونيسية ابخلط الروماين )الالتيين( بداًل من اخلط العريب احمللي، وأصبحت العربية لغة أجنبية ال يقرؤون وال يكتبون هبا، 

 لغربية وخاصة اإلجنليزية .وأصبح العدد األكرب قادراً على أن يقرأ اللغات ا



 وإذا أردان حصر التحدايت اليت واجهتها اللغة العربية فإننا نلخصها ابلتايل :
 . استبدال العامية ابلفصحى 
 . تطوير الفصحى حىت تقرتب من العامية 
 . اهلجوم على احلروف العربية والدعوة إىل استعمال احلروف الالتينية 
 نطق .إسقاط اإلعراب يف الكتابة وال 
 . الدعوة إىل إغراق العربية يف سيل من األلفاظ األجنبية 
 . حماولة تطبيق مناهج اللغات األوروبية على اللغة العربية ودراسة اللهجات والعامية 

 
 
 

 وقبل الدخول يف املواجهة علينا أن نشخص األمراض اليت نعاين منها على املستوى اللغوي فالتشخيص نصف العالج .
يف عصور االحنطاط كان عاماًل من عوامل ضعفنا اللغوي، وهذا الرتدي مل يكن مقصورًا على العامة من الناس  إن الرتدي

بل مشل العلماء والفقهاء حىت كان يعجز الكثري منهم عن كتابة رسالة خالية من العجمة، بريئة من الركاكة أو العامية، سليمة 
النحو والبالغة تلقى بلغة مشوبة ابلعامية منحطة عن الفصحى. أما أساليب  من اخلطأ. وكانت دروس الفقه والدين بل دروس

العرب الفصيحة والكالم البليغ فقد كانوا بعيدين عنه كل البعد، وكل ما تصبو إليه النفوس وترتفع إليه املطامح أن يقلد الكاتب 
 أسلوب احلريري يف مقاماته أو القاضي الفاضل يف رسائله ومكاتباته .

اختفت الفروق اللغوية وأصبحت األلفاظ املتقاربة مرتادفة. ومل يبق الرتادف مزية من مزااي العربية بل مرضاً من أمراضها لقد 
الوافدة املنتشرة، وغلب على الناس استعمال األلفاظ يف معانيها العامة فضاعت من اللغة بل من التفكري مزية الدقة اليت عرفت 

لفة، وأدى ذلك إىل تداخل معاين األلفاظ حني فـََقدت الدقة واتصفت ابلعموم، وفقد الفكر العريب هبا العربية يف عصورها السا
الوضوح حني فقدته اللغة نفسها، واتصفت ابلغموض ، وانفصلت األلفاظ عن معانيها يف احلياة وأصبحت عاملاً مستقاًل يعيش 

 الناس يف جوه بداًل من أن يعيشوا يف احلياة ومعانيها .
املوقف يلقي أمامنا مشكلة النهوض ابللغة العربية وقدرهتا على الوفاء حباجات أهلها يف هذه احلياة اجلديدة سواء يف إن 

ميدان العلوم أو الفن أو األدب أبغراضه وآفاقه احلديثة، أو يف ميدان احلياة العملية مبا فيها من مستحداثت ال ينقطع سيلها.  
اثر عصور االحنطاط من جهة ومن التقليد األجنيب والعجمة اجلديدة اليت أورثنا إايها عصر كما يدفعنا ابجتاه التحرر من آ

 االستعمار والنفوذ األجنيب من جهة أخرى .
إن املطلوب تكوين وعي لغوي صحيح يساير وعينا السياسي والفكري بل هو األساس لتكوين تفكريان تكوينًا صحيحاً، 

 وية والتحرر اللغوي والقضاء على التجزئة والشعوبية أو النفوذ األجنيب يف ميدان اللغة والفكر .واألخذ أبيدينا حنو الوحدة اللغ
إن التعليم اجلامعي العلمي خاصة يف كثري من أقطار العروبة ما زال ابللغات األجنبية : فهو إنكليزي يف أقطار ، فرنسي يف 

 ريب .أقطار، روسي يف أقطار، وال توجد صيدلة عربية وال طب ع

 المــواجـــهــــة :



وما زال هناك إىل اآلن من جيادل إلبقاء تدريس العلوم ابللغات األجنبية . لقد انقسم العرب إابن عهد االستعمار إىل 
جمموعتني : األوىل هي الدول اليت حافظت على اللغة العربية طوال فرتات االحتالل، ولكن العجب أن تتصاعد فيها آراء 

واء العلوم احلديثة، والثانية هي جمموعة الدول اليت استطاع املستعمر فرض لغته عليها، تشكك يف صالحية اللغة العربية الحت
وهي على العكس بذلت جهوداً مضنية الستعادة مكانة اللغة العربية. ومنذ سنوات ظهرت حلقة من برانمج االجتاه املعاكس يف 

بية يف تدريس العلوم، وكان النقاش بني أستاذين جامعيني حمطة اجلزيرة القطرية الفضائية كان موضوعها عن صالحية اللغة العر 
 عربيني : األول يدعو إىل تدريس العلوم ابللغة اإلنكليزية وهو سوري، والثاين يدعو إىل تعريب التعليم وهو جزائري .

وجه إىل العربية؛ تتجلى إن كثرياً من دعاة العروبة ال حيسنون لغتهم. وهذا ما دفع أحد املفكرين إىل القول أبن هناك إهانة ت
 هذه اإلهانة يف ثالثة أمور :

 السيل من األفالم واملسلسالت والتمثيليات واملسرحيات واألغاين ابللغة العامية . – 1
 بعض الزعماء خيلط العربية ابلعامية، وهم مولعون خبفض املرفوع وجر املنصوب .  – 2
 تقليد املنتصر . – 3

اب اللغات األخرى خلدمة لغاهتم لوجدان أنفسنا مقصرين كثرياً. فاإلنكليز مثاًل يفعلون وإذا نظران إىل ما يفعل أصح
 العجب يف تعميم لغتهم، ويبتكرون احليل الطريفة لتحبيبها إىل النفوس حىت أصبحت اإلنكليزية لغة العامل، ولغة العلم معاً .

لغة . فمثالً ملا توىل سعد زغلول وزارة املعارف يف مصر كان وقد حفظ لنا اترخينا جهود رواد بذلوا ما بوسعهم خلدمة هذه ال
وكذلك  ((مسرت تويدي  ))التعليم يف املراحل األوىل ابللغة اإلنكليزية ؛ كان كتاب احلساب املقرر على الصف االبتدائي أتليف 

ع مؤلفات جديدة ابللغة القومية. سائر العلوم، فألغى سعد هذا كله، وأمر أن تدرس املقررات كلها ابللغة العربية، وأن توض
إن سعداً أحسن إىل  ))وبذلك املسلك الناضج حفظ على مصر عروبتها. وهذا الصنيع دفع أحد املفكرين املصريني إىل القول : 

 فكم سعداً حنتاج إليه   ((جيلنا كله جبعلنا عرابً 
 ي هذه املقالة :ويسرين أن أختم أببيات من قصيدة للدكتور عبد املعطي الدااليت من وح

 لغيت عليا اللغاِت

 

ل      دددددددد  ل  لقددددددددالكدددددددد   
 

 جرسها بني اللغاِت

 

 
 كرنني الذهِب

 
 قد غدت أخت اخللوِد

 

 
 بالكالم الطّيِب

 ويف كل آخر حيسن احلمد هلل رب العاملني                                  
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