TEACING ARABIC TO NON- NATIVE SPEAKERS:
FORWARD – LOOKING VISION

تعليم العربية لغري الناطقني بها
رؤية استشرافية

د .هاين إسامعيل رمضان

تعليم العربية لغري الناطقني بها
رؤية استشرافية

د .هاين إسامعيل رمضان

Email: atformu@gmail.com
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رؤية استرشافية

املقدمة
يكتسب جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا كل يوم أرضا جديدة،
وتتواىل جهود الباحثني والدارسني يف تقديم الدراسات النظرية واألبحاث
التطبيقية ،ال سيام طالب الدراسات املاجستري والدكتوراه.
وهذه بارقة أمل ،ال سيام بعدما القت العربية إجحاف املخاصمني،
وإمهاال اجلاحدين ،وهتاون املقرصين ،فاللغة العربية مل جتد رعاية أو عناية من
زرا من أعدائها ،وإن
أبنائها عىل املستوى الرسمي أو الشعبي ،وظل ينظر إليها َش ً
كانوا يترسبلون لباسها ،وينتسبون إىل لساهنا ،يف حني أن الشعوب غري العربية
أعلت من قيمة العربية ،واهتمت هبا دراسة وتعليام.
وهنا جيب اإلشارة إىل أمهية اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم،
وليست لغة اجلنس العريب ،وهو ما يفرس إقبال الشعوب اإلسالمية غري الناطقة
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بالعربية عىل تعلمها وتعليمها ،باإلضافة إىل األغراض االقتصادية والسياسية
للشعوب غري املسلمة ،وهذا اإلقبال واالهتامم – سواء كان نابعا من حافز ديني
أو غري ديني – يستوجب علينا أن نبذل املزيد من جهد يف تيسري العربية تع ُّلام
وتعليام واكتسابا ،ال سيام أن هناك فرص متاحة ينبغي استثامرها.
ومن الدراسات التي جيدر عىل الباحثني رصف اهلمم إليها الدراسات
املستقبلية التي تقرأ الواقع وختطط للمستقبل ،أو ما يعرف بالتخطيط اللغوي،
أو السياسة اللغوية.
وهذا الكتاب حماولة الستقراء الواقع اللغوي للعربية لغري الناطقني هبا،
واسترشاف مستقبلها ،فانطلق الكتاب من أمهية العربية لألمة ،مع استقراء
وضعية العربية عند متحدثيها ومعلميها ،رافعا شعار ارمحوا العربية يرمحكم اهلل،
يف الفصل األول حتى ال نكون كالدبة التي قتلت صاحبها.
وجاء الفصل الثاين ليعرض دور تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف
ترسيخ اهلوية العربية اإلسالمية ،فاللغة أمن قومي وليست رفاهية ثقافية،
واكتساب اللغة يعني اكتساب هوية
أما الفصل الثالث ،فجاء ليوضح جهود علامئنا القدامى – رمحهم اهلل –
يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،وكيف مل يألوا جهدً ا يف تيسري تعليمها
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وتعلمها؛ بعد اتساع الفتوحات اإلسالمية يف مشارق األرض ومغارهبا،
ودخول الناس يف دين اهلل أفواجا.
ثم جاء الفصل الرابع ليرتجم اهلدف الرئييس من الكتاب ،وهو حماولة
رسم سياسة لغوية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،وتقديم بعض الرؤى
املستقبلية التي يمكن اإلفادة منها يف االرتقاء بالعربية إىل مكانتها اجلديرة هبا،
والعمل ع ىل أن تكون اللغة الثانية لدى الشعوب اإلسالمية ،واقعيا وعمليا إن
مل يكن رسميا وسياسيا ،وأن يكون أبناء هذه الشعوب من ثنائي اللغة.
غضا طر ًّيا حيتاج إىل
ويف احلقيقة إن حقل العربية لغري الناطقني ما زال َّ
تكثيف اجلهود ،وشحذ اهلمم ،والتباري يف تقديم ما خيدم لغة القرآن الكريم،
وإذ أقدم هذا الكتاب للزمالء األفاضل من الباحثني والدارسني ،آمل أن جيدوا
فيه ما ينفعهم ،وأن يدفعهم إىل التسابق يف اخلريات ،وأذكرهم ونفيس أن الكامل
هلل تعاىل فإن وجدوا فيه ما ينفعهم ويرسهم فهو من فضل اهلل تعاىل ،وإن وجدوا
إيل عيويب وأفادوين
غري ذلك فهو مني ومن الشيطان ،وسأكون شاكرا إذا أهدوا َّ
من آرائهم ومالحظتهم القيمة ،داعيا اهلل تعاىل أن يتقبل منهم ومنا صالح
األعامل ،هو ويل ذلك والقادر عليه.

د .هاني إمساعيل رمضان
hany22@gmail.com
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الفصل األول

اللغة حياة أمة

اللغة حياة أمة
اللغة حياة أمة مقولة قاهلا املفكر الصهيوين «إليعازر بن هيودا» إلحياء
اللغة العربية ،قبل تأسيس الكيان املغتصب يف فلسطني ،إذ قال :ال حياة ألمة
دون لغة ،واستطاع بالفعل أن حيول العربية من لغة دينية تتىل يف الطقوس الدينية
إىل لغة الدراسة من احلضانة إىل اجلامعة ،بل استطاع أن يصنع منها لغة اخلطاب
اليومي واحلياة املعيشية.
ليس من باب املبالغة أن نؤكد عىل أن إحياء العربية ساهم بشكل مبارش
يف قيام دولة املغتصب يف فلسطني ،فاللغة ليست جمرد وسيلة للتعبري والتخاطب
بني األفراد ،بل هي حضارة األمة وحارضها ،متثل ثقافته وهويته ،واالعتزاز
باللغة هو اعتزاز باألرض والوطن ،فاللغة انعكاس مبارش جلذور املرئ عرب
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ذاكرة التاريخ بام فيه من آالم وآمال ،انتصارات وانكسارات ،ومنها وهبا تستمد
الشعوب حياة القلوب والعقول.
من هنا كانت مقولة إليعازر بن هيودا «ال حياة ألمة دون لغة» ما كان
للكيان املغتصب أو ما يسمى بدولة إرسائيل أن تقوم عىل شعب ذاب يف ثقافات
خمتلفة رشقية وغربية ،ومتزق كل ممزق ،وترشب من عادات وتقاليد احلضارات
املتباينة ،وتقطع أوصاله يف األمم؛ إال بإحياء اللغة ،التي صنعت هلم حضارة من
دون حضارة ،وهوية بال هوية.
وبمفهوم املخالفة إن األمة التي تفتقد لغتها تفتقد وجودها ،وهتدم
كياهنا ،وتطمس تراثها ،وتصبح أثرا بعد عني ،وهذا يفرس لنا اجلهود احلثيثة التي
بذهلا العدو لتهميش اللغة العربية يف مقابل لغته الوافدة ،وصدق صادق الرافعي
حني قال« :ما ذ ّلت لغة شعب إال ذل ،وال انح ّطت إال كان أمرها يف ذهاب
وإدبار ،ومن هنا يفرض األجنبي املستعمر لغته فرض ًا عىل األمة التي يستعمرها،
ويركبهم هبا ،ويشعرهم عظمته فيها ،ويس َتلحقهم من ناحيته ،فعليهم أحكاما
ثالثة يف عمل واحد ،أما األول فحبس لغتهم يف لغته سجنا مؤبدا ،وأما الثاين
فاحلكم عىل ماضيهم بالقتل حموا ونسيانا ،وأما الثالث فتقييد مستقبلهم يف
األغالل التي يصنعها فأمرهم ألمره تبع».
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هذا يفرس لنا تلك الدعوات املشبوهة التي قام هبا رواد احلداثة العربية
أو ما يسمون أنفسهم بالتنويريني من أبناء جلدتنا ،أمثال :لطفي السيد وسالمة
موسى ولويس عوض وغريهم من اختاذ العامية لغة لآلداب والعلوم ،بدال من
العربية الفصحى ،وارتباط هذه الدعوات بالنعرات القومية ،كالدعوة
للفرعونية يف مرص والفينيقية يف لبنان ،والبابلية يف العراق ...إلخ.
وهلل در األديب صادق الرافعي إذ أنشد دفعا عن اللغة العربية ضد هؤالء
املستغربني فقال:
َ
نقيصة إالَّ ما جنَى الن ََّسب
ٌّأم يكيد هلا من ن َْسلِها ال َع ِقب *** وال
ٍ
وهم لنكبتها من ِ
دهرها سبب
ْ
كانت هلم سب ًبا يف كل مكرمة *** ْ
عيب يف ال َع ِ
رب ال َع ْرباء ْ
إن َن َطقوا *** بني األعاج ِم إالَّ َأ َّهنم عَ َرب
ال َ
والطري تصدح شتَّى كاألنا ِم وما *** عند الغراب يزَ كَّى البلبل ال َّط ِرب
ِ
ِ
ً
كطلعة الشمس مل َت ْع َل ْق هبا الر َيب
ناصعة ***
الدهر
أتى عليها َطوال
كالبدر قد َط َم َس ْت ِمن ِ
ِ
استفاضت َد ٍ
نور ِه السحب
ياج يف َجوانِبِها ***
ثم
ْ
ِ
َ
ولكن فجرها ك َِذب
فكان
صبح،
ْ
ثم استضا َء ْت ،فقالوا :الفجر َي ْعقبه *** ٌ
كأهنا مجر ٌة يف اجلو تلتهب
اختفت وعلينا
ثم
ْ
ً
الشمس شاهد ٌة *** َّ
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اوهلا *** ومل تَزَ ْل نَري ٍ
الكواكب كم ٍ
جيل تَدَ َ
ات هذه الشهب
َسلوا
َ
قديمة جدَّ دت من زهوها ِ
ٍ
األرض من ٍ
ِ
احل َقب؟
لغة ***
الناس كم يف
وسائلوا َ

كام نجد م سترشقا ينصف العربية فريى فيها أهنا املفتاح الوحيد للثقافة،
يقول (جورج سارتون) يف كتابه (تاريخ العلم واإلنسانية اجلديدة)« :منذ
منتصف القرن الثامن وحتى أواخر القرن احلادي عرش كانت الشعوب التي
تتكلم العربية تتقدم موكب اإلنسانية ،وبفضلهم مل تكن العربية لغة القرآن
املقدسة وحسب؛ بل أصبحت لغة العلم العاملية وحاملة لواء التقدم البرشي».
واآلن أصبح السعي للخروج من ربقة االستالب الثقايف واستعادة أجماد
األمة ال يتأتى إال من خالل هنضة حقيقية تنطلق من النهوض باللغة واستعادة
ريادهتا عىل املستوى الوطن العريب والشعوب اإلسالمية ،وبدون االهتامم التام
باللغة العربية لن تكون هناك أي هنضة حقيقة.
اللغة العربية بني العزمية واهلزمية:
ً
مرتبة متقدمة بني اللغات العاملية ،ويزداد اإلقبال
ترتبع اللغة العربية يف
عىل تعلمها من مجيع اجلنسيات ،وخمتلف األعراق ،وبغض النظر عن االنتامء
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الديني أو االختالف الثقايف ،فالكل مولع بتعلم اللغة العربية واجلميع عنده
شغف للولوج إىل عاملها السحري.
تتباين أغراض املتعلمني والدارسني للغة العربية ودوافعهم بني دوافع
دينية تتمثل يف رغبة املسلمني من غري العرب يف تالوة القرآن الكريم وتدبر
معانيه فضال عن تعلم شعائر اإلسالم وتعاليمه السامية.
كام أن الدافع الديني عند غري املسلمني جعلهم يتعلمون العربية
ويعلموهنا ألبنائها للطعن يف اإلسالم وعلامئه ،ولرتديد الشبهات ،وبالرغم من
أن األحقاد االستعامرية هي التي كانت احلافز لالسترشاق ودوره البارز يف
دراسة النصوص الرتاثية وحتقيقها ،إال إهنم قد أسهموا بشكل أو آخر يف أحياء
الرتاث العريب ولفت األنظار إليه ،وعىل القدر الذي بذلوه لتخريج أتباع هلم –
عىل ذات القدر وبدون قصد – ساعدوا يف حتفيز جيل خملص للدفاع عىل العربية
وعلومها ،والتصدي ألعدائها أمثال :حممود شاكر ،وأنور اجلندي ،ومصطفى
السباعي وغريهم.
واآلن وقد احتلت اللغة العربية املرتبة الرابعة بني اللغات ،ومع تزايد
دور تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا عىل مستوى جامعات العامل ،جيب عىل
أبناء اللغة العربية أن يعتزوا بلغتهم وينفضوا عن أنفسهم اهلزيمة النفسية ،التي
جعلتهم يزدرون لغتهم ويعتزون بلغات مستعمرهيم وجالدهيم.
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ففي الوطن العريب نجد شبابنا يتشدقون باأللفاظ اإلنجليزية أو
غاضني الطرف عن دور أصحاهبا يف احتالل األرايض العربية ويف
الفرنسيةّ ،
زراعة الرسطان االستعامري الصهيوين يف مرسى النبي وأوىل القبلتني،
متجاهلني دور هذه احلضارات املنافقة يف هنب خريات األمة ،وثرواهتا ،وإثارة
الفتن واحلروب فيها.
ويف حني نرى أبناء العربية يتسارعون نحو لغات مغتصبهم ،نجد
الشعوب اإلسالمية التي هتفو قلوهبا للغة القرآن  -ال لغة املغتصب املحتل -
تقرتض من اللغة العربية ألفاظها وعباراهتا ،فعىل سبيل املثال  %30من ألفاظ
اللغة الرتكية املعارصة ألفاظ عربية ،جلها إن مل يكن كلها ألفاظ عربية رصحية،
ومل تقترص هذه األلفاظ عىل املصطلحات اإلسالمية أو األلفاظ الرشعية ،بل
تعدهتا إىل ألفاظ احلياة اليومية ،فمن األلفاظ التي تستخدم يف احلياة اليومية عىل
سبيل املثال – ال احلرص – قلم  ، Kalemنقد  ، nakitتقسيط  ،Taksitمع األسف
 Maalasafعاجل  Acilآجل  Ecilجتارة  Ticaretذهن  Zihinعاقل  akilأجرة
 ،Ücretصفر . Zıfır
واألمر نفسه مع اللغة الفارسية التي تكتب حتى اآلن بأحرف عربية،
وال تكاد ختلو لغة من لغات الشعوب اإلسالمية إال وقاموسها يزخر باملفردات
واأللفاظ العربية األصيلة.
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ومع أن مفردات اللغة العربية تقرتب من  7ماليني مفردة؛ إال اهلزيمة
النفسية للشعوب العربية جعلت الشباب العريب ينظر إليها نظرته للعاجز بل
الكسيح الذي ال يستطيع أن حيبو كاألطفال ،فحينام تنظر إىل اللغة الرتكية جتد
مفرداهتا تتقاسمها اللغة العربية والفارسية إال اعتزازهم بأنفسهم جعلهم
يطوعون هذه األلفاظ للغتهم ويلبسوهنا تركيتهم األصيلة حتى أنك عندما
تنطق بلفظة عربية مستعملة يف اللغة الرتكية يتباهون ويفخرون تومها منهم بأن
هذه اللفظة تركية األصل ،يف حني أننا – نحن العرب – نستعمل ألفاظا أجنبية
ذات أصول عربية ،كاستعاملنا للفظة  Zeroبدال من صفر ،عىل حني أن

Zero

هي حتريف لكلمة صفر العربية.
يمكن القول إن الفرق بني احلالة الرتكية واحلالة العربية هو الفرق بني
االعتزاز واالهتزاز ،وهو البون الشاسع بني العزيمة واهلزيمة.
فبينام نرى يف املدارس واجلامعات العربية إمهال وهتميشا للغة العربية،
نجد يف املدارس واجلامعات للشعوب اإلسالمية تعظيام وإجالال هلا ،وبينام
نشاهد جناية احلكومات واملؤسسات الرسمية يف الدول العربية عىل العربية
وعلامئها ،ندرك رعاية احلكومات واملؤسسات الرسمية وغري الرسمية للشعوب
اإلسالمية للسان القرآن احلكيم ،وبفضل القرآن الكريم قيض اهلل تعاىل هلذه
اللغة من املخلصني من يفنون أعامرهم يف احلفاظ عليها ،والذود عن حياضها.
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كيل أمل يف أن العربية ستعود – كام كانت – اللغة األوىل عامليا عندما
تستنشق الشعوب العربية نسامت احلرية ،وحتطم أغالل العبودية نحو فجر
جديد تعلو فيه القيم اإلسالمية وتتاليش فيه نعرات العصبية ،واحلزبية ،ولن يتم
هذا إال عىل يد املخلصني من محاة العربية وسدنتها يف كل التخصصات ،وخاصة
املعلمني واإلعالميني واألكاديميني ،فإن الدور املنوط هبم كبري ،واملسئولية
امللقاة عىل عاتقهم أكرب ،ومن َث َّم ينبغي عليهم أن يأخذوا حذرهم وليلقوا
تفثهم ،فإن املرء يؤتى من مأمنه ،وهو ما دفعني أن أرصخ رصخة ِع ٍ
تاب :ارمحوا
العربية يرمحكم اهلل ،حتى ال نكون كالدُّ بة التي قتلت صاحبها.
ارمحوا العربية يرمحكم اهلل:
اللغة العربية ختوض حربا رضوسا من أعدائها وأعداء اإلسالم ،فهي يف
مرمى الغزو الثقايف وأول أهداف االستعامر الفكري والسيايس ،لذا نجد
املسترشقني وأتباعهم ال يألون جهدا يف االنتقاص من العربية وإمكاناهتا يف
مواكبة العرص والتطور التكنولوجي ،فانطلقت املطالب منذ زمن غري قريب
بإحالل العاميات بدال من الفصحى يف اإلعالم والصحافة والفنون واآلداب،
وإحالل اللغات األجنبية بدال من العربية يف املعاهد واملدارس واجلامعات ،وقد
نجحت إىل حدما ،فام زالت الكليات تدرس الطب باللغة اإلنجليزية ،وخرجت
الفصحى من املرسح والسينام ،وتصارع للبقاء يف األدب شعرا ونثرا.
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ولقد لقيت هذه املطالب أرضا خصب ًة يف البالد العربية جرا ًء للهزيمة
النفسية التي تعيش الشعوب العربية بسبب التخلف االقتصادي والسيايس.
وبالرغم أن أننا نرفض تربير الغزو الثقايف أو الرصاع اللغوي ضد
العربية إال إنه من باب التفسري قد نتفهم أسباب هذا الرصاع والغزو الناتج من
ً
مطامع سياسية من مستعمر وعدو لألمة ً
وسياسة.
لغة
وقد نتفهم أيضا اهلزيمة النفسية التي تعيشها الشعوب العربية خاصة
ٍ
موجه يبث سمومه عىل مدار  24ساعة؛ ليشوه احلقائق ويلبس
بعد سيطرة إعالم
احلق بالباطل.
ربر هو إفساد العربية من قبل محاهتا
لكن ما ال يمكن أن يفرس فضال عن ي َّ
وحمبيها ،وظلمهم هلا ذلك الظلم البني ،وأقصد هنا بحامة العربية اللغويني
ومعلمي العربية والغيورين عليها ،فنجدهم يقبحوهنا بدال من أن جيملوها،
وينفرون منها بدال من أن يرغبون فيها ،وهم كالدبة التي قتلت صاحبها.
فعىل سبيل املثال – ال احلرص – خيتارون بيت شعر للمتنبي ويتداولونه
يف مواقع التواصل االجتامعي فخرا وتيها بجامل العربية ،احتفاء هبا يف اليوم
العاملي للغة العربية ،أال وهو:
آن َ
آن ٌ
َأ َمل ٌ َأ َمل َّ َأ َمل ْ أ ِمل َّ بِدَ ائِ ِه *** إِ ْن َ
آن آن َأ َوانِ ِه

- 16 -

ليستشهدوا عىل عظمة العربية ومجاهلا ،هلل در العربية
أخال ديوان العرب فلم جيدوا من الشعر بيتا أمجل من هذا البيت؟
بل قل :أخال ديوان املتنبي من الفصاحة والبالغة فلم جيدوا غري ذلك
البيت؟
أال يرسخ هذا البيت التصور الذهني اخلاطئ عن صعوبة العربية؟
أال يؤكد هذا البيت الصورة النمطية للتقعر بالفصحى؟
هذا جمرد مثال ،أما الطامة الكربى عندما نجدها من املتخصصني
واألكاديميني واملعلمني الذين يعلمون الفصحى ويتشدقون بالغرية عليها،
ولكنهم بدال من أن يعلموا األدب والنصوص الرائقة ،يأتون بنصوص عفا
عليها الزمن وألفاظ مهجورة وأشعار مدفونة؛ ليظهروا براعتهم اللغوية
وقدرهتم النحوية ،مع أن معظمهم – إال من رحم ريب – ال يستطيع أن يتحدث
بالفصحى بدون خطأ نحوي أو صويت ،فضال عن أن يتحدث هبا بطالقة أو
سالسة.
وقد رأيت بأم عيني وسمعت بأذين من يستعرض قدرته اللغوية عىل
طالب العلم من متعلمي العربية من الشعوب اإلسالمية ،فيقول أحدهم
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للطالب الذين ما زالوا يف مستوى املبتدئ يف تعلم العربية :سآتيكم بكلامت من
بطون الكتب مل تسمعوا عنها من قبل.
أما اآلخر فيرشح ل طالبه املبتدئني أنواع التنوين :تنوين التمكني وتنوين
التنكري وتنوين املقابلة وتنوين العوض ،وهم ال يعرفون الفرق بني التنوين
والنون.
وال خيفى عليكم ما يقوم به معلمو العربية يف املدارس واملعاهد
والكليات من اهتامم بالنحو والرصف عىل حساب امللكة األدبية واللغوية،
فيعلمون طالهبم قواعد اللغة ،فإن كان طالبا جمتهدا حمبا للعربية أصبح عاملا
نحريرا ملام بقواعد اللغة شاردها وواردها ،ولكن إذا طلبت منه أن
نحويا
ً
يتحدث مرجتال يف موضوع انتكس إىل العامية ،أو حتدث بفصحى ركيكة تشوهبا
األخطاء والزالت ،وإن كان طالبا عاديا نقم عىل العربية ونحوها ملا وجد من
صعوبة وغرابة.
هذا عىل مستوى التدريس أما عىل مستوى املحافل واملجامع جتد
املتخصصني والغيورين يمسكون بملقاط ليلتقطوا األخطاء اللغوية،
ويتجادلون فيام ال جدوى منه ،فقل تلفاز وال تقل تلفزيون ،وقل حاسوب وال
تقل كمبيوتر كأن التلفزيون والكمبيوتر صناعة عربية منذ اجلاهلية وقد حرفنا
ألفاظها ومبناها.
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وقل مظلة وال تقل شمسية ألن األوىل إحدى مباين اسم آلة والثانية ال
مبنى هلا ،وكأن اللغة قياسية ال سامعية.
وقل هو طالب ماهر وال تقل هو طالب شاطر ألن شاطر مبتذلة مولدة،
وال تأبه لقول أيب نواس:
وملِ َّح ٍة بال َع ِ
الش ّط ِ
ِ
باجلهل أترك ص َ
حبة ُّ
ار
ذل َحت َسب أنّني ...
فأمه فارسية وال حيتج بقوله
واألغرب واألدهى من ذلك أهنم يدعون إىل استعامل الفصحى وعندما
يستعمل الناس األلفاظ الفصحى ويتداولوهنا هيجرها اللغويون بدعوى
االبتذال ،أي كثرة استعامل العامة هلا ،معادلة غريبة يدعونك لتستخدمها
وعندما تستخدمها يدعونك لرتكها ألنه كثر استعامهلا ،أي منطق هذا ،لقد ظلم
اللغويون العربية ظلام بينا:
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة  ...عىل املرء من وقع احلسام املهند.
تعاين اللغة العربية بني مطرقة األعداء وسندان األبناء ،فاألول يرتبص
هبا املنون والثاين يوردها املهالك ،فكان حتام عىل كل حمب للعربية أن يشمر عن
ساعديه ،وال يألو جهدا يف خدمة لغة القرآن ،تعليام وتعلام ،بصفة عامة ولغري
الناطقني بصفة خاصة.
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الفصل الثاني

دور تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها يف ترسيخ
اهلوية العربية :رؤية استشرافية

(*)

* بحث منشور بمجلة آفاق الثقافة والرتاث اإلماراتية ،ع  91سبتمرب 2015

املقدمة:
باسم اهلل الذي علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان ،والصالة
والسالم عىل من نزل عىل قلبه تنزيل رب العاملني بلسان عريب مبني
ليكون من املنذرين.
أما بعد:
فبالرغم من اإلمهال الشديد والتقصري البني من أصحاب
اللسان العريب إال أن اإلقبال عىل اللغة العربية يزداد يوما بعد يوم بشكل
مطرد ومتسارع  ،وإن تعددت األسباب واألغراض هلذا اإلقبال املتزايد
 ،فالشعوب اإلسالمية غري الناطقة بالعربية تقبل عىل تعلم اللغة العربية
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لفهم العلوم اإلسالمية وممارسة الشعائر والطقوس الدينية ،بينام نجد
غري املسلمني هيتمون بدراسة اللغة العربية لتحليل الثقافة السائدة،
وإلدراك املفاهيم التي تشكل العقلية العربية املعارصة وتؤثر يف
توجهاهتا ،وملعرفة األنامط السلوكية للشعوب العربية ،مما يسهم بشكل
بارز يف اختاذ القرار املالئم عند صناع القرار يف الدوائر الغربية ،وقد
لعب االسترشاق – وال زال – هذا الدور الذي خيدم األطامع
االستعامرية وعىل رأسها حمو هوية األمة.
ولكن هل يمكن من خالل تعليم اللغة العربية ترسيخ اهلوية
العربية اإلسالمية عند الشعوب اإلسالمية غري الناطقة بالعربية
واكتساب أرضا جديدة للعربية؟
وهل باإلمكان توجيه الدراسات االسترشاقية إىل عيون
احلضارة العربية واإلسالمية ،وحتويل الدفة من دراسات معادية إىل
دراسات منصفة وحمايدة تنظر إىل احلضارة العربية يف مسارها الطبيعي
ضمن احلضارات اإلنسانية؟
يف هذه الورقة نحاول اإلجابة عن هذين السؤالني علنا نخرج
بإجابة تسهم يف رسم خارطة مستقبل للغة العربية الوعاء الرباين للهوية
العربية واإلسالمية ،وقد جاء تقسيم البحث كالتايل:
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التمهيد :جدلية اللغة واهلوية.
املبحث األول :إسهامات غري العرب يف احلفاظ عىل اللغة
العربية.
املبحث الثاين :إسهامات املنصفني من املسترشقني يف إحياء
الثقافة العربية.
املبحث الثالث :مقرتح لتوظيف تعليم اللغة العربية يف ترسيخ
اهلوية.
اخلامتة :وتشمل أهم النتائج والتوصيات.
التمهيد :جدلية اللغة واهلوية:
تعد اللغة من أهم املقومات األساسية للهوية ،إذ يف بوتقتها
ينصهر االعتداد بالذات احلارضة مع االعتزاز باالنتامء إىل روح املايض،
ومن خالهلا جتري حماوالت تشكيل املستقبل ،فاللغة هي اخلط الزمني
الذي تلتقي فيه األجيال بكل آماهلا وآالمها ،وهي النابضة بمشاعرهم
ووجداهنم قبل أفكارهم ووعيهم ،ومن ثم يرى هريدر (« )1803أن
قلب الشعب إنام ينبض يف لغة الشعب ،وروح الشعب تكمن يف لغة
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أسالفه ،وهي الوعاء الذي استودعته الشعب كل ما أنجزه من نفائس
الفكر ،وذخائر األعراف والفلسفات والعقائد» .
()1

وإن كانت اللغة متيز اجلنس البرشي عن غريه من الكائنات احلية
بأنه حيوان ناطق؛ فإهنا – أيضا – متييزه بأنه كائن ذو تاريخ ينقل جتاربه
وخرباته من جيل إىل جيل ،حيث «إهنا حتتفظ عىل تتابع العصور وتنوع
احلضارات بقيمتها ومكانتها ،فهي املظهر املادي للوجود احلقيقي
لإلنسان ،فحني يفنى األفراد وتتدثر اجلامعات ال يبقى منها ذا قيمة إال
ما حفظته اللغة ،وهى القوة اخلفية التي حترك األفراد وتوجه
املجتمعات ،وتعي احلضارات» .
()2

ومن هنا كانت اللغة من أقدم جتليات اهلوية لدى اجلامعة
البرشية ،فاللغة يف أساسها ظاهرة مجاعية واجتامعية يدور يف فلكها
األفراد ،وهي التي تسهم بشكل بارز يف صياغة خصائصهم املشرتكة،
«فاللغة هي صورة وجود األمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها،

( ) 1اللغة اهلوية :إشكاليات املفاهيم وجدلية العالقة :د .فيصل احلفيان ،مقال بمجلة
التسامح العامنية ،شتاء  ،2004ع  ،5ص .52
( )2موسوعة املفاهيم اإلسالمية العامة ،املجلس األعىل للشئون اإلسالمية ،مادة لغة ،املوقع
االلكرتوين للموسوعةhttp://elazhar.com/mafaheemux/24/4.asp :
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وجودا متميزا قائام بخصائصه ،تتحد هبا األمة يف صور التفكري وأساليب
أخذ املعنى من املادة» وإىل هذا أشار فخته (ت  )1814بقوله« :إن
()1

الذين يتكلمون بلغة واحدة يشكلون كيانا واحدا متكامال ربطته الطبيعة
بوشائج متينة ،وإن تكن غري مرئية» .
()2

بذلك تتجاوز اللغة النظرة القارصة التي حترصها يف كوهنا جمرد
أداة للتواصل بني أفراد مجاعة من البرش للتعبري عن حاجات اإلنسان
ومتطلباته الفطرية من مأكل وملبس ،أو جمرد وسيلة للتعبري عن مشاعره
من فرح وحزن وخوف وأمن؛ فاإلنسان يستطيع أن يتواصل ويتفاهم
بدون اللغة املنطوقة أو حتى املكتوبة ،فاألخرس – مثال  -يتواصل مع
اآلخرين ويتفاهم معهم عرب اإلشارة.
بل إن غاية التواصل والتعبري عن احلاجة تتحقق ألي كائن حي،
وليست للجنس البرشي فحسب ،فال شك يف أن الكائنات احلية عىل
خمتلف أجناسها وتباين أنواعها يمكنها التعبري عن متطلباهتا الفطرية ،كام
لدهيا القدرة عىل التواصل فيام بني أفرادها ،فضال عن التواصل مع البرش

( )1وحي القلم :مقال :اللغة والدين والعادات باعتبارها من مقومات االستقالل ،مصطفى
صادق الرافعي ،املكتبة العرصية ،بريوت ،ج 3ص 28
( )2اللغة اهلوية :إشكاليات املفاهيم وجدلية العالقة :ص 53
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« فاحليوان ينقل حاجته إىل الطعام أو الري أو اإلشباع ،وينقل مشاعره
خوفا وهتديدا وترحيبا من خالل تنوع يف درجات الصوت ،وحركات
الوجه ،وتقلص األعضاء أو هتللها ،وهز الذيل أو سكونه ،وغري ذلك
من الوسائل التي ندركها وقد تعارفنا عىل فك شفرهتا» .
()1

قديام – هذه املسألة وأكدوا عىل أن اللغة
قد أدرك علامؤنا – ً
املنطوقة واملكتوبة ليست هي الوسيلة الوحيدة للتعبري عن مكنونات
النفس وحقائق احلاجات ،بل هناك وسائل أخرى ،مثل :اللفظ ،واخل ّط،
واإلشارة ،والعقد؛ وإىل هذا أشار اجلاحظ (ت  255هـ 868/م) يف
«احليوان» وعليه عرف البيان يف «البيان والتبني» فقال:
()2

«البيان اسم جامع لكل يشء كشف لك قناع املعنى ،وهتك
احلجاب دون الضمري حتي يفيض السامع إىل حقيقته ،وهيجم عىل
حمصوله كائنا ما كان ذلك البيان ومن أي جنس كان الدليل؛ ألن مدار
األمر والغاية التي إليها جيري القائل والسامع ،إنام هو الفهم واإلفهام

( ) 1إنقاذ اللغة إنقاذ اهلوية تطوير اللغة العربية :د .أمحد درويش ،هنضة مرص ،2006 ،ص
.14
( )2احليوان للجاحظ :حتقيق عبد السالم حممد هارون ،مطبعة احللبي  ،ط45/1 ،1965 ،2
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فبأي يشء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعنى ،فذلك البيان يف ذلك
املوضوع» .
()1

بيد إن كان بمقدور الكائنات احلية (غري الناطقة) التعبري عن
احلاجات واملشاعر العاجلة ،لكنها ال تستطيع التحدث عن املايض
واحلارض ،أو التعبري عن األفكار املجردة ،فمثال قرد الشمبانزي – وهو
من أذكى احليوانات – «مل يستطع حتى اآلن أن خيرج من إحدى
التجارب النفسية؛ ليقول للقرد الذي يليه يف الدور :هناك عامل جمنون
سوف يعطيك موزة إذا استطعت انتقاء العنرص الغريب ،بتعبري آخر ال
يستطيع القرد ترمجة أية عمليات يستخدمها لالستحضار الداخيل
ملشكلة ما يف صورة يمكن أن يوصلها خارجيا» .
()2

ومن ثم فإن اللغة تتجاوز هذا اإلطار املحدود الذي خيتزهلا يف
أسا
وظيفة أدائية إىل عامل أوسع وأرحب جيعل منها – حقيقة ال جمازً ا – ًّ
ترتكز عليه اهلوية ،ولبنة يتشكل منها العامل ،فمن خالل اللغة تستطيع

( )1البيان والتبني للجاحظ :حتقيق ورشح عبد السالم حممد هارون ،مكتبة اخلانجي ،ط ،7
1998م76/1 ،
( )2التفكري واللغة :جوديث جرين ،ترمجة د .عبد الرحيم جرب ،اهليئة املرصية العامة
للكتاب ،1992 ،ص 113
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تشكيل العامل وإعادة بنائه ،فاللغوي "مهبولد" (ت )1835يرى أن
اللغة ال تيرس فهمنا للعامل فقط وإنام هي أداة لتغيري العامل وإعادة بنائه

()1

وعىل حد تعبري "جاك دريدا" (ت  )2004فإن اللغة حتمل العامل يف
جوفها ،وهي اهلواء الذي نتنفسه  ،وهو ما أشار إليه  -أيضا – وورف
()2

(ت  )1941بقوله :بأن اللغة التي يتحدثها املرء تقود الفرد إلدراك العامل
بطرق خمتلفة  .وهو ما يؤكده أهل النسبية اللغوية ،حينام يقولون:
()3

«لغتي هي عاملي وحدود لغتي هي حدود عاملي» .
()4

تكمن هنا خطورة اللغة عىل تشكيل هوية الفرد وصياغتها ،وما
يمكن أن يمثله هذا من خطر حمدق عىل مصري األمة ،فاللغة هي الذات
الفردية وهي اهلوية القومية يف آن ،وبالتايل قدرهتا يف إدارة الرصاع
اإليديولوجي ،والسيطرة عىل مصري األمم ومقدراهتا عن طريق السيطرة

( )1انظر :واقع اللغة العربية بني التفكري والتعبري وأثره يف اهلوية ،د .مها حسن يوسف
القرصاوي ،بحث مقدم لكلية الرتبية والتعليم العام ،جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا،
اإلمارات العربية ،ص5
( )2انظر :الثقافة العربية وعرص املعلومات ،د .نبيل عيل ،عامل املعرفة ،ع  265يناير ،2001
الكويت ،ص231
( )3التفكري واللغة :ص 116
( )4انظر :الثقافة العربية وعرص املعلومات ،ص232
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والتحكم يف عقول أبنائها ،وتوجيه رؤاهم الفكرية وميوهلم النفسية،
« فإذا أردت السيطرة عىل قوم فعليك أن تفهم لغتهم لتهيمن عليهم» ،
()1

ألنه حسب نظرية النسبية اللغوية السيطرة عىل لغة اإلنسان تعني
السيطرة عىل أسلوب تفكريه ألن اإلنسان يعيش عاملا لغويا ال عاملا ماديا
وال عاملا فكريا.
وهو ما يفرس لنا اهتامم القوى االستعامرية بالغزو الثقايف
واحلرب اإليديولوجية ،وهو ما اصطلح عليه حديثا باإلمربيالية
الثقافية ،يقول جالوب (ت  )1984مؤسس منظمة جالوب األمريكية
الستطالع الرأي ،والتي تلعب دورا بارزا يف توجيه متخذي القرار يف
اإلدارة األمريكية« :إن انفاق مخسة باليني دوالر يف الوقت احلارض من
أجل إنتاج كمية من الدبابات واملدافع والبوارج لن تكفل لنا درجة من
التفوق التي تؤدي للنرص النهائي عىل الشيوعية التي يكفيها إنفاق املبلغ
نفسه عىل احلرب اإليديولوجية» .
()2

( )1انظر :واقع اللغة العربية بني التفكري والتعبري وأثره يف اهلوية ،ص5
( )2انظر :د .عباس اخلفاجي ،بحث األبعاد االقتصادية للعوملة -اإلسالم يف عرص العوملة
املؤمتر الدويل الرابع للفلسفة اإلسالمية ،كلية دار العلوم بالقاهرة ،مايو  ،1999ص 3
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وهو ذات التوصية التي تبناه من قبل املستعمر الفرنيس عندما
اجته الحتالل اجلزائر ،فمام أوىص به احلاكم الفرنيس وقتئذ جيشه املحتل
قوله « :علموا لغتنا وانرشوها حتى حتكم اجلزائر ،فإذا حكمت لغتنا
اجلزائر فقد حكمناها حقيقة» وهي ذات الوصية التي أوىص هبا نابليون
بونابرت من قبل جيوشه املتجه الحتالل مرص حني قال هلم« :علموا
الفرنسية ففي ذلك خدمة حقيقية للوطن» .
()1

وفيام يبدو أن العقلية االستعامرية عقلية واحدة منذ بدء
االستعامر فأرسطو يقول لتلميذه اإلسكندر األكرب« :إذا خرجت
للحرب وفتحت مدينة فاذهب وابحث عن كاتب أغانيها فهو
حاكمها» .
()2

فكانت – وال زالت – اللغة هي املحور الرئيس لرصاع الوجود
ورصاع اهلويات ،فبقاء اللغة حياة لألمة وهويتها واندثار اللغة اندثار
لألمة هوية وحضارة ،فرصاع اللغة هو رصاع البقاء والفناء «فام من

( )1انظر :واقع اللغة العربية بني التفكري والتعبري وأثره يف اهلوية :ص 14
( )2السابق :ص 1
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رصاع برشي ،إال ويبطن يف جوفه رصاعا لغويا ،حتى قيل إنه يمكن
صياغة تاريخ البرشية عىل أساس من رصاعاهتا اللغوية» .
()1

هلذا أدركت األمم احلديثة أمهية الرصاع اللغوي يف احلفاظ عىل
وجودها وترسيخ هويتها فعملت جاهده عىل إحياء لغة موات رغبة يف
تكوين شخصية قومية وهوية وطنية ،وليس بعيدا عنا جتربة الكيان
الصهيوين يف إحياء العربية بعد اندثارها واقتصارها عىل جمرد طقوس
وشعائر دينية يف املعابد واملحافل الدينية ،استطاع الكيان الصهيوين أن
جيعل من اللغة العربية املندثرة لغة حياة يومية ولغة دراسة من احلضانة
إىل اجلامعة « ،إذن ليس من باب املبالغة القول بأن إحياء العربية ساهم
بشكل مبارش يف قيام دولة املغتصب يف فلسطني ،فبدون مقولة إليعازر
بن هيودا ال حياة ألمة دون لغة ما كان للكيان املغتصب ،أو ما يسمى
بدولة إرسائيل ،أن يقوم عىل شعب ذاب يف ثقافات خمتلفة رشقية
وغربية ،ومتزق كل ممزق ،وترشب من عادات وتقاليد احلضارات

( )1الثقافة العربية وعرص املعلومات :ص232
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املتباينة ،وتقطع أوصاله يف األمم؛ إال بإحياء اللغة ،التي صنعت هلم
حضارة من دون حضارة ،وهوية بال هوية» .
()1

وبمفهوم املخالفة إن األمة التي تفتقد لغتها تفتقد وجودها،
وهتدم كياهنا ،وتطمس تراثها ،وتصبح أثرا بعد عني ،وهذا ما يميط
اللثامم عن اجلهود احلثيثة التي بذهلا املحتل يف الوطن العريب لتهميش
اللغة العربية يف مقابل لغته الوافدة ،وهو ما تنبه له الرافعي عندما تعالت
الصيحات ضد اللغة العربية ،فقال:
« ال جرم كانت لغة األمة هي اهلدف األول للمستعمرين ،فلن
يتحول الشعب أول ما يتحول إال من لغته ،إذ يكون منشأ التحول من
أفكاره وعواطفه وآماله ،وهو إذا انقطع من نسب لغته انقطع من نسب
ماضيه ،ورجعت قوميته صورة حمفوظة يف التاريخ ال صورة حمققة يف
وجوده ،فليس كاللغة نسب للعاطفة والفكر ،حتى إن أبناء األب

( )1اللغة حياة أمة :د .هاين إسامعيل ،مقال بجريدة احلرية والعدالة ،بتاريخ  29أبريل
 2013م
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الواحد لو اختلفت ألسنتهم فنشأ منهم نايشء عىل لغة ،ونشأ الثاين عىل
أخرى ،والثالث عىل لغة ثالثة ،لكانوا يف العاطفة كأبناء ثالثة آباء» .
()1

وبناء عليه فاللغة ليست جمرد وسيلة للتعبري والتخاطب بني
األفراد ،بل هي حضارة األمة وحارضها ،متثل ثقافته وهويته ،واالعتزاز
باللغة هو اعتزاز باألرض والوطن ،فاللغة انعكاس مبارش جلذور املرء
عرب ذاكرة التاريخ بام فيه من آالم وآمال ،انتصارات وانكسارات ،ومنها
وهبا تستمد الشعوب حياة القلوب والعقول« ،وما ذ ّلت لغة شعب إال
ذل وال انح ّطت إال كان أمرها يف ذهاب وإدبار ،ومن هنا يفرض
فرضا عىل األمة التي يستعمرها ،ويركبهم هبا،
األجنبي املستعمر لغته ً
ويشعرهم عظمته فيها ،ويستلحقهم من ناحيته ،فعليهم أحكاما ثالثة يف
عمل واحد ،أما األول فحبس لغتهم يف لغته سجنا مؤبدا ،وأما الثاين
فاحلكم عىل ماضيهم بالقتل حموا ونسيانا ،وأما الثالث فتقييد مستقبلهم
يف األغالل التي يصنعها فأمرهم ألمره تبع» .
()2

( )1وحي القلم29 / 3 :
( )2الصفحة نفسها.
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وهذا ما حيتم عىل أبناء األمة بأرسها ،وعىل خمتلف األصعدة،
بذل ما يف وسعهم للحفاظ عىل لغتهم ،ومواجهة كل التحديات
واملعوقات التي تقف حجر عثرة أمام النهوض هبا واالرتقاء هبا نحو
العاملية« ،وقد قال غوستان لوبون (ت  )1931إذا استعبدت أمة ففي
يدها مفتاح حبسها ما احتفظت بلغتها» ويتطلب هذا أن يعمل كل يف
()1

جماله عىل نرش اللسان العريب سواء بالتعريب للعلوم ومستجدات العرص
أم بتيسري تعليمها وتدريسها عىل مستوى الناطقني هبا وغري الناطقني هبا
يف آن.
إسهامات املسلمني غري العرب يف احلفاظ على اللغة العربية:
خص اهلل تعاىل اللغة العربية دون غريها من لغات العامل بنزول
ّ
القرآن الكريم  ،قال تعاىل﴿ :إنَّا أنزلناه قرآن ًا عرب ّي ًا لع َّلكم تعقلون﴾
ِ
ِ
الروح
[يوسف ]2 :وقال عز وجل َ
﴿وإِنَّه َل َتن ِْزيل َرب ا ْل َعا َملنيَ * نَزَ َل بِه ُّ
ِ
ِ
ون ِمن ا ْملن ِْذ ِرين * بِلِس ٍ
ان عَ َر ِيب مبِ ٍ
ني﴾ [الشعراء:
َ
ْاألَمني * عَ َىل َق ْلبِ َك لتَك َ َ
َ
 ]195 – 192فرفع قدرها وكرم شأهنا ،وجعل منه لغة إنسانية ال ختتص
بجنس دون آخر ،أو بمكان دون غريه« ،ومن استجمعها من الزنوج

( )1الفصحى لغة القرآن :أنور اجلندي ،دار الكتاب اللبناين 1402 ،هـ 1982 /م ،ص
255

- 35 -

فهو عريب أصيل ال يعيبه لون وال يؤخره جنس ،وقد قامت األمة
اإلسالمية منذ العصور األوىل عىل جعل االستعراب موردا ال يغيض يف
إمدادها باحلياة والنامء ،ال يف دينها فحسب ،بل يف أدهبا من شعر ونثر،
فنبغ يف علوم الدين وفنون األدب جم غفري من األعاجم ،وتوىل
مناصب الفتوى والقضاء واإلدارة واحلكم رجال منهم كثري» .
()1

وقد رصح بذلك ابن تيمية من قبل فقال« :ما ذكرناه من حكم
اللسان العريب وأخالق العرب يثبت ملن كان كذلك ،وإن كان أصله
فارسيا ،وينتفي عمن مل يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا»  ،كام روى
()2

أثرا عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يعضد هذا الرأي ،فروى أنه
ابن تيمية ً
جاء قيس بن حطاطة إىل حلقة فيها صهيب الرومي وسلامن الفاريس،
وبالل احلبيش ،فقال :هذا األوس واخلزرج قد قاموا بنرصة هذا الرجل
فام بال هؤالء؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ بتالبيبه ،ثم أتى به النبي صىل
اهلل عليه وسلم فأخربه بمقالته ،فقام النبي صىل اهلل عليه وسلم مغضبا

( )1ظالم الغرب :حممد الغزايل ،هنضة مرص ،الطبعة األوىل ،ص. 56
( )2اقتضاء الرصاط املستقيم يف خمالفة أصحاب اجلحيم :تقي الدين ابن تيمية  ،حتقيق نارص
عبد الكريم عقل ،دار عامل الكتب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة السابعة1419 ،هـ 1999 -م ،
ص. 456
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جير رداءه حتى دخل املسجد ،ثم نودي :أن الصالة جامعة ،فصعد املنرب،
فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال :أما بعد :أهيا الناس ،فإن الرب رب واحد،
واألب أب واحد ،والدين دين واحد ،وإن العربية ليست ألحدكم بأب
وال أم ،إنام هي لسان ،فمن تكلم بالعربية فهو عريب ،فقام معاذ بن جبل
فقال :بم تأمرنا يف هذا املنافق؟ فقال :دعه إىل النار .فكان قيس ممن ارتد
فقتل يف الردة .
()1

وجتدر اإلشارة إىل أن اهلل سبحانه وتعاىل مل يذكر يف أي من
الكتب الساموية التي أنزهلا اللسان الذي نزل به ما عدا القرآن الكريم،
ولعل احلكمة يف ذلك أن القرآن هو ذاته معجزة اإلسالم التي حتدى اهلل
هبا العرب والعجم ﴿ق ْل َلئِ ِن اجتَمع ِ
اإلنْس َو ِْ
ت ِْ
اجل ُّن عَ َ ٰىل َأ ْن َي ْأتوا بِ ِم ْث ِل
ْ َ َ

َٰه َذا ا ْلقر ِ
َان َب ْعضه ْم ل ِ َب ْع ٍ
ون بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو ك َ
آن َال َي ْأت َ
ريا﴾ [اإلرساء:
ْ
ض َظ ِه ً
.]88
ومن اخلصائص التي تفرد هبا القرآن الكريم عن الكتب الساموية
السابقة اجلمع بني معجزة التحدي واملنهج الترشيعي« ،حيث نزل
جامع ًا بني أمرين :أنه منهج ساموي ينظم حركة احلياة ،وهو يف الوقت

( )1انظر :السابق ،ص. 460
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نفسه معجزة مصاحبة للمنهج ال ّ
تنفك عنه إىل قيام الساعة ،أما الكتب
السابقة فكانت تأيت بمنهج فقط ،أما املعجزة فيشء آخر منفصل عن
الكتاب ،فمعجزة موسى العصا واليد وكتابه التوراة ،ومعجزة عيسى
إبراء األكمة واألبرص ،وكتابه اإلنجيل ،أما حممد صىل اهلل عليه وسلم
فقد انفرد بأن تكون معجزته هي منهجه» .
()1

وهكذا أصبحت اللغة العربية لغة املنهج واملعجزة يف آن ،مما كفل
هلا البقاء واخللود ،وضمن هلا حصانة ربانية مستمدة من قداسة القرآن
كتاب اهلل املعجز اخلالد ،والذي تكفل اهلل تعاىل من فوق سبع سموات
حلافِظ َ
ون﴾ [احلجر« ]9 :ومن هنا
بحفظه ﴿إِنَّا ن ْ
َحن نَزَّ ْلنَا الذكر َوإِنَّا َله َ َ
أصبح القرآن الكريم ولسانه حقيقة واحدة ال ينفك أحدمها عن اآلخر،
ويعتدى عىل أحدمها من حيث يطعن اآلخر ،ويستبني لنا ما يف الكتاب
من ذخائر العلم واملعرفة ما دامت صلتنا وثيقة بلسانه» .
()2

( )1تفسري الشعراوي :حممد متويل الشعراوي ،مطابع دار األخبار ،ج  14ص 8728
( )2اللسان العريب واإلسالم معا يف معركة املواجهة :د .السيد رزق الطويل ،سلسلة دعوة
احلق ،رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة ،العدد  ،60ربيع األول  1407هـ ،نوفمرب
 1986م ص16
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وال يفوتني أن أذكر بأن هذا االرتباط املقدس ال يدعو إىل
التقاعس والتواكل بزعم أن حفظ اللغة من حفظ القرآن وأن اهلل سبحانه
وتعاىل تكفل بحفظهام ،بل يدعو هذا االرتباط املقدس إىل النفري لزود
عن حياض الدين واألمة ،كام يتطلب مزيدً ا من العمل الدؤوب واجلهد
املتواصل؛ حتى ال نقع يف املحظور ﴿إِ َّال َتن ِْفروا ي َعذ ْبك ْم عَ َذا ًبا َأل ِ ًيام
ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ [التوبة:
َُضوه َش ْيئًا َواهللَّ عَ َ ٰىل كل َ ْ
َو َي ْس َت ْبد ْل َق ْو ًما َغ ْ َريك ْم َو َال ت ُّ
« ]39وال ريب أن املسلمني والعرب يعلمون جيدا هدف الغزو،
وغرض احلملة ،ويثقون متاما بأن زوال اللغة العربية ال يبقي للعريب أو
املسلم قواما يميزه عن سائر األقوام وال يعصمه أن يذوب يف غامر األمم
فال تبقى له باقية من بيان وال عرف وال معرفة وال إيامن» .
()1

واحلقيقة التي ال مراء فيها أن القرآن الكريم هو الذي مد اللغة
العربية بتلك الطاقة اهلائلة التي مكنتها من اجتياز هذه املسرية الطويلة
بدون توقف ،برغم العقبات التي واجهتها ،واحلروب التي خاضتها،
«وال ريب أن القرآن هو مصدر تلك الظاهرة اخلطرية الغريبة ،وهي أننا
نفهم اآلن لغة امرئ القيس وقد مىض عليها مخسة عرش قرنا ،بينام ال

( )1الفصحى لغة القرآن :ص41
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تستطيع أية لغة أن تبقى عىل إهاهبا أكثر من ثالثة أو أربعة قرون ثم
تتقمص صورة جديدة ،أما لغتنا يف وحدها اللغة اخلالدة» .
()1

وقد فطن العدو هلذه احلقيقة وأيقن هبا ،وعلم أنه الرس يف متاسك
املسلمني ومتسكهم بعقيدهتم؛ فربوكلامن صاحب تاريخ األدب العريب
ينسب الفضل للقرآن الكريم واإلسالم ويشري إىل أن املسلمني مجيعا
مؤمنون بأن العربية هي وحدها اللسان الذي أ ّ
حل هلم أن يستعملوه يف
صلواهتم ،وهبذا اكتسبت العربية منذ زمان طويل مكانة رفيعة فاقت
مجيع لغات الدنيا األخرى.
أما الدكتور ستنجاس فيجيب عن تساؤل :ماذا كان مصري هذه
اللغة العربية لو مل يكن حممد ولو مل يكن القرآن؟ بأنه لوال القرآن لذهب
العرب وذهب معهم لساهنم وشعرهم امليلء بالغزل واحلرب وملا جاء
القرآن أبقى بطبيعته عىل هذا الرتاث وأوجد من خمتلف اللهجات
العربية لغة موحدة مكتوبة ،هي لغة األدب العريب إىل اليوم « ،من أجل
()2

هذا كانت الصليبية أكثر دهاء حني عدلت عن حرب اإلسالم مبارشة

( )1السابق :ص 34
( )2السابق :ص 39وما بعدها
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واستبدلت هبا حرب اللسان ،لتصيب اهلدفني بسهم واحد» ،
()1

وغرضهم يف كل هذا هو عزل املسلمني عن دينهم وموروثهم احلضاري
من خالل االستالب اللغوي والثقايف ،ومن ثم ضياع هويتهم
وشخصيتهم ،مما يضمن تبعيتهم االقتصادية والسياسية والفكرية،
ويرسخ اهليمنة الغربية عىل مقدرات األمة وثرواهتا.
فإن الفضل كل الفضل يرجع إىل القرآن الكريم واإلسالم يف
اتساع رقعة اللغة العربية وانتشارها يف األقطار اإلسالمية ،ملا متثله اللغة
العربية من أمهية يف اإلسالم ،حتى صارت جز ًءا من عقيدة كل مسلم
ودينه مهام تباين لسانه أو اختلف جنسه أو تنوع وطنه ،يقول ابن تيمية
مؤكدً ا هذا املعنى« :إن نفس اللغة العربية من الدين ،ومعرفتها فرض
واجب ،فإن فهم الكتاب والسنة فرض ،وال يفهم إال بفهم اللغة
العربية ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب» .
()2

استشهد ابن تيمية بكتاب عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه إىل
موسى األشعري الذي جاء فيه« :أما بعد :فتفقهوا يف السنة وتفقهوا يف

( )1اللسان العريب واإلسالم :ص 16
( )2اقتضاء الرصاط املستقيم :ص 527
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العربية وأعربوا القرآن ،فإنه عريب .ويف حديث آخر عن عمر ريض اهلل
عنه أنه قال :تعلموا العربية فإهنا من دينكم ،وتعلموا الفرائض فإهنا من
دينكم .وهذا الذي أمر به عمر ريض اهلل عنه من فقه العربية وفقه
الرشيعة ،جيمع ما حيتاج إليه؛ ألن الدين فيه أقوال وأعامل ،ففقه العربية
هو الطريق إىل فقه أقواله ،وفقه السنة هو فقه أعامله» .
()1

ال نريد أن نستطرد يف هذه النقطة وهي مدى ارتباط اللغة العربية
بالقرآن واإلسالم ،ولكن ما نبغي اإلشارة إليه هو أن هذا االرتباط
ضمن احلفاظ عىل اللغة واستمراريتها حتى اليوم ،كام كفل هلا االنتشار
واالتساع بني العباد والبالد عىل مر العصور وتباين األجيال« ،وأن
ارتباط اللغة العربية بالقرآن وأثره فيها هو التحدي اخلطري الذي واجه
االسترشاق والتغريب والغزو الثقايف والتبشري واالستعامر يف العرص
احلديث ،فقد كانت اخلطة – وال تزال  -موضوعة عىل أساس فصم
هذه العالقة وقطع هذه الصلة وعزل القرآن عن اللغة العربية ودفع اللغة
العربية إىل الطريق الذي سارت فيه اللغات من قبل أن تتطور وتتغري
وجيرفها تيار العرص ودعوات اهلدم حتى ينتهي أمرها إىل جمموعة من

( )1نفس الصفحة

- 42 -

اللهجات؛ فاخلطر كله من لغة القرآن واهلدف كله هو الفصل بني اللغة
والقرآن حتى تفقد اللغة ذلك املستوى املرتبط بالقرآن وبيانه ،فقد وضح
من دراسة تاريخ اللغة كيف كان القرآن هو احلافظ هلا من الضياع حتى
يف أشد عصور انحطاط اللغة التي بدأت باكتساح املغول والتتار
وامتدت إىل آخر القرن الثالث عرش اهلجري» .
()1

سنعرض يف هذا املبحث ملحة عن بعض جهود العلامء املسلمني
الذين أسهموا بشكل بارز يف اللغة العربية وعلومها ،وكانت هلم بصمة
واضحة بالرغم من أهنم مل يكونوا من العرب نس ًبا ،بل كانوا منهم لسانًا،
وهم جم غفري أكثر مما أن حيصوا ،وقد صار بعضهم من أئمة العربية
املربزين ،وهم يف ذلك كله ال حيركهم إال الوازع الديني ومظلة اإلسالم
ورس العربية عن هذا
احلنيف ،وقد عرب الثعالبي يف مقدمة كتابه فقه اللغة ُّ
الوازع وذلك احلافز فقال:
« ّ
رب،
با َ
ب ال َع َ
أح َّ
أحب النّبي َ
أحب رسوله ،ومن َّ
هلل َّ
أح َّ
إن َمن َ
أفضل الك ِ
َ
أحب ال ُّلغة العرب ّي َة التي هبا َ
تب عىل
نزل
العرب
أحب
و َمن
َّ
َ
َّ
ِ
َ
ِ
ورصف
وثابر عليها،
العجم
أفضل
َ
والعرب ،و َمن َّ
ني هبا َ
أحب العرب ّي َة ع َ

( )1الفصحى لغة القرآن :ص41
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ِ
مهته إليها ،ومن هداه اهلل لإلسالم ورشح صدره لإليامن وآتاه حسن
َّ
رسيرة فيه اعتقد أن حممدً ا صىل اهلل عليه وسلم خري الرسل واإلسالم
خري امللل والعرب خري األمم والعربية خري اللغات واأللسنة .واإلقبال
عىل تفهمها من الديانة إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه يف الدين وسبب
إصالح املعاش واملعاد ثم هي إلحراز الفضائل واالحتواء عىل املروءة
وسائر أنواع املناقب كالينبوع للامء والزند للنار ،ولو مل يكن يف اإلحاطة
بخصائصها والوقوف عىل جمارهيا ومصارفها والتبحر يف جالئها
ودقائقها إال قوة اليقني يف معرفة إعجاز القرآن وزيادة البصرية يف إثبات
حيسن فيهام أثره ويطيب يف
النبوة التي هي عمدة اإليامن لكفى هبام فضال َ ْ
الدارين ثمره» .
()1

جهود سيبويه يف اللغة العربية منوذجا:
من هؤالء الذين تعلموا العربية وعلموها حتى صاروا من أئمتها
املربزين العامل النحوي سيبويه صاحب أشهر كتاب يف النحو العريب :

( )1فقه اللغة ورس العربية :أبو منصور الثعالبي ،حتقيق :عبد الرازق املهدي ،إحياء الرتاث
العريب1422 ،هـ 2002 -م ،ص 15
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(الكتاب) أو (كتاب سيبويه) وجيدر بنا هنا أن نعرض ترمجة الزركيل
لسيبوية يف األعالم كاملة ،فهي عىل إجيازها وافية:
ِ
يبو ْيه  180 – 148 :هـ =  796 - 765م:
س َ
عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي بالوالء ،أبو برش،
امللقب سيبويه :إمام النحاة ،وأول من بسط علم النحو .ولد يف إحدى
قرى شرياز ،وقدم البرصة ،فلزم اخلليل بن أمحد ففاقه .وصنف كتابه
املسمى "كتاب سيبويه  -ط" يف النحو ،مل يصنع قبله وال بعده مثله.
ورحل إىل بغداد ،فناظر الكسائي .وأجازه الرشيد بعرشة آالف درهم.
وعاد إىل األهواز فتويف هبا ،وقيل :وفاته وقربه بشرياز .وكانت يف لسانه
حبسة .و"سيبويه " بالفارسية رائحة التفاح .وكان أنيقا مجيال ،تويف
شابا .ويف مكان وفاته والسنة التي مات هبا خالف .وألمحد أمحد بدوي
"سيبويه حياته وكتابه  -ط" ولعيل النجدي ناصف "سيبويه إمام النحاة
– ط" .
()1

( )1األعالم :خري الدين الزركيل ،دار العلم للماليني ،ط  ، 81/5 ،2002 ،15واملقصود
بـ (ط) أنه مطبوع.
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جتلت مالمح اهلوية اإلسالمية يف شخصية سيبوية فالربغم من
أنه كان يعتز بأصله الفاريس حتى إنه كان خيتلف إىل جمالس العلم وله
()1

ذؤابتان وهي سمة من سامت أبناء الفرس ،فقد قال أبو زيد األنصاري
«كان سيبويه غالما يأيت جمليس وله ذؤابتان»  ،كام أن لقب سيبويه هو
()2

لقب فاريس غلب عىل اسمه العريب عمرو ،بيد إن رغبته اجلاحمة لفهم
اإلسالم والتفقه يف رشائعه واالقتداء بسنة النبي صىل اهلل عليه وسلم
واتباع هنجه جعلته يتجه إىل اجللوس بني الفقهاء واملحدثني ،فقد ذكر
الفريوزابادي عن حممد بن جعفر التميمي أن سيبويه كان أوال يصطحب
الفقهاء وأهل احلديث ،وكان يستميل عىل محاد بن سلمة «وسمع
()3

احلديث وكان شديد األخذ ،وكان يستميل عىل محاد بن سلمة» .
()4

( )1انظر :سيبويه إمام النحاة عىل النجدي ناصف ،عامل الكتب ،الطبعة الثانية ،ص 70
( )2مراتب النحويني :أبو الطيب اللغوي ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار هنضة مرص،
ص42
( )3البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة :الفريوزابادي ،حتقيق حممد املرصي ،دار سعد
الدين ،دمشق1421 ،هـ 2000 -م ص222
( )4إنباه الرواة بأنباء النحاة :مجال الدين القفطي ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار
الفكر العريب1408 ،هـ – 1986م349/2 ،
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وتروي لنا املصادر التارخيية سبب تعرجيه إىل أهل اللغة
وانرصافه عن أهل احلديث أنه ملا قدم البرصة ليكتب احلديث لزم حلقة
محاد بن سلمة «فبينا هو يستميل عىل محاد قول النبي صىل اهلل عليه وسلم:
ليس من أصحايب إال من لو شئت ألخذت عليه ليس أبا الدرداء .فقال
سيبويه :ليس أبو الدرداء وظنه اسم ليس ،فقال محاد :حلنت يا سيبويه،
ليس هذا حيث ذهبت ،وإنام (ليس) ها هنا استثناء ،فقال :سأطلب علام
ال ت َلحنني فيه؛ فلزم اخلليل فربع» .
()1

ويف رواية أخرى عن محاد نفسه قال« :جاء سيبويه مع قوم
يكتبون شيئا من احلديث ،فكان فيام أمليت ذكر الصفا عن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،فقلت" :صعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
الصفا" وهو الذي كان يستمل ،فقال" :صعد النبي صىل اهلل عليه وسلم
الصفاء" فقلت  :يا فاريس ال تقل الصفاء؛ ألن الصفا مقصور ،فلام فرغ
من جملسه كرس القلم ،قال :ال أكتب شيئا حتى أحكم العربية» .
()2

( )1طبقات النحويني واللغويني :أبو بكر الزبيدي ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار
املعارف ،ط ،2ص .66
( )2جمالس العلامء :أبو القاسم الزجاجي ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،مكتبة اخلانجي،
ط1420 ،3هـ – 1999م ،ص118
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ويستدل من هاتني الروايتني حرص سيبويه ومعارصوه عىل
تعلم اللغة العربية ،وتقديمهم هلا عىل سائر العلوم بام فيها العلوم
الرشعية ،بل إن شيخه محاد بن سلمه نفسه كان يفضل تع ُّلم العربية عن
الدروس الرشعية ،فقد روى الفريوزابادي أنه «كان يمر باحلسن
البرصي يف املسجد فيدعه ويذهب إىل أصحاب العربية ليتعلم منهم» .
()1

وقد اقتفى سيبويه أثر شيخه ،ووىف بعهده الذي قطعه عىل نفسه،
وتعلم العربية حتى بلغ مرتبة مرموقة بني أئمة العربية عىل مر العصور،
وال يزال إىل وقتا احلارض علام من أعالم الدرس النحوي واللغوي
األفذاذ الذين شهد هلم القايص والداين من علامء اللغة العربية يف مجيع
األمصار« ،قال أبو إسحاق إبراهيم بن الرسي الزجاج :إذا تأملت
األمثلة يف كتاب سيبويه تبينت أنه أعلم الناس باللغة»  ،وبلغت منزلة
()2

سيبويه أن كان يكتفى شيوخه بتزكيتهم ،وعلو منزلتهم بأخذه منهم
وروايته عنهم ،يقول صاحب "مراتب النحويني" يف ترمجه أيب زيد سعيد

( )1البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة :ص126
( )2إنباه الرواة بأنباء النحاة358 /2 :
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بن أوس األنصاري« :وقد أخذ عن أيب زيد اللغة أكابر الناس ،منهم
سيبويه ،وحسبك» .
()1

احتل كتاب سيبويه الصدارة بني كتب النحو العريب ،فهو األول
زمنا ورتبة ،مل يسبقه إليه أحد يف التصنيف املنهجي لقواعد اللغة
وبسطها ،فالنحو قبل سيبويه مل يكن علام مستقال بذاته ،له أبواب
وفصول ومباحث ،وإنام كان جمرد مسائل متناثرة ومتفرقة بني كتب
األدب واللغة فضال عن كتب الفقه والسنة «فاستطاع سيبوبه أن جيمع
فيها كل مسألة إىل نظائرها فاعترب بذلك كتابه أول كتاب يف تاريخ النحو
العريب ،وهو ما جعلهم يطلقون عليه معجزة النحو ،لكونه مل يستطع
أحد أن يأيت بمثله» وبذلك أمسى كل كتاب يف النحو من بعده عالة
)( 2

كبريا يف النحو بعد
عليه« ،وكان املديني يقول :من أراد أن يعمل كتا ًبا ً
كتاب سيبويه فليستحي» .
()3

وأنشد يف ذات املعني الزخمرشي أبيات:

( )1مراتب النحويني :ص42
( )2مقال سيبويه والكتاب :د .الرشيف ولد أمحد حممود ،جملة منار اإلسالم اإلماراتية،
ع ،462يونيو ،2013ص73
( )3إنباه الرواة بأنباء النحاة350/2 :
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ٍ
أال ّ
صدق
صىل اإلله صالة

رب
عىل عمرو بن عثامن بن قن ْ

فإن كتابه مل ي ِ
غــــن عنــــــه

ِ
نبــــر .
بنـــو َق َل ٍم وال أبنــــاء م ْ
()1

ومل جيد اجلاحظ شيئا أرشف من كتاب سيبويه هيديه إىل حممد بن
عبد امللك الزيات ،فقد روى املروزي عن اجلاحظ أنه قال« :أردت
اخلروج إىل حممد بن عبد امللك الزيات ففكرت يف يشء أهديه إليه فلم
أجد شيئا أرشف من كتاب سيبويه ،فقلت له :أردت أن أهدي إليك شيئا
ففكرت فإذا كل يشء عندك دونه ،فلم أر أرشف من كتاب سيبويه،
إيل
وهذا كتاب سيبويه اشرتيته من مرياث الفراء ،فقال :واهلل ما أهديت ّ
إيل منه» .
شيئا أحب ّ
()2

وكان حممد بن يزيد املربد إذا أراد مريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه
يقول له :هل ركبت البحر؛ تعظي ًام له واستصعا ًبا ملا فيه  ،وقد طفقت
)(3

شهرة كتاب سيبويه يف النحو اآلفاق ،حتى لقبه بقرآن النحو  ،فكان
)(4

( )1بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة230/2 :
( )2إنباه الرواة351/2 :
( )3أخبار النحويني البرصيني :السريايف ،حتقيق :حممد طه ،وحممد عبد املنعم خفاجي،
مطبعة احللبي ،ط 1373هـ 1966 -م ،ص40
( )4طبقات النحويني :ص65
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يقال بالبرصة قرأ فالن الكتاب فيعلم أنه كتاب سيبويه ،وقرأ نصف
الكتاب فال يشك أن كتاب سيبويه« ،كأن كتاب سيبويه يف النحو كان
هو وحده احلقيق يف رأهيم أن يسمى بالكتاب ،أما غريه فال ينبغي أن
يسمى به ،إال عىل رضب من التجوز أو املجاملة» .
)(1

ويستحق كتاب سيبويه هذه املكانة عن جدارة فهو عمدة يف بابه،
وهو أقدم املراجع يف النحو العريب التي وصلت إلينا ،وهو بمثابة
« موسوعة نحوية فريدة مجعت حصيلة جهود النحاة خــالل قــرن من
الــزمــن مــن أبـــي األـســـود الــــدؤيل إىل اخلليل»  ،مما أهله إىل أن
)(2

شأوا بعيدً ا وشأنا عظيام ،فلم حيظ كتابا باهتامم العلامء والدارسني
يبلغ ً
قديام وحديثا كام حظي كتاب سيبويه ،وقد تبارى العلامء يف رشحه
وبسطه ،أو اختصاره واستخراج شواهده ،أو كتاب احلوايش
والتعليقات له.
ربا للهوية العربية
اختذ سيبويه من قنطرة اللغة العربية مع ً
اإلسالمية ،فعاش هبا وهلا حتى استولت عىل كيانه ووجدانه ،وخري

( )1سيبويه إمام النحاة :ص 129
( )2مقال سيبويه والكتاب :ص73
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شاهد ما ترويه املصادر بأنه وافته املنية كمدا جراء مسألة من مسائل اللغة
التي ناظر فيها ،فعزّ عليه أن تبخس حقها ،أو يبخس هو حقه ،وهي
املعروفة باملسألة الزنبورية ،وهي أي الرتكيبني أصح وأفصح:
كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور  ،فإذا هو هي أو
فإذا هو إياها؟
وقد انتهت املسألة بإخفاق سيبوية أمام الكسائي كام يذكر
الرواة« ،ومبلغ الظن أن الكوفيني افتعلوه ،إذ مل يكن إخفاقا علميا ،وإنام
هو إخفاق مظاهرة علمية ليس هلا وجه من احلق ،أو هلا وجه من احلق
كويف خيالف وجه احلق البرصي» ومما يعزز هذا الرأي أن الوزير خالد
)(1

الربمكي أجاز سيبويه بعرشة آالف درهم ،سواء أكان من تلقاء نفسه أم
بإيعاز من الكسائي.
مها بعد هذه املناظرة العلمية
كام يذكر الرواة أن سيبوية مات غام و ًّ
واملنافسة اللغوية« ،وربام كان الذي طوع ذلك هلم أنه يف املشهور من
أخباره مل يعمر بعد املناظرة طويال ،عىل أنه ال يبعد أن يكون اهلم علة

( )1مقدمة كتاب سيبويه :ص18
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وفاته ،فاهلم – ال شك – داء خطري ،وفتكه باألصحاء معلوم ،وقد
أصاب سيبوبه منه كثري» .
)(1

هكذا قىض سيبويه الفاريس نحبه بعد أن قدم أجل اخلدمات
للسان العريب وأهله ،وكان من أبنائها املخلصني الذين ترشبوا هبا حبا
وإجالال لدين اهلل ،وهكذا قيض اهلل تعاىل – بفضل اإلسالم – فرسان
للعربية مل يكونوا من جنس العرب نسبا ودما ،وإن كانوا من جنس
العربية لسانا وعمال ،حتى صار منهم علامء رواد وأعالم أفذاذ ،أمثال:
سيبويه الفاريس األصل ،وعثامن بن جني الرومي األصل صاحب
اخلصائص من أعظم كتب فقه اللغة ،والفريوزابادي هندي األصل
صاحب القاموس املحيط من أفضل املعاجم اللغوية يف العربية،
حيصون عددا.
وغريهم كثر ال َ
انصهر اجلميع يف اهلوية العربية اإلسالمية يشمرون السواعد
خلدمة دين اهلل تعاىل ،ولغة قرآنه الكريم ،هجروا العصبية القبلية وتقنعوا
احلمية الدينية ،ومجعتهم عقيدة واحدة ولسانا واحدا ،فكان رباطا وثيقا،

( )1سيبويه إمام النحاة :ص 118
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وهوية قوية ،وفكر واع ،ما أحوجنا إليه اليوم ،جلمع الشمل وتوحيد
الصف ورأب الصدع حتت راية اللغة والعقيدة.
إسهامات املنصفني من املستشرقني يف خدمة اللغة العربية:
منذ نشأ االسترشاق وهو يلعب دورا خطريا يف الثقافة العربية
واإلسالمية ،نظرا ملا قدمه  -ويقدمه – من جهود بحثية ودراسات
علمية ،وسواء اتفقنا أم اختلفنا مع االسترشاق وأغراضه الذي إال إنه ال
يمكن إنكار هذا الدور خطري الشأن الذي يامرسه االسترشاق يف توجيه
الدراسات العربية واإلسالمية عىل خمتلف األصعدة وشتى املجاالت،
سواء أكان هذا التوجيه إجيابيا أم سلبيا ،فاالسترشاق يف مفهومه
االصطالحي «يعني الدراسات الغربية املتعلقة بالرشق اإلسالمي يف
لغاته وآدابه وتارخيه وعقائده وترشيعاته وحضارته بوجه عام»  ،أو هو
)(1

«اهتامم العلامء الغربيني بالدراسات اإلسالمية والعربية ومنهج هؤالء
العلامء ومدارسهم واجتهاهتم ومقاصدهم» .
)(2

( )1االسترشاق واخللفية الفكرية للرصاع احلضاري :د .حممود محدي زقزوق ،دار املعارف
بمرص ،ص 18
( )2االسترشاق :تعريفه ،مدارسه ،آثاره :حممد فاروق النبهان ،منشورات املنظمة اإلسالمية
للرتبية والعلوم والثقافة – إيسسكو 1433هـ – 2012م  ،ص 12
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وقبل احلديث عن اجلانب املرشق من االسترشاق ،واإلشارة إىل
إسهامات بعض املنصفني منهم ،والذي جاء حتام بعد إتقاهنم اللغة
العربية وتعلمها ،جيدر بنا أن نؤكد عىل أمرين يف غاية األمهية:
أوهلام :أن أهداف االسترشاق وأغراضه يف األصل ختدم احلضارة
الغربية واملنتسبني إليها ،فاهتامم الغرب باستكشاف الرشق والعامل
العريب ودراسة علومهام مل يكن إال لتحقيق مصاحله الشخصية ،والتي
تنوعت أشكاهلا وصورها بني مطامع استعامرية ،ومحالت تبشريية،
ومصالح اقتصادية ،وقلام كانت األغراض العلمية البحتة دافعا
للدراسات االسترشاقية« ،وإن مواقف االعتدال واإلنصاف التي التزم
هبا بعض املسترشقني ،ال تنفي عن االسترشاق مهمته الكربى يف طمس
اهلوية اإلسالمية ،ويف التقليل من أمهية تراثنا وحضارتنا» .
)(1

ثانيهام :أن من باب اإلنصاف الذي أمرنا به اهلل تعاىل أن نعطي
كل ذي حق حقه ،ونقول ملن أحسن أحسنت ،وإن اختلفنا معه فكرا
ومنهجا﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنو ْا كونو ْا َقو ِامنيَ هللِّ شهدَ اء بِا ْل ِقس ِ
ط َوالَ
َ
َّ
ْ
َ َ
َ ُّ َ

( )1االسترشاق :تعريفه ،مدارسه ،آثاره :ص 68
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َجي ِرمنَّكم َشنَآن َقو ٍم عَ َىل َأالَّ َتع ِدلو ْا ِ
هلل
اعْدلو ْا ه َو َأ ْق َرب لِلت َّْق َوى َواتَّقو ْا ا َّ
ْ
ْ
ْ َ ْ
هلل َخبِ ٌري بِ َام َت ْع َمل َ
ون ﴾ [املائدة ]8 :
إِ َّن ا َّ
فليس من اإلنصاف أن نجحف ما قدمه االسترشاق من خدمات
جليلة للغة العربية وأبنائها ملا حيمله يف صدره من أغراض غري رشيفة،
أو أهداف غري نبيله للعامل العريب والشعوب اإلسالمية.
كام إنه – من باب أوىل – أن نشجع املنصفني منهم وأصحاب
التوجيهات العلمية املوضوعية الذين أسهموا يف تفنيد آراء املتعصبني
من املسترشقني من أبناء جلدهتم« ،فجاءت أبحاثهم أقرب إىل احلق وإىل
املنهج العلمي السليم من أبحاث اجلمهرة الغالبة إىل املسترشقني ،بل إن
منهم من اهتدى إىل اإلسالم وآمن برسالته» .
)(1

وهذه أسمى ثمرة وأجل غاية يمكن أن حيققها تعليم اللغة
العربية لغري الناطقني هبا من غري املسلمني ،وهي اهلداية إىل اإلسالم،
ورصاط اهلل املستقيم ،فقد اعتنق كثري من املسترشقني املنصفني اإلسالم
بعدما اطلعوا عىل مصادره األصيلة ،دون حتريف أو تصحيف.

( )1االسترشاق واملسترشقون ما هلم وما عليهم :د .مصطفى السباعي ،دار الوراق للنرش،
الرياض ،ص 25
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ومن هؤالء الذين حذقوا اللغة العربية وآداهبا واطلعوا عىل
العلوم اإلسالمية وأسلموا املسترشق الفرنيس إتني دينيه
)(1

Étienne

 Dinetوهو من كبار الرسامني والفنانني ،له لوحات فنية حمفوظة يف

املتاحف الفرنسية وغريها ،كان يمىض نصف العام سنويا يف بلدة
بوسعادة باجلزائر ،أعلن سنة  1927اعتناقه اإلسالم ،وأشهد مجهورا
من علامء اجلزا ئر بحضور مفتيها ووزير العدل يف اململكة التونسية أنه
اختار اإلسالم دينا قبل عرشات السنني ومل جيهر به إال يف ذلك اليوم،
وسمى نفسه نارص الدين ،وقام بتجهز قربا لنفسه يف بوسعاد وأوىص أن
يدفن فيه.
وقد أحدث إسالمه ضجة يف األوساط الفنية يف فرنسا واهتم
باخليانة ،إال إنه صمد أمام هذه االهتامات بقوة وجلد ،وألف عدة كتب
بالفرنسية ،منها :كتاب حممد

Mohamet

ساعده يف تأليفه الفاضل

اجلزائري سليامن بن إبراهيم ،وطبع بالفرنسية واالنجليزية ،حمىل بصورة
ملونة بديعة من ريشة نارص الدين .ومن كتبه بالفرنسية حياة العرب،

( )1األعالم للزركيل. 77 / 1 :
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وحياة الصحراء ،وأشعة من نور اإلسالم ،والرشق يف نظر الغرب ،تويف
يف باريس يف  1929ونقل جثامنه إىل بوسعادة باجلزائر بناء عىل وصيته.
هذا جمرد مثال من أمثلة ال تعد وال حتىص ممن اهتدوا إىل اإلسالم
بعدما اطلعوا عىل تعاليمه السامية ورسالته العاملية ،والذين ترسخت
عندهم اهلوية العربية اإلسالمية بعدما ذاقوا حالوة اإليامن ،ويستلزم
هذا منا بذل مزيدا من اجلهود لتعليم اللغة العربية لغري املسلمني ألداء
الرسالة إليهم ،وإقامة احلجة عليهم ،وإلعذار أنفسنا.
كام أن إمهال تعليم غري املسلمني اللغة العربية جيعلهم يتعاملون
مع املصادر التي وضعها املسترشقون وما فيه من حتريفات مغرضة عىل
أهنا أصول علمية موثوق فيها« ،فال جيد طالب الدراسات اإلسالمية
أمامهم مراجع لدراستهم التي يناولون هبا الدكتوراه غري تلك املراجع
املسمومة ،وهم ال يعرفون اللغة العربية ،فتتقرر عندهم أن تلك
الدسائس حقائق مأخوذة من كتب الفقهاء والعلامء املسلمني
أنفسهم» .
)(1

( )1االسترشاق واملسترشقون ما هلم وما عليهم :ص25
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وهناك نامذج طيبة هلؤالء املسترشقني املنصفني الذين تعلموا
اللغة العربية ودرسوا احلضارة اإلسالمية فأنصفوا العربية وحضارهتا،
وإن مل يعتنقوا اإلسالم ،إال اتصافهم باألمانة والنزاهة العلمية وجتردهم
من األهواء الشخصية ،والعصبية الدينية جعلهم يقرون بام انتهوا إليه
بأنفسهم يف دراساهتم وأبحاثهم من خالل البحث العلمي املوضوعي
من نتائج وحقائق علمية تشيد بفضل اإلسالم وحضارة العرب يف
التاريخ اإلنساين ،من هؤالء السري توماس آرنولد

Thomas Walker

 Arnoldالذي «كان معجبا باإلسالم متضلعا من علومه ،منصفا له يف
أبحاثه عنه ،فلم تعد عليه هفوة واحدة عىل ما كتبه عنه يف دائرة املعارف
ٍ
مصنف يف تراثه
اإلسالمية ،وحقق من املصنفات فيه ،وهو مقرتح وضع
ومرس أسسه ،فعد مرجعا يف الدراسات اإلسالمية» .
)(1

وتوماس أرنولد مسترشق بريطاين شهري ،ولد يف إنجلرتا عام
 1864وتويف يف  ،1930التحق بكلية املجدلية يف جامعة كمربدج عام
 ،1882وحاز اهتاممه الدراسات الرشقية ،كام كرس السنة الرابعة يف
كمربدج لدراسة تاريخ اإلسالم« ،ونظرا الهتاممه بالدراسات

( )1املسترشقون :نجيب العقيقي ،دار املعارف بمرص ،الطبعة اخلامسة.84 / 2 ،
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اإلسالمية فقد اختري لتدريس الفلسفة يف كلية عليكرة اإلسالمية يف
املقاطعات املتحدة بشاميل اهلند ،وأمىض يف كلية عليكرة عرش سنوات
( )1898 – 1888وهي فرتة كانت ذات تأثري بالغ يف تشكيل نظرات
توماس آرنولد لإلسالم» .
)( 1

فقد كانت كلية عليكرة هتدف إىل اإلصالح والتجديد ،فقد
أسسها سيد أمحد خان هبدف إصالح مناهج التعليم اإلسالمية عن
طريق اجلمع بني الثقافة اإلسالمية والفكر العلمي املنهجي يف أروبا،
والتوفيق من األصالة واحلداثة ،وقد شارك آرنولد بحامسة شديدة يف
هذه التجربة اإلصالحية ،والتجديد املنهجي للتوفيق بني اإلسالم
والعلوم احلديثة ،وأسس هلذا الغرض مجعية الواجب داخل احلرم
اجلامعي لعليكرة ،وراح يكون تالميذ من اإلنجليز واهلنود مشبعني هبذا
االجتاه ،وعني يف سنة  1898عني أستاذا للفلسفة يف الكلية احلكومية يف
مدينة الهو« ،وكان من أبرز من تتلمذوا عليه يف هذه الكلية الشاعر

( )1موسوعة املسترشقني :د .عبد الرمحن بدوي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة
الثالثة ،1993 ،ص . 9
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العظيم حممد إقبال الالهور صاحب فكرة إنشاء دولة مستقلة للمسلمني
اهلنود باسم باكستان» .
)(1

وملا تأسست مدرسة اللغات الرشقية بجامعة لندن يف 1917
دعي للتدريس فيها ،وكان أول من شغل كريس األستاذية يف قسم
الدراسات العربية ،وما لبث أن اختري عميدا ملدرسة اللغات الرشقية،
ويف أواخر حياته دعي لتدريس التاريخ اإلسالمي يف اجلامعة املرصية.
ومن أشهر أعامله كتاب الدعوة إىل اإلسالم الذي لقي إقباال
ورواجا عظيام فرتجم إىل عدة لغات ،ومن كتبه أيضا اإلنجليزية:
«تعاليم اإلسالم ،واملعتزلة ،واخلالفة ،وقد ترجم األخري إىل العربية
وطبع ،وله كتب باإلنجليزية أيضا يف الفن والرسم اإلسالميني ،ساعده
فيها لوي بنيون من رسامي الفنون الرشقية .قال آربري :كان آرنولد
مرجعا يف الشئون اإلسالمية» .
)(2

هذا واحد من عدد – غري قليل – من املسترشقني املنصفني الذين
تناولوا احلضارة العربية اإلسالمية باعتبارها حلقة من حلقات احلضارة

( )1الصفحة نفسها.
( )2األعالم للزركيل. 94 / 2 :
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اإلنسانية ،وتستحق كتاباهتم املوضوعية اإلشادة والثناء ،ألهنم مل
ينجرفوا وراء غواية التعصب الديني الذميم ،التي تدفع معظم
املسترشقني للنيل من احلضارة العربية ومكوناهتا ،التي جتعلهم يعملون
عىل يل احلقائق وحتريف املصادر والروايات للنيل من اإلسالم ،لذا «أكثر
ما نجد إنصاف اإلسالم ورسوله عند العلامء واألدباء الغربيني الذين
حتللوا من س طلة ديانتهم ،ونُضب لذلك مثال بكتاب حضارة العرب
ملؤلفه جوستاف لوبون فإنه أعظم كتاب ألفه الغربيون يف إنصاف
اإلسالم وحضارته» .
)(1

هلذ فإن الدور املنوط بنا أن نعمل عىل استثامر اجلانب اإلجيايب من
االسترشاق وتنميته ،ويف ذات الوقت نعمل عىل حمارصة اجلانب السلبي
وفض حه بكل السبل ،فيتم مد جسور التعاون مع املنصفني من
املسترشقني للرد عىل غالهتم بنفس منهجهم وبذات أدواهتم ،وقد كان
هناك دور عظيم للمخلصني من الباحثني العرب واملسلمني الذين
درسوا يف الغرب وعىل أيدي املسترشقني أنفسهم يف الرد عليهم،
وتصدى هلم بنفس منهجم العلمي وأسلوهبم الفكري ،كاشفا النقاب

( )1االسترشاق واملسترشقون ما هلم وما عليهم :ص79
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عام أخفوه من أغراض مشبوهة ،وما أثاروه من شبهات ،مما دفع عدد
من املسترشقني املعارصين إىل االعرتاف «بخطأ املنهج االسترشاقي
األول يف عرض آراءه ووضوح تعصبه ،وأدان ذلك املنهج وأوضح
أخطاءه» .
)(1

ويمكنا أن نربز أهم اآلثار اإلجيابية التي قام هبا املسترشقون جتاه
اللغة العربية واهلوية اإلسالمية حتى نتمكن من العمل عىل االستفادة
منها وتوظيفها عىل الوجه األمثل ،مع حتفظنا الكامل عن دوافعهم
وأغراضهم املشبوهة ،وأهم هذه اآلثار اإلجيابية هي:
 .1االهتامم بالرتاث العريب واإلسالمي وحتقيق املخطوطات
وأمهات الكتب.
 .2إصدار املعاجم واملوسوعات املتخصصة يف العلوم
اإلسالمية والعربية.
 .3تشجيع حركة البحث العلمي والنقد املوضوعي ،وتطوير
املناهج يف الدرسات العربية واإلسالمية.
 .4تعريف العامل الغريب باحلضارة العربية والثقافة اإلسالمية،
وترمجة الكثري من األعامل األدبية والفكرية والعلمية ،التي

( )1االسترشاق تعريفه ،مدارسه ،أثاره :ص67
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كان هلا أثر بارز يف احلضارة الغربية املعارصة ،والثقافة
العاملية.
مقرتح برنامج لتوظيف تعليم اللغة العربية يف ترسيخ اهلوية:
بعدما استغرضنا دور املسلمني من غري أبناء اجلنس العريب،
وكذلك دور املنصفني من املسترشقني ،فإنه من باب الواجب عىل كل
غيور عىل هوية األمة وما تواجهه من حتديات ،وخماطر حتدق هبا أن
يستنفر كل طاقته ،وأن يبذل ما يف وسعه من جهد لنرش هذه اللغة
القرآنية تعليام وتعلام ،ونقرتح هلذا برناجما عمليا يتكون من املحاور
التالية:
احملور األول :املناهج التعليمية:
وهو رضورة االهتامم بوضع مناهج علمية وتربوية لتعليم اللغة
العربية لغري الناطقني هبا ،فإن كانت هناك جهود طيبة ومناهج متميزة
قد صدرت مثل :منهج العربية بني يديك ،والكتاب األسايس الصادر
عن املنظمة العربية للعلوم والرتبية والثقافة ،إال إهنا تظل جهودا حمدودة
مقابل املساحة الشاسعة لغري الناطقني واإلقبال املنقطع النظري من
اجلنسيات املختلفة والرشائح املتنوعة ،مما حيتم وضع مناهج تتسق مع
خصوصية كل جنسية وكل رشحية عمرية.
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وحبذا لو قامت كل جامعة يف العامل بوضع منهج علمي وتربوي
كام من املناهج
خاص هبا ،حتى يتحقق التنوع املرجو ،ويضمن توفر ّ
العلمية ،ويكفل – أيضا – التميز كيفا.
كام أن يف هذا املحور ال بد من مواكبة تكنولوجيا العرص ،وإعداد
وسائل تعليمية حديثة ،مثل برامج احلاسوب ،ومواقع االنرتنت ،فهذه
الوسائل فاعلة يف اإلقبال عىل تعلم اللغة العربية ،وجمدية يف تعليمها.
كام ال يعد وال حيىص من مواقع تعليم
ومن املؤسف حقا أن نجد ّ
اللغات األجنبية املجانية وغري املجانية عىل الشبكة العنكبوتية ،وال نجد
إال بعض املواقع التي تعلم اللغة العربية عىل استحياء ،كام ال نجد –
أيضا – االسطوانات التعليمية للغة العربية لغري الناطقني إال فيام قل أو
ندر ،وهذا ما يدعونا إىل االهتامم هبذه اجلانب وتدشني مواقع بلغات
عاملية لتعليم اللغة العربية ،وإصدار مواد تعليمية حديثة هبذه اللغات.
احملور الثاني :إعداد املعلمني األكفاء:
يف ظل اإلقبال املتزايد عىل اللغة العربية ال بد من سد فجوة
املعلمني املؤهلني لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ،لذا نقرتح إنشاء
أقسام وختصصات يف كليات الرتبية واآلداب إلعداد معلمي اللغة
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العربية لغري الناطقني هبا وتأهيلهم باستخدام طرق التدريس املناسبة
التي تساعد يف إكساب مهارات اللغة العربية لدارسيها من األجانب.
كام ال بد من التوسع يف الدراسات العليا وإنشاء دبلوم لتعليم
اللغة العربية لغري الناطقني هبا لتأهيل احلاصلني بالفعل عىل مؤهالت
دراسية يف ختصص اللغة العربية من الكليات واألقسام املختلفة ،بذلك
نضمن توفري الكادر العلمي املؤهل الذي يقوم بأداء رسالته عىل الوجه
األكمل.
احملور الثالث :الدارسني:
وهو اجلانب املستهدف من هذه العملية كلها ،لذا ال بد من
استقطاب النوابغ منهم وتقديم منح دراسية هلم يف اجلامعات العربية
واإلسالمية ،وتشجعيهم عىل دراسة اللغة العربية لكي يتشبعوا من
ثقافتنا اإلسالمية ،ويتعرفوا عىل احلضارة العربية وشعوهبا عن كسب.
ويف ذات السياق ال بد من إنشاء املراكز التي هتتم بتدريس اللغة
العربية وعلومها يف بالدهم األصلية ملن ال يستطيع السفر واالغرتاب،
وإيفاد املؤهلني من املعلمني واملتخصصني.
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هذه أهم املحاور التي جيب أن نسعى إىل استهدافها وحتقيقها
حتى نستطيع أن نرسخ اهلوية العربية من خالل تعليمها فإن اإلنسان
بطبعه ينتمي إىل ما يتقن وحيسن وقد قال اإلمام عيل قيمة املرء ما حيسن،
وهو ما وجدناه من دفاع املنصفني من املسترشقني عن العربية ،مع أهنم
غري مسلمني إال إهنم ينتمون فكرا للثقافة العربية واحلضارة اإلسالمية.
اخلامتة:
من أهم ما توصلنا إليه من نتائج هو العالقة الوثيقة بني اللغة
واهلوية ،فهام بمثابة الوجهني للعملة الواحدة ،وإن للغة دورا حموريا يف
توجيه بوصلة التفكري وتكوين الشخصية عند اإلنسان ،ومن ثم نجد
كثريا من أصحاب الفطرة السليمة والذين حتلوا بالنزاهة العلمية وختلوا
عن العصبية واألهواء الشخصية إما اعتنقوا اإلسالم ،وإما دافعوا عنه
وأنصفوه حقه.
وإن دل فيدل عىل رضورة االهتامم بتعليم اللغة العربية لذا جاء
املقرتح السالف الذكر ،والذي نويص باآليت حتى يتم إنجازه وما كان
عىل شاكلته يف أرسع وقت وعىل أكمل وجه:
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 .1تشجيع االستثامر يف تعليم اللغة العربية ودعوة املهتمني
بالتعليم اخلاص بإنشاء معاهد لتعليم اللغة العربية لغري
الناطقني هبا ،ودعوة دور النرش االلكرتوين والورقي إىل
إصدار املطبوعات ووسائل التعليم احلديثة ،وتسويقها
يف دول العامل املختلفة.
 .2إنشاء مجعيات ومؤسسات غري ربحية تتخصص يف إعداد
املناهج العلمية والوسائل التعليمية وإنشاء املواقع
االلكرتونية ،وتقديم املنح الدراسية واجلوائز العلمية
للدارسني والباحثني ودعم املعاهد التعليمية املتخصصة
يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
 .3تدشني هيئة عاملية العتامد املناهج العلمية واملعاهد
التعليمية لضبط مسار تعليم اللغة العربية ،ووضع معايري
دولية ملستويات تعليم وتعلم اللغة العربية ،ومتابعة
املراكز واملعاهد اخلاصة واعتامدها ،مما يكفل حتقيق
اجلودة.
ولقد اكتفيت هبذه التوصيات التي مل تتناول الدور املنوط
باحلكومات أو املؤسسات الرسمية غري األكاديمية والتعليمية ،إلمكانية
إنجازها وحتقيقها عىل أرض الواقع بعيدا عن التعنت يف القرار السيايس،
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والتجاهل غري املربر من املؤسسات الرسمية ،فلو توحدت جهود
املخلصني من الغيورين عىل اللغة العربية لسدوا ثغرة من ثغور األمة،
وألدوا فريضة واجبة عىل كل مسلم ،ولكانوا حائط صد لكل عمليات
طمس اهلوية العربية ومسخ الشخصية اإلسالمية.
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الفصل الثالث

جهود العلماء القدامى
يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

املقدمة
منذ أن نزل القرآن الكريم واللغة العربية قد اكتسبت قدسيتها أوال
وضمنت حفظها ثانيا ،إذ محلت بألفاظها وضمت بمعانيها كالم رب العاملني
الذي نزل هبا الروح األمني عىل قلب سيد املرسلني ﴿ َوإِنَّه َل َتن ِْزيل َرب ا ْل َعا َملِنيَ
ِ
* نَزَ َل بِ ِه الروح ْاألَ ِمني * عَ َىل َق ْلبِ َك لِتَك َ ِ
ِ ٍ
عَر ِيب مبِ ٍ
ني﴾
ون م َن ا ْملنْذ ِر َ
ين * بِل َسان َ
ُّ
[الشعراء  ]195 - 192 :فحفظها اهلل تعاىل بحفظه لكتابه املجيد الذي ال يأتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد﴿ ،إِنَّا ن َْحن نَزَّ ْلنَا الذك َْر
حلافِظ َ
ون﴾ [احلجر .]9 :
َوإِنَّا َله َ َ
ِ
يكتف أثر القرآن الكريم يف إضفاء القدسية عىل اللغة العربية وحفظ
ومل
لساهنا فحسب ،بل كان مفجرا لعلوم العربية قاطبة ،تدور يف فلكه تبيانا
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ألحكامه ،وضبطا أللفاظه « ،وقد كان القرآن الكريم صاحب الفضل يف نشأة
الدراسات اللغوية يف الرتاث اإلسالمي ،فالقرآن نص لغوي اقتضت العناية به
اخلوض يف دراسات لغوية وأدبية تطورت بمرور الزمن إىل ما نراها عليه
اآلن» .
()1

دوافع تعلم اللغة العربية:
ومع دخول األمم يف اإلسالم أفواجا ،ومع انتشار الفتوحات
اإلسالمية ،زادت الرغبة يف فهم القرآن الكريم وتعاليم اإلسالم احلنيف ،مما كان
له دور بارز يف إقبال الناس عىل تعلم اللغة العربية ،حتى يقوموا بالشعائر
والعب ادات عىل الوجه الصحيح الذي تقضيه الرشيعة ،يدفعهم إىل هذا السعي
إىل إقامة دين اهلل ونوال مرضاته.
وهو ما عرب عنه أبو منصور الثعالبي قائال« :من أحب اهلل تعاىل أحب
رسوله حممدا

ومن أحب الرسول العريب أحب العرب ،ومن أحب العرب

أحب العربية التي هبا نزل أفضل الكتب عىل أفضل العرب والعجم ،ومن أحب
العربية عني هبا ،وثابر عليها ،ورصف مهته إليها ،ومن هداه اهلل لإلسالم ،ورشح
صدره لإليامن ،وآتاه حسن رسيرة فيه اعتقد أن حممدً ا

خري الرسل،
َ

(  ) 1مقدمة يف علوم اللغة  :د .البدراوي زهران ،دار املعارف ،ط  ،1999 ،7ص16
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َ
خري اللغات واأللسنة،
خري األمم،
خري امللل،
َ
َ
والعربية َ
والعرب َ
واإلسالم َ
َ
واإلقبال عىل تفهمها من الديانة؛ إذ هي أداة العلم ،ومفتاح التفقه يف الدين،
وسبب إصالح املعاش واملعاد» .
()1

ورغم ذلك فإنه مل تكن الرغبة الدينية هي احلافز الوحيد أو الدافع الفريد
لتعلم اللغة العربية ،وإن كانت سبب رئييس ،إال أن الدوافع الدنيوية كان هلا
عظيم األثر أيضا يف اإلقبال عىل اللغة العربية تع ّلام وتعليام ،فلام كانت العرب أمة
فاحتة وهلا السيادة والعزة عىل سائر األمم املغلوبة؛ كانت لغتهم العربية ذات شأن
وعلو يطمح إليها مجهور الناس؛ ليتصلوا باخللفاء واألمراء ،وقد رأوا «هؤالء
اخللفاء وعامهلم جيزلون العطاء ملن جيود شعرا أو نثرا ،ويقربوهنم إليهم ويولوهنم
مناصب يف الدولة ،كل ذلك له أثر أي أثر يف إقبال الناس عىل اللغة ،حتى إن
الرجل ليدفع بابنه إىل تعلمها رجاء أن جيني ثمرة أو حيرز جاها»  ،و قال ابن
()2

رسك أن تعظم يف عني من كنت بعينه صغري ًا ويصغر يف عينك من
ش ْربمه «إذا ّ
كان يف عينك عظي ًام فتعلم العربية فإهنا جتريك عىل املنطق وتدنيك من
السلطان» .
()3

(  ) 1فقه اللغة ورس العربية :حتقيق مصطفى السقا وآخرون ،ص21
(  ) 2أثر القرآن الكريم يف اللغة العربية :أمحد حسن الباقوري ،دار املعارف ،ط الرابعة ،ص46
(  ) 3عيون األخبار :ابن قتيبة ،املؤسسة املرصية للتأليف والنرش 2/17 ،
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ولقد اعتنى علامؤنا القدامى منذ اللحظات األوىل بُضورة تعليم اللغة
العربية إىل غري الناطقني هبا من املسلمني اجلدد ،أو من املستعربني اجلدد ،وعدوا
ذلك من تبليغ الرسالة ،وأداء األمانة ،وفرائض الدين ،وهو ما رصح به ابن
تيمية يف اقتضاء الرصاط املستقيم حني قال« :فإن نفس اللغة العربية من الدين،
ومعرفتها فرض واجب ،فإن فهم الكتاب والسنة فرض ،وال يفهم إال بفهم
اللغة العربية ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب» .
()1

ومن عناية الصحابة بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ما رصح به أبو
عثامن النهدي« :بأن كتاب عمر بن اخلطاب ـ ريض اهلل عنه ـ أتاهم وهم
بأذربيجان يأمرهم بأشياء ،وذكر فيه :تعلموا العربية» .
()2

كام جاء عن عمر بن زيد :أن عمر بن اخلطاب ـ أيضا ـ كتب إىل أيب
موسى ريض اهلل عنه« :أما بعد :فتفقهوا يف السنة ،وتفقهوا يف اللغة وأعربوا
القرآن ،فإنه عريب ،ويف حديث آخر عن عمر ريض اهلل عنه أنه قال :تعلموا
العربية فإهنا من دينكم ،وتعلموا الفرائض فإهنا من دينكم» .
()3

(  ) 1اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم469 / 1:
(  ) 2طبقات النحويني واللغويني :أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،
دار املعارف ،الطبعة الثانية ،ص.12
(  ) 3انظر :اقتضاء الرصاط املستقيم470/1 ،
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جهود العلماء على املستوى النحوي:
وقد انربى علامء األمة يف تعليم اللغة العربية وتيسريها لغري الناطقني هبا،
ومن هذه اجلهود العظيمة التي أخذوا هبا عىل عاتقهم ما قام به أبو األسود الدؤيل
من وضع ٍللنحو العريب حتى يستقيم به لسان األعاجم الراغبني يف تعلم اللغة
العربية وإتقاهنا.
فعن «ابن أيب سعد قال :حدثنا عيل بن حممد اهلاشيمي قال :سمعت أيب
يذكر ،قال :كان بدء ما وضع أبو األسود الدؤيل النحو أنه مر به سعد ـ وكان
رجال فارسيا قدم البرصة مع أهله وهو يقود فرسه ،فقال :مالك يا سعد؟ أال
تركب؟ فقال :فريس ضالع ،فضحك من حُضه.
قال أبو األسود :هؤالء املوايل قد رغبوا يف اإلسالم ودخلوا فيه ،وصاروا
لنا إخوة ،فلو علمناهم الكالم! فوضع باب الفاعل واملفعول ،مل يزد عليه.
قال أيب :فزاد يف ذلك الكتاب رجل من بني ليث أبوابا ،ثم نظر فإذا يف
كالم العرب ما ال يدخل فيه فأقرص عنه ،فلام كان عيسى بن عمر قال :أرى أن
أضع الكتاب عىل األكثر ،وأسمى األخرى لغات ،فهو أول من بلغ غايته يف
كتاب النحو» .
()1

(  )1طبقات النحويني واللغويني :مصدر سابق ،ص 22
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ومل يقترص دور العلامء عىل وضع علم النحو فحسب ،بل سعوا إىل تيسري
دراست ه وتبسيط حتصيله ،فكان هلم يف هذا املضامر دور مشهود وسبق معلوم،
وعىل رأس هؤالء العلامء عبد القاهر اجلرجاين الذي قدم جمموعة مؤلفات يف
النحو العريب «رغبة يف أن يقدم للراغبني يف تعلم العربية من أبناء اللغات
األخرى النحو العريب يف صورة سهلة ،تيرس عليهم تعلم القرآن الكريم وتفهم
معانيه» وذلك ألنه يعلم أن تيسري قواعد اللغة (النحو) هو أيرس سبيل لتعليمها
()1

ألبناء اللغات األخرى.
جهود العلماء على املستوى الصوتي:
وإن اهتم علامؤنا بتعليم النحو وتيسريه فإهنم مل يغفلوا اجلانب الصويت،
حيث اهتموا بمخارج احلروف ،بعدما انترشت العجمة عىل األلسن بسبب
اختالف العرب بغريهم من أبناء األمم األخرى ،قال الزبيدي:
«ومل تزل العرب يف جاهليتها وصدر من إسالمها  ،تربع يف نطقها
ومرصت األمصار،
بالسجية ،وتتكلم عىل السليقة ،حتى فتحت املدائن،
ّ
ودونت الدواوين ،فاختلط العريب بالنبطي والتقى احلجازي بالفاريس ،ودخل

(  ) 1البدراوي زهران  :مقدمة حتقيقه لكتاب العوامل املائة النحوية يف أصول علم العربية لعبد القاهر
اجلرجاين :حتقيق د ، .دار املعارف ،الطبعة الثالثة ،1996 ،ص4
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الدين أخالط األمم وسواقط البلدان ،فوقع اخللل يف الكالم ،وبدأ اللحن يف
ألسنة العوام» .
()1

ومن أمثلة هذا اخللل الصويت ما روت كتب األدب واللغة أن موىل زياد
قال لزياد :أهدوا لنا مهار وهش ٍ (يعني محار وحش) ،فقال زياد :ما تقول؟
ويلك! فقال :أهدوا لنا أيرا (يعني عريا) ،فقال زياد :األول خري .
()2

وكذلك ما روي عن زياد بن سلمى أبو أمامة وهو زياد األعجم ومن
أمثلة لكنته ما أنشده أبو عبيدة من قوله:
فتى زاده السلطان يف الود رفع ًة

غـري الـسلطان ّ
كـل خليل
إذا ّ

قال :فكان جيعل السني شين ًا والطاء تاء فيقول (فتى زاده ّ
الشلتان) .
()3

فتصدى العلامء هلذه الظاهرة الفاشية بأن تناولوا خمارج اخلروف
وصفاهتا بالرشح العميق والوصف الدقيق ،وكان هلم السبق يف هذا املضامر ،ومما
قاله اخلليل بن أمحد صاحب أول معجم عريب إن «أقىص احلروف كلها العني ثم
احلاء ،ولوال بحة يف احلاء ألشبهت العني لقرب خمرجها من العني ،ثم اهلاء ولوال

(  ) 1حلن العامة :الزبيدي ،حتقيق د  .عبد العزيز مطر  ،دار املعارف ،1981 ،ص .34
(  ) 2البيان والتبني ،اجلاحظ ،ص 1/ 161
(  ) 3السابق1/73 :

- 82 -

هتّة يف اهلاء ألشبهت احلاء لقرب خمرج اهلاء من احلاء ،فهذه ثالثة أحرف يف حيز
واحد بعضها أرفع من بعض» .
()1

ويعد كتاب «أسباب حدوث احلروف» البن سينا مصدرا مهام يف هذا
الباب؛ إذ تناول خمارج احلروف واألصوات وصفاهتا؛ شارحا مكونات احلنجرة
واللسان ،واصفا العملية العضوية لألصوات واحلروف ،كام خصص فصال
للحروف الشبيهة باحلروف العربية يف اللغات األخرى فقال:
«وها هنا حروف غري هذه احلروف [العربية] حتدث بني حرفني فيام
جيانس كل واحد منهام برشكه يف سببه ،فمن ذلك الكاف اخلفيفة التي ذكرناها،
وحروف تشبه اجليم وهي أربعة :منها احلرف الذي ينطق به يف أول اسم البئر
بالفارسية ،وهو «ﭼاه» وهذه اجليم يفعلها إطباق من طرف اللسان أكثر وأشد
وضغط عند القلع أقوى ،ونسبة اجليم العربية إىل هذه اجليم هي نسبة الكاف
الغري العربية عىل الكاف العربية ،ومنها حروف ثالثة ال توجد يف العربية
والفارسية ،ولكن توجد يف لغات أخري» .
()2

(  ) 1كتاب العني :اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق د .مهدي املخزومي ود .إبراهيم السامرائي،
مؤسسة دار اهلجرة ،الطبعة الثانية47/ 1 ،
(  ) 2رسالة أسباب حدوث احلروف :أليب عيل احلسني بن عبد اهلل بن سينا ،حتقيق حممد حسان
الطيان ،وحييي مري علم ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ،ص 87 - 86
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كام ذكر فاء تكاد تشبه الباء ،وتقع يف لغة الفرس عند قوهلم« :ﭭـزوين»
وتفارق الباء بأنه ليس فيها حبس تام ،وتفارق الفاء بأن تضييق خمرج الصوت
من الشفة فيها أكثر ،وضغط اهلواء أشد ،حتى يكاد حيدث منه يف السطح الذي
يف باطن الشفة اهتزاز ،فقال «ومن ذلك الباء املشددة الواقعة يف لغة الفرس عند
قوهلم« :ﭙـريوزي» وحتدث بشد قوي للشفتني عند احلبس وقلع بعنف ،وضغط
للهواء بعنف» .
()1

جهود العلماء على مستوى الرسم اإلمالئي:
ومن الوسائل العملية التي استخدمها علامء اإلسالم لتعليم اللغة العربية
لغري أبنائها النقط والتشكيل ،ويبدو أن الرائد يف هذا األمر أبو األسود الدؤيل
الذي قام هبذه املهمة بعدما قال زياد له« :إن هذه احلمراء [يقصد العجم] قد
كثرت ،وأفسدت من ألسن العرب ،فلو وضعت شيئا يصلح به الناس كالمهم،
ويعربون به كتاب اهلل تعاىل» فام كان من أيب األسود إال اإلذعان بعدما سمع
()2

من يقرأ «أن اهلل بريء من املرشكني ورسوله» باجلر بدال من رفع رسوله ،واختار
كاتبا ماهرا وقال له:

(  ) 1السابق :ص 92 ،91
(  ) 2املحكم يف نقط املصاحف :أبو عمرو الداين  ،حتقيق :د .عزة حسن ،دار الفكر بدمشق ،الطبعة
الثانية  ،1997ص3
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شفتي فانقط
«خذ املصحف وصبغا خيالف لون املداد ،فإذا فتحت
ّ
واحدة فوق احلرف ،وإذا ضممتها فاجعل النقطة إىل جانب احلرف ،وإذا
كرسهتام فاجعل النقطة يف أسفله ،فإن أتبعت شيئا من هذه احلركات غنة فانقط
نقطتني فابتدأ باملصحف حتى أتى عىل آخره» .
()1

ومن املالحظ أن أبا األسود الدؤيل استخدم النقط للداللة عىل احلركات
اإلعرابية وليس للتمييز بني احلروف ،حتى جاء تلميذه نرص بن عاصم ليزيل
اللبس بني احلروف بوضع النقط عىل متشاهبها ،وذلك عندما أمر اخلليفة
األموي عبد امللك بن مروان احلجاج بن يوسف الثقفي وايل العراق أن يضع
عالجا ملشكلة تفيش العجمة ،وكثرة التصحيف ،فاختار كال من نرص بن
ً
عاصم ،وحييى بن َي ْع َمر هلذه املهمة؛ ألهنام أعرف أهل عرصمها بعلوم العربية
وأرسارها ،وفنون القراءات وتوجيهها .
()2

وتروي لنا املصادر الرتاثية أن رجال رومي إيل احلجاج وألقي عليه بعض
األبيات الشعرية بطريقة مضحكة ألهنا مل تكن منقطة ،ونقطها عيل هواه فتغري
املعني متاما ،فغضب احلجاج وأمر بجلده ،فتوسط لدي احلجاج العامل (نرص بن

(  ) 1السابق :ص 4
(  ) 2انظر وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :البن خلكان ،حتقيق إحسان عباس ،دار الثقافة،
ص.32/2
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عاصم) ليعفو عنه ،فقبل احلجاج شفاعة نرص وطلب منه أن جيد طريقة كي
يتالىف الناس خاصة األعاجم الوقوع يف اخلطأ واللحن يف اللغة ،فكان أن وضع
نرص النقاط فوق احلروف وحتتها عىل الصورة املتداولة حتى يومنا هذا.
وعندما اختلط األمر بني نقط اإلعراب الذي وضعه الدؤيل ونقط
اإلعجام الذي وضعه تلميذه نرص جاء اخلليل بن أمحد الفراهيدي فوضع
أشكال احلركات املشهورة حتى اآلن فقد جعل احلركات حروفا صغرية بدل
()1

النقط ،وابتكر لكل حركة ما يناسبها يف الشكل من احلروف  ،فالفتحة ألف
منبطحة فوق احلرف ،والضمة واو صغرية فوق احلرف ،والكرسة ياء مردفة
حتت احلرف ،واهلمزة رأس عني مقطوعة لقرب خمرجها منها ،والشدة رأس
شني اختصار لشديد ،والسكون رأس خاء اختصار خفيف ،وهبذه الطريقة
أمكن أن جيمع بني كتابة احلروف ومتييزها بعضها من بعض ،وضبطها بالشكل،
بلون واحد.
طرق ووسائل التدريس:
تتميز اللغة العربية بتجربة فريدة من نوعها يف انتشارها بني الشعوب غري
الناطقة هبا ،وحتوهلا إىل لغة أوىل ألبناء هذه الشعوب يف زمنا قياسيا ،وبالرغم من

(  ) 1انظر إتقان علوم القرآن جلالل الدين السيوطي ،دار الفكر ،الطبعة الثانية ،1996 ،ص 2/456
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ذلك فإنه ليس لدينا مصادر أو معلومات موثقة عن الطريقة التي اتبعها
املسلمون األوائل يف تعليم هذه اللغة املقدسة يف البالد التي فتحوها؛ هل كانت
عرب االنصهار واالختالط املبارش بني العرب الفاحتني واملسلمني اجلدد ،أم كان
عن طريق تعليم منظم من خالل مدارس أو كتاتيب أو حلقات العلم باملساجد
كام كان متبع يف باقي العلوم بام فيها علوم اللغة.
وإن كانت هناك إشارات ـ جمرد إشارات ـ تشري إىل دور االختالط املبارش
يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،يقول ابن خلدون ـ وهو يؤكد عىل دور
()1

العجم يف تصنيف النحو« :فكان صاحب صناعة النحو سيبويه و الفاريس من
بعده و الزجاج من بعدمها و كلهم عجم يف أنساهبم ،و إنام ربوا يف اللسان العريب
فاكتسبوه باملربى و خمالطة العرب ،و صريوه قوانني و فنا ملن بعدهم».
ويقول يف موضع آخر« :فإذا تقدمت يف اللسان ملكة العجمة صار
مقرصا يف اللغة العربية؛ ملا قدمناه من أن امللكة إذا تقدمت يف صناعة بمحل ّ
فقل
أن جييد صاحبها ملكة يف صناعة أخرى ،و هو ظاهر ،و إذا كال مقرصا يف اللغة
العربية و دالالهتا اللفظية واخلطية اعتاص عليه فهم املعاين منها كام مر ،إال أن
تكون ملكة العجمة السابقة مل تستحكم حني انتقل منها إىل العربية ،كأصاغر

(  ) 1تاريخ ابن خلدون :حتقيق خليل شحادة ،دار الفكر ،ط 1408 ،2هـ  ،1988 -ص748
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أبناء العجم الذين يربون مع العرب قبل أن تستحكم عجمتهم ،فتكون اللغة
العربية كأهنا السابقة هلم ،و ال يكون عندهم تقصري يف فهم املعاين من العربية» .
()1

فهو يؤكد يف هذين النصني عىل أن املخالطة والرتبية بني العرب هي التي
أكسبت هؤالء العجم اللسان العريب وساعدهتم عىل إتقانه ،بيد أن هذا ال يمنع
أن يكون هناك جمالس أو مدارس أو وسائل أخرى؛ لتعليم اللغة العربية لغري
أبنائها.
ربا عن عدي بن زيد
ويذكر أبو الفرج األصبهاين صاحب األغاين خ ً
العبادي وهو شاعر جاهيل معروف ،قد تعلم الكتابة والكالم بالفارسية ،فيقول:
«فلام حترك عدي بن زيد ،وأيفع طرحه أبوه يف الكتاب ،حتى إذا َ
حذ َق أرسله
ا َمل ْرزبان مع ابنه (شاهان َم ْر ْد) إىل كتاب الفارسية ،فكان خيتلف مع ابنه ،ويتعلم
الكتابة والكالم بالفارسية ،حتى خرج من أفهم الناس هبا وأفصحهم بالعربية،
وقال الشعر وتعلم الرمي بالنشاب» .
()2

ففي هذا اخلرب داللة واضحة ،وإشارة ساطعة عىل أن العرب كانوا
يعرفون استخدام الكتاتيب لتعليم اللغات األجنبية ،وليس هناك ما يمنع من أن

(  ) 1السابق :ص751
(  ) 2األغاين أليب الفرج ألصفهاين :حتقيق ،سمري جابر ،دار الفكر الطبعة الثانية ،ص 2/93
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يكون العرب قد استخدم نظام الكتاتيب يف تعليم اللغة العربية لغري أبنائها،
«ومهام يكن من نقص املعلومات املوثقة فإن الذي ال شك فيه أن العربية انترشت
هذا االنتشار يف نوعه ويف رسعته ،ألن اإلسالم والعربية كانا شيئا واحدا ومل
يكن أن يتصور فصل أحدمها عن اآلخر» .
()1

(  ) 1علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية :د .عبده الراجحي ،دار املعرفة اجلامعية ،1995 ،ص115

- 89 -

الفصل الرابع

حنو سياسة لغوية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

املقدمة
تعاين املكتبة العربية من نقص شديد يف الدراسات التي تتناول السياسة
اللغوية بشكل عام ،والسياسة اللغوية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بصفة
خاصة ،مع أن اللغة العربية تشهد إقباال غري مسبوق عىل تعلمها من مجيع
اجلنسيات وخمتلف الشعوب ،يقف وراءه عوامل متنوعة وأسباب متباينة ،يأيت
عىل رأسها العامل الديني ،باإلضافة إىل العوامل السياسية واالقتصادية.
وهذا األقبال يفرض عىل أبناء اللغة العربية العمل عىل تيسري تعليمها
واكتساهبا ،وبذل جهودهم لالرتقاء هبا إىل املكانة التي تستحقها ،فإن خدمة
العربية أمانة يف أعناق أبنائها بال استثناء ،ورسالة جيب أداؤها ،ومن هذا املنطلق
جاءت هذه الدراسة ألداء هذه األمانة ،وحماولة للقيام ببعض الواجب املنوط بنا
نحو العربية.
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ويف الواقع فإن خدمة العربية ال بد أن تصدر من دراسات علمية
وأبحاث أكاديمية؛ تؤسس لسياسة لغوية تعتمد عىل أسس علمية ،وختطيط
لغوي يقوم عىل رؤية واقعية ،فإن أحد األسباب التي يف ضعف النتائج من
جهود املخلصني هي العشوائية يف العمل واإلنتاج ،وانطالقها من رؤية شخصية
أو جهود فردية ،فلو توحدت جهود املخلصني وقامت عىل سياسة لغوية
واضحة املعامل ،بارزة العنارص ،لتضاعفت املخرجات والنتائج ،فضال عن توفري
الوقت واجلهد.
وهذه اإلشكالية هي التي دفعت الباحث إىل اختيار موضوع البحث ،فام
هذه الدراسة إال حماولة للمسامهة يف رسم سياسة لغوية يف تعليم اللغة العربية
لغري الناطقني ،لعلها تسد ثغرة من ثغرات املكتبة العربية يف السياسة اللغوية يف
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،ويأمل الباحث يف أن تعالج الدراسة هذه
اإلشكالية فتقدم حال عمليا علميا يف آن ،لذا فإن أهداف الدراسة تنحرص يف
هدفني رئيسني ،مها:
 أن تصبح اللغة العربية لغة ثانية لدى الشعوب اإلسالمية. تيسري تعلم اللغة العربية وتعلميها للدراسني حتي يصريوا ثنائياللغة.
ولتحقيق هذين اهلدفني اعتمد الباحث خطة الدراسة عىل النحو التايل:
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املقدمة :واستعرض فيها الباحث أمهية املوضوع وأسباب اختياره
وإشكاليته واخلطة املتبعة فيه.
السياسة اللغوية :املفهوم واملنطلقات :وفيه مهد الباحث للموضوع
بتعريف السياسة اللغوية وذكر منطلقاهتا.
الوضعية االجتامعية للغة العربية :وهو توصيف لوضعية اللغة العربية
االجتامعية وما تتميز به من خصائص ومزايا ،جيب اإلفادة منها أثناء رسم
السياسة اللغوية لتعليمها.
الوضعية اللغوية االجتامعية للغة العربية يف تركيا :وهو خري دليل
وأصدق شاهد عىل ما تتميز به اللغوية من وضعية اجتامعية متفردة يف البالد
اإلسالمية ،وهو ما يستوجب أخذه بعني االعتبار عند التخطيط اللغوي.
أهداف السياسة اللغوية للغة العربية :بناء عىل التوصيف لوضعية اللغة
العربية وما تتميز من خصائص جاء هذا املبحث ليضع األهداف ويرتبها من
حيث أولوياهتا.
التحديات واملعوقات :حياول هذا املبحث أن حيدد التحديات
واملعوقات حتى يمكن جتاوزها ،وإجياد احللول العملية والعلمية هلا.
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االسرتاتيجيات واخلطوات اإلجرائية :هيتم باخلطوات اإلجرائية لتطبيق
السياسة اللغوية وحتويلها من نصوص نظرية إىل واقعي عميل.
اخلامتة :شملت أهم النتائج والتوصيات.
السياسة اللغوية :املفهوم واملنطلقات:
مل تعد السياسة اللغوية ترفا علميا مقصورا عىل قاعات البحث العلمي،
والدراسات األكاديمية ،بل أضحت رضورة من رضورات احلفاظ عىل اهلوية
واملجتمع ،وباتت مكون رئييس من مكونات الدولة وأركاهنا يف العرص احلديث،
وال يكاد خيلو دستور من دساتري دول العامل من النص عىل لغة الدولة أو لغاهتا،
هذا فضال عن القوانني املسنونة واملتعلقة باللغة يف أبعادها املختلفة.
وختتلف السياسة اللغوية من دولة إىل دولة ،ومن لغة إىل لغة ،وذلك
طبقا ملعطيات كل جمتمع وتركيبته السكانية وتنوعها اللغوي ،باإلضافة إىل
طبيعة اللغة وخصائصها ،وهو ما يستلزم وضعها يف االعتبار عند رسم السياسة
اللغوية.
هذه العالقة بني اللغة واملجتمع هي التي انبثق منها تعريف لويس جان
كالفي Louis Jean Calvetللسياسية اللغوية فعرفها بأهنا «جممل اخليارات الواعية
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املتخذة يف جمال العالقات بني اللغة واحلياة االجتامعية ،وبالتحديد بني اللغة
واحلياة يف الوطن» .
()1

وقد تتجاوز السياسة اللغوية حدود الوطن لرتسم سياسة لغوية عابرة
للحدود ،ويعترب املعهد اللغوي الصيفي خري مثال عىل ذلك  ،حيث يعمل
()2

املعهد عىل تنظيم دورات صيفية يف عدد من البلدان املختلفة للتكوين عىل
وصف لغات العامل التي ليس هلا وصف ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر غىل
ترمجة الكتاب املقدس إىل هذه اللغات ،وال خيفى أن هدف املعهد وتوأمه منظمة
وايكليف ملرتمجي الكتاب املقدس

Wycliffe Bible Translators – WBT

التنصري ونرش املسيحية ،وطبقا لإلحصاء الذي نرشه كالفي فإن املعهد حتى عام
 1978تناول بالدراسة  675لغة يف  29دولة عىل مستوى العامل ،سواء كان ذلك
من خالل التنسيق املبارش مع حكومات هذه الدول ،أو من خالل اجلامعات.
ويمكن تلخيص السياسة اللغوية للمعهد يف هذه الدول عىل النحو
التايل:

( )1لويس جان كالفي :حرب اللغات والسياسات اللغوية ،ترمجة حسن محزة ،املنظمة العربية
للرتمجة ،بريوت – لبنان ،2008 ،ص 221
( )2انظر :الفصل الرابع عرش السياسة اللغوية واإلمربيالية – املعهد اللغوي الصيفي ،من كتاب
حرب اللغات والسياسات اللغوية ،ص 283
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 .1دراسة اللغات املحلية دراسة علمية ونرش الدراسات واألبحاث
األكاديمية عنها.
 .2تعليم القراءة والكتابة للسكان املحليني لتكون جرسا لتعلم اللغة
الرسمية املخطط لتعزيزها أو فرضها يف الدولة ،وهي غالبا ما تكون
لغة االستعامر.
 .3ترمجة الكتاب املقدس إىل هذه اللغات املحلية ،والنصوص الدينية
مما يسهم بشكل مبارش يف عملية التنصري.
 .4متجيد ثقافة الرجل األبيض ،وتكريس الصورة النمطية عنه بأنه
النموذج األسمى ،والقدوة املثىل ،وبالتايل الرتويج للنموذج الغريب
الذي يقوم عىل اإلعالء من قيم احلرية الفردية والنزعة الربمجاتية يف
مقابل روح اجلامعة والتكافل املجتمعي.
ونستنتج من جتربة املعهد اللغوي الصيفي أن السياسة اللغوية ال تنحرص
يف أعامل السطلة الرسمية «إنام بإمكان مؤسسات وأجهزة أخرى القيام هبذا
العمل ،فالسلطة الكنسية قد تدفع السياسة األلسنية باجتاه معني» قد يتالقى مع
()1

أهداف السلطة الرسمية وقد يتعارض معها ،بيد أنه يف مجيع األحوال يؤثر يف
السياسة اللغوية ومالحمها.

( )1ميشال زكريا :قضايا ألسنية تطبيقية ،دار العلم للماليني ،بريوت – لبنان ،1993 ،ص 11
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وجتدر اإلشارة هنا إىل مصطلح ال ينفك عن السياسة اللغوية هو
مصطلح التخطيط اللغوي ،وغالبا ما يزاوج الباحثون بينهام وال يفرقون،
فالتخطيط اللغوي طبقا لتعريف طوليفصون «يشمل كل اجلهود الواعية الرامية
إىل التأثري يف بنية التنويعات اللغوية أو يف وظيفتها» أما مفهوم السياسة اللغوية
()1

عنده فينحرص يف سلطة الدولة ودور احلكومات ،فالسياسة اللغوية – عنده –
«تعني ذلك التخطيط الذي تضعه احلكومات»  ،بينام نجد كالفي يعرف
()2

التخطيط اللغوي بأنه «البحث عن الوسائل الُضورية لتطبيق سياسة لغوية
وعن وضع هذه الوسائل موضع التنفيذ»  ،وقد مر آنفا تعريفه للسياسة اللغوية
()3

بأهنا جممل اخليارات الواعية املتخذة يف جمال العالقات بني اللغة واحلياة
االجتامعية ،وبالتحديد بني اللغة واحلياة يف الوطن.
ويالحظ من التعريفات السابقة مدى العالقة بني السياسة اللغوية
والتخطيط اللغوي ،فالفارق بني السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي عند
طوليفصون يكمن يف أن األوىل أشمل وأعم من الثانية ،يف حني أن الثانية تقترص

( )1جيمس و .طوليفصون :السياسة اللغوية خلفياهتا ومقاصدها ،ترمجة حممد اخلطايب ،مؤسسة
الغني للنرش ،الرباط – املغرب ،2007 ،ص 25
( )2جيمس و .طوليفصون :السياسة اللغوية خلفياهتا ومقاصدها ،ص 25
( )3لويس جان كالفي :حرب اللغات والسياسات اللغوية  ،ص 221
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عىل سلطة الدولة ،فهو ال يفرق بني السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي إال من
حيث اجلهة القائمة بالتنفيذ ،وهو تقسيم جيانبه الصواب « فإن اللغة أجل من أن
ترتك بيد السياسني »  ،وقد مرت بنا جتربة املعهد اللغوي الصيفي ودوره يف
()1

رسم السياسات اللغوية أو توجيهها يف العديد من بلدان العامل ،وتويل الدولة
زمام السياسة اللغوية «ال يقدم الضامنة األكيدة يف أن التخطيط سيؤدي إىل
النتائج املرغوب فيها ،وحماوالت احلكومات اإليرلندية يف إحياء اللغة اإليرلندية
 Gaclicهي خري مثال عىل فشل السياسة احلكومية» وبالتايل فإن حرص
()2

السياسة اللغوية يف دور احلكومات فقط دون غريها ،هو حرص جيايف الواقع،
وبمصطلح املناطقة فهو جامع غري مانع.
أما الفارق بني السياسة اللغوية والتخطيط عند كالفي فيتمثل يف أن
التخطيط خيتص بآلية التنفيذ والتطبيق يف حني السياسة اللغوية ترتبط بالتقعيد
النظري ،وعليه فإن كالفي يرى أنه ال ختطيط بدون سياسة لغوية ،وإن كان
العكس ليس حتميا كام يدعي  ،لكن املتأمل يرى أنه ال ختطيط بدون سياسة
()3

( )1عبد السالم املسدي :اهلوية العربية واألمن اللغوي دراسة وتوثيق ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،2014 ،الدوحة – قطر ،ص 260
( )2ميشال زكريا :قضايا ألسنية تطبيقية ،ص 12
( )3لويس جان كالفي :حرب اللغات والسياسات اللغوية ،ص 222
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لغوية وال سياسة لغوية بدون ختطيط ،فإنه من العبث أن تكون هناك سياسة
لغوية ليس هلا آليات تنفيذ أو إجراءات تطبيقية ،وال ختلو سياسة لغوية أو غري
لغوية بأن يكون هلا خطوات إجرائية لتطبيقها وحتقيق أهدافها ،لذا ينبغي ألي
دراسة تسعى لرسم سياسة لغوية أال تغفل التخطيط اللغوي ،والعكس
صحيح ،وإال أصبحت دراسة مبتورة يعوزها القيمة العلمية والفائدة العملية.
ولرسم السياسة اللغوية ال بد من مراحل ثالث :
()1

 .1وصف الوضعية اللغوية االجتامعية من خالل التحليل الدقيق
للوضع اللغوي يف املجتمع ،وحتديد الفرص املتاحة والتحديات
املفروضة بشكل علمي ميداين.
 .2حتديد األهداف العامة واملرحلة املنشود حتقيقها ،وال يتم ذلك إال
عن طريق املعرفة التامة للمخرجات املرجوة والنتائج املنشودة.
 .3وضع االسرتاتيجيات وحتديد الوسائل واخلطوات اإلجرائية التي
من خالهلا ترتجم الرؤى النظرية إىل واقع ملموس ،وتتحقق
الغايات املستهدفة.

( )1لالطالع بالتفصيل عن هذه املراحل انظر :بالل دربال ،السياسة اللغوية املفهوم واآللية ،مقال
منشور بمجلة املخرب ،جامعة بسكرة اجلزائر ،ع ( ،2014 )10ص 333 - 328
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الوضعية اللغوية االجتماعية للغة العربية:
نزل القرآن الكريم باللغة العربية فأضفى عليها قداسة دينية ،مما ترتب
عليه نق ل العربية من لغة صحراوية ال جتاوز اجلزيرة العربية ،إىل لغة عاملية
تتجاوز احلدود ليس عىل املستوى اجلغرايف فحسب ،بل عىل املستوى املعريف
واحلضاري أيضا ،فباتت لغة العلم واملعرفة والسياسة واالقتصاد ،بدال من أن
كانت مقصورة عىل الشعر واخلطابة.
هكذا رفع القرآن من منزلة اللغة العربية حتى صارت جزءا ال يتجزأ من
عقيدة كل مسلم ،وفرضا من فرائض دينه ،الذي ال يسع املسلم التقصري فيه،
يقول ابن تيمية« :فإن نفس اللغة العربية من الدين ،ومعرفتها فرض واجب،
فإن فهم الكتاب والسنة فرض ،وال يفهم إال بفهم اللغة العربية ،وما ال يتم
الواجب إال به فهو واجب» وهو ما أضفى عىل اللغة العربية مزية دون سائر
()1

اللغات األخرى ،فليس هناك لغة غري العربية – فيام نعلم – يكون تع ُّلمها فرض
من فرائض الدين «واإلقبال عىل تفهمها من الديانة» .
()2

( )1تقي الدين ابن تيمية :اقتضاء الرصاط املستقيم يف خمالفة أصحاب اجلحيم ،حتقيق نارص عبد
الكريم عقل ،دار عامل الكتب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة السابعة1419 ،هـ  ،1999-ص 527
( )2أبو منصور الثعالبي :فقه اللغة ورس العربية ،حتقيق ياسني األيويب ،املكتبة العرصية ،بريوت –
لبنان ،الطبعة الثانية ،2000 ،ص29

- 100 -

فالقرآن الكريم ال يمكن فهم آياته وتدبر معانيه ،أو حتى تالوة حروفه،
ِ
ِ
الروح ْاألَ ِمني * عَ َىل
جمردا عن اللغة العربيةَ ،
﴿وإِنَّه َل َتن ِْزيل َرب ا ْل َعا َملنيَ * نَزَ َل بِه ُّ
ِ
َق ْلبِ َك لِتَك َ ِ
ِ ٍ
عَر ِيب مبِ ٍ
ني﴾ [الشعراء  ]195 - 192 :وهو
ون م َن ا ْملنْذ ِر َ
ين * بِل َسان َ
ما أدركه املسلمون – عربا وعجام – عىل مر العصور ،وتعاقب األجيال ،مما حدا
باملسلمني من غري العرب إىل اإلقبال عىل تعلمها ،كي يفهموا كالم اهلل تعاىل،
ويقفوا عىل حدوده وأوامره ،ومع االنتشار الرسيع لإلسالم ندب املسلمون
العرب أنفسهم إىل تعليم العربية إلخواهنم ،الذين «انكبوا عىل تعلم اللغة
العربية وهم من غري العرب ،فأصبحوا أئمة وفرسانا يف الرشيعة والتفسري
واحلديث واللغة ،مثل :اإلمام الطربي ،واإلمام الرازي ،واإلمام البخاري،
واإلمام مسلم ،وسيبويه» قديام ،ومثل :مجال الدين األفغاين ،وأيب احلسن
()1

الندوي ،وفانيامبادي عبد الرحيم ) (Vaniyambadi Abdur Rahimحديثا.
وما كا نت اللغة العربية لتحتل هذه املنزلة الفريدة دون سائر اللغات إال
بفضل القرآن الكريم ،الذي نزل به الروح األمني عىل قلب سيد املرسلني؛
حلافِظ َ
ون﴾
فحفظها اهلل تعاىل بحفظه لكتابه املجيد﴿ ،إِنَّا ن َْحن نَزَّ ْلنَا الذك َْر َوإِنَّا َله َ َ
[احلجر  ]9 :فاستمدت منه مجاهلا وجالهلا ،وكان هلا سببا من أسباب السامء ،وهو

( )1خري الدين خوجة :فضل القرآن الكريم وأثره يف حفظ اللغة العربية وإثرائها ،مقال بمجلة القسم
العريب ،جامعة بنجاب ،الهور – باكستان ،ع ،2012 ،19ص15
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أحب النبي
ب اهللَ أحب رسوله ،ومن
َّ
ما عرب عنه الثعالبي بقوله« :إن َمن أح َّ
أحب العرب ،ومن أحب العرب أحب ال ُّلغة العربية التي هبا نزل أفضل الكتب
عىل أفضل العجم والعرب» وهذا هو الدافع الرئييس النتشارها بني األقطار
اإلسالمية ،وهو السبب القوي للمثابرة عىل تعلمها واكتساهبا « ،فمن أحب
ِ
مهته إليها» .
ني هبا وثابر عليها ،ورصف َّ
العربية ع َ
()1

ولقد كان إلقبال الشعوب اإلسالمية عىل تعلم العربية بعد انتشار
الفتوحات اإلسالمية كبري األثر يف إقراض الكثري من ألفاظ العربية للغات هذه
الشعوب ،وهو ما تشهد به معاجم اللغات وقواميسها ،فال يكاد خيلو معجم من
املعاجم إال وحيوي بني دفتيه جمموعة من األلفاظ العربية ،مما دفع بعض الباحثني
إىل اعتبار اللغة العربية أم واللغات وأصلها األصيل  ،فاليونانية والالتينية
()2

بالرغم من أهنام أقدم من العربية فلم تؤثرا إال عىل اللغات األوربية ،بينام يف
العرص احلديث نجد اإلنجليزية والفرنسية ذات تأثري حمدود عىل لغات الشعوب
مع أهنام لغتي أكرب امرباطوريتني يف العرص احلديث ،وعىل النقيض من ذلك نجد
للعربية – التي واجهت حتديات خارجية من أعدائها ،وتقصريا وإمهاال داخليا

( )1أبو منصور الثعالبي :فقه اللغة ورس العربية ،ص29
( )2انظر :اللغة العربية أصل اللغات كلها ،عبد الرمحن أمحد البوريني ،دار احلسن ،عامن – األردن،
1998
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من أبنائها – «تأثريا واضحا غري يسري يف نحو مائة من اللغات واللهجات الناطق
هبا أرقى األقوام يف أنحاء أوربة وأمريكة واسرتالية ،ونحو مخسني من شعوب
آسية وأفريقية» .
()1

وقد أرجع رفائيل نخلة اليسوعي أسباب هذا التأثري إىل ثالثة أسباب،
()2

هي:
 .1انتشار اإلسالم يف آسيا وأفريقيا وعدة أصقاع من أوربا.
 .2كثرة الفتوحات اإلسالمية.
 .3تأثري الثقافة اإلسالمية يف أوربا طول القرون الوسطى.
مؤكدا عىل أن تالوة القرآن وفهمه متوقف عىل تعلم العربية ،وخاصة أن
جوزوا ترمجة معانيه؛
جيوزوا ترمجة القرآن ،وإن ّ
الفقهاء حتى عرصنا احلارض مل ّ
مما حفظ للعربية قدسيتها ومكانتها الدينية.
وباإلضافة إىل احلافز الديني يف تعليم العربية فإن احلافز السيايس يف
الوقت الراهن يمثل دافعا مبارشا لتعلم العربية وخاصة للدول والشعوب غري
اإلسالمية ،فإن أحدث احلادي عرش من سبتمرب  2001وما تالها من ثورات

( )1رفائيل نخله اليسوعي :غرائب اللغة العربية ،دار املرشق ،الطبعة الرابعة ،ص 119
( )2الصفحة نفسها.
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الربيع عملت بشكل بارز عىل زيادة اإلقبال عىل تعلم العربية ،ويف أمريكا – عىل
سبيل املثال – بات تعلم العربية رضورة من رضوريات األمن القومي ،كام رصح
بذلك الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش االب عندما أطلق املبادرة اللغوية
لألمن القومي يف  ،2006التي ضمت ثالث وزارات (التعليم ،واخلارجية،
والدفاع) باإلضافة إىل جهاز االستخبارات األمريكية .CIA
وعىل إثر هذه املبادرة زاد عدد الدارسني للغة العربية من مخسة آالف إىل
اثني عرش ألف يف  ،2007بينام وصل يف عام  2010إىل مخسني ألف طالب كام
جاء يف دراسة أمريكية أصدرهتا «رابطة اللغات احلديثة» وكانت قد أشارت
دراسة سابقة يف  2007جلمعية دراسة اللغات املعارصة يف الواليات املتحدة إىل
أن نسبة الدارسني للغة العربية بلغت  %93.3ويعد هذا أعىل ارتفاع يشهده
تدريس لغة أجنبية يف الواليات املتحدة  ،يف حني ارتفعت النسبة بعد ثورات
()1

الربيع العريب بشكل ملحوظ ،لتصل يف  2011نسبة داريس العربية بالواليات
املتحدة إىل  %86يف حني أن نسبة داريس الصينية  %31ونسبة داريس اإلسبانية
 %28وبلغت نسبة اإلقبال عىل تعلم العربية  %176بني األمريكيني.

( )1حممود كامل الناقة :تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى – أسسه ،مناهجه ،طرق تدريسه،
معهد اللغة العربية ،جامعة أم القرى ،1985 ،ص21
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ويمكن أن نطلق عىل هؤالء الرشحية من الدارسني اسم املسترشقني
اجلدد ،حيث «هيتمون بدراسة اللغة العربية لتحليل الثقافة السائدة ،وإلدراك
املفاهيم التي تشكل العقلية العربية املعارصة وتؤثر يف توجهاهتا ،وملعرفة األنامط
السلوكية للشعوب العربية ،مما يسهم بشكل بارز يف اختاذ القرار املالئم عند
صناع القرار يف الدوائر الغربية» وهو الدور نفسه الذي لعبه االسترشاق يف
()1

احلقبة االستعامرية للبالد العربية واإلسالمية.
وبجانب الغرض الديني والسيايس هناك أغراض أخرى لتعلم العربية
وتعليمها ،مثل :األغراض االقتصادية والسياحية والثقافية ،بيد أن الغرضني
الديني والسيايس مها البارزان عىل الساحة ،وبغض النظر عن األهداف وراء
تعلم العربية فإن الواقع يشري إىل زيادة الدارسني للعربية « فإذا ذكرنا العامل بصفة
عامة ال نكاد نجد دولة من الدول يف الغرب ،أو يف الرشق إال اهتمت بتعليم
اللغة العربية ،متمثال ذلك يف معاهد اللغات أو االسترشاق أو أقسام الدراسات
الرشقية واللغة العربية يف اجلامعات» هذا بصفة عامة ،فالوضعية اللغوية للغة
()2

( )1هاين إسامعيل حممد :دور تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ترسيخ اهلوية العربية – رؤية
استرشافية ،مقال بمجلة آفاق الثقافة والرتاث ،ع ،91سنة  ،2015ص36
( )2حممود كامل الناقة :تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى – أسسه ،مناهجه ،طرق تدريسه،
معهد اللغة العربية ،جامعة أم القرى ،1985 ،ص21
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العربية ختتلف من قطر إىل قطر ومن جمتمع إىل جمتمع ،ولكن يف جمملها تشري إىل
وضعية متميزة نسبيا ،وتشري أيضا إىل مزية إجيابية مقارنة باللغات األخرى،
وربام وضع اللغة العربية يف تركيا يؤكد ما نذهب إليه.
الوضعية اللغوية االجتماعية للغة العربية يف تركيا:
تثبت اللغة العربية قدميها يف تركيا فمع بداية العام الدرايس املقبل
 2017/2016يف تركيا تكسب اللغة العربية مزية جديدة ،إذ أصدرت وزارة
اعتبارا
قرارا بإدراج اللغة العربية مادة اختيارية للطالب
ً
الرتبية والتعليم الرتكية ً
من الصف الثاين االبتدائي ،وهو ما يشري بوضوح إىل مدى اإلقبال عىل اللغة
العربية لدى الطالب األتراك يف خمتلف املراحل التعليمية ،سواء التعليم ما قبل
اجلامعي أو اجلامعي ،وهو ما يعكس االهتامم الشعبي والرسمي باللغة العربية،
والرغبة اجلاحمة يف تعلمها واكتساب مهاراهتا.
واهتامم األتراك بتعليم اللغة العربية ليس وليد اللحظة ،بل هو قديم منذ
أن اعتنقوا اإلسالم ،ففي آيار  922م استخدموا احلروف العربية لكتابة اللغة
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الرتكية يف القرن العارش امليالدي وظلت العناية باللغة العربية تتنامي حتى بات
()1

تعلمها أساسا لتويل املناصب القيادية يف الدولة .
()2

وبالرغم من حظر تعلم اللغة العربية واستبدال احلروف الالتينية بدال
من العربية لكتابة اللغة الرتكية يف العهد األتاتوركي فإن األتراك ظلوا شغوفني
بتعلم العربية وتعليمها ،وما إن أتيحت هلم الفرصة حتى تدفقوا يف تعلمها
وااللتحاق باملدارس التي تدرسها ،وهو ما تؤكده اإلحصائيات الرسمية حيث
إن عدد مدارس األئمة واخلطباء للمرحلة اإلعدادية بلغ  1961مدرسة يدرس
فيها  524295طالبا وطالبة ،بينام بلغ عدد مدارس األئمة واخلطباء للمرحلة
الثانوية  1149مدرسة يدرس فيها  677205طالب وطالبات ،هذا طبقا
لإلحصاء الوطني للرتبية والتعليم للعام الدرايس  2016/2015الصادر عن
وزارة الرتبية والتعليم الرتكية علام بأن اللغة العربية يف مدارس األئمة واخلطباء
()3

مادة إجبارية عىل مجيع الطالب ،أي أن جمموع الطالب الذين يدرسون اللغة
العربية بشكل إلزامي يف التعليم ما قبل اجلامعي حوايل  1201500طالبا

(1( Kartalcık, Vedat (2009) Geçmişten Günümüze Türk Dünyasında Alfabe Gelişimi. In:
1st International Symposium on Sustainable Development, June 9-10, 2009, Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina, P 363
(2( Ergan, osman (1977) Türkiye Maarif Tarihi. Istanbul: Eser Matabaası,
https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2015/2015_T3_v2.pdf, P 67
(3( Milli Eğitim Bakanlığı, (2016) . MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim
2015/'16, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, P 86, 208
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وطالبة ،هذا فضال عن الطالب الذين يدرسوهنا اختياريا يف غري مدارس األئمة
واخلطباء.
ويف املرحلة اجلامعية بلغت كليات العلوم اإلسالمية  13كلية طبقا
إلحصاء املجلس األعىل للتعليم يف  2015/2014هبا  6958طالبا وطالبة،
باإلضافة إىل  52كلية لإلهليات هبا  94092طالبا وطالبة مع الوضع يف
()1

االعتبار أن هناك كليات أخرى تدرس اللغة العربية مثل كليات الرتمجة
واللغات عىل سبيل املثال.
هذا الوضع املتميز للغة العربية والرغبة اجلاحمة يف تعلمها يستوجب عىل
أبنائها بذل قصارى جهدهم لتيسري تعليمها وتعلمها ،والعمل عىل توفري مصادر
تعلمها ،وحل الصعوبات واملعوقات عىل اكتساب لسان لغة القرآن الكريم.
أهداف السياسة اللغوية للغة العربية:
لنجاح أي سياسة لغوية ال بد من حتديد أهدافها بوضوح ودقة ،الختيار
املسار املناسب واآلليات الفاعلة ،الذي حيقق هذه األهداف بأقل جمهود وتكلفة،
واملتأمل إىل اجلهود املبذولة عىل أرض الواقع جيد جهودا خملصة ،ونيات صادقة

(1( YÖK, Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri 2014-2015, Retrieved Mays 13, 2016
from https://istatistik.yok.gov.tr
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لكن يعوزها التخطيط اللغوي الذي يعتمد عىل سياسة لغوية واضحة
األهداف ،سواء العامة منها أم املرحلية.
وقبل أن نحدد أهداف السياسة اللغوية ،ال بد أن نوضح أن اجتاهات
السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي ال ختلو من ثالث اجتاهات ،هي :
()1

 .1حماولة إزالة كل اللغات باستثناء لغة واحدة ،حيث هيدف هذا
االجتاه إىل إزالة التعددية اللغوية من املجتمع اللغوي أو الدولة.
 .2االعرتاف بالتعددية اللغوية ،واملحافظة عىل اللغات األساسية يف
إطار املجتمع اللغوي أو الدولة.
 .3االعرتاف بلغتني رسميتني تتوافقان مع الرتكيبة اللغوية الوطنية،
حيث يسعى هذا االجتاه إىل إقامة املساواة بني املجموعتني اللغويتني
يف الدولة.
واالجتاه الثاين والثالث مها االجتاهان املالئامن لرسم السياسة اللغوية
للغة العربية يف البالد غري الناطقة هبا ،بينام االجتاه األول مستبعد ألنه يفرض
رصاعً ا لغو ًّيا وال خيدم العربية ،بل يعمل عىل تعزيز االنقسام والتعصب املذموم،
وتكريس مفهوم اإلقصاء واالستبعاد ،هذا عىل افرتاض إمكانية تطبيقه.

( )1انظر :ميشال زكريا ،قضايا ألسنية تطبيقية ،ص16
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فإن اهلدف األول واألسايس يف السياسة اللغوية للغة العربية يف البالد
غري الناطقة هبا جيب أن ينطلق من أن تكون اللغة العربية إحدى اللغات يف بيئة
متعددة اللغات أو بيئة ثنائية اللغة ،كام هو احلال يف كثري من البالد اإلفريقية ،مثل
تشاد ،وجزر القمر ،والصومال ،وجيبويت ،وإرترييا ،وغريها يف كثري من
البلدان ،وعند رسم السياسة اللغوية للعربية يف هذه البلدان جيب األخذ بعني
االعتبار – كام وضحنا سابقا – هذا الوضع اللغوي االجتامعي واستثامره ،فهو
يعد مزية تفضيلية للعربية.
هذا بالنسبة للبالد التي تعرتف باللغة العربية لغة رسمية ،أما يف الدول
اإلسالمية التي هتتم باللغة العربية وال تعرتف هبا فإن اهلدف الرئييس للسياسة
اللغوية هو الثنائية اللغوية عىل املستوى الشخيص «ألن هدف السياسة اللغوية
ليس اللغة فحسب؛ بل التأثري عىل السلوك اللغوي لألفراد» .
()1

وجيدر أن نعرف ما املقصود هنا بالتعددية اللغوية والثنائية اللغوية،
يعرف معجم اللسانيات والصوتيات  .التعددية اللغوية بأهنا مصطلح يستخدم
()2

يف علم ال لغة االجتامعي لإلشارة إىل املجتمع اللغوي الذي يستخدم لغتني أو

( )1انظر :السابق ،ص16
(2) David Crystal: A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell, 6 thed, 2008, P 318
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أكثر ،كام يشري إىل الشخص الذي يكون لديه هذه القدرة ،وهو هبذا يقابل
مصطلح أحادي اللغة ،وهبذا املعني فإنه يندرج حتته مصطلح الثنائية اللغوية.
وهذا التعريف هو الذي سيعتمده البحث ،وخاصة أن هناك العديد من
الباحثني ينظر إىل املصطلحني باعتبارمها مرتادفني ،إذ يعدون «الفرد ثنائي اللغة
حني يمتلك عدة لغات تكون مكتسبة كلها كلغات أم»  ،وعليه فإن مصطلح
()1

الثنائية اللغوية يعني «التناوب يف استعامل لغتني أو أكثر»  ،وبالتايل فإن الفرق
()2

الكمي بني التعددية اللغوية والثنائية اللغوية يتالشى ،كام أن التعريف األخري
لثنائية اللغة يمحو الفارق الكيفي املتمثل يف أن تكون اللغتني بمثابة اللغة األم.
وبالنظر إىل أنواع الثنائية اللغوية نجد أن الثنائية اللغوية املدرسية أو
الرتبوية متثل اهلدف املرحيل املتوافق مع رسم السياسة اللغوية للغة العربية لغري
الناطقني هبا« ،وهذه الثنائية اللغوية تتنوع من الناحية العملية من تدريس لغة
ثانية إىل تعلم املواد املدرسية باللغة الثانية وإىل استيعاب ثقافة اللغة الثانية
وقيمها» وهو اهلدف املراد إنجازه من تعلم اللغة العربية يف البالد غري الناطقة
()3

هبا ،خاصة اإلسالمية منها ،وهو ما يتقاطع مع رغبات الدارسني الفردية

( )1ميشال زكريا ،قضايا ألسنية تطبيقية ،ص36
( )2السابق ،ص36
( )3السابق ،ص39
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واحتياجاهتم وميوهلم الشخصية ،وهو ما يندرج حتت الثنائية اللغوية مدرسية
خاصة باألفراد.
ومن ثم يمكنا أن نصوغ هدفني اسرتاتيجيني للسياسة اللغوية يف البالد
غري الناطقة العربية األول منهام خيتص بالدولة والثاين خيتص باألفراد ،وذلك
عىل النحو التايل:
 اهلدف االسرتاتيجي األول :أن تصبح اللغة العربية لغة ثانيةلدى الشعوب اإلسالمية.
 اهلدف االسرتاتيجي الثاين :تيسري تعلم اللغة العربيةوتعلميها للدراسني حتى يصريوا ثنائي اللغة.
التحديات واملعوقات:
إلنجاز األهداف املرجوة ولضامن وضع اسرتاتيجيات فاعلة جيب
التعرف عىل املعوقات التي تواجه تعلم اللغة العربية ،والتحديات التي تقف
ُّ
عثرة يف طريق نرشها ،ليتسنى تفادهيا ،وطرح احللول الناجعة هلا ،وبالرغم من
تعدد صور التحديات التي تواجه اللغة العربية يف الوقت احلايل إال أنه يمكن
إجياز هذه التحديات يف نقاط ثالث:
أوال :التصور الذهني اخلاطئ بأن اللغة العربية لغة صعبة التعلم إن مل
تكن أصعب اللغات ،ولقد روج هذا التصور أعداء العربية من املحتلني
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وتالميذهم من املستغربني ،لتثبيط مهم الدارسني ورصف أبنائها عن تعلمها،
بإقامة حاجز نفيس بينهم وبني اللغة ،فانظر عىل سبيل املثال إىل سالمة موسى
وتبنيه رأي املسترشق وليم ولكوكس هبجر الفصحى واختاذ العامية لغة للكتابة
والدراسة ،ويرسد آراء ودعوات املتأففني من الفصحى – عىل حد تعبريه – من
أسالفه ومعارصيه أمثال قاسم أمني ،وأمحد لطفي السيد ،ويربر نقمتها عىل
الفصحى بسببني «أوهلام :صعوبة تعلمها ،وثانيهام :عجزها عن تأدية أغراضنا
األدبية» ثم يقرر بصيغة جازمة – غري قابلة للنقاش – صعوبة تعلم العربية عىل
()1

الطالب ،وكراهيتهم هلا ،فيقول:
«ولكن الواقع الذي ال أناقش فيه أن اللغة العربية يشق عىل الطالب
تعلمها ،وطلبتنا مكدودون يف املدارس يكدحون لفهم املئات من قواعدها،
وخيرجون بعد ذلك منها وهم يكرهوهنا ،ألهنم ال يرون طائال وراءها» .
()2

ومل تكن دعوة ولكوكس وترويج سالمة موسى هلا جمرد رأي صادر من
قناعة شخصية ،أو جمرد حماوالت فردية ،بل كان حلقة يف حلقات خطة
استعامرية تستهدف اإلسالم وروحه التي تتنايف مع األطامع االستعامرية ،فكان
أول واجب للقضاء عىل اإلسالم وروح ا ملقاومة «هو التقليل من أمهية اللغة

( )1سالمة موسى :اليوم والغد ،سالمة موسى للنرش والتوزيع1928 ،م ،ص72
( )2السابق :ص73
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العربية ،ورصف الناس عنها بإحياء اللهجات املحلية يف شامل إفريقيا ،واللغات
العامية ،حتى ال يفهم املسلمون قرآهنم ،ويمكن التغلب عىل عواطفهم» .
()1

تفاخرا
ولقد تبني بعض حمبي العربية هذا التصور وتشدق بصعوبتها
ً
وتباهيا هبا ،ناسيا املردود العكيس عىل دارسيها أو الراغبني يف دراستها.
ودعوى صعوبة اللغة العربية دعوى مردود عليها علميا ورشعيا ،فمن
رس َنا
الناحية الرشعية قد غفلوا مجيعا – عمدا أو جهال – قوله تعاىل َ
﴿و َل َقدْ َي َّ ْ

ا ْلق ْر َ
آن لِلذك ِْر َف َه ْل ِم ْن مدَّ كِ ٍر﴾ [القمر ]17:والتي تكررت أربع مرات يف سورة
رسنَا
القمر ،ولن يتيرس القرآن للذكر إال بتيسري لغته ،لذا قال جماهدَ :
﴿و َل َقدْ َي َّ ْ

ا ْلق ْر َ
آن لِلذك ِْر﴾ يعني َه َّونَّا قراءته ،وقال السدي :يرسنا تالوته عىل األلسن ،كام
أورد ابن كثري عن الوراق أن قوله تعاىل ﴿ َف َه ْل ِم ْن مدَّ كِ ٍر﴾ هل من طالب ٍ
علم
فيعان عليه  ،فاهلل تعاىل تك ّفل بإعانة كل طالب علم يريد أن يفهم القرآن الكريم
()2

ويعرف معانيه ،ولن يتحقق هذا إال بتعلم لغة القرآن الكريم ،وهذا ما دفع ابن
ِ
َاب
تيمية إىل القول بوجوب تعلم اللغة العربية – كام ذكرنا سابقا –كام قال﴿ :كت ٌ

( )1حممد حممد حسني :االجتاهات الوطنية يف األدب املعارص ،مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان،
الطبعة الرابعة ،1984 ،ج ،2ص 365
( )2ابن كثري :تفسري القرآن العظيم ،حتقيق سامي حممد السالمة ،دار طيبة ،الرياض ،ط،1999 ،2
478/7
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َأنْزَ ْلنَاه إِ َل ْي َك م َب َار ٌك ل ِ َيدَّ َّبروا آ َياتِ ِه َول ِ َيت ََذك ََّر أولو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [ص ]29 :وقال تعاىل:
ِ ِ ِ
ِ
رش بِ ِه ا ْملت َِّقنيَ َوتن ِْذ َر بِ ِه َق ْو ًما لدًّ ا﴾ [مريم]97 :
رسنَاه بِل َسان َك لت َب َ
﴿ َفإن ََّام َي َّ ْ
ومن الناحية العلمية فإن اللغة العربية تتميز بخصائص تسهم بشكل
بارز عىل تيسري تعليمها ،فمثال تتميز الكتابة العربية بأهنا كتابة فونيمية فلكل
()1

فونيم صامت حرف يقابله يف العربية ،كام وضعت لفونيامت الصائت الطويل
حر وف املد (األلف ،والواو ،والياء) ووضعت لفونيامت الصائت القصري
احلركات (الفتحة ،والضمة ،والكرسة)« ،فالكتابة العربية مكتفية ذاتيا بعالقة
ً
تلميذا ال تعدو ثقافته الدراسية االبتدائية أن
كتابتها بأصواهتا ،وهذا ما جيعل
يكتب كلمة ال معنى هلا مثل ( َد ْيز) كتابة صحيحة ،مستندا يف ذلك إىل هذا
االنضباط املوجود يف العالقة بني فونيامت اللغة العربية وكتابتها ،بيد أن الفرنيس
ال يستند إىل أي قدر من االنضباط عندما يكتب كملة ( monsieurبمعنى
سيد ،وتنطق مسيو ،بإمالة الواو مع غنّة) وإنام يستند إىل ذاكرته ال إىل قواعد»

()2

 ،واأل مر عينه يف اللغة اإلنجليزية ،فعىل سبيل املثال فونيم الكرسة الطويلة،
والذي يكتب يف العربية يا ًء « ،فإن هذا الصوت يكتب يف اإلنجليزية عىل ست

( )1طالب عبد الرمحن :نحو تقويم جديد للكتابة العربية ،كتاب األمة ،ع حمرم 1420هـ ،وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية ،الدوحة – قطر ،1999 ،ص105
( )2السابق ،ص111
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صورة متعددة ،ال يميز إحداها عن األخرى منطق أو قواعد ،وهي ( y, e, ie,
 ) ei, ea, eeبينام هو ال يكتب يف العربية إال يا ًء» .
()1

هذا عىل املستوى الصويت أما املستوى النحوي والرصيف فاللغة العربية
لغة قياسية ،األصل يف قواعدها االطراد وما َش َّذ عن ذلك فهو نادر ،لذا قال
الكسائي :إنام النحو قياس يتبع .
()2

ثانيا :انتشار العاميات واللهجات املحلية يف احلياة اليومية واألمور
احلياتية« ،و ظهور هلجات هجني ،كتلك التي ظهرت يف اخلليج العريب بسبب
وجود اخلادمات واخلدم» ويف املقابل انحصار استخدام الفصحى واقتصار
()3

استعامهلا عىل بعض الدروس الدينية ،واخلطب الرسمية ،وبعض برامج وسائل
اإلعالم كنرشات األخبار والربامج الثقافية والوثائقية ،مما ترتب عليه غياب
الفصحى من االستعامل اليومي ،حتى بات استعامهلا والتحدث هبا دا ٍع للتندر
والسخرية ،وال يغيب عن أذهاننا اهلزيمة النفسية ألبناء العربية أمام التقدم

( )1حممد حممد حسني :االجتاهات الوطنية يف األدب املعارص ،مؤسسة الرسالة ،ص 366
( ) 2عيل بن يوسف القفطي :انباه الرواة عىل أنباه الرواة ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر
العريب – القاهرة ،1986 ،ج ،2ص 366
( )3فواز عبد احلق الزبون :دور التخطيط اللغوي يف خدمة اللغة العربية والنهوض هبا ،بحث منشور
ضمن املوسم الثقايف ( )27ملجمع اللغة العربية األردين" ،اللغة العربية يف املؤسسات األردنية وسبل
النهوض هبا"  ،2009ص 86
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املادي والتكنولوجي للغرب ،مما انعكس عىل ازدراء أبناء العربية للغتهم
وثقافتهم مقابل انبهارهم بلغة اآلخر وثفافته.
ثالثا :غياب اإلرادة السياسية التي تعمل عىل محاية اللغة العربية بسن
الترشيعات والقوانني الالزمة ،التي تضمن مكانتها عىل مجيع املستويات ،وحتفظ
هلا موقع الريادة يف الوطن ،فضال عن صيانتها من الغزو الثقايف والفكري« ،إذ
ال سبيل إىل إزالة العراقيل من أمامها ،وهي كثرية ومتعددة إال بالقانون ،كام هو
الشأن يف كثري من الدول الغربية باعتبار أن املساس بحرمة اللغة الوطنية هو
انتهاك لسيادة الدولة ،وهذا مبدأ دستوري يعمل به يف الدول التي حترتم
خصوصياهتا الثقافية واحلضارية ،وتصون هويتها الوطنية ،وترى يف لغتها ثابتا
من ثوابتها التي يقوم عليها الكيان الوطني» .
()1

ولقد كان لغياب اإلرادة السياسية أثر سلبي عىل اللغة العربية فتجرأ
أعداؤها من الداخل واخلارج عليها ،وازدروها حني مل جيدوا رادعا أو زاجرا،
وجالت وسائل اإلعالم وصالت بلهجات حملية ،أو بلغات أجنبية ترفع شأهنا
وتضع من شأن العربية ،فهانت يف نفوس الشباب والنشء العريب ،مما انعكس
سلبا عىل متعلميها من غري الناطقني هبا فوجد انفصاال تاما بني ما يدرسون يف

( )1عبد العزيز بن عثامن التوجيري :حارض اللغة العربية ،اإليسيسكو ،الرباط ،2013 ،ص 25
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الصف وما يسمعون يف خارجه ،وقد صدموا عندما وجدوا سخرية واستهزاء
من أبناء العربية عندما حيدثوهنم بالفصحى ،فبدال أن جيدوا تشجيعا وجدوا
تثبيطا.
فإن حتققت اإلرادة السياسة للحفاظ عىل اللغة العربية ومحايتها من
التدليس والتدنيس ،وصدقت النوايا وأخلصت اجلهود؛ فإن ذلك سيسهم
بشكل بارز يف نجاح السياسة اللغوية يف املجتمعات العربية ويف املجتمعات غري
الناطقة بالعربية.
االسرتاتيجيات واخلطوات اإلجرائية:
لكي يتحقق اهلدفني الرئيسني ،أال مها:
 أن تصبح اللغة العربية لغة ثانية لدى الشعوب اإلسالمية. تيسري تعلم اللغة العربية وتعلميها للدراسني حتى يصريوا ثنائياللغة.
ينبغي من وضع بعض االسرتاتيجيات الفاعلة واخلطوات الناجزة،
سواء عىل مستوى املحافل الدولية واإلقليمية ،أو عىل مستوى األفراد واجلهود
الذاتية ،ولن يتم ذلك إال بتغيري القناعات لدى اإلرادة السياسية واإلرادة
الشعبية ،فإن األمة التي تفتقد لغتها تفتقد وجودها ،وهتدم كياهنا ،وتطمس
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تراثها ،وتصبح أثرا بعد عني ،وهذا يفرس لنا اجلهود احلثيثة التي بذهلا العدو
لتهميش ا للغة العربية يف مقابل لغته الوافدة ،فاللغة العربية ليست جمرد وعاء
ثقايف ،أو وسيلة للتواصل والتعبري ،وهنا تكمن خطورة اللغة عىل تشكيل هوية
الفرد وصياغتها ،وما يمكن أن يمثله هذا من خطر حمدق عىل مصري األمة،
فاللغة هي الذات الفردية وهي اهلوية القومية يف آن ،وعليه فإن اللغة إحدى
ركائز األمن القومي « ،فام ذ ّلت لغة شعب إال ذل ،وال انح ّطت إال كان أمرها
يف ذهاب وإدبار »  ،لذا كانت من أولويات االستعامر فرض سياسته اللغوية
()1

عىل الشعوب ،فباتت اللغة هي املحور الرئيس لرصاع الوجود ورصاع اهلويات،
فبقاء اللغة حياة لألمة وهويتها واندثار اللغة اندثار لألمة هوية وحضارة،
فرصاع اللغة هو رصاع البقاء والفناء «فام من رصاع برشي ،إال ويبطن يف جوفه
رصاعا لغويا ،حتى قيل إنه يمكن صياغة تاريخ البرشية عىل أساس من
رصاعاهتا اللغوية» .
()2

ويف هذا اخلضم من الرصاع اللغوي يف ظل العوملة جيب عىل أبناء العربية
قادة وشعوبا االلتفاف حوهلا ،مما يؤهلها عىل املنافسة واملقاومة يف هذا الرصاع
الدائر ،ومما يضمن أيضا احلفاظ عىل اهلوية العربية واإلسالمية لألمة.

( )1مصطفى صادق الرافعي :وحي القلم ،املكتبة العرصية ،بريوت ،2002 ،ج  ،3ص 29
( )2نبيل عيل :الثقافة العربية وعرص املعلومات ،ص232

- 119 -

وهذه بعض االسرتاتيجيات واخلطوات اإلجرائية ،التي إن أخذت بعني
دورا ملموسا يف تربع العربية يف مكانتها املطلوبة ،وما يضمن
االعتبار سيكون هلا ً
حتقيق األهداف املذكورة آنفا:
 .1إصدار قرار من منظمة املؤمتر اإلسالمي حيث الدول األعضاء عىل
اعتامد اللغة العربية لغة رسمية.
 .2إصدار قرار من املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
(اإليسيسكو) يدعو إىل جعل اللغة العربية لغة إجبارية يف املراحل
التعليمية املختلفة.
 .3تفعيل مرشوع اإليسيسكو لكتابة لغات الشعوب اإلسالمية
باحلرف القرآين والتوسع يف رقعة تطبيقه يف البالد اإلفريقية
()1

واآلسيوية.
 .4توفري مصادر التعلم الالزمة لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا،
وذلك عن طريق قيام املراكز املتخصصة واجلامعات واملؤسسات
العلمية بإصدار مناهج لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني لكل بلد
إسالمي عىل حده؛ معتمدا عىل البحوث العلمية يف مناهج علم

( )1للمزيد عن مرشوع احلرف القرآين انظر http://www.isesco.org.ma/ar/standardized-quranic-

 scriptتاريخ الزيارة2016/9/1 :
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اللغة التقابيل وحتليل األخطاء ،ومراعيا اخلصوصية اللغوية
والثقافية لكل بلد ،فاملشكالت اللغوية لطالب من تركيا ختتلف عن
مشكالت اللغوية لطالب من ماليزيا مثال ،كام أن الرصيد املفردات
املشرتك بني اللغة الرتكية والعربية يتباين مع الرصيد اللغوي
املشرتك بني املاليزية والعربية.
 .5مواكبة العرص يف توظيف التكنولوجيا يف العملية التعليمية وإعداد
وسائل تعليمية حديثة ،مثل برامج احلاسوب ،ومواقع االنرتنت،
فهذه الوسائل فاعلة يف اإلقبال عىل تعلم اللغة العربية ،وجمدية يف
تعليمها.
 .6إعداد معلمني متخصصني لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
إعداد علميا وعمليا يؤهلهم إىل محل رسالة اللغة العربية إىل العامل
اإلسالمي ،وإيفادهم إىل اجلامعات واملعاهد واملؤسسات التعليمية
يف البلدان اإلسالمية ،فمن نافلة القول أن املعلم املاهر يلعب الدور
الرئييس يف تعليم اللغة وزيادة التحفيز لدى الدارسني عىل اكتساهبا.
 .7إنشاء مراكز ومعاهد متخصصة لتعليم اللغة العربية تبتع السفارات
العربية يف البالد اإلسالمية عىل غرار املركز الثقايف الربيطاين.
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 .8تقديم املنح الدراسية للطالب غري الناطقني بالعربية للدراسة يف
اجلامعات واملعاهد العربية ،وعقد اتفاقيات بني اجلامعات العربية
واجلامعات يف البالد اإلسالمية لتبادل الطالب.
 .9سن قانون يف الدول العربية يلزم الراغبني يف العمل فيها من
اجلنسيات األخرى عىل تعلم اللغة العربية.
 .10تشجيع االستثامر يف تعليم اللغة العربية ودعوة املهتمني بالتعليم
اخلاص بإنشاء معاهد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،ودعوة
دور النرش االلكرتوين والورقي إىل إصدار املطبوعات ووسائل
التعليم احلديثة ،وتسويقها يف دول العامل املختلفة .
()1

 .11إنشاء مجعيات ومؤسسات غري ربحية تتخصص يف إعداد املناهج
العلمية والوسائل التعليمية وإنشاء املواقع االلكرتونية ،وتقديم
املنح الدراسية واجلوائز العلمية للدارسني والباحثني ودعم املعاهد
التعليمية املتخصصة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
 .12تدشني هيئة عاملية العتامد املناهج العلمية واملعاهد التعليمية لضبط
مسار تعليم اللغة العربية ،ووضع معايري دولية ملستويات تعليم

( )1هاين إسامعيل حممد :دور تعليم اللغة العربية يف ترسيخ اهلوية العربية ،ص 51
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وتعلم اللغة العربية ،ومتابعة املراكز واملعاهد اخلاصة واعتامدها ،مما
يكفل حتقيق اجلودة.
اخلامتة:
إن كان اهلل تعاىل تكفل بحفظ القرآن الكريم ،ومن ثم حفظ اللغة العربية
فإن ذلك لن يتم إال بجهود املخلصني من أبناء األمة اإلسالمية ،وإن احلرب
الشعواء ضدها يستلزم من كل غيور عىل لغة القرآن أن هيب ليذود عنها ،وإن
كان أبناء األمة العربية يديرون وجوههم عن اكتساهبا وإتقاهنا ،فإن أبناء
الشعوب اإلسالمية ليولون وجوههم شطرها ،وهو ما يدعو إىل بذل املزيد من
العناية والرعاية هبذه الفئة التي جاءت رغبة ال رهبة إلتقان لغة القرآن ،وأال
نعبس ونتوىل عنهم ،زهدا أو كربا ،فإن تعليم العربية فرض عيل كل مسلم،
تستمد هذه الفرضية من فرضية الدعوة إىل دين اهلل.
وهذا الواقع املتميز للغة العربية دفع الباحث إىل العمل عىل وضع سياسة
لغوية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مسامهة منه يف سد ثغرة من ثغرات
املكتبة العربية يف هذا احلقل ،وسعيا منه يف استثامر الوضعية االجتامعية للغة
العربية املتفردة.
وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج وتوصيات أمهها:
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أوال :وضع هدفني رئيسني للسياسة اللغوية يف تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني هبا ،مها:
 أن تصبح اللغة العربية لغة ثانية لدى الشعوب اإلسالمية. تيسري تعلم اللغة العربية وتعلميها للدراسني حتى يصريوا ثنائياللغة.
ثانيا :حتديد املعوقات التي تقف أمام حتقيق هذين اهلدفني ،وتوصلت إىل
ثالث معوقات رئيسية ،متثلت يف اآليت:
 التصور الذهني اخلاطئ بأن اللغة العربية لغة صعبة التعلم. انتشار العاميات واللهجات املحلية يف احلياة اليومية واألموراحلياتية.
 غياب اإلرادة السياسية التي تعمل عىل محاية اللغة العربية.ثالثا :أكدت الدراسة عىل أن اللغة العربية واحلفاظ عليها ركيزة من
ركائز األمن القومي العريب ،وعامال رئيسيا من عوامل احلفاظ عىل هوية األمة،
ماضيا وحارضا ومستقبال.
رابعا :رسدت الدراسة بعض االسرتاتيجيات واخلطوات اإلجرائية التي
يمكن من خالهلا تنفيذ السياسة اللغوية لتعليم اللغة العربية يف تعليم اللغة
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العربية لغري الناطقني هبا عىل أرض الواقع ،وترمجتها من دراسة نظرية إىل واقع
عميل ملموس.
خامسا :راعت الدراسة التنوع يف االسرتاتيجيات واخلطوات اإلجرائية،
لتشمل كل املسئولني واملهتمني واملختص عىل خمتلف مستوياهتم ومسئولياهتم،
فقدمت اسرتاتيجيات للسياسيني واالقتصاديني واملؤسسات العلمية ولألفراد،
ومل تقرص اسرتاتيجيات عىل فئة دون أخرى ،حتى تكون شاملة وقابلة للتنفيذ.
ويف اخلتام فإن الباحث ليويص الغيورين عىل العربية ببذل قصارى
جهدهم خلدمتها ،والعمل عىل الرقي هبا ،كام يويص الباحثني بمزيد من
األبحاث والدراسات العلمية يف حقل السياسة اللغوية لتعليم اللغة العربية لغري
الناطقني هبا.
واهلل من وراء القصد وهو عليه السبيل.
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تعليم العربية لغري الناطقني بها :رؤية استشرافية
إن األمة التي تفتقد لغتها تفتقد وجودها ،وهتدم كياهنا ،وتطمس تراثها،
وتصبح أثرا بعد عني ،وهذا يفرس لنا اجلهود احلثيثة التي بذهلا العدو لتهميش
اللغة العربية يف مقابل لغته الوافدة.

