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املقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمدهلل رب العاملني  ,والصالة والسالم على سيدان ٍ
حممد املبعوث رمحةً للعاملني ,وعلى آله
ٍ
إبحسان إىل يوم الدين  .أما بعد .
وأصحابه أمجعني ,ومن تبعه
إن للغة قيمة جوهرية كربى يف حياة كل أمة فإهنا األداة اليت حتمل األفكار ,وتنقل املفاهيم
فتقيم بذلك روابط االتصال بني أبناء األمة الواحدة  ,وهبا يتم التقارب والتشابه واالنسجام
بينهم .لقد محل العرب اإلسالم إىل العامل  ,ومحلوا معه لغة القرآن العربية  .وقد مر دهر طويل
اللغة العربية هي اللغة احلضارية األوىل يف العامل .
وهي أقدم اللغات اليت ما زالت تتمتع خبصائصها من ألفاظ وتراكيب وصرف وحنو وأدب
وخيال ,مع االستطاعة يف التعبري عن مدارك العلم املختلفة .
وملا تربص األعداء هبا وحاولوا أن مييعوها بني لغاهتم من جهة  ,وبني ما أمسوه اللهجات العامية
من جهة أخرى ؛ كان هذا البحث بعنوان"متييع اللغة العربية من احلضارة إىل التخلف" .
ومت هذا البحث حبمد هللا و فضله وتيسريه  ,وقد واجهتين بعض الصعوابت كان من أبرزها
ضيق الوقت  ,و مجع املصادر ولكن يسرها هللا سبحانه و حبمده .
وقد قسمت حبثي إيل مخس مباحث وكانت خطة البحث على النحو التايل :
املقدمة
التمهيد
املبحث األول  :مكانة اللغة العربية
املبحث الثاين  :من العصور اليت ازدهرت فيها اللغة العربية
املبحث الثالث  :من العصور اليت ضعفت فيها اللغة العربية
املبحث الرابع  :العوامل املؤثرة يف ضعف اللغة العربية و أهم مظاهره
املطلب األول  :من العوامل املؤثرة يف ضعف اللغة العربية يف العصر احلايل
املطلب الثاين  :من مظاهر ضعف اللغة العربية يف العصر احلايل
املبحث اخلامس  :احللول املقرتحة للنهوض ابللغة العربية
قال النيب صلى هللا عليه وسلم ):ال يشكر هللا ,من ال يشكر الناس) ؛ أمحد هللا و أشكره أوال
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على متام البحث ,مث أشكر كل من ساعدين وعلى رأسهم والدي ووالديت حيث بذال
مابوسعهما جتاهي  ,وأشكر مشرفة البحث األستاذة :عبري الشربمي على مساعدهتا وتفانيها
وحرصها على أن يكون البحث بصورة صحيحة  ,وأشكر األستاذة :نورة العرف على
مساعدهتا حيث مل تبخل أبي شيء خيدم البحث رغم الضغوطات اليت تواجهها.وأعتذر ممن مل
يتسع اجملال لذكرهم .
هذا وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى اله وصحبه أمجعني .
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التمهيد
مصطلحات البحث :
ضارة :لغة/
احلَ َ
تأخَر.
ف :لغة /ال َّ
التَ َخلَّ َ
أتمَر
االحتفا ُ
اال ْزِدهار  :ا ْ
ظ به ,وال َفَر ُح به ,أو أن َْجت َعلَهُ من ابل َ
هار ابلشيءْ :
ك ,وأن ُ
الزد ُ
ك أن ََي َّد فيما َأم ْرتَهُ.
صاحبَ َ
()1
الرأي ,وابلضم :يف البَ َدن.
ف :يف َّ
الض َّْعف  :ض ُّد ال ُق َّوة .و الض َّْع ُ
ضر .
اإلقامةُ يف احلَ َ
َ

( )1انظر  :الفريوزاابدي  ,حممد  ,القاموس احمليط  ,ص .829 , 808 , 376

4

املبحث األول  :مكانة اللغة العربية
سبحان الذي أبدع كتابه وفصله  ,وجعله آية دوهنا كل آية ,ومعجزة دوهنا كل معجزة ,
واصطفى اللسان العريب وكرمه بنزول الوحي به  ,وكرر اإلشارة والتنبيه والتذكري مبنزلة ذلك
اللسان املبني يف تسع سور حمكمات من سور القرآن اجمليد .
وقد امنت على العرب هبذا الشرف اخلالد  ,فقالَ ﴿:و ِإنَّ ۥهُ لَذ ِۡك ٞر لَّكَ َو ِلقَ ۡو ِم َۖكَ َو َس ۡو َف ت ُ ۡسلُونَ ﴾
خرف .]44:وأخرب الدنيا كلها مبزااي هذا اللسان  ,وأن العربية من خصائص منهاج هللا ,
ُّ
[الز ُ
فقال﴿:إِنَّا ٓ أَنزَ ۡل َٰنَهُ قُ ۡر َٰ َءنًا َع َربِيا لَّعَلَّ ُك ۡم تَعۡ ِقلُونَ ﴾[يوسف.]2:
ع َربِ ٞي ُّمبِ ٌ
س ٌ
ين ﴾
ان َ
وظل يذكر هبذه النعمة مرات عديدة  ,فقال تعاىلَ ..﴿:و َٰ َهذَا ِل َ
[النحل , ]103:وقال سبحانهِ ﴿ :ب ِل َس ٍان َع َر ِبي ُّم ِبين ﴾[الشعراء , ]195:وقال جل
ع َربِيا [﴾..الشورى ,]7:وقال جل شأنهِ ﴿:إنَّا َج َع ۡل َٰنَهُ قُ ۡر َٰ َءنًا
جاللهَ ﴿:و َك َٰذَلِكَ أ َ ۡو َح ۡينَا ٓ ِإلَ ۡيكَ قُ ۡر َءانًا َ
صد ِٞق ِل َسانًا َع َربِيا﴾..
َع َربِيا لَّعَلَّ ُك ۡم تَعۡ ِقلُونَ ﴾ ُّ
خرف , ]3:وقال عز من قائلَ ..﴿ :و َٰ َهذَا ِك َٰت َ ٞب ُّم َ
[الز ُ
[األحقاف .]12:ومع كل أتكيد يتجلى ظل جديد  ,ففي سورة الرعد  ,أييت ظل ممتد مع
ع َر ِبي ۚا َولَئِ ِن ٱت َّ َبعۡ تَ
التشريع واحلكم الذي تتسع له العربية  ,قال تعاىل َ ﴿ :و َك َٰذَلِكَ أَنزَ ۡل َٰنَهُ ُح ۡك ًما َ
أَ ۡه َوآ َء ُهم بَعۡ دَ َما َجا ٓ َءكَ ِمنَ ۡٱل ِع ۡل ِم َما لَكَ ِمنَ َّٱَّللِ ِمن َو ِلي َو ََل َواق ﴾[الرعد .]37:ويرتبط التفصيل
صلَ ۡت َءا َٰيَت ُ ۥهُ
يف سورة فصلت ابللغة العربية اليت تتسع هلذا التفصيل وبيانه قال سبحانه ِ ﴿ :ك َٰت َ ٞب فُ ِ
قُ ۡر َءانًا َع َربِيا ِلقَ ۡوم َيعۡ لَ ُمونَ ﴾[فُصلَت .]3:يرتبط معىن الوضوح واستقامة املعىن والبيان والتشريع
ع َربِيًّا غ َۡي َر ذِي
والعلم ابللغة العربية اليت توفر هذا كله يف سورة الزمر قال جل جالله  ﴿:قُ ۡر َءانًا َ
[الزَمر .]28:ولو تتبعنا مجيع اآلايت لوجدان ظال ممتدا إىل ظل  ,وسرا
ِع َوج لَّعَلَّ ُه ۡم يَتَّقُونَ ﴾ ُّ
موصوال بسر  ,مؤكدا أمهية اللسان العريب يف فهم اخلطاب القرآين ,والنور املنبعث عن مشس
العلم اإلهلي.
فاختيار العربيـة لتكون لغة التنزيل للخطاب السماوي  ,أو لتكون لغة خطاب هللا األخري إىل
البشر ,له دالالت كثرية  ,فإذا سلمنا أن من مقتضى اخلامتية أو من لوازمها اخللود ـ واخللود
يعين التجرد عن قيود الزمان واملكان  ,والقدرة على العطاء  ,واإلنتاج العلمي واملعريف  ,يف كل
زمان ومكان ـ أدركنا خلود اللغة العربية وسعتها  ,ومرونتها  ,وغىن مفرداهتا  ,وكثرة مرتادفاهتا ,
اليت متتلك التعبري عن كل حالة شعورية  ,وال يضيق لفظها عن استيعاب أي معىن ,وال يضيق
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سلمها الصويت عن النطق أبي حرف  ,مهما كان معقدا يف اللغات األخرى  .فضال عن
قدرهتا على تقدمي األوعية التعبريية  ,واالستجابة لكل الظروف واألحوال  ,اليت يكون عليها
الناس  ,واالستجابة لإلنتاج احلضاري  ,يف سائر العلوم والفنون  ,حىت يرث هللا األرض ,ومن
عليها.
وحسبنا أن نقول :إن التنزيل اخلالد  ,املمتد إىل هناية الزمان  ,والذي وصف هللا أبعاده  ,ومداه
ت َر ِبي لَنَ ِفدَ ۡٱلبَ ۡح ُر قَ ۡب َل أَن ت َنفَدَ َك ِل َٰ َمتُ َر ِبي َولَ ۡو ِج ۡئنَا ِب ِم ۡث ِلِۦه
بقوله  ﴿ :قُل لَّ ۡو َكانَ ۡٱلبَ ۡح ُر ِمدَادا ِل َك ِل َٰ َم ِ
ش َج َرةٍ أ َ ۡق َٰلَ ٞم َو ۡٱلبَ ۡح ُر يَ ُمدُّ ۥهُ ِم ۢن بَعۡ ِدِۦه
ض ِمن َ
َمدَدا﴾ [الكهف .]109:وقوله َ ﴿ :ولَ ۡو أَنَّ َما فِي ۡٱۡل َ ۡر ِ
س ۡب َعةُ أ َ ۡب ُحر َّما نَ ِفدَ ۡت َك ِل َٰ َمتُ َّ ۚ
ٱَّللِ ِإ َّن َّٱَّللَ َع ِز ٌيز َح ِك ٞيم ﴾[لقمان .]27:والذي كانت وعاءه اخلالد ,
َ
هو الذي َيعلنا ندرك الطاقة اليت متتلكها العربية  ,والشرف الكبري  ,جبعلها لغة التنزيل ,وَيعلنا
ندرك أيضا التخاذل اللغوي والثقايف  ,الذي يعاين منه العرب واملسلمون اليوم  ,وكيف أن سببه
مل يكن يف قدرة اللغة  ,وإمنا يف ختلف أهلها وعجزهم .
جديـر ابلذكر أن اإلسالم مل يقم وزان لقضية األجناس  ,واأللوان  ,واألقوام  ,ومل يعتربها وسيلة
تفاخر وتفاضل  ,فهي جمرد فوارق قسرية  ,ليس من املقبول عقال أن تكون ميزان متييز وتفاضل
ولو كان ذلك كذلك لكان الظلم عينه  ,وصارت وسيلة للصراع واالقتتال.
وعلى الرغم من أن اإلسالم مل يقم وزان هلذه الفوارق القسرية كلها  ,إال أنه مل يتنازل عن قضية
العربية  ,ألن اللغات مكتسبة ,وتعليمية  ,والبد منها لصيانة األمة الواحدة  ,وتشكيل أوعية
متجانسة للعقيدة الواحدة  ,اليت حتفظ روح األمة  ,وتعرب عن إرادهتا .
وقد بدا التطبيق العملي هلذا يف حياة املسلمني من غري العرب فلم يعترب أحدهم أن إبمكانه
االستغناء عن العربية  ,واالقتصار على ما يفهم من اإلسالم بلغته اإلقليمية  ,بل كانت العربية
غاية مناه  ,ووسيلة فهمه إلسالمه وعقيدته ؛ فظهر منهم مؤلفون  ,وعلماء  ,ومفسرون,
وحنويون  ,ومؤرخون  ,أدركوا من مدلوالت اخلطاب ما أدركه العرب أنفسهم  ,بل وصلوا إىل
مرتبة اإلمامة يف اللغة  ,والفقه  ,والتفسري واحلديث  ,وما إىل ذلك من العلوم  ,اليت ال تتوفر
إال ملن أتقن العربية وعلومها .
إذا كانت اللهجات واللغات حتتاج إىل ذكر مناقبها  ,واإلشادة مبكانتها  ,والرتويج ملكاسبها ,
فإن العربية ال حتتاج إىل شيء من ذلك  ,بعدما ختطت اليابس واملاء  ,وشهد هلا األكابر من
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غري أهلها.
إن القرآن هو السُّر يف بقاء العربية وخلودها ,أدرك هذا أعداؤها ,كما أدركه أهلها ,جند أتكيد
ذلك يف در ٍ
اسات عربيَّ ٍة ,وأخرى غري عربية ,بل إن هذا هو الذي خلد العربية ,ورفعها إىل أن
الناس يف حتصيله؛ إ ْذ صارت العربية فيما بعد لغة الدين ,ولغة العلم ,ولغة
تكون مما يتسامى ُ
اس يف تعلُّمها ,وتباروا يف إتقاهنا جملموع هذه الدوافع ,حىت صار من غري
علية القوم ,فتسامى الن ُ
أهلها من امتاز على أهلها ,وهذه الدوافع تعود كلها إىل القرآن ,فالقرآن هو الدَّافع احلقيقي
الذي جعل من العربية مقصداً يتبارى اجلميع يف حتقيقه(1).حسب العربية أهنا نزلت هبا آخر
رساالت السماء وأكملها  ,فضمن هلا احلفظ واخللود األبدي قال تعاىلِ ﴿ :إنَّا ن َۡح ُن ن ََّز ۡلنَا ٱلذ ِۡك َر
َو ِإنَّا لَ ۥهُ لَ َٰ َح ِف ُظونَ ﴾[احلجر.]9:
وكما هو معلوم  ,أن القران رسالة عاملية؛ فمن املنتظر يف هذه الرسالة أن حتمل أمسى املعاين يف
أوجز الكلمات وأوضح وأدق املعاين  ,وأن حيتاج غريها إليها وال حتتاج إىل غريها  ,وأن تكون
صاحلة لكل زمان ومكان ؛ ألن هذه الرسالة ابقية إىل آخر الدهر .
هذه ميزات ال تتوفر يف أية لغة أخرى  ,وهذه حقيقة علمية أثبتتها األمم املتحدة حيث
أصدرت بياان بعدد اللغات اليت ماتت خالل القرن العشرين ,واللغات املتوقع موهتا يف القرن
احلادي والعشرين  ,ومن بينها :العربية لكن هللا _سبحانه_ قيض جامعة برمنجهام الربيطانية
لتثبت خطأ هذا التوقع ؛ حيث أثبتت أن العربية لغة خالدة بل حددت تلك اجلامعة للغات
الكربى يف العامل عمرا حمددا بعده تنقرض هذه اللغات ,فكان من بينها اللغة اإلجنليزية اليت
ستموت يف خالل قرن ونصف من الزمان  ,واللغة الفرنسية اليت ستموت خالل ثالثة أرابع
قرن لذلك ؛ سارعت بعض الدول الكربى تقيد اترخيها ابللغة العربية ,ومنها الوالايت املتحدة
األمريكية ,وروسيا وهذا يدل على ثبات العربية ومتاسكها وتفكك اللغات األخرى  .فقد
أثبتت ذات اجلامعة أن مجيع اللغات حتوي أسباب فنائها إال العربية ؛ فإهنا خالية من كل
()2
اآلفات اليت تؤدي إىل انداثر اللغات وزواهلا .
هذه هي لغتنا شرفها هللا بكتابه فما ابلنا منشغلني بغريها عنها .
( )1انظر :العايد  ,سليمان  ,عناية املسلمني ابللغة العربية خدمة للقرآن الكرمي  ,ص.68
()2

انظر :القوصي,حممد  ,عبقرية اللغة العربية  ,ص.59,14,13
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املبحث الثاين  :من العصور اليت ازدهرت فيها اللغة العربية
 العصر األموي:سارت العربية مع الفتوحات اإلسالمية  ,يف العصر األموي وأصبحت اللغة األوىل لشعوب
إسالمية عديدة  ,بعد أن دخل أهل األمصار من غري العرب يف دين هللا أفواجا.
ويف هذه احلقبة الزمنية اضمحلت السليقة العربية نسبيا  ,وظهر اللحن على األلسنة  ,وخيف
على القرآن الكرمي فكانت بداية ظهور علم اللغة ,والذي كان هدفه احملافظة على لغة القرآن
ومحايتها من االحنراف واالعوجاج الذي بدأ يف الظهور على ألسنة املولدين فبدأت املسرية
بوضع النقاط على احلروف ؛ إذ إنه وحىت ذلك احلني ,كانت العربية تكتب غري معجمة (غري
منقوطة)  .واستمر هذا احلال حىت منتصف القرن األول اهلجري,كما ظلت تكتب غري
مشكولة ابحلركات ,والسكنات وحينئذ توصل أبو األسود الدؤيل إىل طريقة لضبط كلمات
املصحف  ,فوضع بلون خمتلف من املداد نقطة فوق احلرف للداللة على الفتحة,ونقطة حتته
للداللة على الكسرة ونقطة عن مشاله للداللة على الضمة ,ونقطتني فوقه أو حتته أو عن مشاله
للداللة على التنوين وترك احلرف الساكن خاليا من النقط ,إال أن هذا.الضبط مل يكن يستعمل
إال يف املصحف .
ويف القرن الثاين اهلجري وضع اخلليل بن أمحد طريقة أخرى لضبط املصحف .أما إعجام
احلروف أي (نقطها) فقد مت يف عهد اخلليفة األموي عبدامللك بن مروان .وقام به نصر بن
عاصم الليثي ,وحيىی بن يعمر العدواين ومها اللذان أعادا ترتيب احلروف هجائيا حسب ما هو
شائع اليوم بدال من الرتتيب القدمي (أجبد ,هوز) .
ويف حوايل الثلث األخري من القرن األول اهلجري  ,تبوأت اللغة العربية مكانتها لغة عاملية ,بعد
أن انتشر اإلسالم يف األمصار اجملاورة للجزيرة العربية .ففي تلك األمصار  ,أصبحت العربية لغة
الدين والعقيدة  ,ولغة الدولة الرمسية و السيادة  .كما أصبح استخدامها دليال على الرقي
واملكانة االجتماعية وظلت لغة البادية ,حىت القرن الثاين اهلجري احلجة عند كل اختالف.
وكان من دواعي الفخر للعرب التحدث ابلعربية كأحد أبناء البادية , .أما سكان األمصار
اإلسالمية ,فقد بدأت صلتهم بلغاهتم األم تضعف شيئا فشيئا  ,وأخذوا يتكلمون العربية
ولكنها عربية مولدة متأثرة ابللغات األم مبستوايت متفاوتة .وقد كانت منطقة الشام واهلالل
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اخلصيب  ,أول املناطق تعراب ويالحظ اختالف هلجات أهل األمصار العربية  ,ابختالف
القبائل الوافدة إليها .ومن هنا كان اختالف هلجات أهل الكوفة والبصرة والشام والعراق ومصر
بعضها عن بعض .ومع هناايت العهد األموي بدأت العربية تراتد آفاق التأليف العلمي بعد أن
كان تراثها حكرا على شعر و أمثال تروى على ألسنة الرواة.
 العصر العباسي:العصر العباسي هو عصر النهضة العلمية  ,وازدهار احلضارة اإلسالمية  ,على كافة األصعدة
يف أمصار املشرق اإلسالمي ويف مغربه  ,ويف األندلس  ,وبالد فارس .وقد بدأت تلك املرحلة
حبركة ترمجة واسعة  ,وبصورة خاصة من املعارف اليواننية والفارسية .فاستوعبت العربية النتاج
الفكري لتلك الشعوب وحضاراهتا مبرونة عالية .ومن مث دخل علماء األمة مرحلة التأليف
واالبتكار ,وبلسان عريب مبني .وحينئذ مل يعد معجم البادية بكاف وحده للتعبري عن كل
مفاهيم تلك احلضارات  .فحمل العلماء على كاهلهم مهمة تعريب مصطلحات غري عربية,
وتوليد صيغ ملصطلحات أخرى  ,ومحلوا صيغا عربية دالالت جديدة للتعبري عن معان متجددة
مستفيدين مما يف العربية من مسات االشتقاق والنحت والتعريب .وهبذه الطريقة استطاعت
العربية التعبري وبكفاءة عالية عن أدق املعاين واملفاهيم الواردة يف علوم تلك احلضارات الراسخة
وآداهبا الراقية .ومنذ بداية هذا العصر أيضا ,ظهر التأليف يف جمال علوم اللغة وفنون تعليم
العربية .فبدأت العربية مرحلة تعليمية بطريق الكتاب بدال عن طريق السليقة والتلقني الشفهي,
واالكتساب كفاحا من البيئة  .وكان هذا هو األسـاس الذي قامت عليه علوم العربية كالنحو,
والصرف  ,واألصوات  ,وفقه اللغة  ,والبالغة  ,واملعاجم  .وتطورت هذه العلوم تطورا عظيما
بدافع احلفاظ على القرآن الكرمي .وهنا يقرر –خليفة-أنه كان من الطبعي أن يستقطب القرآن
الكرمي الدارسني من حوله  ,وأن تنشأ العلوم املختلفة من لغوية وحنوية وبالغية واترخيية وفلكية
يف خدمة النص القرآين .ودخلت اللغة العربية ابعتبارها لغة الدولة ,مجيع ميادين احلياة
واملعارف اإلنسانية وما لبثت أن أصبحت اللغة األوىل يف العامل.فانطلقت العقول املبدعة
ملواجهة هذه التحدايت اجلسام للغة العربية  ,فجمعت العربية من أفواه أهل االحتجاج من
القبائل العربية ووضعت املعاجم أبصنافها  ,وأقيمت الدراسات النحوية والصرفية واللغوية
واألسلوبية والصوتية .وكان احملرك الرئيسي هلذه الدراسات مجيعها محاية القرآن الكرمي من
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التشويه والتحريف ,وخدمة لتفسري معانيه .
وقد استمرت هذه احلال لعدة قرون  ,من خالل مراكز اإلشعاع الثقايف يف بغداد ودمشق
والقاهرة وقرطبة و إشبيلية وغرانطة والقرويني بفاس ,إىل جانب القريوان وتلمسان وجباية.
و يقف جامع القرويني بفاس علما شاخما  ,و صرحا ضخما ألقدم جامعة يف العامل مل يتوقف
فيها التدريس منذ أكثر من ألف ومائيت عام  .وأصبح املغرب العريب يف عهد املوحدين ,يف
القرنني السادس والسابع اهلجريني مركزا لإلشعاع الثقايف والعلمي متجاوزا أتثريه حدود العامل
()1
اإلسالمي إىل العامل األوريب واملسيحي .
وبلغ ازدهار اللغة العربية ذروته حيث بلغت أوج اتساعها يف مجيع امليادين .

( )1انظر :عمر,عبداجمليد ,منزلة اللغة العربية بني اللغات املعاصرة ص.43-40
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املبحث الثالث  :من العصور اليت ضعفت فيها اللغة العربية
بعيد منتصف القرن السابع اهلجري  ,تعرضت الدولة اإلسالمية لكثري من الفنت واحملن اليت
أوهنت سلطاهنا , ,وفرقت مشلها  ,و أضعفت كياهنا ومكاهنا.
حيث تقسمت الدولة إىل دويالت  ,وغرقت األمة يف ظلمات الفرقة واهلزائم  ,و النعرات
الشعوبية  ,وما سبق ذلك من استيالء األعاجم على سدة احلكم وأتلقهم العسكري ,
والسياسي  ,وما تبع ذلك من سيادة اللغات األعجمية و إقصاء العربية من جماالهتا احليوية يف
اإلدارة والسياسة واحلياة العامة  .و أصبحت الشرائح احلاكمة وحواشيها حتتقر النطق ابلعربية
وتعده من املعايب  .والناس بطبيعتهم سراع إىل الدنيا كما يقول ابن خلدون :يتسابقون إىل
التقرب من حكامهم وساستهم  " .فتنافسوا يف تصانيف الرتمجات يف اللغة األعجمية ,
وتفاصحوا يف غري العربية " وحينئذ تراجعت العربية إىل حصوهنا اليت ال تقهر يف املساجد
واخلالوي  ,ويف حلقات الذكر ودور تعليم القرآن الكرمي فبقيت لغة القرآن الكرمي واحلديث
الشريف اثبتة يف حنوها وصرفها ولفظها ونظمها بفضل هللا ورعايته  .فالقرآن الكرمي هو الذي
حفظ العربية وكفل هلا البقاء واخللود  .وابلتايل حفظ وجود األمة العربية  .أما العربية لغة الدولة
والسياسة  ,فقد خضعت يف انتشارها واحنسارها ,ويف تراجعها ,ويف ازدهارها ,إىل أحوال الدولة
اإلسالمية عامة  ,وما يصدق على العمران البشري من قوانني القوة والضعف  ,واالزدهار
واالحنطاط  ,و التخلف العلمي واحلضاري .ويوضح ابن خلدون حاالت التمازج بني الدين
ولغة الدولة  ,واستعماهلا يف خمتلف شؤون احلياة قائال " :وهجر األمم لغاهتم وألسنتهم يف مجيع
األمصار ,واملمالك  ,وصار اللسان العريب لساهنم حىت رسخ ذلك لغة يف مجيع أمصارهم
ومدهنم وصارت األلسنة العجمية دخيلة فيها وغريبة مث فسد اللسان العريب مبخالطتها يف بعض
أحكامه وتغري أواخره " ( )1مث حتدث ابن خلدون عن نشأة ما مساه لساان حضراي يف مجيع
بلدان العامل اإلسالمي منسواب ألهل احلواضر واألمصار ويقول  :وملا متلك العجم من الديلم و
السلجوقة بعدهم املشرق وزانته والرببر ابملغرب ,وصار هلم امللك واالستيالء على مجيع املمالك
اإلسالمية فسد اللسان العريب لذلك ,وكاد يذهب لوال ما حفظه من عناية املسلمني ابلكتاب

( )1انظر :ابن خلدون  ,عبدالرمحن  ,مقدمة ابن خلدون  ,ص164
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والسنة اللذين هبما حفظ الدين  ,وسار ذلك مرجحا لبقاء العربية املضرية يف الشعر والكالم إال
قليال ابألمصار  ,وانتقل بعد ذلك ابن خلدون اىل العصر الذي غزا فيه التتار و املغول داير
املسلمني وما حدث للغة العربية فيه فقال ":فلما ملك التتار واملغول ومل يكونوا على دين
اإلسالم ,ذهب ذلك املرجح  ,وفسدت العربية ,و مل يبق هلا رسم املمالك اإلسالمية ابلعراق
وخراسان وبالد فارس وأرض اهلند و السند ,وما وراء النهرين وبالد الشمال وبالد الروم.
وذهبت أساليب اللغة العربية من الشعر والكالم ,إال قليال يقع تعليمه صناعيا ابلقوانني
املتدارسة من كالم العرب  ,حفظ كالمهم ملن يسره هللا تعاىل لذلك .ورمبا بقيت العربية املضرية
مبصر والشام ,و األندلس وابملغرب , .لبقاء الدين طالبا هلا فاحنفظت بعض الشيء  .وأما يف
ممالك العراق وما وراءه فلم يبق هلا أثر وال عني ,حىت و إن كتب العلوم صارت تكتب ابللسان
()1

العجمي وكذا تدريسه يف اجملالس " .
ويف هناية القرن التاسع اهلجري سقطت غرانطة آخر معاقل الدولة اإلسالمية يف األندلس وآخر
معامل احلضــارة العربية اإلسالمية فيها , .واستطاعت الكنيسة الكاثوليكية  ,و حماكم التفتيش
أن جتتث جذور حضارة عربية إسالمية أصيلة دامت أكثر من مثانية قرون.
يف القرن العاشر اهلجري ضعف شأن املسلمني والعرب وتعرضت بالدهم للهجمات ,
االستعمارية األوربية ,اليت خرجت أساطيلها  ,ويف منافسة حممومة  ,ومحالت تغزو العامل  ,حبثا
عن أرض اللنب والعسل  ,و املن والسلوى ومل تكن داير املسلمني والعرب الذين ضعف شأهنم
وتضعضع سلطاهنم ببعيدة عن تلك النفوس الشبقة,فهجموا عليها هجمة شرسة فأخضعوها
لسلطاهنم و جربوهتم  .وهنبوا خرياهتا ,وأذلوا أهلها واحتقروا حضارهتم ,ولكنهم ايضا ظلوا
يتحسبون الحتمال هنضة األمة مرة أخرى ووضعوا نصب أعينهم ما ميكن أن يكون سببا
لتوحيد األمة العربية وهنضتها يف مرحلة الحقة فأدركوا أن أفضل وسيلة لسد ذلك الطريق وهدم
متاسك املسلمني والعرب هي هدم وحدة الدين واللغة  .وقد جربوا ألجناز هذه املهمة أساليب
شىت  ,وطرائق ماكرة فأاثروا النعرات العنصرية والشعوبية بني املسلمني  )2(.وحاولوا هدم وحدة
( )1انظر :ابن خلدون  ,عبدالرمحن  ,مقدمة ابن خلدون  ,ص.165-164
()2انظر :عمر  ,عبداجمليد  ,منزلة اللغة العربية بني اللغات املعاصرة ص.46-43
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اللغة بتشجيع اللهجات العامية احمللية وإحالهلا حمل العربية الفصيحة و بدأت تلك الدعوة يف
مثانينات القرن الثامن عشر امليالدي فأخذ دعاهتم يروجون لفكرة كتابة العلوم ابللغة اليت
يتكلمها عامة الناس ولكن مل متض تلك الضرابت دون ترك آاثر سالبة على اللغة العربية.
ففي دول املغرب العريب منع استخدام العربية يف املعامالت الرمسية ,أبوامر مجهورية صادرة عن
حكومة اجلمهورية الفرنسية ووالهتا وحكامها يف بالد املغرب.
و أما يف بالد العامل اإلسالمي األخرى فقد حاول االستعمار االجنليزي فرض سيطرته وثقافته
على اجملتمعات االسالمية والعربية و لكن بصورة انعمة ماكرة وبدرجة أقل حدة من رصفائهم
الفرنسيني  .حيث فرضت اللغة االجنليزية لغة رمسية للدولة وأزحيت العربية عن كافة التعامالت
اجلادة ,وسعى املستعمر لتهميشها وركز على اللهجات احمللية الضيقة إمعاان يف إضعاف العربية
الفصيحة وتقليال من شأهنا .و استمرت هذه السياسة اللغوية يف كثري من بالد العامل العريب
()1
اإلسالمي بعد رحيل االستعمار
وهذا ما سعى إليه األعداء وحققوه لألسف حيث وضعوا جذور لغاهتم  ,وفرضوها على
أبناء املسلمني .

( )1انظر :عمر,عبداجمليد ,منزلة اللغة العربية بني اللغات املعاصرة ص.46
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املبحث الرابع  :العوامل املؤثرة يف ضعف اللغة العربية و أهم مظاهره
املطلب األول :من العوامل املؤثرة يف ضعف اللغة العربية يف العصر احلايل
ينطق الـواقع احلـايل بـأن اجملـتمعات العـربية عـلى اختالف تنـوعاهتـا تشرتك يف التـهميش للـغة
العـربية وعـدم االهتمام بـها ابعـتبارها عـنواانً لـلهوية ,ووعـاء للـفـكـر ولـلثـقـافـة  ,وأحيـان ـاً يـصل
األمـر إىل معـاداتـهـا  ,واإلساءة إلـيـهـا  ,والتـطـاول عـلـيهـا  ,والـسـعي احلـثيـث لإلضرار بـهـا ,
ومـحـاربة من يـحافظ عليها  ,ويتمـسك هبا  ,ويصد عنها هجـوم الكائدين هلا احلاقدين يـحافظ
على أهلها .فلم يـحدث أن اخـتلف قـوم يف املوقف الذي يـتخـذونه من لغتـهم هبـذا القدر من
احلدة ومن التباين أيضاً الـذي يطبع موقف اجملتمعات العربية من لـغتـها األم وإن مل يكن عـلى
مستـوى القطـيعة الـكليـة؛ ألن الضعف يف اإلحساس ابالنتماء إىل اللغة العربية مهما يكن
حجمه يعزل املرء عن حمـيط هويته ويتـرك انتماءه الثـقايف واحلضاري عـرضةً لالهتزاز إن مل يكن
لـلـذوابن .وهـو األمر الـذي يـتب َّـني مـنه وجود أزمـة عـلى مسـتوى الـلغة ابعـتبارها وعـاء للفكـر
وللثقـافة ووسيلـة للتواصل الـبشري .
مرد هـذا الضـعف
السـبب األول يف ذلك هو الـضعف العام الـذي يسري يف كـيان األمة  ,وإن َّ
الـعام الذي ينهش جـسد األمة العربية اإلسالميـة ؛ يعود يف الـوقت نفسه إىل الـعوامل الـداخـليـة
سـواء تلـك العـوامل الـيت ترجع إىل غـيـاب التـخـطيط العلمـي لشؤون اجملتمـعات العربيـة وإىل سوء
األحوال العـامة فيها يف الغـالب األعم أو العـوامل الذاتـية الـيت تنـبع من الفــرد حتت وطأة تـأثري
اجملتمـع والبيئة واملـناخ الثقـايف والوضع التعلـيمي .وجـمـيع هــذه الـعـوامل سـاريـة املـف ـعـول إىل يـومـنـا
هــذا ومل ينـقص أتثـيـرهـا يف إضـعاف األمـة إن مل يكن قـد زاد .وهو األمـر الذي يت ـرتـَّب علـيه
ضعف شـديد يف الـشعــور ابالنـتمـاء اللـغوي يتـولَّـد عنه ق ـلـة االكت ـراث بـاملسـألـة اللـغـوية عـمـومـًا
ويـتـسبَّب فـي نشـوء هذه األزمة اللغوية احلضارية املهددة الستقرار اجملتمعات العربية.
و أييت الضعف املرتاكم الذي تعرفه أوضاع الرتبية والتعليم يف غالبية الدول العربية والـذي يشمل
مجيع املراحل التعليمية يف املرتبة الـثانـية ضـمن األسبـاب املوضـوعيـة هلـذه األزمة اللـغويـة .ذلك أن
موقع اللغة الـعربية يف الربامج التعلـيمية من رايض األطفال إىل اجلامعات ال يرقى إىل مـستوى
املـكانـة اليت َيب أن تـتبـوأها هذه الـلغـة  ,وهو ما يـؤدي إىل تـنـشـئـة أجـيـال من خـريـجي
املـدارس واجلـامـعـات واملـعـاهـد العليا صلتـها ابللغة العربـية ضعيفة بوجه عـام  ,وذلك ألسباب
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أهم
منهجية وهيـكليـة  ,وهي ذات األسبـاب اليت تـُـفـقــد املنـظومة الـتعـليـميـة بصورة عـامـة َّ
مـقـومـاتـها  ,وجتـعـلـهـا مـفـكـكة  ,وقـاصـرة عن إحـداث الـتـغـيـري املطلوب يف املناهج  ,والربامج ,
و األنظمة.
َّ
إن احلــالــة الــيت وصل إل ـي ـهــا ال ـت ـع ـلــيم يف أغــلب دول ال ـعــامل الـعريب ,من حيث الضعف  ,وقلـة
اجلودة  ,وحمدودية األثر تـنعكس سلبًا على حـالة اللغة الـعربية الـيوم.
الـتـأثـيـر الـذي تـمارسه وسـائل اإلعالم ووسـائـط االتـصــال وهي ك ـث ـيــرة ويف مقدمتها ال ـق ـنـوات
الـفضائية اليت تبث من الـدول العربية خبالف القـنوات الفضائية اليت تبث ابللغة العربيـة من
عواصم غربية احملطات التلفزيونية األرضية  ,واإلذاعـات  ,وتــأيت اجلـرائــد  ,واجملالت واملـنـشــورات
ـوما عن
املخـتـل ـفـة من كـتب وغـريهـا يف آخر الـقائـمة ؛ لـسبب يـعود إىل عـزوف العـرب عم ً
القـراءة قـياسـًـا إىل ما هـو علـيه الوضع يف مـناطق أخـرى من العامل.

()1انظر :التوَيري  ,عبدالعزيز  ,حاضر اللغة العربية  ,ص.14-13

()1
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املطلب الثاين  :من مظاهر ضعف اللغة العربية يف العصر احلايل:
 جل الـربامج  ,واملـواد اإلعالمـيـة الـيت تـبـث من الـفـضـائـيـات الـعـربـيـة ال يـُلـتــزم فـيـها بـاللغةالعربيـة  .وأتيت الربامج احلوارية اليت تـغطي مساحة واسعة من ساعـات الـبث يف مقـدمة
ـال الناشئة من
األسـبـاب اليت تـفسـد اللـغـة العـربيـة  ,وتسيء إليها إسـاءة ابلغة  ,وحتـرم األجي َ
تـلقي لغة عربـية سليمة من أفـواه املتـحدثني يف هذه الربامج احلوارية الـيت تشكل يف جمملها أزمة
يف اإلعـالم املرئي .
 ما تقوم به املسـلـسالت الـدرامـيـة من دور يف متـيـيع الـلـغـة الـعربـيـة واإلسـاءة إلـيـها  .فإن حالةالـلغة العربية يف الفضائيـات العربية ال تسر  ,ممايساعد يف عزوف املـشـاهديـن عن لغـتـهم ,وعدم
االكـتـراث بـها وهـو مـا يؤدي إىل اختاذ موقف الالمباالة من اللغة العربية مجلة وتفصيالً.
أهم
 الـغـزو الـلـغـوي و هــو أخـطـر أنـواع الـغـزو الـثـقـايف عـلى اإلطالق ؛ ألنه يُـفقد اإلنسان َّمـقوم من مقومات الوجود وهو الـهـويـة الـوطـنـية الـيت تـنـطـوي عـلى اخلـصـوصـيـات الـروحـيـة
)(1
والـثـقـافـية واحلـضــاريـة.
ومن املظاهر ايضا :
 األخطاء اإلمالئية : اخللط بني مهزة القطع وألف الوصل ,وعالمة املد واأللف املقصورة .ضمريا أو أصلية من بنية الكلمة.
 اخللط بني اتء التأنيث املربوطة واهلاء تكون اهلاء ً اخللط بني اتء التأنيث املربوطة ,واتء التأنيث املفتوحة. -إمهال نقط الياء املتطرفة.

 اخلطأ يف موضع كتابة األلف بعد واو اجلماعة "تكتب األلف بعد الواو اليت تكونفاعال.
()2
 كتابة واو العطف يف هناية السطر.األخطاء النحوية :( )1انظر:التوَيري  ,عبدالعزيز  ,حاضر اللغة العربية  ,ص17-16
()1انظر :حسني  ,علي  ,التحرير األديب  ,ص.96-95
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خيطئ الطالب يف اسم إن ,خرب كان خاصة إذا كاان من املثىن أو مجع املذكر السامل ,أو من
()1
األمساء الستة.
ظهور فكرة تشجيع اللهجات احمللية  ,والدعوة إىل العامية  ,إظهار الغرابة من املتحدث
الفصيح  ,كتابة اللوحات اإلعالنية يف األسواق  ,واجملمعات العامة ابللغات األجنبية
فينبغي للمسلمني اليوم ,أن تكون هلم شخصيتهم املميزة ,وأخالقهم وعاداهتم الطيبة الكرمية,
ولغتهم العربية الشريفة ,وأن يستمدوا ذلك كله من شريعتهم اإلسالمية ,وهدي نبيهم صلى هللا
()2
عليه وعلى آله وسلم ,وسلفهم الصاحل.
مىت ما عاد املسلمني إىل الكتاب  ,و السنة فلن يستطيع أي عدو أن يسيطر عليهم.

( )1انظر :حسني  ,علي  ,التحرير األديب  ,ص.96-95
()2انظر :امحد  ,تيمية  ,اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  ,ص37
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املبحث اخلامس  :احللول املقرتحة للنهوض ابللغة العربية :
َّ
إن جتديـد الـلغـة الـعربـية مـقـرون بتـقـريبـهـا من النـاس  ,وتـيسـري تعـلـمـهم لـها  ,وتـذلـيل الـصعـاب
الـيت يـجـدها الـتالمـيـذ يف املدارس يف تعـلم قواعـد اللـغة الـعربـية كمـا َيـدها الـطالب يف الـكليـات
يف دراسة فقه اللغة والـغوص يف علومـها .والبد من أن يتواكب اجلـهد الذي يبذل يف هـذا اجملال
مع اجل ـهـد الـذي يـن ـبـغي أن يـبــذل يف الـتـمـكـني لـلـغـة الـعربـية يف اإلعالم املـكتـوب واملرئي
واملسـموع وذلك بـحسن االخـتيار لـلمـذيعني من ذوي املعـرفة  ,واملـران  ,وبتـوجيه املـسؤول عن
ه ــذا ال ـق ـط ــاع إلـى اح ـت ـرام الـ ـل ـغ ــة ال ـعـ ـرب ـيــة  ,واسـتـخـدامـهـا يف جـمـيع الـبـرامج اإلعالمـيـة يف
اإلذاعـة  ,والـتـلـفـزيـون .واألمر يف مجـيع األحوال يتـوقف على سن القـوانني اليت حتـمي اللغة
الـع ـربـيــة وحتـافظ عــلى سالمـت ـهـا وص ـحـت ـهـا يف ج ـمـيع امل ـواقف الـيت تستـخدم فيـها الـلغة.
ومن الـواجب أن يـكون وضع الـلغـة العـربيـة يف الـمجتمـعات الـعربـية ضمـن مقـومـات اهلـويـة
الـثقـافـيـة واحلضـاريـة .وهذا ال يـتـعـارض يف الوقت نفسه مع انفـتاحها على آفاق العصر ,
واندمـاجها يف حميط املتغريات اليت يشهدها العـامل من حيث تعلم اللغـات احلية  ,و التمكن
مـنها  ,وامتالك انصية العلوم  ,والتكنولوجيا من دون أن يكون ذلك على حساب اللغة
()1
العربية.
 وضع برامج علمية للمعلمني اجلدد . عمل نشرات توجيهية . عقد دورات تعليمية على مدار العام . االلتزام بقواعد اللغة الفصحى أثناء التدريس . تشجيع الطالب على حفظ القران وتالوته . وضع برامج حاسب آيل لتعليم النشء كيفية التعامل مع اللغة . تبين النوادي األدبية  ,وكليات اللغة مشاريع مواقع يف الشبكة العنكبوتية تعىن ابللغة رؤية اللغة بوصفها جزء ا من الثقافة (قرار علمي داعم). متسك أهل اللغة بلغتهم واعتزازهم هبا) قرار علمي وسياسي داعم(.( )1انظر:التوَيري  ,عبدالعزيز  ,حاضر اللغة العربية  ,ص.25
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 حصول اللغة املهددة على شرعية حقيقية ووضع مؤثر يف أعني اجلماعة. االستفادة من التكنولوجيا الرقمية. السعي ملواجهة العوملة مبختلف أشكاهلا. ربط اللغة العربية ابلقران الكرمي. إظهار أمهية اللغة العربية للجيل اجلديد. االستفادة من جتارب اآلخرين جتاه لغاهتم.استخدام الوسائل اللغوية املناسبة للتعبري عن العلوم و الفنون دراسة أتريخ ازدهار اللغة العربية و االستفادة منه وتوظيفه. كتابة املناهج ابللغة العربية. إقامة الدورات والندوات للمعلمني واآلابء لتثقيفهم بدورهم جتاه الطالب واألبناء لتعليمهمالعربية وتدريبهم على نطقها صحيحة.
 توثيق صالت العربية بفروع املعرفة املختلفة . دعم اجلهود اليت هتدف إىل تعريب الكمبيوتر وتنميتها ومؤازرهتا وليكن شعاران" :التعريب يفمواجهة التغريب".
خاصة وقد اختصرت تكنولوجيا املعلومات
 توثيق عالقات اللغة العربية ابلفنون بنظرة أوسعً ,املسافة الفاصلة بني العلم والفن يف عاملنا املعاصر.
 وعلى العربية أن تفيد يف مسائل التنظيم والرتتيب مبا وصلت إليه علوم الرايضيات واإلحصاء()1
واهلندسة.
هذا ما تيسر عرضه من احللول نسأل أن ينفع هبا .

( )1انظر :داود  ,حممد  ,اللغة كيف حتيا ومىت متوت  ,ص.173-169
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اخلامتة
ليس يف وسع أحد ,كائنًا من كان ,أاي كانت قوته أن َيرب سواه على تغيري لسانه ,ومصري اللغة

و الثقافة  ,و اهلوية املعرضة للخطر أمر يف أيدي أصحاب اللغة أنفسهم.
وكأن العربية تستغيث أبهلها أال يتنكروا هلا ,وأالَّ يرغبوا عنها إىل غريها يف حديثهم إذا ما
حتدثوا ,وإعالانهتم إذا ما أعلنوا  ,ويف كتاابهتم إذا ما كتبوا أبين يف هويتكم ويف أصالتكم ويف
()1
ذكركم ,وأان وعاء قرآن ربكم وىف حيايت حياة لكم .

أهم التوصيات :
 لغتنا شرفها هللا بكتابه فما ابلنا منشغلني بغريها عنها . بلغ ازدهار اللغة العربية ذروته حيث بلغت أوج اتساعها يف مجيع امليادين يف العصريناألموي والعباسي.
 سعى األعداء بكل ما أوتوا من قوة ليضعفوا اللغة العربية وحققوه لألسف حيث وضعواجذور لغاهتم  ,وفرضوها على أبناء املسلمني .
 مىت ما عاد املسلمني إىل الكتاب  ,و السنة فلن يستطيع أي عدو أن يسيطر عليهم.احلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

( )1انظر :داود  ,حممد  ,اللغة كيف حتيا ومىت متوت  ,ص243
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املصادر و املراجع
 القران الكرمي. اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  ,ابن تيمية  ,دار عامل الكتب ,لبنان 1419 ,ه.
 حنو وعي لغوي  ,مازن املبارك  ,مؤسسة الرسالة 1399 ,ه. التحرير األديب  ,حسني علي  ,مكتبة العبيكان 1425 ,ه. مقدمة ابن خلدون  ,عبدالرمحن بن خلدون 1404,ه0 عناية املسلمني ابللغة العربية خدمة للقران الكرمي  ,سليمان العايد  ,جممع امللك فهدلطباعة املصحف الشريف  ,املدينة املنورة .
 اللغة كيف حتيا ؟ ومىت متوت ؟  ,حممد داود . عبقرية اللغة العربية  ,حممد القوصي  ,إيسيسكو 1437 ,ه. منزلة اللغة العربية بني اللغات املعاصرة  ,عبداجمليد عمر 1431 ,ه. حاضر اللغة العربية  ,عبدالعزيز التوَيري  ,مطبعة اإليسيسكو  ,الرابط . القاموس احمليط  ,حممد الفريوزاابدي  ,مؤسسة الرسالة  ,بريوت  ,الطبعة الثامنة ,1426ه.
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