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 البحث ملخص
ينطلق ىذا البحث من أف اللغة العربية ىي مصدر الثقافة اإلسالمية. كالعالقة بُت اللغة العربية كالثقافة 
اإلسالمية عالقة ذات رحم، فبينهما تالـز ال ينفك، فاللغة العربية كعاء الدين، هبا جاء كالـ اهلل، كهبا 

ربية كاؼبد اؼبعريف اإلسالمي كالًتبية نطق رسولو كأغراض ىذا البحث ىي ؼبعرفة العالقة بُت اللغة الع
اإلسالمية. كالطريقة اؼبستخدمة ىي الطريقة الوصفية التحليلية كأساليب صبع بياناهتا الدراسات اؼبكتبية. 

الًتبية اإلسالمية تثرم بوساطة اللغة العربية، ألف أكثر دعائمها كركائزىا تستند كنتيجة ىذا البحث ىي 
كتوبة باللغة العربية، كمن أنبها القرنف الكر م كالسنة النبوية الشريفة، فال إىل مصادرىا األساسية اؼب

انفصاؿ بينهما كبُت اللغة العربية. يستوجب فهم ركائز الًتبية اإلسالمية اليت تستمد من القرنف الكر م 
تتم إال من خالؿ  كالسنة النبوية اإلؼباـ الواعي باللغة العربية. كمن اؼبسٌلم بو أف الًتبية اإلسالمية ال

ترشيخ ركائزىا الرصينة، كىي ترجع أساسيا إىل ما يهديو اهلل كرسولو يف القرنف الكر م كالسنة النبوية. كال 
يتم تفهمها كامال تاما إال من خالؿ إتقاف اإلحاطة بلغتهما. كمغزل القوؿ إف اللغة العربية تلعب دكرىا 

مية بوصفها كسيلة جادة الكتشاؼ ما يتعلق هبا من مصادرىا كأنبيتها يف ترشيخ الركائز  للًتبية اإلسال
 اؼبكتوبة باللغة العربية كبو القرنف الكر م كالسنة النبوية أك اؼبصادر األخرل.

ABSTRACT 

This study stems from the assumption that Arabic is the source of Islamic culture. 
the Relationship between them is so close and indeed they are inseparable. Arabic 
serves as a vessel of Islam and it goes without saying that it is used to deliver 
Qur'an. In addition it is used by the prophet for communication. The purpose of 
this study is to determine the extent of the relationship between Arabic and Islamic 
thought particularly Islamic education. This study applied library research by 
examining the discourse and literature related to the research problem put forward. 
The results of this study reinforce the influence of Arabic on the development of 
Islamic education particularly its influence in studying and exploring the Islamic 
sciences. The  establishment of various Islamic educational institutions as a place to 
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learn Arabic , Islamic thought and other Islamic sciences supports the result of this 
study. 
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 مقدمةال
فإذا كانت األمم كالشعوب تفاخر بلغاهتا، كتقدـ ؽبا كل الوسائل اؼبادية كاؼبعنوية لتنميتها 

ىويتها ، كمنبع عزىا، فإف اللغة العربية ىي اللغة العاؼبية اليت اختصها اهلل تبارؾ كالعناية هبا؛ ألهنا مصدر 
كتعاىل من بُت اللغات لتكوف لغة لكتابو العزيز، اؼبصدر األكؿ للتشريع، كىي لغة العبادة للمسلمُت، 

ثرت مئات الذين ذباكزكا اؼبليار كثالث مئة مليوف، فحفظها اهلل من التغيَت كالتبديل، يف حُت اند
اللغات، كما ذاؾ إال غبفظ اهلل تعاىل لكتابو العزيز: إنا كبن نزلنا القرنف كإنا لو غبافظوف )يوسف 

[ُِ :]ِ) 
كمن قد م الزماف كعلى مر العصور اجتهد العلماء كاؼبربوف كاؼبخلصوف يف العناية بلغة القرنف 

ربية كالثقافة اإلسالمية عالقة ذات رحم، فبينهما كالعالقة بُت اللغة الع .الكر م، تعليمان كتطويران كتأليفان 
 .تالـز ال ينفك، فاللغة العربية كعاء الدين، هبا جاء كالـ اهلل، كهبا نطق رسولو

كمن منطلق ىذا التالـز جاءت فكرة البحث عن أثر اللغة العربية يف اؼبد اؼبعريف اإلسالمي 
للغة العاؼبية اليت ىي مصدر الثقافة اإلسالمية، كالًتبية اإلسالمية، لنقف كقفات كتأمالت حوؿ ىذه ا

كاليت انطلق عرب أثَتىا الوحي الرباين ليمأل ىذا الكوف صباالن كهباء، كليعلو ىذا الدين اإلؽبي العظيم، 
تىكيوفى ًمنى اٍلمينًذرًينى * كىًإنَّوي لىتىنزًيلي رىبِّ اٍلعىالىًمُتى * نػىزىؿى بًًو الرُّكحي اأٍلىًمُتي * عىلىى قػىٍلًبكى لً : كصدؽ اهلل القائل

( القرنف الكر م ُ  :( كسيتناكؿ اغبديث اؼبباحث التاليةُٓٗ-ُِٗ[: ِٔبًًلسىافو عىرىِبٍّ مًُّبُت )الشعراء ]
( احملافظة على اللغة العربية من الضياع، كالبعد عن ّ( اللغة كالدين كالثقافة؛ ِكأثره يف اللغة العربية؛ 

دكر ( ٓ( التحديات اؼبعاصرة اليت تواجو اللغة العربية؛ كْاللغة العربية منها؛  اللهجات العامية كزبليص
 اللغة العربية يف ترشيخ ركائز الًتبية اإلسالمية.

 البحث

 القرآن الكريم وأثره في اللغة العربية

إف حديثنا عن القرنف الكر م كأثره يف اللغة العربية، حديث ذك شجوف، فالقرنف الكر م عرِب 
اؼببٌت فصيح اؼبعٌت، اختار اهلل تعاىل لكتابو أفصح اللغات فقاؿ تعاىل: إنا جعلناه قرننان عربيان )الزخرؼ 
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* بلساف عرِب مبُت  (، كقاؿ تعاىل: نزؿ بو الركح األمُت * على قلبك لتكوف من اؼبنذرينّ[: ّْ]
[: ّٗ(، كقاؿ تعاىل: قرننان عربيان غَت ذم عوج لعلهم يتقوف )الزمر ]ُٓٗ-ُِٗ[: ِٔ)الشعراء ]

ِٖ .) 
كمن الراجح أف اللغة العربية ىي أقدـ اللغات على اإلطالؽ، كما بينت الدراسات اغبديثة 

عبنة، كما كرد يف اغبديث: "أىًحبوا العرب كأهنا اللغة اليت عٌلم اهلل هبا ندـ األظباء كلها، كىي لغة أىل ا
 (.ٕٖ/ ْركاه اغباكم يف اؼبستدرؾ، لثالث: ألين عرِب، كالقرنف عرِب، ككالـ أىل اعبنة عرِب )

كمن ىذا اؼبنطلق قبد الثعاليب يعرب عن ىذه اللغة أبلغ تعبَت فيقوؿ يف مقدمة كتابو الشهَت فقو 
أحب رسولو ؿبمدان"، كمن أحب الرسوؿ العرِب أحب العرب،  اللغة كسٌر العربية: "من أحب اهلل تعاىل،

كمن أحب العرب أحب العربية، كمن أحب العربية عٍت هبا، كثابر عليها، كصرؼ نبتو إليها، كمن ىداه 
اهلل لإلسالـ كشرح صدره لإليباف، كنتاه حسن سريرة فيو، كاعتقد أف ؿبمدان خَت الرسل، كالعرب خَت 

اللغات كاأللسنة، كاإلقباؿ على تفهمها من الديانة، إذ ىي أداة العلم، كمفتاح األمم، كالعربية خَت 
التفقو يف الدين، كسبب إصالح اؼبعاش كاؼبعاد، كلو مل يكن يف اإلحاطة خبصائصها، كالوقوؼ على 

صَتة ؾباريها كمصارفها، كالتبحر يف جالئلها كدقائقها إال قوة اليقُت يف معرفة إعجاز القرنف، كزيادة الب
الثعاليب، يف إثبات النبوة اليت ىي عمدة اإليباف، لكفى هبا فضالن وبسن أثره، كيطيب يف الدارين شبره" )

  .(َُ، ص. ُّٖٗ
كمن ىنا اكتسبت اللغة العربية اؼبكانة العظيمة كاػبلود السرمدم، قاؿ اهلل تعاىل: إنا كبن نزلنا 

هلل تعاىل كتابو وبفظ اللغة العربية، فهي باقية ببقائو (. فبحفظ اٗ[: ُٓالذكر كإنا لو غبافظوف )اغبجر ]
إىل يـو الدين، كال أدؿ على ما أحدثو كتاب اهلل تعاىل يف ىذه اللغة من اغبفظ، كالثبات، كالدكاـ، كقوة 
اللغة كالرقي هبا كبو الكماؿ، كما اكتسبتو من اليسر كالسهولة، كصباؿ اللفظ كالعبارة، كما سبيزت بو يف 

 .ت كالًتاكيب، كحسن األساليبالدالال
فاللغة العربية سبتاز خبصائص ذبعلها تنفرد هبا عن غَتىا بصفات كمزايا زبصها من حيث ىي 
لغة. سواء أكانت يف مفرداهتا من حيث الغزارة كحسن التأليف مثالن، أـ يف معانيها من حيث دقة 

ساليب من حيث إحكاـ الًتكيب، كمن التعبَت أك عالقات التناسب بُت األلفاظ كاؼبعاين، أـ يف األ
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حيث سعة التصرؼ، كالقدرة على مالحقة كجوه اؼبعاين، كدرجاهتا، كألجل ذلك ربدث كثَت من 
العلماء السابقُت عن ىذا األمر، فوصفوا اللغة العربية بأهنا أكسع اللغات، كأهنا من أحسنها تأليفان، كأهنا 

ربتاج إىل بياف كتوضيح دقيق، كقد أحصى ذلك اختصت باإلعراب، كىكذا، كىذه أحكاـ ؾبملة 
 .الدكتور ؿبمد حبل يف كتابو خصائص اللغة العربية تفصيل كربقيق

(: "كال بد أف نذكر الدليل على أف العرب أنطق، كأف لغتها أدؿ، ِٓٓيقوؿ اعباحظ )ت. 
دليل على أف كأف أقساـ تأليف كالمها أكثر، كاألمثاؿ اليت ضربت فيها أجود كأيسر. كأف نذكر ال

البديهة مقصورة عليها، كأف االرذباؿ كاالقتضاب خاص فيها، كما الفرؽ بُت أشعارىم كبُت الكالـ 
الذم تسميو الرـك كالفرس شعران.."، كيف موضع نخر يقوؿ: "البديع مقصور على العرب، كمن أجلو 

 (.ٓٓ/ْص.  ،ُٕٓٗفاقت لغتهم كل لغة، كأربت على كل لساف"، كىو يقصد بالبديع علم البياف )
(: "كإمبا يعرؼ فضل القرنف من كثر نظره كاتسع علمو كفهم ِٕٔكيقوؿ ابن قتيبة )ت. 

مذاىب العرب كافتناهنا يف األساليب، كما خص اهلل بو لغتها دكف صبيع اللغات. فإنو ليس يف صبيع 
لدليل على نبوتو بالكتاب" األمم أمة أكتيت من العارضة، كالبياف كاتساع اجملاؿ ما أكتيتو العرب إقامة ا

كبٌُت أف من خصائص العربية البياف، كزيادة حركؼ اؼبباين يف العربية عنها يف غَتىا، كاإلعراب، كالشعر، 
كالعركض، كتغَت بعض حركؼ الكلمة بقدر ما تغَت من مدلوؽبا كبو: النضح، كالنضخ، كىو ما ظباه 

و )ضيٍحكة( بالضم، ك)ضيحىكة( بضم ففتح، كذكر ابن جٍت التصاقب، كارتباط الداللة بالصيغة يف كب
ذلك ابن فارس كأضاؼ أيضان الًتادؼ، ككذلك اإلماـ الشافعي، كالزجاجي كالفاراِب كغَتىم )حسن 

 (. ّٔ-ِٓ، َِ-ُٗ، ص. ُٖٕٗحبل، 
 :كبعد ىذا يبكن أف لبرج بعدد من اػبصائص اليت امتازت هبا اللغة العربية، من أبرزىا ما يلي

(، ُٓٗ[: ِٔقد كصف اؼبوىل سبحانو القرنف بأنو نزؿ بلساف عرِب مبُت )الشعراء ]البياف: ف -ُ
كىذا كما قاؿ ابن فارس أبلغ ما توصف بو اللغة، كىو البياف، فهو رأس كظائفها كأخص ما 
تراد لو، كىو دليل على ربقق ىذه الصفة فيها على أكمل الوجوه، كمن مث كانت أكمل 

 .اللغات
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ؼبعاف ؾبتمعة األصوؿ، متشعبة الفركع، كاؼبراد بذلك الكشف بالعبارة كالبياف اسم جامع 
اللغوية عما يقع يف النفس من مشاعر كخواطر كفكر تتعلق باألشياء احمليطة، أك اليت تتولد يف 
اغبس الباطن بوجو عاـ، يقوؿ اعباحظ: "كالبياف اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع 

ىت يفضي السامع إىل حقيقتو، كيهجم على ؿبصولو  اؼبعٌت، كىتك اغبجاب دكف الضمَت ح
-ّٕ، ص. ُٖٕٗكائنان ما كاف ذلك البياف، كمن أم جنس كاف الدليل )حسن حبل، 

ّٖ.) 
البناء الداخلي للغة: حيث قامت اللغة العربية على قواعد كأصوؿ ثابتة، سواء من الناحية  -ِ

اؼبعجم، أك يف فقو اللغة كعلومها، كىذا النحوية أك الصرفية، أك الصوتية، أك البالغية، أك يف 
يدؿ على اتساع اللغة ككثرة مفرداهتا كتنوع اغبقوؿ الداللية ككثرة اؼبعاين اؼبتصلة هبا، كألجل 
ذلك بنيت أكثر كلماهتا على ثالثة أحرؼ، كقليل منها على أربعة أك طبسة حىت ال يطوؿ 

تتابع عدة كلمات يف العبارة الواحدة،  النطق كيعسر، كما مل يكثر من األلفاظ الثنائية خشية
فيضعف منت الكالـ، كوبدث فيو ما يشبو التقطع لتوايل األلفاظ اؼبكوف من حرفُت فقط 

 (ِٓق، ص. ُِْْ)ؿبمد الشنطي، 

زيادة حركؼ اؼبباين: فبا سبتاز بو اللغة العربية كزبتص بو دكف اللغات األخرل عدد أحرفها   -ّ
ان، كىذا ال يوجد يف لغة أخرل، ككذلك حرؼ الضاد اليت اليت بلغت شبانية كعشرين حرف

لقبت بو اللغة العربية )لغة الضاد(، كأصبح علمان عليها نظران ألنو ال يوجد يف لغة أخرل، 
كاؼبراد حبرؼ اؼبباين اغبركؼ اليت يًتكب منها الكالـ أم اغبركؼ األجبدية ؾبردة. يقوؿ ابن 

نية كعشرين حرفان، كىي أقصى طوؽ اللساف، كألفاظ قتيبة: "كألفاظ العرب مبنية على شبا
صبيع األمم قاصرة شبانية كعشرين. كلستي كاجدان يف شيء من كالمهم حرفان ليس يف حركفنا 
إال معدكالن عن ـبرجو شيئان، مثل اغبرؼ اؼبتوسط ـبرجي القاؼ كالكاؼ، كاغبرؼ اؼبتوسط 

 ."ـبرجي الفاء كالباء
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ينطق من اغبركؼ يكتب، كما ال ينطق ال يكتب إال يف بعض كمن األمور اؼبالحظة أف ما 
الكلمات القليلة، كذلك أف ىذه اغبركؼ استوفت صبيع أجهزة النطق عند اإلنساف، كقد 

 (.َّق، ص. ُُِْأكد على ذلك كثَت من علماء فقو اللغة كالصوتيات )أضبد علياف، 
عبت شبرات العقوؿ، كجهود العلماء يف الشمولية غبقوؿ اؼبعرفة اإلنسانية: فاللغة العربية استو  -ْ

ـبتلف حقوؿ اؼبعرفة اإلنسانية كالعلـو الطبيعية، كمن يتأمل التاريخ اإلسالمي يف العصر 
العباسي فقط يلحظ كيف استوعبت اللغة العربية الكثَت من الكتب اليونانية كالفارسية 

وطات العربية اليت مل ربقق كمل كاؽبندية، كما أف اؼبكتبات يف ـبتلف أكباء العامل تزخر باؼبخط
تطبع حىت اآلف، كالتاريخ مليء باألخبار عن اىتماـ اؼبستشرقُت كغَتىم من علماء الشرؽ 
كالغرب باللغة العربية كدراستها، كاستقراء مالمح تارىبها كثرائها، فبا يدؿ على ثرائها، كقدرهتا 

ظت على ما دكنو العقل على ىضم تراث األمم األخرل، فكاف ؽبا تاريخ عظيم إذ حاف
 (.ٔٓق، ص. ُِْْالبشرم من علـو كمعارؼ عند األمم كنقلها عرب العصور )الشنطي، 

ظاىرة الًتادؼ: فبا سبيزت بو اللغة العربية الظواىر اللغوية اليت تكشف مدل ثراء اللغة كسعتها  -ٓ
عٌت كاحد، الداللية، كمنها ظاىرة الًتادؼ، كاألصل يف كل لغة أف يوضع اللفظ الواحد ؼب

كلكن لظركؼ تنشأ يف اللغة تتعدد األلفاظ ؼبعٌت كاحد ، أك تتعدد اؼبعاين للفظ كاحد، 
 .فاألكؿ ىو الًتادؼ، كالثاين ىو اؼبشًتؾ اللفظي

فالًتادؼ يعٍت ما اختلف لفظو كاتفق معناه، حيث تطلق عدة كلمات على اؼبدلوؿ الواحد، 
كلألسد طبسمائة، ككذلك الداىية كالثعباف  فللسيف يف اللغة العربية أكثر من ألف اسم،

 (.ُِٕ/ِ، ص. ُّٔٗكالعسل ؽبا أظباء كثَتة معلومة يف كتب اللغة )رمضاف عبد التواب، 
ظاىرة االشتقاؽ: كاالشتقاؽ يف اللغة العربية يعٍت توليد بعض األلفاظ من بعض، كالرجوع هبا  -ٔ

ثراء اللغة كوهنا لغة اشتقاقية، كاللغة إىل أصل كاحد، وبدد مادهتا، فأحد العوامل اؼبؤثرة يف 
العربية ربوم على عدد كبَت من األصوؿ الثالثية أك الرباعية كاػبماسية عن طريقها نستطيع 
أف نصوغ عددان كبَتان من اؼبشتقات اليت تعرب عن اؼبطلوب بيانو، كصيغ اؼباضي كاؼبضارع 

يئة كاآللة كالتفضيل، كىذه األمور كاؼبستقبل كاألمر كأظباء اؼبصدر، كالفاعل كاؼبفعوؿ كاؽب
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قواعد مفصلة يف طريقة صياغتها، لكنها تعد يف األساس على التغيَت يف بنية اللفظة، كليس 
على الزكائد يف أكؿ الكلمة أك نخرىا كما ىو مالحظ يف اللغات اؽبندية كاألكربية )عثماف 

 (.َٓ ق، ص.ُُْٓ، الفريح كأضبد رضواف
راب من خصائص اللغة العربية، كمراعاتو تعد الفارؽ الوحيد بُت لغة اإلعراب: يعد اإلع -ٕ

اؼبعاين اؼبتكافئة يف اللفظ، فعن طريق اإلعراب يبكن سبييز الكالـ، يقوؿ ابن فارس: "من 
العلـو اعبليلة اليت خصت بو العربية اإلعراب الذم ىو الفارؽ بُت اؼبعاين اؼبتكافئة يف اللفظ، 

صل الكالـ، كلواله ما ميز بُت فاعل من مفعوؿ، كال مضاؼ من كبو يعرؼ اػبرب الذم ىو أ
 (.ِْ، د.س. ص، منعوت، كال تعجب من استفهاـ، كال نعت من توكيد )بن فارس

 اللغة كالدين كالثقافة
اللغة كالدين كالثقافة: ىذه الكلمات الثالث كل ال يتجزأ ، كالركابط بينهما عميقة متداخلة ، 

، كعندما يطلب من أحدنا  تفسَت ىذه العالقة قد هبد عجزا كحرجا يف ذلك  يؤثر كل منهما يف اآلخر
 : كلعلي أختصر ذلك يف شباف نقاط

تعد اللغة مدخل إىل الثقافة: . فكيف يبكنك معرفة ثقافة قـو دكف معرفة لغتهم، كبالتايل  -ُ
رفة ينبغي لطالب الثقافة أف يعرؼ اللغة بشكل جيد فاؼبعرفة السطحية لن تسعفو يف مع

الًتاكيب كاؼبصطلحات كبالتايل سيظل بعيدا عن إدراكها فضال عن توظيفها فيما بعد فيما 
 .يريده من خَت أك شر

إتقاف اللغة لو دكر كبَت يف تصحيح الفهم كتناقل التجارب على الوجو الصحيح ، فالذم ال  -ِ
قها ال شك أنو يدرؾ أبعاد الكلمة كمرادفاهتا كمواضعها اليت ىبتلف فيها معناىا حبسب سيا

سيدرؾ صورة غَت الصورة اؼبكتوبة أك أنو يف أحسن األحواؿ لن يدرؾ الصورة اؼبكتوبة .. 
 .فاعبهل البسيط خَت من اعبهل اؼبركب

إف النص الذم لن تتمكن من معرفة معناه سيظل سدا حائال  دكف الوصوؿ للمراد اغبقيقي  -ّ
 .كبالتايل دكف معرفة اؼبنهج اغبركي للكلمات
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نباؿ يف تعليم النءء لغتو األصيلة كالتقصَت يف غرسها فيو كرببيبها إليو يعٌت خيانة كبَتة إف اإل -ْ
يف حق جيل بأكملو كأمة بكاملها كال ينبغي السكوت على ىذه اػبيانة أك التوقف عن 
إنكارىا ، إف مثل ىذه اػبيانة مدخل لتغريب اعبيل كحجبو عن األداة اليت سيتعرؼ هبا على 

ك كتاب اهلل تعاىل كبالتايل الفقو يف الدين ، إنو بال شك أف إنباؿ اللغة كتعطيلها تراث أمتو 
أك إدخاؿ لغة أخرل تؤثر على تعلم اعبيل للغتو العربية يعد غشا للرعية كمن مات غاشا 

 .لرعيتو مل يرح رائحة اعبنة
و يعتز بدينو غالبا، كال من اؼبالحظ أنو عندما يعتز اؼبرء بدينو يعتز بلغتو، كحُت يعتز اؼبرء بلغت -ٓ

يهم ما اؼبؤثر اغبقيقي على اآلخر بقدر أنو من اؼبهم أف نفهم ىذه العالقة اليت تربط بينهما، 
 .كأف كل كاحد منهما مدخل إىل اآلخر

األمم اؼبتقدمة تدرس أبناءىا بلغتها ىي رغم قلة من يتكلموف هبا إال كبن العرب كاؼبسلمُت  -ٔ
مستكربين على لغتنا أف ربيط  –إف كنا هبا أساسا  –ؿ اؼبتقدمة ال نزاؿ يف ذيل قائمة الدك 

باؼبد اؽبائل من الكتب ك اؼبراجع العلمية اليت تقذؼ هبا اؼبكتبات كمعاىد البحوث يف كل 
يـو كليلة ، رغم أف العربية مثال ذباكزت ىذا األمر كالفرنسية كالفيتنامية كلغات أخرل ال تعد 

  لكن الذم ينقصنا فعال الرجاؿلغاهتا من اللغات اغبية، ك 
إف مل نستطع أف هنتدم إىل أنبية اللغة بعقولنا ىاٌل سألنا أنفسنا : ؼباذا تلك اؽبجمة الشرسة  -ٕ

 .من الغرب على لغتنا ؟ ال شك أهنم أدركوا دكرىا يف ربطنا بأمتنا كحضارتنا كديننا
حىت لألكربيُت فهل اكتفوا  يف أياـ عز اؼبسلمُت كاف اللساف العرِب ىو لساف العلم كالثقافة -ٖ

 بتعلم اللساف العرِب لينهلوا من علومنا ؟
كال، لقد سرقوا كتبنا كذىبوا يًتصبوهنا بلغتهم كي يفهموىا، كيتعلمها أكرب قدر من بٍت 
جلدهتم، أما كبن فخالفنا القضية فذىبنا نغمس أكرب قدر من بٍت جلدتنا يف ثقافتهم دكف أف 

 .صدمة اغبضاريةيكوف ؽبم ما وبميهم من ال
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 المحافظة على اللغة العربية من الضياع والبعد عن اللهجات العامية وتخليص اللغة العربية منها
سبق أف ذكرنا أف السر الكامن كراء خلود اللغة، كاغبفاظ عليها من االندثار ىو القرنف 

تائهة إىل أمة عزيزة قوية بتمسكها الكر م دبا كاف لو من أثر بالغ يف حياة األمة العربية، كربويلها من أمة 
هبذا الكتاب الذم صقل نفوسهم، كىذب طباعهم، كطهر عقوؽبم من رجس الوثنية كعطن اعباىلية، 
كألف بُت قلوهبم كصبعهم على كلمة كاحدة توحدت فيها غاياهتم، كبذلوا من أجلها مهجهم كأركاحهم، 

حن كالضغائن كاألحقاد، فقد كاف القرنف الكر م كرفع من بينهم الظلم كاالستعباد، كنزع من صدكرىم اإل
كال يزاؿ كالطود الشامخ يتحدل كل اؼبؤثرات كاؼبؤامرات اليت حيكت كرباؾ ضد لغة القرنف، يدافع 

كإف كنتم يف ريب فبا  عنها، كيذكد عن حياضها، يقرع أظباعهم صباح مساء، كليل هنار بقولو تعاىل:
ثلو، كادعوا شهداءكم من دكف اهلل إف كنتم صادقُت * فإف مل تفعلوا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من م

، كقولو (ِْ-ِّ: [ِ، ]البقرة)كلن تفعلوا فاتقوا النار اليت كقودىا الناس كاغبجارة أعدت للكافرين 
تعاىل: قل لئن اجتمعت اإلنس كاعبن على أف يأتوا دبثل ىذا القرنف ال يأتوف دبثلو كلو كاف بعضهم 

،  فلما كاف القرنف الكر م هبذه اؼبنزلة ال جـر أف اؼبسلمُت أقبلوا (ٖٖ: [ُٕ] اإلسراء)ان لبعض ظهَت 
عليو كدافعوا عنو، كاعتربكا أف كل عدكاف على القرنف ىو عدكاف على اللغة العربية، كأف النيل من اللغة 

شاء اهلل راجع إىل الدفاع عن العربية ىو نيل من القرنف، كلذلك فإف بقاء اللغة العربية إىل اليـو كإىل ما 
يستتبع الدفاع عنها ألهنا السبيل إىل  -لكونو أصل الدين كمستقى العقيدة–القرنف، ألف الدفاع عنو 

  فهمو، بل ألهنا السبيل إىل اإليباف بأف اإلسالـ دين اهلل، كأف القرنف من عند اهلل ال من كضع أحد.
غَته من الكتب اؼبقدسة، حكمان كأحكامان، يقوؿ الباقورم: "كلو فرضت أنو نزؿ كما نزؿ 

كأمران كهنيان، ككعدان ككعيدان، كمل يتحر ىذا األسلوب الذم جاء بو، فلم يعن الناس بلفظو كمل ينظركا إليو 
قوالن فصالن، كبيانان شافيان، كبالغة معجزة، لكاف من اؼبمكن أف تزكؿ ىذه اللغة بعد أف يضعف العنصر 

  ا لغة قومية، كمن ذلك تضعف ىي كتًتاجع حىت تعود لغة أثرية.الذم يتعصب ؽبا على أهن
صارت إىل ذمة التاريخ، كلو –كىي لغة كتاب مقدس –كيف اللغة العربية ما يؤكد ىذا، فإهنا 

أف التوراة جاءت كما جاء القرنف فتحدت اليهود على النحو القرنين الحتفظوا بلغتهم ألف يف ذلك 
 (.ّّ ، ص.ُٗٔٗالباقورم، فكاف فبكنان أف نرل لغة موسى عليو السالـ" )احتفاظان دبعجزة نبيهم، 
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كيبدك ىذا األمر كاضحان ؼبن تتبع اللغات كما تعرضت لو من انقساـ كانشطار كاندثار بعد أف  
كانت لغة عاؼبية ؿبكية كصناعية، كليست اللغة الالتينية عنا ببعيدة فقد كانت لغة كحضارة كسطوة 

 .أثران بعد عُتكقوة فبقيت 
كعلى العكس من ذلك فإف اللغة العربية مل تكن ؽبا ىذه القوة كىذه اؼبنعة، كليست لغة 
حضارة كصناعة، إمبا كانت لغة صحراء كأمية، بكل ما تفرضو بيئة الصحراء من بساطة كضيق عيء، 

ما زالت لغتهم كبعد عن العلـو كاؼبعارؼ، مث إف العرب قد تعرضوا للحركب كالدمار كغَتىم، كلكن 
قوية ساطعة تنبض باغبيوية كالنشاط، كما ذلك إال بفضل القرنف الكر م، الذم تكفل اهلل حبفظو، 
فحفظ بو اللغة اليت نزلت بو، كمل يتكفل حبفظ غَته من الكتب اؼبقدسة فبادت اللغة اليت نزلت فيها، 

  كاندثرت.
انت لتصل إليو لوال القرنف الكر م، دبا كىبها لقد منح القرنف الكر م اللغة العربية قوة كرقيان ما ك

اهلل من اؼبعاين الفياضة، كاأللفاظ اؼبتطورة كالًتاكيب اعبديدة، كاألساليب العالية الرفيعة، فأصبحت 
بذلك ؿبط صبيع األنظار، كاالقتباس منها مناط العز كالفخار، كغدت اللغة العربية تتألق كتتباىى على 

زت عليو من ؿباسن اعبماؿ كأنواع الكماؿ، كيف ىذا يقوؿ العالٌمة الرافعي رضبو غَتىا من اللغات دبا حا
اهلل: "نزؿ القرنف الكر م هبذه اللغة على مبط يعجز قليلو ككثَته معان، فكاف أشبو شيء بالنور يف صبلة 

زائو صبلة ال نسقو إذ النور صبلة كاحدة، كإمبا يتجزأ باعتبار ال ىبرجو من طبيعتو، كىو يف كل جزء من أج
يعارض بشيء إال إذا خلقت ظباء غَت السماء، كبدلت األرض غَت األرض، كإمبا كاف ذلك، ألنو 
صفى اللغة من أكدارىا، كأجراىا يف ظاىره على بواطن أسرارىا، فجاء هبا يف ماء اعبماؿ أمأل من 

الدقيقة اليت أبرزىا يف  السحاب، كيف طراءة اػبلق أصبل من الشباب، مث ىو دبا تناكؿ هبا من اؼبعاين
جالؿ اإلعجاز، كصورىا باغبقيقة كأنطقها باجملاز، كما ركبها بو من اؼبطاكعة يف تقلب األساليب، 
كربويل الًتكيب إىل الًتاكيب، قد أظهرىا مظهران ال يقضى العجب منو ألنو جالىا على التاريخ كلو ال 

ينوا أكانوا يسمعوف هبا صوت اغباضر أـ صوت على جيل العرب خباصتو، كؽبذا هبتوا ؽبا حىت مل يتب
 " اؼبستقبل أـ صوت اػبلود ألهنا ىي لغتهم اليت يعرفوهنا كلكن يف جزالة مل يبضغ ؽبا شيح كال قيصـو

 (.ْٕ/ ِ ، ص.ُْٕٗالرافعي، )
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ىذا ما عرب بو إماـ العربية الرافعي ، كليس ىو فحسب، بل اعًتؼ أعداء العربية من 
بقوة اللغة العربية كحيويتها كسرعة انتشارىا، فيقوؿ "أرنست ريناف": "من أغرب ما اؼبستشرقُت كغَتىم 

كقع يف تاريخ البشر، كصعب حل سره، انتشار اللغة العربية، فقد كانت ىذه اللغة غَت معركفة بادئ 
بدء، فبدأت فجأة يف غاية الكماؿ، سلسة أم سالسة، غنية أم غٌت، كاملة حبيث مل يدخل عليها إىل 
يومنا ىذا أم تعديل مهم، فليس ؽبا طفولة كال شيخوخة، ظهرت ألكؿ أمرىا تامة مستحكمة، من 
أغرب اؼبدىشات أف تنبت تلك اللغة القومية كتصل إىل درجة الكماؿ كسط الصحارل عند أٌمة من 

ت ىذه الرحل، تلك اللغة اليت فاقت أخواهتا بكثرة مفرداهتا كدقة معانيها، كحسن نظاـ مبانيها، ككان
اللغة ؾبهولة عند األمم، كمن يـو علمت ظهرت لنا يف حلل الكماؿ إىل درجة أهنا مل تتغَت أم تغيَت 
يذكر، حىت إنو مل يعرؼ ؽبا يف كل أطوار حياهتا ال طفولة كال شيخوخة، كال نكاد نعلم من شأهنا إال 

 (. ِٓ ، د.س. ص،اعبندمفتوحاهتا كانتصاراهتا اليت ال تبارل..." )
وؿ جورج سارنوت: "كلغة القرنف على اعتبار أهنا لغة العرب كانت هبذا التجديد كاملة، كيق

كقد كىبها الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم مركنة جعلتها قادرة على أف تدكف الوحي اإلؽبي أحسن تدكين 
القرنف على جبميع دقائق معانيو كلغاتو، كأف يعرب عنو بعبارات عليها طالكة كفيها متانة، كىكذا يساعد 

 ، ص.ُُٖٗعبد اعبليل عبد الرحيم، رفع اللغة العربية إىل مقاـ اؼبثل األعلى يف التعبَت عن اؼبقاصد )
ٖٓٓ.) 

كيقوؿ برككلماف: "بفضل القرنف بلغت العربية من االتساع مدل ال تكاد تعرفو أم لغة أخرل 
كحدىا اللساف الذم أحل ؽبم أف من لغات الدنيا، كاؼبسلموف صبيعان مؤمنوف بأف اللغة العربية ىي 

يستعملوه يف صلواهتم، كهبذا اكتسبت اللغة العربية منذ زماف طويل رفيعة فاقت صبيع لغات الدنيا 
  (.ِّ/ ُ ، د.س.، ص.كارؿ برككلمافاألخرل اليت تنطلق هبا شعوب إسالمية )

ك يأخذ بيدىا إىل كفبا ال شك فيو أف اعًتاؼ أمثاؿ ىؤالء، ال يقوم من كضع اللغة العربية أ
كيأيت العالٌمة الفراىي اؽبندم   الرفعة، كإمبا ذكرنا أقواؽبم لنبُت أف الفضل ما شهدت بو األعداء.

ليقوؿ عن اللغة العربية: "أعلم أف كالـ العرب كلو مبط –إماـ العربية يف عصره - (ٕٕ ، ص.ُُٗٗ)
قوؿ كهتذيبو من أمور سخيفة، فهم أعلى من كالـ األمم الذم تعودت بو، ألهنم مولعوف برزانة ال
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هبردكف كالمهم من كل رابطة، كلو فعلوا ذلك كاف عاران على السامع، فإنو يفهم الركابط بذكائو، 
 فلذلك كثر فيهم اغبذؼ...".

لقد اتسع انتشار اللغة العربية حىت تغلغلت يف اؽبند كالصُت كأفغانستاف، كحسبنا شاىدان على 
العلماء من تلك البالد مثل البخارم كمسلم، كالنسائي، كابن ماجو ذلك ما نعلمو من مشاىَت 

 (.ٗٓ ق، ص.ُُْٖ، الدين عًت نورالقزكيٍت، كغَتىم كغَته )
إف اللغة العربية ما كانت تطمع يف أف يتعدل سلطاهنا جزيرهتا، فتضرب الذلة على لغات 

دكهنا باؼبكاف األظبى يف فبالك ما  مبت يف أحضاف اغبضارة كترعرعت بُت ظبع اؼبدينة كبصرىا، كتستأثر 
كاف العرِب وبلم هبا، فضالن عن أف يكوف السيد اؼبتصرؼ فيها، كلكن القرنف الكر م انتزعها من 
أحضاف الصحراء، كأتاح ؽبا ملكان فسيح األرجاء، تأخذ منو أللفاظها كمعانيها، كأغراضها كأسلوهبا، ما 

ت ثركهتا يف حدكد بيئتها، أصبحت غنية يف كل فنوف اغبياة مل سبكنها منو حياتو البدكية، فبعد أف كان
، يوسف الشرجبيفأقبل الناس عليها مدفوعُت إىل معرفة أحكاـ الدين، كأداء كاجبات اإلسالـ )

 (.ْٗ ق، ص.ُِِْ

 ىل قواعد اللغة سبب في صعوبتها؟
رىم، كخطبهم من الثابت اؼبعركؼ أف العرب قبل نزكؿ القرنف كانوا هبركف يف كالمهم، كأشعا

على السليقة، فليس للغتهم تلك القواعد اؼبعركفة اآلف، كذلك لعدـ اغباجة إليها، كال أدؿ على ذلك 
من أف التاريخ وبدثنا عن كثَت من العلماء الذين صرحوا بأف لغتهم استقامت ؼبٌا ذيىب هبم إىل الصحراء 

ء اإلماـ الشافعي، كقد كاف الوليد بن عبد اؼبلك لتعلم اللغة العربية النقية اليت مل تشبها شائبة، كمن ىؤال
  كثَت اللحن؛ ألنو مل يغًتؼ لغتو من الينبوع العرِب الصحراكم الصايف.

كؼبا اتسعت الفتوح، كانتشر اإلسالـ، كدخل الناس يف دين اهلل أفواجان، احتك العجم 
ازم أىل الشاـ يف فتح بالعرب، فأفسدكا عليهم لغتهم، فبا اضطر حذيفة بن اليماف الذم كاف يغ

إرمينية كأذربيجاف مع أىل العراؽ، أف يرجع إىل اؼبدينة اؼبنورة، كيقوؿ لعثماف رضي اهلل عنو: "يا أمَت 
ق، ُِْٔالبخارم، اؼبؤمنُت أدرؾ ىذه األمة قبل أف زبتلف يف كتاهبا اختالؼ اليهود كالنصارل...." )

ف قصده أف هبمعهم على القراءات الثابتة ،  فأمر عثماف جبمع القرنف، ككا(ُْٖ -ُّٖ/ ٔ ص.
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، كىذا ما حصل، فقد ضعفت اللغة مع مركر األياـ، (ِّٔ ، ص.َُٔٗ لزركشي،اؼبعركفة عن النيب )ا
لوضع قواعد النحو،   كفشا اللحن يف قراءة القرنف، األمر الذم أفزع أبا األسود الدؤيل كجعلو يستجيب

ت، كمن مث العمل على ضبط اؼبصاحف بالشكل اليت ىي أساس ضبط حركات اغبركؼ كالكلما
  حفاظان على قراءة القرنف من اللحن كاػبطأ.

كليس ىذا فحسب، بل يرجع الفضل للقرنف الكر م يف أنو حفظ للعرب رسم كلماهتم، 
يقوؿ عز   ككيفية إمالئهم، على حُت أف اللغات األخرل قد اختلف إمالء كالمها، كعدد حركفها.

ر يف ذلك أف رسم القرنف جعل أصالن للكتابة العربية، مث تطورت قواعد إمالء العربية الدين عًت: "كالس
دبا يتناسب مع مزيد الضبط كتقريب رسم الكلمة من نطقها، فكاف للقرنف الكر م الفضل يف حفظ 

  (.ُٔ ، ص.رسم الكلمة عن االنفصاـ عن رسم القدماء" )دكف السنة

 جمالها وانتشارىا مفردات وتراكيب اللغة وأثر ذلك في
ال ريب يف أف اللغة تتأثر حسب الناطقُت هبا، كالعرب أٌمة أكثرىا ضارب يف الصحراء، مل 
يتحضر منها إال القليل، فال جـر كاف يف لغتهم اػبشن اعباؼ، كاغبوشي الغريب، كقد أسلفنا عن 

  ذلك الوقت.الواسطي أف لغة قريء كانت سهلة ؼبكاف حياة التحضر اليت كانت ربياىا يف 
كلعل من يقرأ األدب اعباىلي كيتدبره، يزداد إيبانان دبا للحضارة من أثر يف ألفاظ اللغة، فإنو 
سَتل يف أدب أىل الوبر كثَتان من مثل "جحيء"، ك"مستشزرات"، كما إىل ذلك فبا ينفر منو الطبع، 

 .رشيُتكينبو عنو السمع، على حُت أنو يكاد ال يصادفو من ذلك شيء يف أدب الق
فضالن عن أنو نقل العرب من جفاء البداكة كخشونتها، إىل لُت اغبضارة –كالقرنف الكر م 

قد زبَت أللفاظو أصبل ما زبف بو نطقان يف -كنعومتها، فنزلوا عن حوشيهم، كتوخوا العذكبة يف ألفاظهم، 
، كىو بعد باؼبكاف األظبى األلسن، كقرعان لألظباع، حىت كأهنا اؼباء سالسة، كالنسيم رقة، كالعسل حالكة

الذم أدىشهم، كحَت ألباهبم، كأفهمهم أف البالغة شيء كراء التنقيب كالتقعَت، كزبَت ما يكد األلسن 
كيرىقها من األلفاظ، فعكفوا عليو يتدبركنو، كجركا إليو يستمعونو؛ ذلك أف القرنف الكر م قد انتهج يف 

في فيو الكلمة انتقاء، حىت كانت مفردات القرنف الكر م من تعابَته أسلوبان لو حالكة، كعليو طالكة، تنت
اللغة العربية دبثابة اللباب كغَتىا كالقشور، فبا جعل ابن خالويو يقوؿ: "أصبع الناس أف اللغة إذا كردت 
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( ، كال أدؿ على ذلك حُت ُِٗ/ُُ، د.س.، ص. يف القرنف فهي أصح فبا يف غَته") السيوطي
اىلي، كاإلسالمي، أك األدب اعباىلي كاإلسالمي، لتجد البوف شاسعان، كالفارؽ  اؼبقارنة بُت الشعر اعب

كبَتان، ذلك أف القرنف الكر م بفصاحتو كركعة ألفاظو قد أغرل العرب على ؿباكاتو، فأقبلوا إليو يزفوف، 
لـو كمن حبره كرياضو يستقوف كينهلوف، كمن ألفاظ كمعانيو يقتبسوف كيتكلموف، فوضعوا بذلك قواعد ع

البالغة، بغاية الركعة كقمة الرباعة، متكئُت فيها على ما يف القرنف الكر م من أكجو اإلعجاز، ناسجُت 
منو أصبل حلة كأحلى طراز، كؽبذا قبد أبا اؽبالؿ العسكرم يقوؿ: "كقد علمنا أف اإلنساف إذا أغفل 

ما اختصو اهلل بو من حسن  علم البالغة كأخل دبعرفة الفصاحة، مل يقع علمو بإعجاز القرنف من جهة
التأليف، كبراعة الًتكيب، كما شحنو بو من اإلهباز البديع كاالختصار اللطيف، كضمنو من اغبالكة، 
كجللو من ركنق الطالكة، مع سهولة كلمو كجزالتها، كعذكبتها كسالستها، إىل غَت ذلك من ؿباسنو اليت 

  (.ِ ة، ص.، دكف السنعجز عنها، كربَتت عقوؽبم فيها")العسكرم
كىناؾ نثار غَت ذلك للقرنف الكر م أحدثها يف اللغة العربية كاألدب العرِب، كتنمية ملكة 
النقد األدِب، كذلك أف العرب كانت ؽبم أسواقهم اؼبشهورة، كمعلقاهتم اؼبنظومة، كمبارياهتم اؼبعركفة، 

رىم، فتغَتت أحكامهم فلما نزؿ القرنف الكر م، كالمس شغاؼ قلوهبم، كرقت لو أحاسيسهم كمشاع
كقوانينهم، فنقلهم من الفصيح إىل األفصح، كمن اعبيد إىل األجود، ذلك ىو القرنف بإعجازه، فإذا كاف 
القرنف الكر م هبذه اؼبنزلة كهبذه اؼبكانة، كهبذا التأثَت على العرب كلغتهم فنقلهم من البداكة إىل اغبضارة، 

من التقوقع كالتشرذـ إىل العاؼبية كاالنتشار، كمن اغبوشي كمن الذؿ كاؽبواف إىل الرفعة كالسؤدد، ك 
 .كالغريب إىل السهولة كاليسر، كمن العامية إىل الفصحى

القرنف الكر م، كالـ اهلل، اؼبنزؿ على رسولو ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم حافظ على أصل اللغة 
ة، كىو الذم ىذب ؽبجاهتم من من الضياع كاالندثار، كىو الذم قول اللغة بُت األمم، كجعلها عاؼبي

اغبوشي كالغريب كجعلها ىينة لينة، كىو الذم جعل من بعض العجم أئمة يقتدل هبم، كيستصغر 
الواحد نفسو أماـ علومهم، أمثاؿ: البخارم، كالًتمذم، كأِب داكد السجستاين، كالنَّسائي، كابن ماجة 

ازم، كالبيضاكم، كالنسفي، كغَتىم كثَت، كمن القزكيٍت، كمن اؼبفسرين اإلماـ الطربم، كالزـبشرم كالر 
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أىل اللغة، اػبليل ابن أضبد ،كسيبويو، كأمثاؽبم، عنايتهم باللغة جعلهتم سادة الدنيا، ييًتحم عليهم إىل 
  قياـ الساعة كلما ذكركا!

كال ىبفى أف ؽبجات اللغة العربية كانت ـبتلفة، ربتوم على الفصيح كاألفصح، كالردمء 
ككانت القبائل العربية معتدة بلهجتها حىت إف القرنف الكر م نزؿ على سبعة أحرؼ من أجل كاؼبستكره، 

التخفيف على العرب يف قراءتو كتالكتو، كال شٌك أف لغات العرب متفاكتة يف الفصاحة كالبالغة، 
إذا كلذلك قبد عثماف رضي اهلل عنو قد راعى ىذا اعبانب يف صبعو للقرنف، كقاؿ للجنة الرباعية: "

اختلفتم أنتم فاكتبوه بلساف قريء فإنو إمبا نزؿ بلغتهم" كما ذلك إال ألف لغة قريء أسهل اللغات 
كأعذهبا كأكضحها كأبينها، ككانت ربتوم على أكثر لغات العرب، كنظران لكوهنم مركز البالد كإليهم 

بسبب االحتكاؾ  يأكم العباد من أجل اغبج أك التجارة، فقد كانوا على علم دبعظم لغات العرب
كالتعامل مع اآلخرين، كلكن لغتهم أسهل اللغات كما ذكرت، ينقل السيوطي عن الواسطي قولو: 
"....ألف كالـ قريء سهل كاضح، ككالـ العرب كحشي غريب" كلذلك حاكؿ العرب االقًتاب منها، 

عليها عذكبة، فأقبلوا ككدكا لو أف ألسنتهم انطبعت عليها حُت رأكا ىذا القرنف يزيدىا حسنان، كيفيض 
على القرنف الكر م يستمعوف إليو، فقالوا على الرغم من أنفهم: "إف لو غبالكة كإف عليو لطالكة، كإف 
أعاله ؼبثمر، كأسفلو ؼبغدؽ، كإنو ليعلو كال يعلى عليو" ، كمل يزؿ اؼبسلموف يقبلوف عليو كيتلونو حق 

ل القرنف خَت أمة أخرجت للناس، ينطقوف لغة تالكتو نناء الليل كأطراؼ النهار، حىت صاركا بفض
كاحدة عرهبم كعجمهم، ككاف بذلك جامعان للعرب كاؼبسلمُت على لغة قريء كما يقارهبا، كليس بينهم 
ىذا التفاكت كاالختالؼ يف اللهجات كما كاف قبل نزكؿ القرنف، كبذلك دخلوا يف مرحلة تارىبية فريدة 

  بعضهم البعض بل كعلى مر العصور ككر الدىور.ىي توحد لغتهم كألسنتهم فيما بُت 

 عالمية اللغة العربية
اللغة ىي صورة صادقة غبياة الناطقُت هبا، كالعرب قبل نزكؿ القرنف الكر م، مل يكن ؽبم شأف 
كيذكر أك موقع بُت األمم ننذاؾ حىت تقبل األمم على تعلم لغتهم، كالتعاكف معهم فليست لغتهم لغة 

ككذلك ليس لديهم حضارة أك صناعة، كل ذلك جعل اللغة تقبع يف جزيرهتا فال تربح إال علم كمعرفة، 
 لتعود إليها
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كقد ظلوا كذلك، حىت جاء القرنف الكر م، وبمل أظبى ما تعرؼ البشرية من مبادئ كتعاليم، 
إلسالـ فدعا العرب إىل دعوة اآلخرين إىل دينهم، كفبا ال شك فيو أف أكؿ ما هبب على من يدخل يف ا

ىو تعلم اللغة العربية إلقامة دينو، كصحة عبادتو، فأقبل الناس أفواجان على تعلم اللغة العربية لغة القرنف 
 .الكر م، كلوال القرنف الكر م مل يكن للغة العربية ىذا االنتشار كىذه الشهرة، كىذه اؼبكانة

 التحديات المعاصرة التي تواجو اللغة العربية
بية منذ القد م كما زالت ربديات كثَتة، كما ذلك إال ألهنا لغة القرنف كاجهت اللغة العر 

)أضبد  الكر م، كمن اؼبعلـو أف اللغة كالدين نبا العنصراف اؼبركزياف ألم ثقافة أك حضارة
(، كمنا ىنا فإف أم ربدو لثقافة ما، ينطوم على ربد للغتها، كاللغة العربية  ُّ ، ص.ََُِالضبيب،

يت تواجو ربديات كبَتة من قبل قول العوؼبة اؼبختلفة، اؼبتمثلة يف اؼبصاحل اؼبادية، الناصبة إحدل اللغات ال
عن االتصاؿ األجنيب، كالتأثَت اإلعالمي القائم على الصخب كالضجيج كالتبشَت باللغة اإلنكليزية على 

  أهنا العاؼبية اليت ىي لغة البشرية.
لمي الصحيح، حىت الناطقوف باللغة اإلنكليزية كىذه دعول باطلة ال تصمد أماـ احملك الع

أنفسهم يثبتوف ذلك، فهذا صمويل ىنتغتوف يثبت يف كتابو "صداـ اغبضارات" أف القوؿ بعاؼبية اللغة 
% من سكاف األرض ِٗاإلنكليزية ما ىو إال كىم كبَت، كخلص إىل القوؿ "إف لغة تعد أجنبية لدل 

  (.ُّ ، ص.ََُِب،ال يبكن أف تكوف عاؼبية") أضبد الضبي
إف التحدم الذم يواجو اللغة العربية اليـو مرده إىل الشعور اؼببالغ فيو بأنبية اللغة اإلنكليزية 
الناتج غالبان عن االنبهار بكل ما ىو أجنيب، كالظن الزائف بأف التقدـ ال يأيت إال عن طريق إتقاف اللغة 

م، كمن اؼبعركؼ أف ىذا ما يسمى يف علم النفس األجنبية للجميع، بل كالتحدث هبا بُت العرب أنفسه
بػ )عقدة النقص(، فيحاكؿ البعض أف يضفي على شخصيتو شيئان من الرقي كالتطور عن طريق النطق 

 باللغة األجنبية بُت العرب، فبدالن أف يقوؿ لك حسنان، أك طيب ،أك جيد.
تنامي بصانع اغبضارة إف ىذا الشعور يأيت من اإلحساس باؽبزيبة النفسية، كاإلعجاب اؼب

اؼبعاصرة الذم يبثل اؼبنتصر كالغالب، كمن البدىي أف يقلد اؼبغلوب الغالب، يف شعاره كزيو كسائر 
  أحوالو كعوائده.
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كمعلـو أف اللغة العربية ىي أكثر اللغات كفرة يف اؼبعاين كاأللفاظ كاالشتقاؽ، كيوجد فيها من 
د دخلت علينا ألفاظ كمصطلحات ألفنا النطق هبا برغم اغبركؼ ما ال يوجد يف غَتىا، كمع ذلك فق

لتعبَت عن    (glass)أهنا يف األصل غَت عربية، مثل كلمة )سيدا( للتعبَت عن السَت باذباه األماـ، ك
الكأس، كىكذا الكثَت من اؼبفردات اؼبتداكلة بُت الشعوب العربية على الرغم من أف ىذه الكلمات 

العلم أنو يوجد يف لغتنا ما ىو أسهل كأصبل، فبدؿ كلمة )تلفوف( كلمة ىاتف، كاأللفاظ غَت عربية، مع 
  كبدؿ كلمة )موبايل( نقاؿ أك جواؿ أك احملموؿ أك اػبلوم، ككلها ألفاظ عربية فصيحة لطيفة كخفيفة.

كإذا نظرنا إىل كضع اللغة العربية يف سوؽ العمل قبد أف اؼببالغة يف أنبية اللغة اإلنكليزية 
اط إجادهتا كتابة كقراءة كربدثان من قبل الشركات األجنبية كغَتىا قد أصبح ظاىرة تستحق الوقوؼ كاشًت 

عندىا كتأملها بل كتأمل انعكاساهتا على مصلحة الوطن كمالمح اؽبوية، كمن اؼبتوقع أف تزداد مزاضبة 
ترؾ اغببل ؽبذه اللغات اللغة األجنبية للعربية شراسة يف سوؽ العمل مع استفحاؿ ظاىرة العوؼبة، إذا 

  األجنبية على الغارب.
سواء كانت –يقوؿ أضبد الضبيب: "كيكفي أف نعرؼ أف اشًتاط إجادة اللغة اإلنكليزية 

قد كقف حائالن أماـ اؼبواطن العرِب يف منطقتنا العربية دكف اغبصوؿ على –ضركرية للعمل أك مل تكن 
فَتة من األجانب حلوا ؿبل اؼبواطنُت، ككلف اؼبواطن لقمة العيء، كفتح الباب على مصراعيو ألعداد غ

العرِب الكثَت كي يتعلم ىذه اللغة كهبيدىا من أجل أف ينافس العامل األجنيب، كمن اؼبنتظر أف تسهم 
ىذه الشركات العاؼبية العابرة للحدكد يف تعميق ىذا الوضع كجعلو أشبو ما يكوف باألمر الواقع، فبا 

يد من العمالة األجنبية، كسد الباب أماـ اؼبواطن العرِب إال إذا كىف هبذا الشرط يتسبب يف استجالب اؼبز 
  (.َِ ، ص.ََُِ اجملحف، الذم ال يشًتط يف أم بلد متقدـ")

كذكر الدكتور الضبيب أف دراسات أجريت على طالب فلبينيُت يستخدموف اللغة الفلبينية يف 
، تبُت أهنم قادركف على فهم الت عابَت العلمية بشكل أفضل من الطالب الذين يستخدموف دراسة العلـو

  (.َِ ، ص.ََُِ اللغة اإلنكليزية )
كفبا هبدر ذكره يف ىذا اجملاؿ أف االستعماؿ الرظبي ىو الذم يكسب اللفظ العرِب الثبات، 
كهبعلو راسخان يف االستعماؿ الرظبي، كلذلك كانت سورية من البلداف العربية اؼببكرة اليت التفتت إىل 
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ات اغبضارية ىذه الناحية، فعندما بدأت اغبكومة العربية سبارس نشاطها ألفت عبنة لًتصبة اؼبصطلح
  الدخيلة من الًتكية كالفرنسية.

ـ كاف من بواكَت أعمالو دراسة ُُٗٗكعندما أنشئ اجملمع العلمي العرِب يف سورية سنة 
األلفاظ األجنبية الشائعة يف دكائر الدكلة، ككضع ألفاظ مقابلة ؽبا، كأغبت جامعة دمشق مع أخواهتا 

عربية، كألزمت كل عضو ىيئة تدريسية أف يؤلف أك يًتجم  من اعبامعات السورية على التعليم باللغة ال
كتابان يف كل مقرر يدرسو، كذباكز عدد الكتب اؼبطبوعة عدة نالؼ، كيقـو طالب السنة األخَتة من  

  كليات الطب بًتصبة مئات الكتب كاؼبراجع العلمية الطبية إىل اللغة العربية.
اغبد، بل هبب أف تتبعها خطوات إذ ما أردنا  كىذه اػبطوة الرائدة ينبغي أف ال تقف عند ىذا

للغتنا النهوض كجعلها لغة اغبياة العصرية اؼبتطورة، كذلك باالعتزاز هبا كتفعيلها يف ؾباالت اغبياة كافة، 
أسوة ببقية الدكؿ اؼبتقدمة بلغتها، كحسنان ما فعلتو بعض اعبامعات اليت سارت على النهج نفسو مثل 

 .ف كاعبزائرجامعات العراؽ كالسودا
إف االعتزاز باللغة العربية ال يكوف من خالؿ اػبطب الرنانة كالتعبَتات الشعرية كاؼبديح 
اؼبتكلف، كإمبا يكوف من خالؿ التطبيق العملي إلحالؿ ىذه اللغة ؿبلها الالئق يف نفوس الصغار حبيث 

التكلف كإشعارىم عمليان بقدرهتا يػينىٌشؤكف على حبها كالتعلق هبا كجعلها سهلة ميسرة ؽبم كالبعد هبا عن 
 .على استيعاب اؼبنجزات اغبضارية كتنمية اؼبهارات اللغوية لدل ىؤالء الطالب

كال أريد أف أخوض يف الشبو اليت يرددىا أعداء العربية كأذناهبم من بٍت جلدتنا يف أف العربية 
تفتقر إىل التجريد، كال تستطيع ضبل ال عهد ؽبا باؼبخًتعات كاؼبكتشفات اغبديثة، كأف العربية لغة بداكة 

اؼبصطلحات اغبضارية، كىذه شبو كاىية أكىى من بيت العنكبوت، تقـو على مقدمات تبُت فسادىا 
  فاغبضارة العربية كالتاريخ يشهداف بعكس ذلك.

كقد نسي أك تناسى من يدعي صبود اللغة العربية عن مواكبة العصر، أف اللغة أم لغة ال 
كال تتخلف بطبيعتها، كما أهنا يف اؼبقابل ال تنمو كتزدىر منعزلة عن ؾبتمعها كما هبرم ذبمد بنفسها، 

  فيو من أحداث.
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يقوؿ الدكتور كماؿ بشر: "إف صبود اللغة كزبلفها، كمبوىا كازدىارىا، كل أكلئك يرجع أكالن 
، يف العامل من أفكار كأخران إىل كضع أىليها، كإىل نصيبهم من التعامل كالتفاعل مع اغبياة، كما هبرم

كثقافات كمعارؼ جديدة كمتنامية، فإف كاف ؽبم من ذلك كلو حظ موفور انعكس أثره على اللغة، كإف 
قل ىذا النصيب أك انعدـ، بقيت اللغة على حاؽبا دكف حراؾ أك تقدـ، اللغة ال ربيا كال سبوت بنفسها، 

اليت ربيط هبا، فإف كانت الظركؼ فاعلة  كإمبا يلحقها ىذا الوجو أك ذاؾ حبسب الظركؼ كاؼبالبسات
غنية بالنشاط العلمي كالثقايف كالفكرم، كاف للغة استجابتها الفورية كرد فعلها القوم تعبَتان عن ىذه 
الظركؼ كأمارة ما يبوج بو اجملتمع من ألواف النشاط اإلنساين، كإف حرمت اللغة من ىذا التفاعل ظلت 

كصمها بالتخلف كاعبمود، يف حُت أف قومها ىم اعبامدكف  على حاؽبا كقدمت للجاىلُت فرصة
  (.ْٓ ، ص.ُٗٗٗاؼبتخلفوف") كماؿ بشر، 

كيرد على ىذه الشبهة أيضان عبد الرضبن رأفت الباشا فيقوؿ: "كأما قضية صبود اللغة كعدـ 
تكمن تطورىا مع الزمن كما يرجف اؼبرجفوف، فتلك قضية باطلة، كدعوة على ظاىرىا مالمح الرضبة، ك 

يف باطنها صنوؼ العذاب، فلقد أمٌض األعداء من ىذه اللغة أف تكوف اللغة الوحيدة بُت لغات األرض 
اليت اتصل تليد تراثها بطريفو خالؿ طبسة عشر قرنان امتدت منذ النابغة يف اعباىلية إىل شوقي يف العصر 

القرنف الكر م كاغبديث الشريف، كأف اغبديث، كاليت يستطيع اؼباليُت من أبنائنا يف العصر اغباضر تالكة 
يفقهوا معانيهما، كأف يدركوا ىديهما، كأف يستشعركا عظمتها، كأف يتملوا فبا حفال بو صالح 

  (. ُّّ ، ص.ََِٓ)   كإصالح"
كتشَت طبيعة اللغة العربية يف ألفاظها كتراكيبها كدالالهتا كظالؽبا إىل حضور القيم الدينية 

الدين اإلسالمي فيها، فللعربية أبعاد دينية كثقافية كاجتماعية ذبعلها ؿبل تقديس كالركحية اؼبستمدة من 
عند أبنائها، فهي العركة الوثقى اليت شكلت ذلك االنسجاـ كالتجانس بُت أبناء األمة الواحدة يف 
اؼباضي، كىي اليت مازالت ؿبافظة على خصوصياهتا اغبضارية بالرغم من ضعف أبنائها كعجزىم يف 

صر الراىن، "كتشَت الدالئل إىل أنو إذا هنضت األمة من جديد، كتكاثرت عناصرىا، قويت اللغة الع
  (.ّٖ ، ص.ََُِالعربية كانتشرت كاتسعت ؽبا اآلفاؽ، كرضيت هبا النفوس") عيسى باطاىر، 
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كيطرح األستاذ شحادة اػبورم يف حبثو "التعريب كاؼبصطلح" سؤاالن كىو: ىل لغتنا العربية 
كهبيب: "من أمعن النظر يف اللغة العربية كقارهنا باللغات األخرل،   على أف تكوف لغة معاصرة؟ قادرة

سبلكو العجب من فصاحة مفرداهتا كعذكبة ألفاظها، كجزالة تراكيبها، كرقة عباراهتا، كقدرهتا على التعبَت 
الؿ معانيو، كبالغة بيانو، كىو كالتوليد كقابليتها للنماء كالتطور، كحسبها أف تكوف لغة القرنف الكر م جب

الذم زادىا غٌت ككسع ؽبا يف األرض امتدادان، كيف الزماف بقاءن، مث استطاعت أف تكوف كعاء اؼبعرفة 
البشرية قركنان متطاكلة، كال يشك يف أهنا قادرة على أف تكوف لغة اؼبستقبل بعلومو كندابو كفنونو، ؿبتفظة 

  (.ٕٗٗ ص. ،ُٕٗٗ)  عشر قرنان إىل نخر الزماف" بعاؼبيتها اليت اكتسبتها منذ طبسة

 دور اللغة العربية في ترشيخ ركائز التربية اإلسالمية
من اؼبسٌلم بو أف الًتبية اإلسالمية تستوجب الركائز اليت تستمد من مصادرىا اؼبتينة ككسائلها 
الصاغبة. كاللغة العربية تلعب دكرىا البالغ من أجل ترشيخ الركائز اليت تتدخل فيها، ألف بينهما عالقة 

لًتبية اإلسالمية من كجهة كطيدة من ـبتلف كجهات نظر. يبدك  أحد ؿباكر العالقة بُت اللغة العربية كا
( إف اللغة ِّ، ص. ُٖٓٗ ، أنٌبها ما قالو )نايف ؿبمود معركؼ كظائف ىذه اللغة األساسية، كمن 

أداة التعلم كالتعليم، كلوالىا ؼبا أمكن للعملية التعليمية أك الًتبوية أف تتٌم، كالنقطعت الصلة بُت اؼبعٌلم 
كما أف اللغة خزانة ربفظ لألمة عقائدىا الدينية كتراثها الثقايف كاؼبتعلم أم لتوقفت اغبضارة اإلنسانية،  

كنشاطاهتا العملية، كفيها صور اآلماؿ كاألماين لألجياؿ الناشئة، بعبارة أخرل إف اللغة كاسطة نقل 
األفكار كاؼبعارؼ من اآلباء إىل األبناء كمن األسالؼ إىل األخالؼ. كإف للغة العربية شأنا نخر يزيدىا 

ة كخطورة فهي لغة القرنف الكر م كالسنة النبوية الشريفة، أم إهنا اللغة اليت اختارىا رب العاؼبُت أنبي
لتكوف لغة الوحي آلىل األرض صبيعا، كمن ىنا كاف على كل مسلم يف مشارؽ األرض كمغارهبا أف 

 يهتم هبا اىتمامو بعقيدتو اإلسالمية كأف يعتٌز هبا كيفٌضلها على اللغات األخرل. 
كىذا القدر من أنبية اللغة مشًتؾ بُت بٍت اإلنساف كبُت اللغات كافة يف كٌل مكاف كزماف، إال  

لوٍحيو؛  -سبحانو كتعاىل  -أفَّ اللغة العربية امتازت عن سائًر لغات البشر بأهنا اللغةي اليت اختارىا اهلل 
 :أنبيتها بالنِّقاط التالية كيبكن أف نلخصى  .(ُٓ ، ص.ََُِؼبا سبتازي بو من فبيزات )ؿبمد داكد، 
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:  كلذا مل ينزؿ القرنف إال باللغة العربية، قاؿ تعاىل  :أكال: أف البياف الكامل ال وبصل إال هبا
 .[، فدٌؿ ذلك على أٌف سائر اللغات دكهنا يف البيافُٓٗ: [ِٔ] الشعراء)بًًلسىافو عىرىِبٍّ ميًبُتو  

ثانيا: أف اللغة العربية تعد مفتاح األصلُت العظيمُت؛ الكتاب كالسنة، فهي الوسيلة إىل 
الوصوًؿ إىل أسرارنبا، كفهم دقائقهما، كارتباط اللغة العربية هبذا الكتاًب اؼبنٌزؿ احملفوظ جعلها ؿبفوظةن ما 

كانتشارىا، حىت قيل: لوال القرنف ما   داـ ؿبفوظا، فارتباط اللغًة العربية بالقرنف الكر م كاف سببا يف بقائها
 كانت عربية؛ كؽبذا السبب عٍت السَّلف بعلوـً اللغة العربية، كحثٌوا على تعلًمها، كالنَّهل من عباهبا. 

ثالثا: أٌف بالعلم باللغة العربية ربصل إقامة اغبجة على الناس. كىذا داخل يف عمـو قوؿ اهلل  
اءى لًلًَّو  يىاأىيػُّهىا الًَّذينى نمى  :تعاىل ، فال يبكن أف يكوفى (ُّٓ: [ْ] النساء)نيوا كيونيوا قػىوَّاًمُتى بًاٍلًقٍسًط شيهىدى

اإلنساف شاىدا هلل إذا مل يكن فانبا ؼبا يشهد بو؛ ألٌف العلم شرط يف الشهادة؛ لقوؿ اهلل  تعاىل: كىمىا 
، كلقولو تعاىل: ًإالَّ مىٍن شىًهدى بًاغبٍىقِّ (ُٖ: [ُِ] يوسف)ُتى شىًهٍدنىا ًإالَّ دبىا عىًلٍمنىا كىمىا كينَّا لًٍلغىٍيًب حىاًفظً 

، فال يبكن أف يشهد الٌشاىد دبا ال يعلمو كال يفهمو، كال بد أف (ٖٔ: [ّْ] الزخرؼ)كىىيٍم يػىٍعلىميوفى 
  .يكوف اإلنساف فانبنا ؼبا يشهد بو؛ حىت تقبلى شهادتو على ذلك

يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن  :ربية يؤثِّر يف العقًل كاػبلق كالدينرابعا: أف اعتياد التكلم باللغة الع
تيميَّة  : "اعلم أٌف اعتياد اللغة يؤثر يف العقًل كاػبلق كالدين تأثَتا قويٌا بينا، كيؤثر أيضا يف مشاهبًة صدًر 

 ."ىذه األٌمة من الٌصحابة كالتابعُت، كمشاهبتهم تزيد العقلى كالدين كاػبلقى 
ةى العربية كاحملافظة عليها من الدين، كىي خصيصة عظيمة ؽبذه األمة. قاؿ خامسا: أٌف اللغ 

تعٌلموا العربية؛ فإهٌنا من ديًنكم، كقاؿ شيخي اإلسالـ ابن تيمية: " :- رضي اهلل عنو -عمر بن اػبطاب 
م إال "فإٌف نفس اللغة العربية من الدِّين، كمعرفتها فرضه كاجب؛ فإف فهم الكتاب كالسنة فرض، كال يفه

بفهًم اللغة العربية، كما ال يتمُّ الواجب إال بو فهو كاجب، مث منها ما ىو كاجبه على األعياف، كمنها 
 (.َِٕ ص. دكف السنة،. (ما ىو كاجبه على الكفاية

سادسا: أٌف اللغة العربية مصدر عٌز لألمة. ال بد من النظًر إىل اللغة العربية على أهنا لغة 
كالسنة اؼبطهرة، كلغة التشريع اإلسالمي؛ حبيث يكوف االعتزاز هبا اعتزازا باإلسالـ، كتراثو القرنف الكر م 

اغبضارم العظيم، فهي عنصر أساسي من مقومات األمة اإلسالمية كالشخصية اإلسالمية، كالنظر إليها 
للدراسة؛ ألفى األٌمة  على أهنا كعاء للمعرفًة كالثقافة بكلِّ جوانبها، كال تكوف ؾبرد مادة مستقلة بذاهتا

 .اليت هتمل لغتها أمة ربتقر نفسها، كتفرض على نفسها التبعية الثقافية
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أصبح من الواضح أف اللغة العربية سبٌثل قطاعا ىاما يف حياة الفكر العرِب، فهي القاعدة 
ه اللغة مكانة الكربل اليت قاـ عليها ىذا الًتاث العظيم ، كاللساف الذم يربط األمة. كال شك يف أٌف ؽبذ

ضخمة بُت اللغات، ذلك أهنا مل تكن لغة عادية كاللغات يف نشأهتا كتطورىا كامتدادىا، بل كانت 
ـبالفة للنواميس الطبيعية اليت عرفت ؼبختلف اللغات. فأصبحت اللغة العربية من اللغات البارزة يف 

 التعليم. العامل، كإحدل الوسائل األساسية للثقافة من خالؿ عملية الًتبية ك 
تثرم الًتبية اإلسالمية بوساطة اللغة العربية، ألف أكثر دعائمها كركائزىا تستند إىل مصادرىا 
األساسية اؼبكتوبة باللغة العربية، كمن أنبها القرنف الكر م كالسنة النبوية الشريفة، فال انفصاؿ بينهما 

يت تستمد من القرنف الكر م كالسنة النبوية كبُت اللغة العربية. يستوجب فهم ركائز الًتبية اإلسالمية ال
اإلؼباـ الواعي باللغة العربية. كمن اؼبسٌلم بو أف الًتبية اإلسالمية ال تتم إال من خالؿ ترشيخ ركائزىا 
الرصينة، كىي ترجع أساسيا إىل ما يهديو اهلل كرسولو يف القرنف الكر م كالسنة النبوية. كال يتم تفهمها  

خالؿ إتقاف اإلحاطة بلغتهما. كمغزل القوؿ إف اللغة العربية تلعب دكرىا كأنبيتها يف  كامال تاما إال من
ترشيخ الركائز  للًتبية اإلسالمية بوصفها كسيلة جادة الكتشاؼ ما يتعلق هبا من مصادرىا اؼبكتوبة 

 باللغة العربية كبو القرنف الكر م كالسنة النبوية أك اؼبصادر األخرل. 

 

  الخاتمة
يف ىذا العصر نعيء أجواء العوؼبة دبا ربملو إلينا من معطيات تشمل األدكات إننا 

كاؼبصطلحات كاألفكار كالتعبَتات كاؼبمارسات اللغوية، مطالبوف بأف نقابل ذلك الزحف بتنقيح علمي 
كلغتنا يفيد من إهبابيات العوؼبة، كيؤمن بالتالقح اغبضارم كالتفاعل اػبَت، كيدرأ اػبطر عن ثقافة أٌمتنا، 

خبطط علمية، كاسًتاتيجيات طويلة اؼبدل، ككسائل تفيد من شبرات العلم اغبديث يف ىذا العصر 
كزبتلف عن كسائلنا التقليدية القديبة، مستندين يف ذلك إىل الثقة بأنفسنا، كدبقوماتنا الذاتية النابعة من 

تنا العربية اليت سبق ؽبا أف مبادئ ديننا اإلسالمي اغبنيف كإسهامات حضارتنا العريقة، كقدرات لغ
  دخلت اؼبعًتؾ اغبضارم قديبان فانتصرت فيو، ككانت الوجو اؼبشرؽ للهوية العربية على مر العصور.

( غرس حب اللغة العربية يف نفوس ُ  كقد ظهر يف البحث من مالمح مهمة من أبرزىا:
تنا من الضياع، كالبحث عن الوسائل الناشئة، باعتبار أهنا لغة القرنف الكر م، الذم بفضلو حفظ لنا لغ

( بث ِاليت ترغب الطالب يف تعلم اللغة العربية، كذلك من خالؿ تطوير اؼبناىج، كتيسَت القواعد؛ 
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الوعي اللغوم بُت أبناء األمة كإيقاظ غَتهتم من اللغة، كترميم ما تصدع من ثقتهم هبا كاعتزازىم بًتاثها 
( إعادة النظر يف طريقة تعليم ّمان من مقومات الشخصية العربية؛ اغبضارم كالتارىبي بوصفها مقومان مه

( ْاللغة العربية يف اؼبدارس، كاالستفادة من الوسائل اغبديثة مثل اغباسوب كالربؾبيات التعليمية؛ 
االستفادة من ذبربة اعبامعات كأخص بذلك السورية يف تعريب التعليم يف صبيع مراحلو، كقد أثبتت ىذه 

احها، كسارت بعض اعبامعات يف الوطن العرِب على غرارىا، ككذلك ذبربة بعض اعبامعات التجربة قب
( إنشاء ٓيف الدكؿ اإلسالمية مثل: إندكنيسيا، بإلزاـ الطالب بتعلم اللغة العربية يف أكؿ سنة جامعية؛ 

مع  مؤسسات متخصصة ترعى تكوين األجياؿ، كتعمل على ترصبة الكتب كالبحوث العلمية اؼبختلفة
( االستفادة من أجواء العوؼبة ٔالتنسيق بُت ىذه اؼبؤسسات كبُت مراكز البحث العلمي كاعبامعات؛ ك

اؼبنفتحة كاؼبتطورة اليت يبكن أف تعُت على إهباد كسائل كنليات تستخدـ يف صاحل اللغة العربية، سواء 
ف لغتنا العربية كفيلة دبا كىبها من حيث نشرىا، أك سهولة التواصل بُت الباحثُت يف قضاياىا كبالتايل فإ

 اهلل تعاىل أف تيواكب اؼبستجدات كالتحديات يف ىذا العصر "عصر العوؼبة".
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