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Abstract 

Language is a prominent part of human being`s development. In discussion the 

paper, the researcher relies on the inimitable of Quran that was revealed in Arabic 

Language the language of Arab nation. In any language one of its characteristic is – 

including the Arabic language -  the direct connection between speaker and hearer 

is explicitly. However, without the study of functional role of the Arabic language 

in the society either Arab world or other Muslim world, the development and its 

establishment are not well performing. Thus, in upgrade the Arabic language in 

society the fundamental aspect must be changed such as the thinking and discipline 

both of the individual and communities are very important in construct; education, 

economy and technology of the country. In conclusion, the study suggests four 

mechanisms in order to achieve the standard Arabic language role in future: the 

political change, the institutional reconstruct the curriculum, the scientific and 

research become the target to development of technology in the country. 

 

 

 

 

 

 

 ملخص

Available online 15/10/2017 
Keywords: 

Insert keywords for your paper 

 



7, 201 2 , No:3 :l) VoJALSR( Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 3 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

ة أن تنهض بدون لغتها، واألم ة العربي ة ليست استثناء يف هذا اإلطار، وألن  الل غة العربي ة هي لغة القرآن ّ  الميكن ألم
ت ِّم على الكرمي، فقد جتاوزت العالقة بينها وبني الن اطقني هبا حدود العالقة املفرتضة بني أي  لغة بشري ة  وأصحاهبا، ما ُيح

اإلسالمي ة، ويشمل هذا الد ور أتسيس -العربي ة أداء دور أعمق من الد ور الوظيفي  لِّل غة يف حاضر ومستقبل األم ة العربي ة
 شخصية الفرد واجلماعة، وأداء مهام  البناء يف معرتك احلياة املعاصرة وتفاصيله من الت عليم إىل االقتصاد والت كنولوجيا.

ومن هذا املنطلق تسعى هذه الد راسة إىل مقاربة موضوع "مستقبل الل غة العربي ة ودورها يف عملية الن هوض احلضاري "، 
ويف اخلتام اقرتحت الد راسة أربع آلي ات إجرائي ة لتحقيق دور مستقبلي  للعربي ة،  . وذلك من خالل ثالثة حماور أساسي ة

 ملؤس سية، واآللي ة العلمي ة والبحثي ة، واآللي ة الت عليمي ة.وهي: اآللي ة الس ياسي ة، واآللية ا
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ث ل الل غة  أحد أهم  املرتكزات الوجودي ة لألم ة وأساس هوية أفرادها ومجاعاهتا مهما تنو عتِّ األعراق واأللوان واألداين ُتح
ا هي الل سان، فمن تكل م العربي ة فهو عريب "ليست العربي ة    داخلها، فقد جاء يف األثر: " ٍب ألحد منكم أو أم ، وإّن  ، 1ِبَِّ

وألجل ذلك كانت الل غة وجًها من  ؛ما يعين أن ملكة الل غة مت صلة مباشرة بكينونة اإلنسان، ومهاراته الفطري ة الت فاعلي ة
الد كتور فاروق مح ادة: "إن  الل غة يف هوية أي  شعب وجوه امتداد الر وح اجلماعي ة واستمراريتها من جيل إىل جيل، يقول  

تعين حضور اآلابء واألجداد يف أفكارهم وما خل فوه وراءهم من عطاءات وآاثر يف كل  نواحي احلياة، فهي عالمة 
ة . وهي جسر للت واصل بني احلاضر واملاضي، بل هي الن سب احلقيقي  حلضار 2وجودهم معنا وطابع فكرهم على حياتنا"

أي  أم ة. مل يكن اصطفاء هللا تعاىل للغة العربي ة بني األلسن لكي تكون لغة البالغ للعاملني؛ إال  خلصائص وأسرار ُتي زها 
َك عن غريها، ولنزول القرآن الكرمي هبذه الل غة فضل يف نشرها واستمرارها، قال عز  وجل : "نَ َزَل بِّهِّ الرُّوحح اأَلمِّنيح َعَلى قَ ْلبِّ 

ٍ  محبِّني"لَِّتكحونَ  َلْت آاَيتحهح ق حْرآًًن َعَربِّيًّا لَِّقْوٍم يَ ْعَلمحون"3 مَِّن اْلمحْنذِّرِّيَن بِّلَِّساٍن َعَريبِّ  . 4. وقال عز  من قائل:"كَِّتاٌب فحص ِّ
قال تعاىل: إن  معاين الوحي ال يت محلتها العربي ة مل تكن خطااًب موج ًها للعرب فحسب، أو جليل رهني بزمان أو مكان، 

َنا إِّلَْيَك ق حْرآًًن َعَربِّيًّا لِّت حْنذَِّر أحمَّ اْلقحَرى َوَمْن َحْوََلَا َوت حْنذَِّر يَ ْوَم اجلَْْمعِّ اَل "َو  َرْيَب فِّيهِّ َفرِّيٌق يفِّ اجْلَنَّةِّ َوَفرِّيٌق يفِّ   َكَذلَِّك أَْوَحي ْ
لعاملي ة، وتعكس ذروة اإلبداع البشري  يف . وبذلك استطاعت الل غة العربي ة  أن  تتجاوز حدود القبي لة إىل أفق ا5السَّعِّريِّ"

ومن هذا املنطلق الميكن توقع أي هنضة حضارية مأمولة مستقبال إال  بدوٍر أساسي  لل غة  عصر الن هضة اإلسالمي ة.
الت فكري، وبناء طرائق العربي ة، إذ ُتث ل العمق اجلوهري  للهوية الث قافي ة، كما تعترب األداة احلامسة يف صياغة العقل ومناهج 

ويف اعتقادًن الميكن توق ع دور مستقبلي  لل غة العربي ة خارج سياق العصر وشروطه،  .العمل واملمارسات وأّناط اإلنتاج
، وقدرة خربائها وعلمائها على مواجهة حتد ايت اإلبداع والت طوير، واالنتقال الن وعي  من مرحلة  وحتد ايت الواقع العاملي 

والت لقني والت لفيق، إىل مرحلة االبتكار والت طوير ومواجهة حتد ايت الت سابق الت ارخيي  ال ذي نعيشه حاليا، فالل غة ال  الت لق ي
 .ميكن أن  تطو ر نفسها بل يطو رها أهلها وأصحاهبا  

 
ينسب البعض هذا الكالم للرسول عليه الصالة والسالم، لكن بعض علماء الحديث اعتبروه من األحاديث الضعيفة، مثل  - 1

 ناصر الدين األلباني.
 239،بيروت ، ص 2013، 1بصائر وأفكار،طفاروق حمادة،  - 2
 . 194-193سورة الشعراء اآليات  - 3
 . 3فصلت:   - 4
 . (7)سورة الشورى آية:   - 5
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ها الس ؤال الس ياسي  ومن الواضح أن  سؤال الل غة العربي ة ودورها املستقبلي  هو جزء من أسئلة مرتابطة ومتداخلة، من
ا جزٌء من قضية أم ة بكاملها، ما يكشف عمق الس ؤال وتشابكاته  .واالقتصادي  والعلمي  والت كنولوجي  والعسكري ، أي أهن 

سوف حتاول الورقة املقرتحة مقاربة موضوع "محستقبل الل غة العربية ودورها يف عملية الن هوض احلضاري " من خالل 
، والث انية عملي ة تقد م خلرباء وصن اع القرار األكادميي  زاويتني، األوىل ن ظرية أتسيسية توض ح رؤيتنا للعربية ودورها املستقبلي 

 العريب  واإلسالمي  مقرتحات عملي ة إجرائي ة ند عي أن  من شأهنا املسامهة يف تعزيز الد ور املستقبلي  للعربي ة.
 

 خلفّية اترخيّية جيوسرتاتيجّية
ارتبطت الل غة العربي ة قبل اإلسالم بتفاصيل جمتمع اجلزيرة العربي ة، كماشك لت حمور حيويته وفاعليته، فقد عرب  هبا لقد 

العريب  عن حركات جسده وسكنات نفسه، وكانت مرتبطة بواقع احلياة وأحداثها دقيقها وجليلها، وهو مايْعكس دور 
ة واالقتصادي ة والس ياسي ة والس يطرة عليها، كانت الل غة حاضرة ومهيمنة يف الش عر واخلطابة يف إدارة اجملاالت االجتماعي  

يني ة. ويف جانب آخر كان لل غة العربي ة حينئذ  الن زاعات واملصاحلات، واألفراح واحلروب والص فقات الت جاري ة، واملناسك الد 
كياًنت احلضارية الغالبة حينئذ، الفرس والروم، إذ دور يف تعزيز أتثري العرب ضمن الص راع اجليوسرتاتيجي مع القوى وال

كان للش عراء واخلطباء أنفسهم دور يف بعض تفاصيل العالقة بني العرب والقوى الد ولية، فمثال كان الش اعر أمرؤ القيس 
الس اساني ِّني، إذ كان   يَفِّدح على الر وم، يف حني كان األعشى الكبري ميمون بن قيس معروفًا بزايراته املتكر رة لألمراء الفرس

 .6ينشد أمامهم قصائَد تحثري إعجاهبم، وتزيد تعلقهم ابلل غة العربي ة ومجاَلا
 

 العربّية وحلظة الّتحول بعد اإلسالم
لقد فتح القرآن أمام الل غة العربية مساحات رحبة، فنزوله ابلل سان العريب  املبني اليعين صورة الل سان فحسب، بل قدرته 

اتي ة على أداء دور الت بيلغ للعاملني  . 7يقول تعاىل: "إًن   أنزلناه  قرآًًن  عربيًّا  لعل كم  تَ ْعقِّلون"  الذ 
وقد ظهر هذا الت حو ل البارز لدور الل غة العربي ة يف هنضة عرب اجلزيرة بعد اإلسالم يف مواقف كثرية، من أمه ها حلظة 

الفارسي ة قبل معركة القادسية، إذ الحظ القائد الفارسي  رستم فرخزاد الت غيري احلاصل يف لسان العرب الت فاوض مع القيادة  

 
، ص  م1977، دار التراث العربي، القاهرة، 3ط ،1جتحقيق أحمد محمد شاكر، الشعر والشعراء، الدينوري، ابن قتيبة - 6

264 . 
 . 2سورة يوسف، اآلية  - 7
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ومنطقهم بعد اإلسالم، فخاطب مستشاريه قائال: "وُيكم ال تنظرو إىل الث ياب، ولكن انظروا إىل الر أي والكالم 
لغ يف هتذيب طباع العرب، وصقل نفوسهم وألسنتهم، وتطهري .  لقد كان لنزول القرآن ابلل سان العريب  أثر اب8والس رية"

 عقوَلم، فنقلهم  من مرحلة التيه والتبعية، إىل مرحلة الرشاد وقيادة الشعوب. 
 

 العربّية يف عصر هنضتها
للفتوحات  العسكري لل غة العربي ة، وال ذي بدت مؤش راته واضحة بعيد املرحلتني األوىل والث انية–وبعد االنتصار الس ياسي

اإلسالمي ة، أصبحت لغة حضارة جديدة وجمااًل خصًبا أمام عقول الش عوب غري العربي ة، يقول املستشرق إرنست رينان 
:"إن  انتشار الل غة العربي ة ليعترب من أغرب ما وقع يف اتريخ البشر...فقد كانت هذه الل غة غري معروفة ابدئ ذي بدء، 

 ."9سة غاية الس السة...حّت  عم ت أجزاء كربى من العاملفبدت فجأة على غاية الكمال سل
،  وامتلكت الل غة العربي ة لقرون زمام القيادة يف هنضة الت نوير اإلنساين ، بوصفها "لغة رمسي ة عام ة لشعوب وأجناس شّت 

ملد عي فكٍر ومعرفٍة بدٌّ من أن مشلت كل  مناحي احلياة اليومي ة، فكانت لغة احلياة اخلاص ة والث قافة العام ة، ومل يكن 
وقد سامهت شعوب كثرية يف بناء علوم الل غة العربي ة وسرب أغوارها املعرفية، ووضع قواعدها يف الن حو والص رف،  .10يتقنها"

والبيان، وموازين الش عر، ورسم احلروف، وكتب علماء من خمتلف األعراق عدًدا من نفائس الكتب، مثل )معجم العني( 
اب العروض( للعامل الفذ )اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري(‘ و)كتاب( لسيبويه، وبرز الص احب ابن عب اد و)كت

ه (، وحممد بن عبد هللا الصنهاجي، املعروف 626سراج الد ين الس كاكي  اخلوارزمي  )تو  (،358-326القزويين  )
 .ه (817ه (، وحمم د بن يعقوب الفريوزابدي )ت 723اببن آجروم )

 
 
 
 

 
 . 768، ص، المكتبة العصرية1، ط1جرير الطبري، تاريخ األمم والملوك، جابن   - 8
 .م 2006أنور محمود زناتي: زيارة جديدة لالستشراق، مكتبة األنجلو المصرية،  - 9

 .62م، ص  1998 237حسين مؤنس: الحضارة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، رقم   - 10
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 العربية قاطرة الّتحّول واالبتكار
استوعبت الل غة العربي ة يف فضائها الرت كييب  والبياين  كل  لغات وَلجات الش عوب املسلمة، مثل الفرس واألكراد واألتراك 

ا جنحت يف أتسيس لغات جديدة  ابلت شارك مع الل غات واألفغان والص ينيني واألمازيغ واألحباش، واألكثر من ذلك أهن 
املستضيفة َلا، مثل الفارسي ة اجلديدة يف بالد فارس، واألمازيغي ة يف بالد املغرب، والرت كي ة يف بالد األًنضول، وقد عد د 

الغريب  على حتويل  لغة كان أهلها يكتبون تراثهم ابخلط  العريب  قبل أن يعمل االستعمار  140أحد الباحثني ما يزيد على  
تيين ، مثل الرت كي ةهذا ا -ويف حالة الل غة الفارسي ة اجلديدة، ميكننا اعتبارها لغة تداخل لغوي  عريب   .11خلط  إىل اخلط  الال 

، فهي يف أصلها لغة الن خبة من العلماء والش عراء واألدابء  ا عربت عن مرحلة من الث راء الث قايف  والعلمي  فارسي  ابمتياز، ألهن 
وا يف بالط األسر الفارسي ة احلاكمة مثل الط اهري ني أو الص ف اري ني أو الس اماني ني مناًخا مناسًبا للت عبري الفرس ال ذين وجد 

والت داول املعريف  يف خمتلف القضااي العلمي ة ال يت كانت حينئذ تروج بلسان عريب  مبني، فجاءت تلك الل غة موف قة بني 
ة بشحنتها الن فسي ة والبيئي ة، حّت  ظهر بني القرنني الر ابع والت اسع شحعراء فرس كبار العربي ة حبمولتها احلضاري ة والفارسي  

 اشتهروا بذوي الل سانني لرباعتهم يف اإلبداع ابلعربي ة والفارسي ة يف آن واحد، أبرزهم: سعدي الش ريازي، وحافظ الش ريازي.
وقد أثبتت هذه احلقيقة قدرة العربية منذ الوهلة األوىل على االحتواء واملنافسة يف عالقتها ابَلوايت الث قافي ة والل غوية 

: كنت عند عبد امللك بن مروان، فدخل عليه "عن حمم د بن شهاب الز هري  األخرى، جاء يف )البصائر والذخائر(: 
حسن الفصاحة، فقال له عبد امللك: كم عطاؤك؟ قال: مئتا دينار، قال: يف كم ديونك؟ قال: يف مئيت دينار، رجل 

قال: أما علمت أين  أمرت أن ال يتكل م أحد إبعراب؟ قال: ما علمت ذلك، قال: أمن العرب أنت أم من املوايل ؟ قال: 
ٍ   اي أمري املؤمنني إن تكن العربي ة أاًب فلست منها، وإن تكن لساًًن فإين  منها، قال: صدقت، قال تعاىل: )بِّلَِّساٍن َعَريبِّ

 . 12محبِّنٍي ("

وقد أمجع الباحثون على أن القرآن لقد كان لل غة العربي ة أثر ابلغ يف الل غات األخرى ال يت دخلت معها يف صراع لغوي ، 
قي الل غات ال يت تفاعلت معها، إذ منحها الوحي حيوية نف اذة الكرمي هو العامل األكرب يف سيادة الل غة العربي ة ورايدهتا لبا

متأج جة، حبيث مل تنازل لغة أايم الفتوحات اإلسالمي ة إال ظفرت هبا، ظفرت يف العراق ابلل غتني اآلرامي ة والس رايني ة، ويف 
اليوًنني ة، ويف مصر ابلل غتني القبطي ة إيران انتصرت على الل غة الفارسي ة وظفرت هبا، ويف الش ام ابلل غتني الس رايني ة و 

 
11-  Eric M. North،The Book of a thousand tongs’ Published for the American Bible Society ،New York 

and London ،1938. 
 . 332ص  ،2 ج والذخائر،  البصائر التوحيدي، حيان أبو - 12
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تيني ة، ويف األندلس ابلل غة اإلسباني ة، وأهل كل  هذه البلدان شرقًا ومشااًل   وغراًب، واليوًنني ة، ويف املغرب ابلل غتني الرببري ة والال 
ذوها للت عبري عن مشاعرهم، وعن عقوَل  .13مزايلت لغاهتم ألسنتهم، وحل ت مكاهنا العربي ة، واّت 

% من األلفاظ 70عن وجود: أكثر من قد كشفت دراسات إحصائي ة تتب عت أثر ألفاظ عربي ة يف الل غات األخرى و 
% يف الل غة األردي ة، ويف 45% يف الل غة الرت كي ة، وأكثر من 65العربي ة أو ذات األصل العريب  يف الفارسي ة، وأكثر من 

 % يف الل غة األفغاني ة.  56% يف الل غة الت اجيكي ة، وأكثر من 40وأكثر من  

بلغ أن تكون قاطرة لإلبداع اإلنساين ، وحاضنة ألدوات ومناهج الت طوير والت حديث وحري  بلغة بلغ أثرها العاملي  هذا امل
، يقول املستشرق الفرنسي جوستاف لوبون  "كل ما تعم ق املرء يف دراسة العربي ة    :صاحب كتاب )حضارة العرب( العاملي 

 تعرف األمم القدمية إال  بواسطة العرب، جتل ت له أمور جديدة، وات سعت أمامه اآلفاق، وثبت له أن  القرون الوسطى مل
 .14وأن العرب هم ال ذين مدنوا أورواب يف املاد ة والعقل واخللق"

 العربية: احلاضر واملستقبل
اتي ة يف كيان األم ة العربي ة كننا القول إن  املراهنة على العناصر الذ  اإلسالمي ة، كفيل بتعظيم فرص الل غة -وألجل ماسبق ميح

، ويف الوقت ذاته محايتها من الت هديدات احملتملة يف عصرًن احلاضر، بل ميكن أن تكون اَلوايت الص اعدة يف العربي ة
اجملال الت ارخيي  للعربي ة ويف ابقي بقاع العامل أيًضا فرصة إجيابية لتعزيز دور العربي ة والت أكيد على نقاط قو هتا، وقد توق ع 

ربي ة مستقباًل مؤث  رًا َلذه الل غة، من هؤالء الباحث األمريكي )وليم ورل(، وال ذي قال: ابحثون غري عرب درسوا الل غة الع
"إن  الل غة العربي ة من الل ني، واملرونة، ما ميكنها من الت كي ف وفق مقتضيات هذا العصر، وهي مل تتقهقر فيما مضى أمام 

 .15اهنا يف املستقبل، كما حافظت عليه يف املاضي"أي ة لغة أخرى من الل غات اليت احتك ت هبا، وستحافظ على كي
مليون خمطوطة عربي ة موز عة يف كاف ة أرجاء العامل، جدير بتحفيز نقاط قو ة الل غة العربي ة، واستثارة قدراهتا فوجود حوايل 

اتي ة، ففي تركيا مثال هناك  أ لف جمل د،   20بريطانيا  ألف جمل د، ويف   40ألف جمل د، ويف وروسيا هناك حوايل   155الذ 
جمل د، ويف ايطاليا والفاتيكان   8500ألف جمل د، ويف فرنسا    14ألف جمل د، ويف يوغسالفيا فيها  15ويف الوالايت املت حدة  

 .  16جمل د7500
 

 .33ص .ليلى صديق: تأثير اللغة العربية في غيرها من اللغات، - 13
 . 51، ص1956العرب، ترجمة: عادل زعيتر، دار إحياء الكتب العربية القاهرة جوستاف لوبون: حضارة  - 14
 .28أنور الجندي: اللغة العربية بين حماتها وخصومها، مطبعة الرسالة، القاهرة، ص - 15
 .  46ص/ م، 1/6/2000/   200، الكتابة الطينية: من الرقم الطينية إلى الحجارة فالورق، مجلة الكويت ع/محمد األسعد  - 16
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ت بتكار الل غوي ، وابالعتماد على اخلرباات تعزيز الث قة فيها، سواء إبطالق مبادرات االّ  ويشمل االعتماد على الذ 
 البشري ة املتمي زة، واستثمار أدوات اإلعالم والت واصل االجتماعي .

 :هوضة النّ يف عمليّ   ة املستقبليّ املرتكز الّنظري لدور العربيّ 
  .ة بني القدرة واإلرادةدور العربيّ 

صلت القدرة، سواء ات  اتية، وقد أثبتت دراسات كثرية أوجه وتفاصيل هذه َتكمن قدرة العربي ة ابألساس يف إمكاًنهتا الذ  
إذ ُتتاز يف جمموع أصوات حروفها بسعة تدر جها الص ويت  حيث تتدر ج وتتوز ع يف ،  أو البياين    ريف  أو الص    حوي  بنظامها الن  

، ماخيلق الت وازن واالنسجام بني األصوات، ويف ذلك 17خمارجها مابني الش فتني من جهة وأقصى احللق من جهة أخرى
اي ال ينسجم مع الز   اء أو الغني، كما أن  اء، والقاف، والط  حرف اجليم ال ينسجم مع حرف الظ   إن  يقول اجلاحظ:"

 .18"الاد أو الذ  ني، والض  اء، والس  الظ  

اكيب املؤث رة يف املعىن، ألن   وانفردت العربي ة بظاهرة اإلعراب سواء ابحلركات األصلي ة أو الفرعي ة، ما وف ر َلا مرونة يف الرت 
 .  19ظاهرة اإلعراب تعمل على اإلابنة عن املعاين ابأللفاظ

، أو الص مود واالستمرار حّت  بعد منذ قرون   ثقافات ولغات شّت  الش عوبل  ايف استيعاهبوبرزت قدرات الل غة العربي ة أيًضا  
 ما يؤك د وجود كيمياء عجيب وخارق يف أعماق هذه الل غة.  انكسار الن اطقني هبا أمام حتد ايت احلضارة املعاصرة،

، وهذا ميها أنفسهم، أي اختياراهتم وقراراهتم املت صلة ابلن هوض واالنبعاث احلضاري  ا إرادة العربي ة فتكمن يف إرادة متكل  أم  
ق هذا األمر إال ابنقداح الوعي به يف ق  حك وتندفع إال ابندفاع عزمية الن اطقني هبا، ولن يتعزمية العربي ة لن تتحر   يعين أن  

 أذهان هؤالء الن اطقني وقلوهبم، وإرداكهم الت ام خلطورة وأمهي ة اإلرادة الل غوية وأتثريها يف حاضرهم ومستقبلهم. 
 .صعود اهلوايت العاملية، فرصة أم هتديد لدور العربية

ة ة وثقافي  ارات سياسي  ى ذلك ابألساس يف بروز تي  للهوايت، وقد جتل  ا غري مسبوٍق  يشهد العامل منذ حوايل عقدين صعودً 
إبمكان هذا الواقع ، وين أو األرضغة أو الد  ة، مثل العرق أو الل  ة والقومي  د على عناصر فرعية يف اَلوايت الوطني  تؤك  

ة مع ابقي موها يف منافسة حضاري  ل  يف حال دخل متك ارخيي  ق هنوضها الت  ة لكي حتق  غة العربي  ل فرصة لل  أن ميث   العاملي  

 
 . 146م، ص1979محمود فهمي حجازي، أسس علم اللغة العربية، دار الثقافة للطباعة والنشر،  - 17
 69-65ص  4م ج 1948الجاحظ البيان والتبيين القاهرة  - 18
 . 75م، ص1993 -هـ 1414، بيروت مكتبة المعارف  1الصاحبي في فقه اللغة،تحقيق عمر الطباع ، ط -  19
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اه هذا اه، كما ميكنهم حتقيق ذلك يف حال أدركوا اجت  غات األخرى، واستطاعوا استثمار أدوات العصر يف هذا االجت  الل  
 ومدى عمقه وأتثريه. ارخيي  ل الت  حو  الت  

لغته األم، كما أثبت الت اريخ أن  كل  م  استخد وقد أثبتت األحباث العلمي ة أن  قدرة اإلنسان على االبتكار تتضاعف كل ما  
األمم ال يت هنضت وتقد مت فعلت ذلك بلغتها األم ، مثل الياابن وروسيا، بينما ظل ت األمم ال يت استعارت لغات أجنبي ة 

 يف ّتل فها، مثل معظم الد ول العربي ة واألفريقي ة.

، ارخيي  حول الت  وا بعيدين عن إدراك أبعاد هذا الت  ة، وظل  اَلوايت العاملي  ة يف اغتنام فرص صعود  ويف حال أخفق أهل العربي  
ا على مستوى قدرة الت أثري حجيم، سواءً ض للت  ا للعربي ة، إذ من احملتمل أن تتعر  ًّ عود هتديد ل هذا الص  ث  فمن املرجح أن ميح 

اهن يف حال ة على مستوى أتثريها وانتشارها الر  ضماًنت لكي تبقى العربي    إذ ليست هناك أي   ،أو جمال الت أثري اجلغرايف  
ة للقرآن الكرمي، وينحصر انتشارها ة القدسي  مزي  ص وجودها وأتثريها إىل مستوى الر  هديد، فمن املمكن أن يتقل  ضها للت  تعر  

 مزيق واالهنيار. اهن للت  الر    العريب    ياسي  ض اجملال الس  مة هبا يف حال تعر  ة املتكل  يف أوساط اجلماعات البشري  
 ور املنظورُمنطلقات الدّ 

ث ل هذه املنطلقات املبادئ والش روط األساسي ة املطلوبة لدور العربي ة املستقبلي  يف هنضة األم ة، كما ُتث ل موجهات       ُتح
 فيما يلي:  هاديد ميحكن حتَ لباقي عناصر وأدوات هذا الد ور، و 

 منطلق اإلحياء -1
ة املقصود به هو إحياء نظرة املتكلمني ابلعربية إليها، من خالل اخنراطهم يف عملية تثوير )من الثورة( لعالقتهم ابلعربي    

، فما دام املتكل م ابلعربي ة ينظر إليها نظرة استخفاف أو احتقار فلن يتمك ن بتااًت من إدراك ؤية واإلدراكمن حيث الر  
 يف عالقته هبا، وخطورهتا يف صياغة رؤيته للحياة والكون.مكامن قو هتا، ومفاصل القو ة 

، وإخراج قواعدها علومها  حتديثعلى    م، وذلك ابنكباهبذاهتاة  لعربي  واملقصود ابإلحياء أيًضا هو إحياء العلماء واخلرباء ل
املهم ة حتتاج إىل متخص صني ، والشك  أن  هذه  ، وجتاوز نقاط ضعفهاقدرهتا على الت طو رإبراز  و من حالة اجلمود،    ومعايريها

 أكفاء من ذوي الن زاهة والش جاعة العلمي ة.
ا، إذ ميكن أن ا وعكسً ا طردً ترتبطان ببعضهما بعضً  ، إحياء الن ظرة إىل العربي ة، وإحياء العربي ة ذاهتا،كيزتنيال الر  إن  ك

، كما ميكن أن يكون إحياء العربي ة مدخاًل إىل إحياء ذاهتاة ة مدخال إىل حياء العربي  مني ابلعربي  يكون إحياء نظرة املتكل  
 نظرة الن اطقني هبا إليها.
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 منطلق املعاصرة -2
ة ة إىل احلياة، والميكن ذلك إال بتفعيل عالقتها ابلقرآن وواقع الن اس، أي أن تكون العربي  املقصود به هو إعادة العربي  

 لعملية ربط الوحي ابحلياة، ما يقود يف ا وعاماًل ، وأن تكون حافزً  يف جتديد فهم أهلها ملنطوق ومقاصد الوحيعاماًل 
 اس. هاية إىل إعادة ربطها بواقع الن  الن  

وبذلك ويف ُتث الهتم لواقع احلياة اليومي ة، إن  العربي ة تحشك ل املستوى األعمق يف َُتثالت أهلها ملعاين ومقاصد القرآن، 
 ين والواقع.مني هبا ابلد  ه عالقة املتكل  ة مكانة أساسي ة يف توجيالعربي    حتتل  

يني ة، وال يت تؤ دي دور مسه ال ألي  عملي ة أو  وقد أثبتت الت جربة أن  أقصر الط رق إىل اإلدراك البشري  هو املعتقدات الد 
العربي ة إىل لغة معاصرة تعيش حتو ل أو انتقال، ومن هذا املنطلق ميحكن أن يكون للعامل القرآين  دور إجيايب  يف حَتو ل 

.  واقعها دون أن تفقد جذورها وعمقها الت ارخيي 
 منطلق اإلبداع -3

قود ة، وأن تَ افسة احلضاري  ادرة واملنَ إىل مرحلة الفعل واملبَ  ،ى العربي ة مرحلة اإلحياء واخلروج للحياةاملقصود به أن تَتخط  
وهي املرحلة املتقد ِّمة واجلوهري ة يف صياغتها ملستقبل األم ة، إذ الميكن للغٍة أن تكون فاعلًة يف ة اإلبداع اإلنساين، عملي  

صناعة األحداث والت حوالت احلضاري ة دون أن َتكون رائدًة يف دينامي ة االبتكار وتغيري حياة الن اس، أي أن تكون حاضرة 
ات احلياة الفردية واجلماعية للمجتمع، و  ات اجملاالت العلمي ة واالقتصادي ة والت كنولوجيا واالت صال.  يف محتغري   حتديًدا يف متغري 

 يف مباشرة دورها احلضاري   هتاربز قوَّ يح سيعكس قدرة وإرادة الل غة العربي ة يف واقع احلياة، وسذي ال   إن  محنطلق اإلبداع هو
 ميها.تكل  يف واقع مح  هضة املأمولةروم إحداث الن  تَ   ةٍ تكاملي    ةٍ مشولي    ةٍ ضمن عملي  

 
 يف عملّية الّنهوض  لدور العربّية املستقبليّ   املرتكز العمليّ 

اَلدف من هذا احملور هو اقرتاح توصي ات وآليات إجرائي ة للمسامهة يف تنفيذ خط ة شاملة لبناء دور للعربية يف صناعة 
 مستقبل األم ة، علًما أن  عامل الز من شرط أساسي  يف بلورة املرتكز العملي  وتنفيذ عناصره. 

ة الت نفيذ، بينما نقصد ابآلليات أدوات الت نفيذ املباشرة يف وللت وضيح، نقصد ابلت وصيات األطر العام ة والر ئيسة لعملي  
 امليدان:
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 للعربّية  وصّيات إجرائّية عاّمة لتعزيز الّدور املستقبليّ ت               
 القرآن الكرمي -1

اوز املمارسات الت قليدي ة والن مطي ة يف الت عامل مع لغته، ، وجتَ إىل بؤرة الت داول والت ثاقف اجملتمعي    يَنبغي إعادة الن ص القرآين    
 وذلك من خالل: 

خ يف حسبفَ   والت شريعي    دي  دم حصرها يف اخلطاب الت عب  عَ  • ، ألن  هذا احلصر جَيعلها حبيسة جمال واحد، ويحرس ِّ
 أذهان املتمكل مني الن ظرة الت قليدية للعربي ة.   

، وهذا األمر سينتج لغة عامل مع املنت القرآين  يف الت   مثل الت فاكر والبحث الل غوي  ة ات تفاعلي  اعتماد منهجي   •
 عربي ة ذات بعد قرآين  تفاعلي  وحيوي .

، واَلدف منها هو تربي ة الن اشئة ة مبختلف املراحل الت عليمي ةراسي  يف املناهج الد  القرآن  دب ر  تاعتماد برامج لقرآءة و  •
 ني ة الت فاعلي ة واكتشافها.على تذو ق الل غة القرآ

 اإلعالم -2
ائقة اجملتمعي ة جتحاه الل غة،     تحواجه الل غة العربي ة يحعترب اإلعالم مؤس سة فاعلة بشكل قوي  يف بناء املدارك الل غوية وهتذيب الذ 

خاص ة أن  ة لوقف هذه احلرب،  ة إجرائي  ة عالجي  ، وذلك يف غياب رؤية أو خط  حرب استنزاف قاتلة يف اجملال اإلعالمي  
 وألجل ذلك، نقرتح: اإلعالم حتو ل إىل صناعة معق دة وقائمة على االسثمارات املالي ة الض خمة؛ 

هتا، وترتيب أولوايت عالجها، وإعادة َوضع خط ة شاملة لتقومي لغة اإلعالم، وتشخيص نقاط ضعفها وقو   •
 بنائها.

 ياغات الن ص اإلعالمي الن اطق ابلعربي ة. حَتديد معايري جديدة ودقيقة ألساليب وص •
كن أتليف معاجم ة القرآن، وميح مبا يكفي من مفردات وأساليب عربي   والت حيليلي   َرفد املعجم واألسلوب اخلربي   •

 صة يف هذا اإلطار.متخص  
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 االقتصاد والتكنولوجيا -3
 نظري االقتصادي  ا من الت  كنولوجيا، بدءً ة وعامل االقتصاد والت  العربي  ا بني  ا عميقً يت عرفها العامل شرخً الت ال  أوجدت الت حو    

ة العربي   الل غة ة، حيث بقيتا ابالبتكار واملمارسات اإلنتاجي  ا، إىل املعامالت امليدانية، مرورً ، رؤيًة ومفهومً كنولوجي  والت  
 رتح:قاملستهلك، ولتجاوز هذا الوضع ن  ج أوالعريض، واكتفى أهلها بدور املتفر    على هامش هذا املسار اإلنساين  

 الر خيص والر ديئ.  أو املنتج الش عبوي    العربي ة ابملنتج احمللي  الل غة  الت وقف عن ربط   •
ة، من خالل برامج الت عليم والبحث، وذلك بتبيئة  الب والباحثني والعلماء ابلعربي  ة لدى الط  ؤية اإلبداعي  ربط الر   •

 ة حلماية املبتكرين وتشجيعهم.واعتماد سياسات وطني  ة،  عليمي  املناهج الت  
 ني.، حبماية رأس املال ورجال األعمال الوطني  اخلي  ، وثقافة العمل، واالستثمار الد  تشجيع اإلنتاج الوطين   •
 ة القادمة من اخلارج.يني يف املشاريع االستثماري  ة إشراك اخلرباء واملستثمرين احملل  اعتماد منهجي   •
ة يف مجيع أنشطة االقتصاد، ة، وإعطاء األلوية للعربي  ص يف شرايني احلياة االقتصادي  متخص    عريب    وي  معجم لغ  ضخ   •

 من الفكرة إىل اإلنتاج.
 :نتيجة

 اآللّيات اإلجرائّية األربع لتحقيق دور العربّية املستقبليّ 
 اآللّية الّسياسّية -1

الص ادر عن صن اع القرار يف الد ول العربي ة،  الت وصي ات املذكورة إىل القرار الس ياسي  ، َُيتاج تنفيذ يءش ال وقبل كل  أو    
اقات واإلمكاًنت وتوجيه يت تعكس اإلرادة يف أرض الواقع، فهو القادر على حشد الط  هو اآللي ة ال   والقرار الس ياسي  

 املؤس سات والس ياسات، وحَتديد األهداف. 
 ،هو موقع الل غة يف العقيدة الوطني ة، ويف سل م أولوايت الس يادة الوطني ة ذي يتحك م يف إرادة وقدرة القرار الس ياسي  وال  

يادي ة، ومن هذا املنطلق يتم الت عامل مع فمثالً، هناك العديد من الد ول يف الغرب والش رق تعترب لغتها الوطني ة قضي ة س
 الت عامل مع األرض واحلدود وابقي رموز الس يادة الوطني ة.   الل غة كما يتم  

ا بني أكثر من دولة عربي ة، فالبد لصن اع القرار العرب من تقدمي أهداف املصري املشرتك ا مشرتكً ا لكون العربي ة قامسً ونظرً 
عدم  توظيف العربي ة وقضاايها يف اخلالفات الس ياسي ة القائمة بينهم، وعدم تكرار خطأ على االعتبارات الوطني ة، و 

 أتسيس جمم عات الل غة العربي ة.
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 اآللّية املؤّسسية -2
هتا، نقاط قو   ل منهجي ة العمل أحد أهم  على أرض الواقع، وتشك   هاتتوصي   و بلور القرار الس ياسي  يت تح هي اآللية ال    

من ذوي اخلربة والكفاءة ة ينبغي أن يكون قادهتا وكوادرها للعربي   ور املستقبلي   تفعيل الد   جيب أن تتوىل  يتسات ال  فاملؤس  
زمة، و   َلم تنفيذ اخلطط بشكل دقيق لكي يتسىن   ؛ظرية َلذا الدور ولألهدافة الن  مستوعبني للخلفي  الت خصصي ة الال 

 .مستمر  ومرن، ويستطيعوا تقييمها وتطويرها بشكل 
الريع عرقل تنفيذ األهداف، خاص ة إذا أصيبت ِبمراض ل هذه املؤس سات إىل ثقل يح تحو  وينبغي احلذر هنا من أن تَ 

 البريوقراطي ة والفساد.الس ياسي و 
 اآللّية العلمّية والبحثّية -3

ة هو الوسيلة الوحيدة فاصيل العلمي  ت  ، فاالشتغال ابلي دورها املستقبلي  ة وأتهيلها لكي تؤد  ل جوهر عملية تطوير العربي  ث  ُتح   
 اعدة واملتدافعة. ابَلوايت الص    لالبتكار واإلبداع وُتكني العربي ة من املنافسة يف عامل يعج  

ة وتعزيز ثقة اخلرباء والعلماء يف الد ولة، كما ُيتاج سي  وُيتاج تفعيل هذه اآللية إىل القرار الس ياسي ودعمه، وإىل املؤس  
   ة.ة واللوجستي  اإلمكاًنت املالي  إىل  

 اآللّية الّتعليمّية -4
فالن اشئة ، ايهتا يف عامل املستقبلالقادر على قيادة األم ة، ومواجهة حتد   وظيفة الت عليم هو بناء جيل العربي ة املستقبلي   إن    

ا لغة سيادهتا الوطني ة، ولغة مستقبلها،    وأحد مرتكزات مصريها يف هذا العامل. حباجة إىل دراسة لغتها األم  على أساس أهن 
ا إذ  من أهم مقد مات االنكسار الل غوي  يف وجدان النشء اكتشافهم أن  لغتهم هي ماد ة هامشية يف برامج الت عليم، وأهن 

أقل  قيمة وأمه ية من الر ايضيات واإلجنليزي ة، ومسؤولية الد ولة ومؤس ساهتا هي إعادة االعتبار لل غة العربي ة يف هيكلة العملي ة 
ثورة يتم  إحداث العربي ة، وأن  الل غة فلسفة وأهداف ومناهج تدريسحتديث وتفعيل  هذا األمر الت عليمي ة، حبيث يشمل

 العربية وقيمتها.الل غة  مني إىل مني واملتعل  يف رؤية املعل  
 :، وذلك من خاللكنولوجيايف تنفيذ توصية االقتصاد والت  الت عليمي ة عمل اآللي ة  وتتب ع  وميحكن، مثالً، مالحظة  

نظمة ، فقد كشفت أحباث ملمناهج عربي ة دقيقة ومحتكاملة لرتمجة وَتدريس َّتص صات الط ِّب واَلندسة أتسيس -
لوجود فجوة كبرية  ،بغري لغتها هي األكثر يف زايدة األمراض ب  الط  فيها يت يدرس ول ال  الد   ة أن  ي  حة العاملالص  

 بني الط بيب واملواطن البسيط يف هذه الد ول. 
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يت ول ال  الد  ، فةصات العلمي  خص  ة يف  املراحل العليا من الت  غة العربي  دة يف علوم الل  متطلبات إجبارية حمد  إدراج  -
 .س العلوم بلغتهادر  يت تٌ ول ال  ل فيها عدد براءات اخرتاع أكثر هي الد  سج  

 ة تناسب مقتضى احلال.غة العربي  وضع ضوابط منهجية لتعليم الل   -
، وإقرار معد ل مناسب َلا ضمن  الش روط ال يت تسمح ةغة العربي  الكفاءة لقياس مستوى الل  إجراء امتحاًنت  -

 .  للط الب بولوج الت خص صات املختلفة يف اجلامعات العربي ة
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