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إعادة االعتبار للغة العربية في الـمجتمع العربي

 أ. د. عبد الرحمـن احلاج صالح
)رئيس املجمع اجلزائري للغة العربية - اجلزائر(

لقد كنا في اخلمسينيات وما بعدها نسّمى العوملة الثقافية بالغزو الثقافي وكان الوطنيون 
املخلصون يدعون إلى مواجهة هذا الغزو ومحاربته  فيما صدر منه من السطو االعتداء. واعتمدوا 
في ذلك على تنظيم احلمالت اإلعالمية بنشر املقاالت في الصحف وإلقاء احملاضرات العمومية 
إال أن هذا لم يتم ربطه بسياسة احلكومات وكان ميكن أن تقيمها وتسندها  وكان أثر كل ذلك 

وتأثيره ضئيال جدا. 
وكانت أنشئت قبل ذلك الهيئات الثقافية كاملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وكان 
من أهدافها تنمية الثقافة العربية واحلفاظ عليها. وعلى الرغم من اجلهود املبذولة من كل اجلهات 
فإن هذا الغزو لم ينقطع في يوم من األيام ولم تخف وطأته أبدا حتى صار الكثير منا مييل إلى 
اجلهة  تلك  يأتهم من  لم  ما  يحتقرون كل  الغرب هكذا جزافا وصاروا  من  ما جاءنا  تبني كل 

وخاصة لغتهم العربية عماد ثقافتهم، ولذلك أسباب كثيرة.
وأول هذه األسباب ال يخص العرب وحدهم فالغزو الثقافي وتسلط اللغات الغربية -وأهمها 
اإلنكليزية- على العالم بأسره جنح إلى اآلن بتفوق األمم الغربية في امليدان العلمي والتكنولوجي 
تفوقا كبيرا جدا. فلغة األقوى منهم علميا واقتصاديا هي التي تسود بل لغة األقوى )أيا كان( 
هي التي ستفّضل على غيرها ولغة األضعف هي احملتقرة من قبل أصحابها أنفسهم. وذلك ألنها 
حتمل وتنقل من املفاهيم العلمية اجلديدة الناجعة ما ال يوجد مثله فيما تنقله اللغات األخرى. 

وكذلك هي املهارات التقنية وهي أهم شيء في عصرنا هذا.
فاللغة هي دائما مرآة للوضع احلضاري واملستوى العلمي والتكنولوجي لألمم ولغتنا ال تنقل 
االقتصادي  فالوضع  بقسط ضئيل.  إال  الطالئعية  العلمية  والنظريات  األفكار  احلاضر  في عصرنا 
والعلمي للعرب حاليا املتصف بالقليل جدا من اإلبداع واخللق ال يؤتي أي فرصة للغتهم لكي 
تكون لغة إشعاع علمي حضاري. فالعجز ليس من اللغة أبدا فأية لغة في الدنيا ميكن أن تبلغ ما 
بلغته اللغة اإلنكليزية بتفوق أصحابها علميا وحضاريا.  ولوال أن العربية لغة اإلسالم ولوال أنها 
حتمل من املفاهيم احلضارية والدينية السابقة الوجود والكثير من املفاهيم العلمية التي كانت أساسا 
النطالق احلضارة الغربية الندثرت منذ زمان أو انزوت إلى لغة تخاطب كبقايا اللهجات. وهذا 
يفسر التمسك الشديد بالتراث وقد قوي في العشرينيات األخيرة وهو شيء إيجابي فيما يخص 

التراث اللغوي والعلمي إال أنه ليس إال مجرد دفاع من النوع السلبي فهو غير كاف.
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أما األسباب اخلاصة باللغة العربية فهي متصلة بكيفية تعاملنا بلغتنا وتراثنا .منها تعاملنا 
بلغة الثقافة في زماننا وسائر اللهجات العامية. فالقرون الطوال من اجلمود الفكري وعدم اإلبداع 
في العلوم والفنون وتقلص التجديد في أساليب  التسيير في جميع امليادين وبالتالي ضآلة كل 
إنتاج فكري وصناعي وحضاري مع الغزو االستعماري الشرس الذي نشر في الشعوب العربية-
وسائر األمم غير العربية- الفقر واجلهل جعل كذلك األمية تسود وتعّم كل الشعوب العربية فنتج 

عن ذلك ابتعاد الفصحى لغة الثقافة عن لغة التخاطب ابتعادا ملموسا جدا.
لم  –إن  الغربية  البلدان  في  التخاطب  فلغة  الغربية  للغات  بالنسبة  كذلك  األمر  يكن  ولم 
عند  واملعروف  الدقيقة.  العلمية  املصطلحات  في  إال  الثقافة  لغة  من  قريبة  محلية-  لهجة  تكن 
علماء اللسان أن لغة التخاطب هي أخّف بكثير من اللغة احملررة ألنها تستعمل يوميا وفي كل 
وقت  وخاصة في وقت االستئناس وعدم االنقباض كما يقول اجلاحظ. والواقع أن لكل لغة في 
الدنيا، قدميا وحديثا، مستويني في األداء الشفوي: املستخف منه واملنقبض. فاألول هو اخلاص 
بالتخاطب اليومي العادي ويكثر فيه التخفيف كاختزال احلركات )وسمي باالختالس واإلخفاء 
التالية  والكلمة  الكلمة  حروف  أواخر  بني  واإلدغام  والكلم  للحروف  واحملذوف  النحاة(  عند 
وغير ذلك من أنواع التخفيف. وأما الثاني فهو األداء الذي يتمسك به في اخلطب واحملاضرات 
في احملافل وكل مقام ذي حرمة. وهذا يخص اللغات التي يكون ألصحابها كتابة تنقل ثقافتهم 
وحتفظها. وكل األمم التي لها حضارة كتابية حتافظ على هذا األداء الثاني ألنه هو الذي يجمعها 
ويحفظ لها تراثها وهو أبطأ تغّيرا عبر الزمان من األداء العفوي فقد يتغير في الزمان كما يتغير في 
املكان )وال يكون بالضرورة لهجة( . إال أنه من أسرار التفوق احلضاري واالقتصادي أال يكون 
هذا األداء املنقبض هو الوحيد الذي ينقل الثقافة. فللكالم املنطوق أهمية مماثلة للكالم املكتوب 
وخاصة في عصرنا هذا بل قد يفوقه بتطور وسائل االتصال ألشفاهي ويتجاوز كل ما هو مقروء 
فال ميكن أن ينطق بالفصحى املرّتـلة الباحث واألستاذ وأي ناطق بالفصحى في جميع املناسبات 
وخاصة في أحوال اخلطاب التي تستلزم التخفيف واالسترسال. فليس كل خطاب خطبة وقد 
يظن الظان أننا نعني بذلك العامية- لكثرة ما رسخ في األذهان أن التخفيف هو حلن- فالذي 
نعنيه هو الفصحى التي كان يتخاطب بها العرب في حياتهم اليومية ولم تكن لهجات بالضرورة 
والقراءة القرآنية املسماة باحَلْدر، ورويت من األئمة، دليل قاطع على أنها أداء فصيح. وسنرى 

كيف ميكن إحياء هذا األداء الفصيح من جديد.
ومهما كان فانعزال الفصحى - وهي لغة الثقافة- عن احلاالت اخلطابية النابضة باحلياة 
أي احلياة اليومية هو خطير جدا ألنه تبدو بذلك العربية كأنها لغة مصطنعة غير طبيعية. وقد 
اقتنع بعضهم بسبب احتقاره للفصحى بضرورة إقامة العاميات في كل بلد عربي مقام الفصحى 
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للنقص الفظيع الذي تتصف به بالنسبة إلى »حضارة املشافهة« احلديثة. فهذا موقف خطير ألنه 
واملنقبض  املأنوس  التعبير:  األقل في  الدنيا مستويني على  اللغات في  يتناسى هؤالء أن جلميع 
كما قلنا إال أن املجتمع الذي تكثر فيه األمية يبتعد فيه األداء ألترتيلي عن األداء العفوي. والطامة 
الكبرى في ذلك هو أن يصير التخفيف اخلاص بالتخاطب حلنا في اعتقاد أكثر الناس وهذا يجب 

تقوميه عند اخلاصة والعامة وباخلصوص عند املعلمني.
فيكون عندئذ املعلم الذي مينع كل تخفيف – قد نطق به العرب وقرئ به القرآن- جهال 
التخاطب  ألن  حية  احلية.وهي  اخلطابية  احلاالت  هذه  من  الفصحى  إقصاء  في  يساهم  منه)1( 
العفوي يعّم احلياة اليومية. وأخطر من هذا هو أن املسموع من الكالم صار يغطي جزءا كبيرا جدا 
من ميادين الثقافة والعلوم وال ميكن أن يقوم فيه األداء ألترتيلي مقام األداء املستخف. وهذا من 
القوانني الطبيعية ولهذا ينفر أكثر الناس اليوم من استعمال الفصحى ألنهم ال يعرفون منها إال 

الترتيل فكأن الناطق  بها يقرأ من كتاب وهذا بعيد عن العفوية.
اللحن وال  العامية وهو  به  له مبا تتصف  بأن األداء املستخف ليس حلنا وال عالقة  وقلنا   

تتصف العامية باخلفة في األداء إال ألنها تستعمل دوما في التبادل الشفهي ال احملّرر.
هذا وسبب آخر في انعزال الفصحى عن حركة التقدم العلمي العاملي هو التقصير الفظيع 
بل واإلهمال جلانب هام من النشاط اللغوي وهو من جهة: الترجمة ملا يصدر يوميا من البحوث 
ومن جهة أخرى العجز عن تغطية حاجاتنا في ميدان املصطلحات وتوحيد ما هو موجود منها. 
وقد يستغرب القارئ والسامع مما نقول مع وجود حركة للترجمة للكتب العلمية العربية ووجود 
القوائم من املصطلحات التي تضعها املجامع وغيرها ومع وجود املؤسسات املخصصة لهذا الغرض. 
وسنرى أن هذا الذي يصدر غير كاف أبدا وغير مناسب وال يستجيب ملا تتطلبه املواكبة اجلدية 

للتقدم العلمي العاملي.
وأما تعليم اللغة العربية في مختلف املستويات فله سهم أيضا في تأخر العربية وعدم جناحها 
في منافستها للغات األجنبية. وأكبر عيب فيه أنه ال يتجدد كما يتجّدد تعليم اللغات الغربية في 
مضمونه وطرائقه إال قليال وعلى الرغم من وجود كليات التربية وما يجرى في بعضها من البحوث 
في تعليم العربية فإن التحسن املالحظ في تعليم أكثر اللغات ال نحس بوجود ما مياثله في تعليم 

العربية إال ما شذ من ذلك في البلدان العربية.
أما البحث العلمي في اللغة العربية وما يتعلق بذلك فعلى الرغم مما يجري هنا وهناك في 
اجلامعات العربية ومراكز البحوث فاملردود فيه ضئيل إال ما شذ هنا أيضا. ويعرف كل مثّقف أن 

)1( والذي قد يتجاهله املعلمون هو ان العربية الفصحى التي كان يتخاطب بها العرب في زمان الفصاحة السابقة كانت بنفس اخلفة التي تعرفها 
العامية اليوم والدليل على ذلك أوصاف النحاة األولني لها كسيبويه وأهل األداء )علماء القراءات(
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العلوم اللسانية في زماننا قد ارتقت ارتقاء عاليا في البحوث العلمية األساسية منها والتطبيقية 
به العصر قد حصل فيه  وأن كل ما يتعلَّق باللغة من تنمية ومردود في التعليم وتكيُّف مع ما يتطلَّ
م رائع فال بد أن ينظر في هذه العلوم وكم من قسم خاص باللغة العربية جتاهل كل هذا إلى  تقدُّ
ه من أهمية إال القليل. ونرجو أن يتم التعاون بني  اليوم ولم ُيِعر لهذه العلوم احلديثة ما تستحقٌّ
اللغويني العرب فهذا من أخطر ما يكون ملستقبل اللغة العربية.وقد الحظ اجلميع وجود اهتمام 

كبير جدا في األيام األخيرة باللسانيات وهذا شئ إيجابي جدا. 
وسبب آخر يزيد العربية ُعزلًة –زيادة على ما ذكرنـاه- وهو عدم إمكانية التواصل بينها 
وبني غيرها من اللغات الذائعة في العالم ومن ثم انقطاع العربية من مناهل العرفان وسبل الترقي 
العلمي والتكنولوجي. وهذا يحصل عندما يعجز املثقف العربي عن االغتراف من هذه املناهل 
إال  له  ليس  الذي  الباحث  فالعالم  متاما.  لها  أو جلهله  األجنبية  للغات  الضعيفة  ملعرفته  مباشرة 
لغة واحدة ال يستطيع أن يثري، في زماننا هذا،ما قد حصل عليه من املعلومات في اجلامعة. 
فعجزنا عن ترجمة كل ما يصدر بهذه اللغات من البحوث الطالئعية التي ال يليق باألمة العربية 
أن تتجاهلها، فعجزنا هذا –وهو حقيقة ملموسة- يضطرنا أن نتقن اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية 
اضطرارا ال مزيد عليه. وال يكفي في نظرنا أن نضاعف ساعات اللغات في التعليم ما قبل اجلامعي 
بل البد من اتخاذ التدابير احلازمة في ذلك لنجعل كل طالب في البلدان العربية يستطيع في أي 
وقت أن يرجع إلى املراجع العلمية وأحدث البحوث احملررة بإحدى هاتني اللغتني. وسنقترح بهذا 

الصدد بعض االقتراحات التي ستساعد على حتقيق هذه الغاية.

اقتراح جملة من احللول والتدابير
فيما يخص استعمال الفصحى في احلياة اليومية فال نتصور أن ميكن اللجوء إلى األداء الوحيد 
الذي تَعّلَمُه كل واحد منا في املدرسة ألنه أداء ملا ُيقرأ ال ملا ُينطق عفويا فهو ترتيل وحتقيق وال يكون 
مستساغا إال في »موضع االنقباض« أي في ترتيل القرآن وإلقاء اخلطب واحملاضرات. فاملدرسة ال 
تعلم األداء املنطوق املسترسل بل وال يعرفه املعلمون ألنهم أيقنوا أن للعربية نوًعا واحًدا من األداء 
وهو الذي يعلمونه لتالميذهم. واستمّر ذلك منذ قرون فقد كان املعلم يبالغ في بيان اإلعراب فيمّد 
ما كان يجب قصره في التخاطب العادي وميطط أصوات احلركات ويبنّي وال يدغم أبدا ما يجوز 
فيه اإلدغام وغير ذلك من املبالغات. واملعلم معذور في ذلك ألنه غيور على العربية ويخشى دائما 
أن تشبه الفصحى العامية من جميع اجلوانب حتى ليمنُع أن يستعمل التلميذ الكلمات الفصيحة 
املبتذلة في العامية. وبدأ ذلك منذ زمن بعيد فقد حكى اجلاحظ في كتابه البيان أنهم »كانوا يرّوون 
اإلعراب«)272/1(.  وحتقيق  الصوت  برفع  ويأمرونهم  املتناقالت  ويعلمونهم  األرجاز  صبيـانهم 
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الناطقني بالفصحى من املولّدين ويسميهم باملتشدقني  ويروي اجلاحظ ما كان تعّود عليه بعض 
وأصحاب التقّعر وهم ميثلون طبقة من معاصريه من الذين اكتسبوا العربية بالتعليم فكان أداؤهم 
للفصحى في الغالب ينقصه في املشافهة ما كانت تتصف به من اخلفة لغة الفصحاء السليقيني. 
وقد وصف العلماء هذه اخلفة. جاء في كتاب »نثر الدّر« للوزير أبي سعيد اآلبي:»قال أبو العيناء: 
ما رأيت مثل األصمعي، أنشد بيتا من الشعر فاختلس اإلعراب. ثم قال: سمعت أبا عمرو بن العالء 
ْرج وحدثني عبد اهلل بن سوار أن أباه قال: العرب جتتاز باإلعراب اجتياًزا.  يقول: كالم العرب الدَّ
وحدثني عيسى بن عمر أن ابن أبي إسحاق قال: العرب ترفرف على اإلعراب وال تتفيهق فيه. 
وسمعت يونس يقول:العرب تشاّم اإلعراب وال حتققه وسمعت اخلشخاش بن احلباب يقول: إعراب 
العرب اخلطف واحلذف« )ص 154/7-155( ولم يكْن هذا خاصا باإلعراب فقد وصف سيبويه 
ما ُيسمى باالختالس للحركات ويحصل في صلب الكلمة )الكتاب، 297/2(. فهذه اخلاصية 
التي امتاز بها األداء العفوي العربي هو الذي تناسـاه املعلمون –وحتى العلماء في زماننا. ولم يكن 
ر خاصا باملتكلمني العاديني فقد أصاب أيضا بعض القراء. فقد قال ابن مجاهد:«قال محمد  التقعُّ
بن الهيثم: واحتّج من عاب قراءه حمزة بعبد اهلل بن إدريس أنه طعن فيها. وإمنا سبب هذا أن رجال 
ممن قرأ على سليم حضر مجلس ابن إدريس فقرأ فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها إفراط في املّد والهمز 
وغير ذلك من التكلف املكروه. فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه«)كتاب السبعة،77(. وميكن أن 
نذكر هاهنا بعض األمثلة لهذا التخفيف. ففيما يخص اختالس احلركات فإن العرب، كما مّر بنا، 
كانوا يكثرون من االختالس للمصوتات وأصح األمثلة لذلك هي أمثلة سيبويه: يضربها«)1( ومن 
مأمنك »وإلى بارئكم« )297/1( وكذلك: اسم موسى وابن نوح. وأما الهمزة فلها ثالثة أنواع من 
التخفيف كما هو معروف: احلذف مثل بيرومومن وجعلهـا بني بني مثل سال وقلبها. وأما اإلدغـام 
لك – مذ زمان >  البـا ابعث ذلك > ابعذَّ بني كلمتني فمثل:أكرم به  >أكرّبه -انعت طـالبا > انعطَّ
مان وغير ذلك. وقلب احلروف كثير أيضا مثل أشدق > اْجدق – أصدق> اصدق. وأما الوقف  ُمزَّ

فهو يشمل جميع املستويات وعدم الوقف هو حلن في اآلدائني معا.
هذا والذي نقترحه لالستجابة ملا يتطلبه العصر من التواصل الشفاهي الشامل فهو إعادة 
بسبب  بالدارجة  العامية  )وسميت  اإلدراج  أو  ْرج  بالدَّ املسّمى  األداء  لهذا  التعليم  في  االعتبار 
)بشرط  عليه  هو  ما  على  اآلخر  األداء  إبقاء  مع  باحلْدر(  القراء  عند  ويسمى  املستخفة  التأدية 
تنقيحه واالعتداد بالوقف فيه(. وهذا يحتاج أن يصدر بشأنه قرار في املستوى العربي الدولي 

)1( قال أبو عمرو الداني في احملكم:«فلتجعل عالمة احلركة املختلسة إن كانت فتحة نقطة فوق احلرف وإن كانت كسرة نقطة حتته وإن كانت 
ضمة نقطة فيه أو أمامه« )ص 45-44(.
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وُيعّد له الُعّدة في القطاع املعنى بالتعليم. فمن الضروري أن تخصص له ِحَصص في دروس الّلغة 
العربية في املستويات األولى وُيستعان في ذلك بالوسائل السمعية البصرية وكذلك في مستوى 
تكوين املعلمني مع التنبيه الدائم أن هذا األداء هو فصيح ويختص به التخاطب ألشفاهي العفوي 
أنس وال  مقام  املستديرة واألحاديث وكل  واملوائد  واألفالم  للمسرحيات  ويليق مثال  احملرّر  غير 

يحل أبدا محل األداء اآلخر الذي يقتضيه املقام املناسب له.
للغة ذاتها بتجديـــد جذري لطرائق  بالنسبة  التعليمي  التجديــد  يّدعـــم هذا  والبـــد أن 
تعليم العربية وهذا يرتبط أشد االرتباط بالبحث العلمي في تعليم العربية وهو متوقف عليه. 

وسنعود إلى ذلك فيما يلي.
الهدف  أن  إال  احملاوالت  املصري مبثل هذه  املجمع  يقوم  فقد  العامية  أما محاولة تفصيح 
يختلف: فالتعليم العادي للغة العربية يجب في نظرنا أن يعتّد باألدائيني املسترسل واملنقبض 
اللذين عرفهما السليقيون ممن أخذت منهم اللغة )وهما موجودان في جميع اللغات( وكالهما 
ينتمي إلى العربية الفصحى وغياب األداء املسترسل الفصيح يؤدي إلى تعميم العامية في جميع 
املقامات واستبدادها بها من تلك التي يسود فيها االسترسال حتى في تدريس العربية الفصحى 
العامية وهو أمر جد طبيعي وينبغي أن  نفسها: يستريح املعلم بلجوئه من األداء املنقبض إلى 
نلوم أنفسنا وال نلومه هو ألننا لم نعِلّمه كيف يحّدث غيّره بالفصحى املسترسلة في املقامات 

التي تستلزم ذلك.
وأخطرها  الوسائل  أهم  من  فهو  العربية  إلى  والتكنولوجيا  العلوم  نقل  يخص  فيما  أما   
لرفع املستوى الثقافي للمواطن العربي وبالتالي لترقية لغته العربية. وقد قلنا أن حركة الترجمة 
ضعيفة جدا في الوطن العربي ألسباب كثيرة منها عدم التدعيم املادي والتقني  لهذه احلركة على 
اإلطالق )إال في بعض املؤسسات القليلة( وفقدان التكوين في الترجمة في أكثر البلدان العربية 
)ومدرسة واحدة في البلد الواحد غير كاٍف أبدا(وألنه لم جتعل السلطة عندنا دور الترجمة في 
للعلوم. فاالطالع على  الترجمة  التي ال مناص منها ونعني بذلك  الضروريات  أعلى مرتبة من 
أحدث ما يتوّصل إليه العلماء من األفكار والنظريات والتحقيقات واإلجنازات هو أمر حيوي في 
زماننا وال أتصور باحثا ال يرجع إلى ما جّد من جديد في تخصصه باستعمال شبكة االنترنت 
وغيرها من الوسائل احلديثة. ثم ملاذا يحاول بعض إخواننا أن يترجم هو وحده كتابا في الفيزياء 
أو الكيمياء فيطول عمله إلى عدة سنوات أحيانا فيصير محتوى الكتاب قد جتاوزته االكتشافات 

وما جّد من النظريات.
فالذي نقترحه هو أن ينشأ في كل مؤسسة علمية في الوطن العربي –كاجلامعات واملعاهد 
ومراكز البحوث- قسم خاص لترجمة ال الكتب فقط بل أهم وأخطر البحوث واملقاالت العلمية 
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الصادرة في كل وقت على املستوى العاملي وذلك في إطار منسق تتكفل بتنسيق العمل فيه هيئة 
عليا من العلماء على مستوى احتاد اجلامعات وغيرها ويتعاون في ذلك مع املركز للترجمة التابع 
مقاييس موضوعية  على  باالعتماد  الفور  ترجمته على  ما البد من  اختيار  من  والبد  لألليكسو. 

وبتخطيط مناسب.
وفيما يخص توحيد املصطلحات فلئن كانت املؤسسات املهيأة لذلك قد بذلت مشكورة 
جهودا طيبة في ذلك إال أنه البد أن يرجع اإلقرار النهائي للمصطلحات إلى احتاد املجامع اللغوية 
فهذا ال ميكن أن يتكفل به إال احتاد املجامع اللغوية العربية فهو ميثل كل املجامع العربية وكل 
مجمع لغوى في كل بلد يعتبر أعلى هيئة علمية يحق لها أن تقر املصطلحات. والذي نقترحه 
زيادة على ذلك، هو أن ُيطّور االحتاد طريقة التوحيد باالعتماد على االستعمال احلقيقي للغة 
ما  وإقرار  باألمر.  املعنيني  االختصاص  أهل  إلى  بالنسبة  الواسع  االستفتاء  إلى  وباللجوء  العربية 
تختاره األغلبية منهم وبالرجوع إلى الذخيرة العربية للتثبت من مدى استعمال األلفاظ املختلفة 
للمصطلح الواحد في الوطن العربي من جهة والبحث في الذخيرة عما استعمله العرب مما هو 

قريب من املصطلح األجنبي الذي ال يوجد له مقـابل عربي من جهة أخرى..                   
أما فيما يخص البحث العلمي في اللغة العربية فهذا أيضا له خطورته والذي نتصوره 
العربية  في  فالبحث  اجلوانب.  أو  االختصاصات  املتعّدد  اجلماعي  البحث  هو  لهذا  منوذج  كأجنع 
يجري  الذي  امليدان  أو  للمادة  شامل  غير  وُجزئي  الوسائل  وِحَرفي  فردي  بحث  هو  التقليدي 
فيه. أما ما نقترحه للغة العربية فهو أن يتعاون على إجناز البرنامج الواحد في املؤسسات العلمية 
املعينة عدد كاٍف من الباحثني ينتظمون على فرق لكل فريق منها تخصص وجانب من البحث. 
ومجموعة الفرق تتعاون على حتقيق هدف أو مجموعة أهداف ال ميكن أن حتقق إال مبساهمة 
اجلميع. فهذا هو البحث الناجع الذي يتجاوز بحوث األفراد املنقطعني بعضهم عن بعض. أما 
الوسائل فقلما رأينا باحًثا يلجأ إلى املسح الشامل للمعطيات القدمية أو احلديثةباالعتماد على 
الباحث  بيت  في  إال  مكان  في كل  اليوم  احلاسوب  دخل  فقد  احلديثة.  التكنولوجية  الوسائل 
اللغوي عندنا إال القليل منهم. وقد سمعنا أعضـاء االجتاهـات العلمية املختلفة يذكرون ضرورة 
أقول  -ال  العلمية  واملناهج  استعماله  من  األهداف  بالضبط  يذكرون  وال  احلاسوب  استعمال 
التقنية- التي يحتاج إليها الباحث في اللغة العربية لالستفادة من احلاسوب وقد ال يعرف كيف 

يستفيد باحلاسوب ال كمهندس بل كلغوي.
ثم أخطر من هذا هو أن يقوم ببحث يحتاج فيه إلى آالف النصوص كالبحث في تطور 
معاني املصطلحات وسائر األلفاظ األساسية في ميدان معني. وال يفكر في إيجاد ما ال بد منه 
علميا ومنهجيا في هذه احلالة وهي مدّونة كبيرة من النصوص. والذي نعرفه هو أنه لم يؤلف 
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اليوم معجم في العالم غير الوطن العربي بالطريقة العلمية )غير التجارية فقط( إال باالعتماد على 
مدونة فهي املرجع العلمي لكل ما يوجد في املعجم. وحتى معاجم املصطلحات التي يقترحها 

واضعها أو واضعو املعجم فال بد لها من نصوص كمرجع موضوعي لها.
وقد اقترحنا قدميا إنشاء مدونة لالستعمال احلقيقي للغة العربية سميناه بالذخيرة العربية 
املسعى  وفق  العرب.وقد  املواطنني  كل  منه  ليستفيد  االنترنيت  شبكة  على  موقع  لها  ويكون 
لتحقيقه وهو اآلن على وشك اإلجناز والذي نتمناه هو أن يتعاون جميع العلماء في إجنازه بدون 

استثناء إن شاء اهلل.
والبحث العلمي في اللغة العربية ال ينحصر في البحث عن تطور معاني الكلمات الن 
للغة جوانب شتى: فهي أصوات وهذه األصوات أدلة متواضع عليها للداللة على املعاني ولها 
نظام خاص واللغة أداة للتبليغ فاستعمالها يستحق أيضا النظر فيه علميا إذ له قوانني وهي غير 

القوانني الباطنية التي يخضع لها نظامها وللكالم اضطرابات مرضية أيضا 
وهو ميدان هام جّدا ألنه ميّكن للباحث أن يكتشف من الظواهر وأسرارها ما لم يجده في 
املتكلم السوّي . ولتعليم اللغة مشاكل عويصة حتتاج أن ينظر فيها النظر العلمي.وكل هذا يحتاج 
إلى أن تشترك في البحث فيه االختصاصات املتنوعة من اللساني إلى اإللكتروني إلى الرياضي إلى 

الفيزيولوجي و الطبيب وعالم النفس وعالم االجتماع واملربي)1(.
وال ميكن أن يعمل هؤالء معا ويتعاونوا على إجناز شئ ملموس ومفيد إال إذا كان كل 
في  أسرار  من  تكتشفه  وما  العلمية  احلقائق  من  اللسان  علوم  تثبته  مبا  علم  على  منهم  واحد 
الظواهر اللسانية كما يجب أن يكون أيضا كل واحد منهم قادًرا على استعمال الطرق احلديثة 
في جمع املعطيات و ترتيبها و رصدها باللجوء إلى احلاسوب وغير ذلك مما صار اآلن ضروريا في 

البحث العلمي.
أما البحث اخلاص مبضاعفة مردود تعليم العربية فقد يقتصر بعض اإلخوان على احملاوالت 
التي صدرت من بعض العلماء في القرن املاضي كالرجوع، كما يقولون، إلى الطريقة االستقرائية 
وترك غيرها. واحلق أن الطريقة التي نريدها ناجعة اليكتفي فيها بنهج واحد كما تبينه التجارب 
التي أجريت في تعليم عدة لغات غير العربية. والذي نقترحه هاهنا هو البحث املعتمد على 
جتربة منتظمة للطرائق  والنـزول في ذلك إلى امليدان وبفرق من الباحثني املتخصصني في تعليم 
منهج  وأجنع  بالفرنسية(.  الديداكتيك  يسمى  ما  وهو  بذاته  قائما  علما  اآلن  اللغات)وأصبح 
في ذلك هو التجربة املقارنة ألكثر من طريقة وألكثر من لغة. ويجب في نظرنا االعتداد بالنظرية 

)1( وميكن أن تفتح لذلك أقسام في بعض اجلامعات أو مراكز جتمع هذه التخصصات حول هدف واحد وهو ترقية اللغة العربية.
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اللسانية التي اعتمد عليها في وضع الطريقة التعليمية إذ ال بد من نظرية لسانية توّجه الباحث 
اجتماعية( من جهة أخرى.  تعليمية )ونفسانية  ونظرية  أجنع طريقة من جهة  بحوثه عن  في 
وأحسن النظريات العلمية هي أقدرها على تفسير الظواهر الكثيرة وأكثرها استجابة ملا تتطلبه 

الصياغة املنطقية الرياضية ومن ثم ما يتطلبه احلاسوب في ميدان العالج اآللي للمعلومات.
ومن هذه النظريات اللسانية التي ميكن أن تستجيب ملتطلبات الصياغة املنطقية الرياضية 
ومن ثم ملا يتطلبه العالج اآللي نذكر القراءة اجلديدة ملا تركه اخلليل بن أحمد وسيبويه وكل 
القراءة اجلديدة تكّون اآلن نظرية  القدمية. وهذه  املدرسية اخلليلية  الذين تتكون منهم  النحاة 
متكاملة سموها بالنظرية اخلليلية احلديثة. والذي نقترحه هو أن يطلع  على هذه النظرية وكيفية 
استثمارها كل من يرغب في ذلك من الطالب والباحثني وذلك في إطار التعاون بني املؤسسات 

العلمية العربية.
أما إثراء العربية باملعلومات احلديثة في أحدث صورها فاملبدأ عندنا في ذلك هو أال تبقى 
العربية مقطوعة الصلة عن غيرها من اللغات بجهل أهلها من العلماء بهذه اللغات أو عجزهم بكيفية 
أو بأخرى عن استغاللها كوسيلة القتناء املعرفة من جهة ومن جهة أخرى أال يقوم أي تعليم جامعي 
في العلوم والتكنولوجيا في املؤسسات التي لم ُتعّرب تعليمها على اللغة األجنبية وحدها بل أن 
تكون العربية موجودة في كل تعليم للعلوم أيا كان وذلك إن لم ميكن التعريب لكل املواد لسبب من 

األسباب. فاخلطر كل اخلطر أن يتم التعليم للعلوم بلغة واحدة وأن تكون هذه اللغة غير العربية.
األجنبية هو جّد ضروري ومفيد في  واللغات  العربية  بني  الوثيق  فالتواصل  ومهما كان 
عصرنا هذا. والواقع أنه ال يوجد من يتقن اللغة األجنبية إال من درس على األقل مادة واحدة بهذه 
اللغة فمعرفة اللغات الناجعة مرتبطة بالدراسة ولو مادة واحدة بهذه اللغة. وقد بينت التجربة أن 
ما يتعلمه الطالب في الثانوي من اللغة األجنبية ال يكفي أبدا ليتمكن من الرجوع إلى املراجع 

األجنبية بكيفية ناجعة.
فالنقص في نظرنا هو في التكوين العلمي الذي يعتمد كله في جميع أشكاله على لغة 
واحدة. فالباحث الذي ال يستطيع أن يتابع محاضرة باللغة األجنبية وال يستطيع أن يرجع إلى 
مرجع أجنبي وال يستطيع أن يرجع إلى شبكة االنترنت قد أغلق على نفسه في عصرنا هذا جميع 
أبواب الترقي العلمي والتكنولوجي وحقق التقوقع الذي ما يزال يتضّرر منه املثقف. وكذلك هو 
األمر بالنسبة إلى اللغة العربية فإن منعت من أن تكون لغة التعليم للعلوم والتكنولوجيا وُأقصيت 
عن هذا امليدان فستنزوي بل وستزول كلغة حية. ونعوذ باهلل من هذا املصير الذي سيؤدي إلى 
تالشي الرباط الوحيد الذي يربطنا معشر العرب، والذي يحلم به االحتاد األوربي على الرغم من 

قوته وسؤدده.
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وأصبح  اقتراح  كبير كان مجرد  عربي حضاري  إلى مشروع  ثانيا  باإلشارة  مقالنا  ونختم 
واحلمد هلل مشروعا عربًيا إقليمًيا وهو بصدد االجناز وهو مشروع »الذخيرة العربية« أو»االنترنيت 
العربي«. وهو قاعدة معطيات )محوسبة( أو بنك آلي من النصوص سوف يجمع اإلنتاج الفكري 
العربي القدمي )التراث( واحلديث وما يتميز من اإلنتاج العلمي العاملي منقوال إلى العربية ويكون 
كل هذا في متناول أي مواطن عربي في أي مكان وأي وقت وبأقصر الطرق فيلجأ إليه التلميذ 
الصغير أو املراهق لعدم فهمه لدرسه الذي تلقاه في مدرسته أو يكون عليه عمل كّلف به ويحتاج 
إلى معلومات خاصة فيحصل عليها في احلني ويلجأ إليه العالم البحاثة ألنه يحتاج أن يلّم في كل 
وقت على أحدث ما توصل إليه الباحثون من اختصاصه وقد ال يصل إليه هذا إال بعد مرور زمن 
طويل. ويكون التراث العربي في متناول كل من يسأل عن معلومة تخص إنتاج علماؤنا القدامى. 
والفرق بني هذه الذخيرة وغيرها من مصادر العلم هي في كون العالقة بينها وبني طالب معلومة 
مخصوصة هي عالقة تفاعل: يسأل السائل وُيجيب بعد بحثها عن اجلواب. وكل ذلك بالعربية. 

وال شك أن العربية تستفيد من ذلك بترقية املستوى الثقافي للشعوب العربية عامة. 


