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اللغة العربية هي رمز اهلوية العربية واإلسالمية، ووسيلة من وسائل التواصل، وعامل رئيس يف        

  .بناء الشخصية الفردية واجلماعية لألمة

وعن واقعها بني أبنائها يف عصر  ،حديث عن اللغة العربية ومكانتها بني اللغاتويف املوضوع 

وهو حماولة لتحديد أهم أسباب تراجع اللغة العربية واقرتاح جمموعة . باتت تتجدد فيه املعلومات وتتسابق

 . من احللول ميكنها أن تسهم يف النهوض �ا من جديد

   .ويةهلومات؛ لغة عربية؛ عصر املع: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The Arabic language is a symbol of Arab and Islamic identity, a means of 
communication, and a key factor in building the individual and collective 
personality of the nation. In this study, there is talk about the Arabic 
language and its position among languages and its reality among its users in 
this era. It is an attempt to identify the most important reasons for the retreat 
of the Arabic language and to suggest solutions that could contribute to its 
revival. 
Keywords: Arabic; the information age; identity 
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  : مقدمة

اللغة هي الوعاء الذي حيمل ثقافة وتاريخ وحضارة وهوية وعلوم ا�تمعات واألمم، 

فتطور اللغات ورقيها ينطلق من تطور األمة ومتكنها من العلوم والتكنولوجيات احلديثة، واألمة 

اللغة املنتجة للعلوم هي اليت سُيكَتُب للغتها االنتشار والشيوع وخري دليل على ذلك ما تعرِفه 

اإلجنليزية اليوم من ذيوع واسع يف كافة أرجاء العامل، وعلى النقيض من ذلك تعرف اللغة العربية 

على غرار العديد من اللغات األخرى احنصارا يف االستعمال بسبب ضعف احملتوى العريب يف 

إلجابة العلوم اجلديدة، باإلضافة إىل أسباب عديدة سنحاول هنا أن نفصل يف أمهها، سعيا يف ا

ما هي أهم األسباب اليت أدت إىل تراجع استعمال اللغة : عن اإلشكالية املطروحة واملتمثلة يف

  العربية ورمست واقعا وأزمة تعيشها بني أبنائها ؟  وما هي أهم احللول للخروج من هذه األزمة ؟ 

على  وكذا وضع اليد ،أهم األسباب لتالفيهاعلى عّرف تالواهلدف من هذه الدراسة هو 

وللوصول إىل حتقيق هذا اهلدف استندنا إىل املنهج الوصفي . أهم احللول النتهاجها واألخذ �ا

 . ملناسبته لطبيعة البحث

 :حّد اللغة - 1 

اللغة ظاهرة طبيعية أرساها اخلالق يف اإلنسان دون سائر خملوقاته، وهي ظاهرة اجتماعية 

اإلنسان إىل التواصل مع غريه، فبدأ استخدامه ُعرفت منذ أن نشأ ا�تمع البشري وظهرت حاجة 

، فاللغة املنطوقة 1»بدأ التاريخ اإلنساين وبدأت الثقافة اإلنسانية«للغة بشكلها املنطوق، وبسببها 

رافقت اإلنسان منذ وجوده، ويعترب الشكل املنطوق للغة هو األصل، أما اللغة املكتوبة فقد 

ناء حضارة؛ فاخرتع رموزا استخدمها لتدوين أفكاره ولغته ظهرت بعدما استقر اإلنسان وفّكر يف ب

  .املنطوقة

 �ا كل ا أصوات يعربِّ أما حدها فإ�ّ « :ا نظام من األصوات يف قولهعرّفها ابن جين بأ�ّ   

وإن فقدت ذلك النظام ال يكتب هلا صفة «فهي قبل كل شيء نظام ؛ 2»قوم عن أغراضهم

وباألنظمة تتمايز اللغات عن بعضها  3،»سنة من سنن اللغاتض للتحريف، والنظام الدوام، فتتعرّ 

  .البعض، فلكل لغة نظامها اخلاص الذي مييزها عن غريها، وجيعلها لغة قائمة بذا�ا

نظام صويت، ورمزي، وداليل، تستخدمه اجلماعة يف التفكري والتعبري «: واللغة أيضا هي

ليها فطريا بني أفراد ا�تمع اللغوي املتجانس، ، فهي متثل جمموعة من القوانني متفق ع4»واالتصال
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معانيها واحدة بني  تتشكل من أصوات، وتعتمد على الرتميز يف وضع دال لكل مدلول، كما أنّ 

  .أفراد ا�تمع الواحد

فردات قدرة ذهنية تتكون من جمموع املعارف اللغوية مبا فيها املعاين وامل« وهي

يعا، تتولد وتنمو يف ذهن الفرد ناطق اللغة ومستعملها، ظمها مجواألصوات والقواعد اليت تن

نه من فهم مضامني ما ينتجه أفراد جمموعته نه من إنتاج عبارات لغته كالما وكتابة، كما متكّ فتمكّ 

، فاللغة إذن منبعها الفكر ومظاهرها األصوات واملفردات واملعاين، وهي ذات 5»من هذه العبارات

  .أفرادها اجلماعة وتنمو بني طبيعة اجتماعية تبدأ داخل

ا متثل عنصرا مهما من عناصر بناء احلضارات، ومن أهم األدوار اليت تؤديها اللغة أ�ّ 

فما بنيناه من حضارة، وثقافة، وتقدم علمي، كان «وإحدى أهم مقومات بناء اإلنسان، 

، فاللغة إذن تستحق 6»النظم احلضارية اليت جتعل اإلنسان إنسانا مستحيال بدو�ا، فاللغة من أهمّ 

ضرورة من ضرورات احلياة «يف بناء حياة اإلنسان، فهي  مهمله من دور االهتمام الشديد ملا متثّ 

  7.»االجتماعية اليت تستقر وتستقيم �ا حياة الفرد

اللغة ميدانا خصبا للدراسة اهتم به اإلنسان بعد أن قطع  عدّ وإضافة إىل كل ما سبق تُ 

فدرسها علماء االجتماع كظاهرة اجتماعية، . دم العلمي يف مجيع ا�االتأشواطا طويلة يف التق

ودرسها علماء النفس كوسيلة للتعبري عما حتمله النفس البشرية من أسرار ومكنونات، ودرسها 

يف ضوء احلياة االجتماعية، فظهر هلم بوضوح دور اللغة يف تشكيل ا�تمع وتنظيمه، «اللغويون 

العلمية القائمة على حتليل عناصرها، ووصفها للتوصيل إىل معرفة حقيقتها  فتناولوها بالدراسة

وطبيعتها ووظيفتها، كما تناولوها بالدراسة، دراسة تأرخيها وحيا�ا وما يصيبها يف أثناء سريها من 

 ت اللغةوبذلك ُعدّ  8»م تناولوا بالدراسة كل ما يتصل باللغة مؤثرا فيها أو متأثرا �اتغري، أي أ�ّ 

  .مادة دمسة صاحلة ألن تكون جماال واسعا للدراسة من جهات عديدة ويف جماالت خمتلفة

  :مكانة اللغة العربية بين اللغات -2

اللغة العربية هي إحدى لغات العامل، تزخر بتاريخ عريق وتراث ضخم، وهي أشرف 

وكانت وعاًء  -عز وجل -وهي اللغة اليت حوت كالم اهللا ! اللغات وأعالها مرتبة، وكيف ال؟

  .آلخر الكتب السماوية، فهي لغة مقدسة قداسة القرآن الكرمي، وهي لغة عظيمة عظمة اإلسالم
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قوله تعاىل﴿: وقد ذكر اهللا تعاىل اللغة العربية يف آيات كثرية منها    

             ﴾]وقوله﴿ ]3الزخرف اآلية ،    

   ،           ،      ﴾] الشعراء

، وقوله ﴿]195-193اآليات               ﴾

  ].28الزمر اآلية [

صلى اهللا (اهللا ونبيه  يربط بني حبّ " فقه اللغة وسر العربية"يف كتابه  الثعالبي وهاهو

مها من الديانة، مها وتعلّ العرب والعربية، وجيعل اإلقبال على اللغة العربية لتفهّ  وحبّ ) عليه وسلم

النيب العريب  ومن أحبّ ) صلى اهللا عليه وسلم(املصطفى  اهللا تعاىل أحبّ  إن من أحبّ «: فيقول

عربية اليت نزل �ا أفضل الكتب على أفضل العجم اللغة ال العرب أحبّ  العرب، ومن أحبّ  أحبّ 

من هداه  ، ويضيف قائال أنّ 9»ين �ا وثابر عليها، وصرف مهته إليهاالعربية عُ  والعرب، ومن أحبّ 

واإلقبال على تفهمها، من الديانة؛ إذ هي . العربية خري اللغات واأللسنة«اهللا لإلسالم اعتقد أنّ 

وهي ليست كغريها من  10.»لدين، وسبب إصالح املعاش واملعادومفتاح التفقه يف ا. أداة العلم

اللغات فهي ليست جمرد وسيلة يستخدمها العريب للتواصل مع أبناء جمتمعه، بل هي إضافة إىل 

ا هي لغة ذلك لغة خرجت من القومية العربية إىل العاملية، فهي ليست لغة العرب لوحدهم إمنّ 

 مبعرفة اللغة العربية معرفة واسعة وشاملة همه فهما دقيقا إّال املسلمني مجيعا، فالقرآن ال ميكن ف

ا اللغة الوحيدة اليت استطاعت أن حتافظ على قواعدها كما أ�ّ .لنحوها وصرفها وبالغتها وأساليبها

تطور اللغات احلية يقضي باندراس بعضها « الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية، رغم أنّ 

 ية على عكس هذا،والعرب. ها يف األلفاظ والرتاكيب، وصيغ النطقوبظهور أمناط متجددة من

فظت حبفظه، واستمسكت باخلطاب النبوي، فبقيت خالدة فالعربية لغة احتمت بالقرآن ا�يد فحُ 

 ﴿:، قال اهللا تعاىل يف حمكم آياته11»خبلود الشريعة اإلسالمية          
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    ﴾ ]وحبفظه ُحتفظ اللغة  ،حبفظ القرآن الكرمي ، وهو وعد من اهللا]9احلجر

  .  العربية، فاللغة العربية باقية بقاء القرآن الكرمي

وضخامة 12»محلت آدابنا واستوعبت علوم حضارتنا «وهي لغة واسعة وغنية فقد

ك، فقد كتب الشعراء ري دليل على ذلخاملوروث الفكري واألديب والثقايف والعلمي واحلضاري 

واألدباء والرحالة واألطباء وعلماء الفلك والرياضيات وغريهم باللغة العربية، وكانت وملدة قرون 

 متكن اإلنسان إحدى أهم املناهج الفكرية الّيت «ا خلت لغة الفكر واحلضارة، فأكدت حبق أ�ّ 

  13.»املسلم من عمارة األرض وترقية احلياة على ظهرها وفق منهج اهللا

هي ركن ثابت من أركان شخصيتنا وهويتنا اإلسالمية لكو�ا لغة القرآن الكرمي ولغة و 

احلديث الشريف، وركن ثابت أيضا من أركان هويتنا العربية لكو�ا لغة الرتاث ولغة التواصل واللغة 

غة الرمسية الرمسية يف الدول العربية، وهي ركن من أركان شخصيتنا الوطنية كو�ا متثل يف اجلزائر الل

  .األوىل ولغة اإلعالم واالتصال والتعليم

  :واقع اللغة العربية -3

ما سبق يعكس مقام اللغة العربية ومكانتها العالية، لكننا نلحظ اليوم عكس ذلك املقام 

ونقيض تلك املكانة، فهي اليوم تعاين الضعف والرتاجع يف أوساط جمتمعاتنا العربية بني أبنائها 

ا ال تعيش أزمة وال تعرف تراجعا أو واحلقيقة إ�ّ . نعتو�ا بالتخلف والتحجر واجلمودالذين باتوا ي

تتمثل يف ا�زام أبنائها نفسيا « ا األزمة يعيشها أبناء العربية، فمحنة العربية احلقيقية احنطاطا، إمنّ 

 ولعلّ  14،»للغات األجنبية -يف جمال العلوم بالذات -أمام الزحف اللغوي الداهم واستسالمهم 

من األلفاظ  ضخمٍ  التطور التكنولوجي اهلائل للغرب يف عصر العوملة وما أفرزه هذا التطور من كمٍّ 

واملصطلحات اجلديدة جعل الفرد العريب يشعر بعقدة النقص وسيطرة األجنيب، وتُعد هذه 

، من أهم العوامل اليت أدت إىل ضعف شخصية الفرد العريب واستسالمه للهزمية« األسباب 

ا فالعيب إذا ليس يف اللغة العربية فهي لغة قوية ومتينة إمنّ  15،»واالنتقاص من شأن لغته األم

نكر الذين انبهروا بالعوملة الزائفة واليت دفعت �م إىل االنسالخ من هويتهم، والتّ «العيب يف أبنائها 

احتقره أبناء العربية، ا ، وكانت اللغة العربية ممّ 16»لثوابت أمتهم، واحتقار كل ما هو عريب أصيل

  فكيف لنا بعد هذا أن نطلب من جمتمع مستسلم لسيطرة األجنيب النهوض بلغته؟ واملعروف أنّ 
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اللغة تقوى وتزدهر وتنتشر، بقدر ما تتقّوى األمة اليت  قوة اللغة مستمدة من قوة أهلها، ألنّ « 

املعرفة، لغة قوية ومزدهرة، منتشرة ، والدليل على ذلك اللغة اإلجنليزية، لغة العلم و 17»تنتسب إليها

  . يف أحناء العامل، لغة استمدت قو�ا من قوة أهلها وسيطر�م يف ا�ال العلمي والتكنولوجي

وافي صالح الدين "أما عن اجلوانب احلقيقية لضعف اللغة العربية وتراجعها ، فريى 

ر وثقافتنا العربية احلديثة يتمثل يف املكمن احلقيقي للداء يف واقعنا اللغوي املعاص «أنّ  "حاج ماجد

ويف احنطاط . غربة اللغة العربية بني أبنائها والفجوة الكربى بينهم وبني علومها األدبية واللغوية

الرمسي والثقايف والشعيب، ويف : األداء اللغوي العام بني العامة واخلاصة، يف املستويات الثالثة

بعض الظواهر اليت نراها من مظاهر الضعف والرتاجع  وهو �ذا يعترب   ،18»جماالت وحقول شىت

ها كاللحن وانتشار العامية وكثرة الدخيل ظواهر سلبية قد تعرتي ألسنة املتكلمني باللغة العربية لكنّ 

هذه الظواهر قد شاعت وتشيع يف عصور وأزمنة  ال متثل اجلوانب احلقيقية للضعف والرتاجع؛ ألنّ 

تمعات السابقة حيث كانت اللغة العربية يف أوج قو�ا، ونعيشها خمتلفة فهي ظواهر عاشتها ا�

  . اليوم واللغة العربية تعاين الضعف والوهن

أسباب واقعية أو : أما عن أسباب الضعف والرتاجع فيمكننا أن نصنفها إىل صنفني

نهزمة حقيقة موجودة على أرض الواقع، وأسباب ومهية أو مصطنعة تومهها ذوو النفوس الضعيفة وامل

  .ليربروا ضعفهم وتراجعهم، ويف ما يلي تفصيل لكل صنف

  :األسباب الواقعية - أ

وما نتج عنه من سيطرة أجنبية فكرية : التخلف العلمي والتكنولوجي ألبناء العربية -  

حياة اللغة و�ضتها مرتبط حبياة مستعمليها فقو�ا من قو�م  وثقافية وحضارية، ومن املعروف أنّ 

حلال األمة العربية واإلسالمية، فحينما  ا انعكاسضعفهم، وما واقع اللغة العربية إّال  وضعفها من

سطعت أنوار احلضارة اإلسالمية يف القرون الوسطى كانت اللغة العربية هي اللغة العاملية األوىل، 

أبناء  وبعدما أفل نور األمة اإلسالمية ووهنت تراجع استعمال اللغة العربية؛ فالوضع الذي يعيشه

ب عليه ضعف اللغة وتراجعها وعدم قدر�ا على فرض وجودها يف الساحة اللغوية العربية اليوم ترتّ 

  . العاملية

ما حيمله هذا الواقع من  بكلّ  :واقع اللغة العربية في المدارس والجامعات -  

مشكالت وصعوبات، رغم اإلصالحات الكثرية اليت دخلت وما زالت تدخل بني الفينة 
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ا النظر إىل كل عناصر تعليمية اللغة العربية ب منّ خرى، واحلديث عن واقع اللغة العربية يتطلّ واأل

أمتنا تفتقد إمجاال خطة لغوية، « وأقل ما يقال هنا أنّ  -بداية من سياسة التخطيط، وما يعرتيها 

 التصميم ومرورا باملناهج التعليمية وما حتمله من هشاشة  يف -19.»وتفتقد أيضا إىل سلطة لغوية

وضعف يف التطبيق سواء تعلق األمر باملناهج الدراسية املقدمة للمتعلمني أو مناهج إعداد 

  .ووصوال إىل املتعلم وما يعانيه من ضعف لغوي يالزمه من الطور االبتدائي إىل اجلامعي. املعلمني

تبقى قليلة  ه ال وجود لنقاط القوة يف هذا الواقع اللغوي، لكنهاوحديثنا هذا ال يعين أنّ 

مقارنة بنقاط الضعف، وتبقى اجلهود اجلادة الرامية إىل حتسني هذا الوضع مشتتة أو حبيسة أوراق 

البحوث العلمية واألكادميية تنتظر الفرج والتطبيق على أرض الواقع، فتغيري هذا الوضع والنهوض 

التجارب اليت مر �ا هذا  أثبتت «باللغة العربية يتطلب تضافر اجلهود وحيتاج إىل رغبة صادقة فقد

صادقة وعزمية ) إرادة(اخلطط العلمية إلحياء لغة ما ونشرها البد أن تصحبها  القرن العشرون أنّ 

  .20»راسخة وإصرار ال يلني

 االستعمار وسعيه إىل: ني، أوهلماوهذا لسبب :منافسة اللغات األجنبية للغة العربية -  

ه يف كل بلد يسيطر عليه، وخري دليل على ذلك ما فعلته هدم اللغة العربية وتدمريها وإحالل لغت

أين سعت بكل ما أوتيت من قوة إىل نشر اللغة الفرنسية وقتل اللغة  ،فرنسا يف اجلزائر وباجلزائريني

 .العربية الفصحى، ففرضت احلصار على كل من سولت له نفسه التعلم أو التعليم باللغة العربية

 21،»من احلكم األجنيب ولكنه بقي مقيدا بأغالل االستعمار الفكريوقد حترر الشعب اجلزائري «

  .وبقيت اللغة الفرنسية تنافس اللغة العربية وتزامحها على ألسنة املتكلمني ويف املناهج الدراسية

الكثري من األلفاظ دخول « أما السبب اآلخر فيعود إىل العوملة وما نتج عنها من 

وية، وبات كثري من الناس يستخدمون كلمات أجنبية نتيجة عقدة األجنبية إىل استعماالتنا اللغ

الرتاجع « ا أدى إىلممّ  ،22»م األجنبية أعلى مستوى من غريهمن يتكلّ  نقص؛ أل�م حسبوا أنّ 

، وبذلك 23»اخلطري يف نسبة استعمال اللغة العربية مع ظهور الثورة الرقمية والعلمية املتقدمة

ش يف دارها وبني أبنائها منافسة شرسة مع لغات أجنبية خاصة وجدت اللغة العربية نفسها تعي

  .اللغة اإلجنليزية اليت باتت اللغة األوىل يف عصر العوملة

 ،فالعامية اليوم هي لغة التعامل اليومي :طغيان العامية على اللغة العربية الفصحى -  

  .التعليم يف املدارس أما اللغة العربية الفصحى فهي لغة الرمسيات واحملافل األدبية ولغة
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لعل من أبرزها إغفال  ،وانتشار العامية وطغيا�ا على العربية الفصحى له أسباب عديدة

العامية اإلعراب وميلها إىل تسكني أواخر الكلمات، واإلعراب أهم مسة من مسات اللغة العربية 

د الكثري من اخلائنني ولذلك جن. والذي يستصعبه املتكلم العريب فتجده مييل إىل استعمال العامية

تقويض دعائم « لإلسالم وللغة العربية يدعون إىل العامية وترك اإلعراب، وهذه الدعوة �دف إىل

 ، واحلمد هللا أنّ 24»اللغة الفصحى وإزالة ركن قوي من أركان املقومات األساسية للعرب واإلسالم

الذي يقول عن  عباس حسننهم هناك من الغيورين على اللغة العربية من تصدى هلذه الدعوة، وم

ولست أعرف دعوة أثيمة أبعد من احلق وأجلب للخطر « :الدعوة إىل العامية وترك اإلعراب

والضرر على البالد العربية من الدعوة إىل اإلحلاد اللغوي، واملروق إىل حدود الفصحى، والعبث 

  .25»مبقدسا�ا

بالثنائية اللغوية له آثار سلبية ووجود العامية إىل جانب العربية الفصحى أو ما يسمى 

على تعليمية اللغة العربية الفصحى، ملا حتدثه هذه الظاهرة من تداخل لغوي جيعل من عملية 

 .اكتساب اللغة العربية الفصحى عملية صعبة

  : األسباب الوهمية - ب

وهو ا�ام باطل ال أساس له من الصحة، فكيف للغة كانت : اتهام العربية بالقصور -  

أن تكون  -اإلنسان يف دينه ودنياه كالم اهللا عز وجل الذي مجع كل ما خيصّ -اًء خلري كالم وع

  !قاصرة؟

اللغة العربية لغة مرنة، ويظهر ذلك من طواعية األلفاظ للداللة على  «إضافة إىل ذلك

يف املعاين، وطواعية العربية تتمثل أكثر ما تتمثل يف ظاهريت الرتادف واالشتقاق بصفة خاصة، و 

فاللغة العربية صاحلة لكل زمان،  26،»قدر�ا على استيعاب املولد واملعرب والدخيل بصفة عامة

استوعبت القرآن الكرمي واحلديث الشريف، واستوعبت العلوم واآلداب والفنون قدميا وما زالت 

كنولوجيا وحداثة املذهولني باحلضارة الغربية وما ذرّته عليهم من ت  أنّ إّال . قادرة على استيعا�ا اآلن

غة العربية غري قادرة على حتمل السيل العارم من األلفاظ اليت أفرز�ا ومازالت تفرزها اللّ  يرون أنّ 

 .احلضارة املعاصرة

النحو العريب مل ميت ولن «ويف احلقيقة  :اتهام النحو العربي بالجمود والموت -  

ل قد قصرت عن إدراك هذه القواعد، وإذا كانت العقو ... ميوت، وسيبقى بقاء القرآن الكرمي، 
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وإذا كانت األلسنة قد عجزت عن تطبيقها على الواقع اللغوي نتيجة البعد عن النصوص العربية 

، بل جيب علينا أن نرقى بلغتنا حىت نصل إىل ...فال يعين هذا موت النحو. الفصيحة الراقية

ور يف أمناط التعبري، ولكن بشرط املستوى الذي كانت عليه، دون أن نغفل حركات التجديد والتط

فا�ام النحو العريب باملوت  27،»أن ندافع عن لغتنا ضد أي تيار أجنيب يغزو قواعدها ونظامها

واجلمود جاء نتيجة ابتعاد الفرد العريب عن النصوص العربية الفصيحة، واهلوة اليت نتجت عن ذلك 

  .  فها القضاء على النحو والقضاء على العربيةبينه وبني القواعد النحوية، واال�ام باملوت دعوة هد

  :الحلول المقترحة -4

ا التفكري يف إجياد حلول الوضع اللغوي وما آلت إليه اللغة العربية يستدعي منّ  إنّ    

فاإلصالح اللغوي أصبح اآلن أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، «للنهوض �ا من جديد، 

ة اللحظة الراهن دون االرتداد إىل ماض بعيد، أو القفز شريطة أن ينطلق هذا اإلصالح من مواكب

املشكالت ختتلف أسبا�ا من عصر إىل عصر واحللول أيضا  وهذا ألنّ ، 28»إىل مستقبل جمهول

ختتلف من عصر إىل عصر، لذلك اإلصالح اللغوي جيب أن تصاغ طرائقه بعد دراسة مستفيضة 

، ألفراد العصر بالنظر إىل خصائصهمول املناسبة وأسبا�ا، ويتم باقرتاح احلل الراهنة للمشكالت

  .وإىل الظروف احمليطة �م

  :ا قد تسهم يف النهوض باللغة العربية نذكر اآليتومن أهم احللول اليت نرى أ�ّ 

ظهر غين بعواطف جياشة تُ واالعتزاز ال يعين التّ   :ضرورة االعتزاز باللغة العربية -  

االعتزاز الذي ننشده وندعو إىل ترسيخه فكرا « ابيها، إمنّ االنتماء للغة الضاد من أهلها وحم

   29»وممارسة هو ثقافة متكاملة اجلوانب، ال تنحصر يف الدائرة الضيقة للداللة العاطفية للكلمة

لذا وجب علينا  ،فاألزمة اليت تعيشها اللغة العربية اليوم هي أزمة يف نفوس مستعمليها

 عزّ  - ا اللغة اليت اختارها اهللا فينا ليكون ذلك أن نتذكر دائما أ�ّ أن نعّظم العربية يف نفوسنا، ويك

  .لتكون لغة آخر كتبه - وجل

من أفضل السبل ملعرفة شخصية أمتنا «اللغة العربية عنوان هويتنا فهي  إضافة إىل ذلك تُعدّ 

يها، وهي البيئة الفكرية اليت نعيش ف ،أفكارنا وأحاسيسنا وخصائصها، وهي األداة اليت سجلت

ل خصائص األمة، واستطاعت أن ا متثإمنّ  ، تربط املاضي باحلاضر باملستقبلوحلقة الوصل اليت

لغة حضارة إنسانية واسعة اشرتكت فيها أمم شىت كان العرب نوا�ا األساسية واملوجهني  تكون
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ا، لذلك علينا أن نعتز �ا وبكل فروعها، حبروفها وصيغها، وبرتاكيبها ودالال�، 30»لسفينتها

واالعتزاز احلقيقي يظهر يف ممارستها نطقا . وبفصاحتها وبالغتها، ومباضيها املشرق وتراثها الضخم

  . وكتابة دون عقدة نقص

وهذا دور العلماء : إثبات قدرة العربية على استيعاب الحضارة المعاصرة -  

اللغة  ليهم أن يثبتوا أنّ والباحثني يف اجلامعات ومراكز البحوث ودور ا�امع اللغوية العربية، إذ ع

العربية قادرة على استيعاب األلفاظ واملصطلحات اليت ولد�ا احلضارة املعاصرة، وذلك بتنسيق 

كما –اجلهود بينهم يف إدخال هذه املصطلحات إىل العربية وهذا ليس مستحيال فاللغة العربية 

  . لغة مرنة ميكنها أن تستوعب املعرب والدخيل - سبق ذكره 

بداية بوضع اخلطة اللغوية الواضحة والسليمة، واليت  :هتمام بتعليمية اللغة العربيةاال -  

 باالعتماد على ستنعكس يف بناء املناهج الدراسية فتكون مناهَج رصينة، ولن يكون ذلك إّال 

، كما جيب االهتمام باملعلم بتكوينه )اإلسالم والعروبة(األسس العلمية اليت تنطلق من هوية األمة 

  .اكتسابه اللغوي بطريقة جيدة وسليمة تكوينا جيدا، وباملتعلم بتوفري كل الظروف الالزمة ليتمّ 

وهي ضرورة تيسري تعليم فروع اللغة العربية وخاصة  مهمةوالبد أن نشري هنا إىل نقطة 

ه جاف، وصعب وجيب أن نقر بأنّ  « عادة الفرع الذي يوصف بالصعوبة والتعقيد بوصفهالنحو 

فلسفته ال تالئم كل الناس،  وصعب إعماله يف الكالم، بعد أن تعود الناس إمهاله، كما أنّ مرتقاه 

فتقدمي العربية للنشء بطريقة سهلة وواضحة  31،»ولذا وجب تسهيله من أجل فهمه وتوظيفه

جتعلها قريبة إىل قلو�م فيقبلون حنوها يتداولو�ا ويستخدمو�ا دون عقبات من جهة، ويتدارسون 

  .ا ويبحرون يف أعماقها من جهة أخرىعلومه

تُعد وسائل اإلعالم وما تُقدمه من برامج بالعامية أو : االهتمام بلغة وسائل اإلعالم -

بالعربية اإلعالمية اهلجينة واملختلطة بأساليب ليست أصيلة يف اللغة العربية إحدى مسببات 

ون التصدي هلا قائما على دراسات مواجهة العامية قضية قومية ينبغي أن يك«و انتشار العامية،

علمية تبحث األسباب وتعاجلها، وتضع خططا إل�اء وضعها املأساوي مبشاركة فاعلة من كافة 

وقطاع اإلعالم من أهم القطاعات اليت  .32»قطاعات ا�تمع وليس اجلهات املعنية بالتعليم فقط

ه الوسيلة الوحيدة اليت  الناس وألنّ ميكنها أن تسهم يف مواجهة العامية، لكونه وسيلة التواصل بني

تدخل البيوت يف كل األوقات، وتتصل باألطفال والشباب والشيوخ، لذلك من الضروري 
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ن عفوية واليت يقول فيها عبد الرمحاالهتمام بلغة اإلعالم باعتماد اللغة العربية الفصيحة اخلفيفة وال

ة العربية فالبد من تشويقهم بتنبيههم على فإن حنن أردنا أن يقبل الناس على دراس« :احلاج صاحل

خفة وعفوية عن العامية أو اللغات احلية األخرى اليت  وجود مستوى من التعبري الفصيح ال يقلّ 

  .  33»يوجد فيها أيضا هذا النوع من التعبري االقتصادي

الفكر النابع  ألنّ « :االهتمام بالمفكرين والعلماء والمبدعين في كل المجاالت -

ا�تمع نفسه يعطي اللغة اهتماما عظيما ويثريها ويقوي من مكانتها، فربوز املفكر بني أفراد من 

ا�تمع يدفع باللغة إىل األمام، ويضيف هلا هؤالء معاين وألفاظا جديدة مما يساعدها على النمو 

عجلة التنمية فاالهتمام باملفكرين والعلماء واملبدعني يدفع ب 34 ،»واالرتقاء بدل الذبول والتالشي

واللغة إذا كانت حتيا برتكيبها، فإ�ا أيضا حتيا بأهلها، وحتظى بالذيوع « . إىل التطور والرقي

�ا يف التطور احلضاري، وتكون سيدة اللغات  عتدّ واالنتشار عندما يكونوا قد حققوا اجنازات يُ 

عريب إجنازات عظيمة ق املفكر ال، فإذا حقّ 35»حني يبلغ أهلها قمة السلم احلضاري يف العامل

  . سيعمل على نشر لغته وإعاد�ا إىل سابق عهدها حني كانت لغًة للعلم واملعرفة

  :خاتمة

هذه أهم األسباب اليت أدت إىل تراجع استعمال اللغة العربية بني أبنائها وكذا أهم 

لعمل اجلاد اللغة العربية تنتظر منا الكثري لذلك البد من ا احللول املقرتحة، وختاما نقول إنّ 

واملستمر للسري �ا قدما إىل مصاف اللغات العاملية املتميزة، والرجوع �ا إىل مكانتها املرموقة يف 

  .عصورها الذهبية
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