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Abstract: 

A language is a set of sounds in which people communicate and convey their ideas. Arabic 

language faces an unprecedented and organized campaign to marginalize it. Hence the study aims 

to combat the linguistic deviation resulting from either the misuse of the Arabic language or the 

contact of Standard Arabic ‘FusHa’ with the local dialects. The descriptive method is executed in 

this study due to the nature of the research to observe the relevant phenomena. The findings reveal 

that Standard Arabic still needs more efforts to remain the language of science and knowledge, 

and promote sense of belonging to this language. There is also a need to create linguistic mobility 

parallel to the global linguistic mobility. 
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  ملخص 

اللغة أصوات يعرب هبا كلُّ قوٍم عن أغراضهم، ويصفون هبا مشاعرهم. واملشكلة أنَّ اللغة العربية تتعرض إىل محلة 
الستبعادها والعمل على هتميشها. فهدف البحث حماربة االحنراف اللغوي عن االستعمال اخلاطئ للغة العربية، وحماربة 

 صحى ابللهجات العامية، وقد اقتضت طبيعة البحث استخدام املنهج الوصفياالحنراف اللغوي الناتج عن احتكاك الف
لرصد الظواهر ذات العالقة. ومن النتائج اليت توصل إليها البحث ال تزال العربية جتد مّنا ديًنا بضرورة االستمرار يف بذل 

وي يوازي احلراك جة إىل خلق حراك لغاجلهود حىت تبقى الفصحى لغة العلم واملعرفة وتعزيز االنتماء هلذه اللغة، واحلا
 اللغوي العاملي.

  اللغة، تعزيز، خرباء، هتميش، العربية.الكلمات املفتاحية  

 املقدمة -1
محًدا ملن خلق األلسن واللغات، وهدى إىل وضع األلفاظ للمعاين. وصالة وسالًما على أبلغ من نطق ابلضاد، وعلى 

دي تعزيز دور خرباء اللغة العربية يف قيادة مشروع نشرها والتص»ان آله وصحبه فرسان الفصاحة. هذه ورقة بعنو 
. تتناول التعريف ابللغة، وأمهيتها يف حياة األمة، وعالقتها ابلقرآن الكرمي، ومدى احلاجة لصوهنا «حملاولة هتميشها

واحلفاظ عليها. كما تتحدث إبجياز حول أسباب فساد السليقة العربية، ودور علماء اللغة يف صيانة اللسان العريب، 
 الحها.   وحول دور خرباء اللغة يف نشرها وتعزيز جهود إص وحال لساهنا عند أهلها اآلن، وعن التحدايت اليت تواجه اللغة،
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 مدخ   -2
 قال العرب: املرء أبصغريه قلبه ولسانه، وقال شاعرهم: 

 لسان الفىت نص  ونص  فتؤاده         فلم يبق إّلا صارة اللحم والدم

 فالفكر بال لغة تصورات حبيسة، واللغة بال فكر لغو ابطل.

وتتكون من أصوات ومقاطع، تنشأ عنها الكلمات فاجلمل، هبا   كل قوم عن أغراضهمأصوات يعرب هبا   اللغة 1.3
يعربون عن أحاسيسهم، وما يدور يف خواطرهم، وهي وسيلتهم األبدية للتخاطب، وتبادل األفكار واملنافع، ولتسليط 

روري أن ضالضوء على معرفة اجلهود العربية اليت بذلت وتبذل يف سبيل احلفاظ على اللغة وسالمة استعماهلا كان من ال
نلقي نظرة سريعة على أصل العربية، فلو رجعنا إىل كلمة "عرب" جند فيها أقوااًل: منها أّن هذه الكلمة مأخوذة من 
"عرب" أي: فصح اعتبارًا على أّن العربية أفصح اللغات، واهّنا مأخوذة من لفظة "يعرب" الذي هو اسم أول من نطق 

 .(1) ابلعربية

مىت استعمل لفظ "عرب" للداللة على معىن قومي والقرآن الكرمي هو أول مصدر  وال يعرف على وجه الدقة 
ورد فيه لفظ العرب، وهذا يدل على وجود كيان قومي خاص يشري إليه هذا اللفظ وقبل نزول القرآن الكرمي بوقت 

 يصعب حتديده.    

فهي نظام من نظم  غة بيئته وجمتمعه،فاللغة نوع من أنواع سلوك اإلنسان، يكتسبها ابلتقليد واملران، فلغته ل 
اجملتمع اإلنساين، وظاهرة من ظواهره، ختضع لعوامل التطور واجلمود، والرقي واالحنطاط، ولكنَّها أقوى ظواهر االجتماع، 

 وأثبت أعراف اإلنسان، تتطور ببطء، وتصمد يف الصراع، وال تفىن إالَّ بفناء أهلها، أو استسالمهم للغزاة.

 لغة ابلقرآن عالقة ال2,3

القرآن الكرمي مفخرة العرب يف لغتهم، إذ مل يتح ألمة من األمم كتاب مثله لغتنا العربية خصَّها هللا سبحانه بنزول خامت  
حبفظه فهي حمفوظة  (2)ِإَّنا َنحُْن ن حزاْلنحا الذاِْكرح وحِإَّنا لحُه َلححاِفُظانح﴾كتب هللا هبا، الذي وعد هللا حبفظه، فقال سبحانه: 

ابقية ببقائه؛ ألنَّ القرآن هو كتاهبا، وهي وعاؤه، ووسيلة تالوته، وأداة إجادة حفظه وفهمه، وهلذا يعترب القرآن يف اتريخ 
العربية حدًًث مهًما؛ ومن السجية أن تتطلب هذه احلضارة اإلسالمية اجلديدة مادة لغوية قوية، لذلك أدرك العلماء يف 

، وأصبحت بعد نزول  (3)سالمي أنّه البد من فهم لغة التنزيل ملا فيها من أسرار لغوية جديدةالفرتة األوىل من العصر اإل

                                                             
 .36واأللفاظ العربية. تحقيق الدكتور مراد كامل. القاهرة. دار الهالل. ص: (. الفلسفة العربية 1969زيدان، جرجي حبيب ).  1

  .9سورة الحجر اآلية  2.
 .1. ص: 2(. التطور اللغوي التاريخي. بيروت: دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع. ط: 1981السامرائي، إبراهيم أحمد. ) .3
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القرآن هبا لغة عاملية مقدسة، وهذا يعطيها معناها املميز هلا عن غريها من اللغات، وحيدد مصدرها ابعتبارها األساليب 
 واأللفاظ الدالة على املعاين املنقولة عن العرب الفصحاء.

لإلسالم بقرآنه العظيم أتثري قوي يف احلياة األدبية. فنالت العربية بذلك رقة يف ألفاظها وأساليبها وعذوبة  كان
يف تراكيبها اللغوية، وخصوبة يف معانيها، وابلقرآن الكرمي اختارت األساليب القرآنية الراقية، واتسع أفق اللغة بدخول 

 ب مبحكم آايته فغدوا يستعينون به، ويقتبسون منه.، فانبهر العر () اجلديد من األلفاظ الدينية

معاانة، السليقة هي السجية، تقول: فالن يتكلم ابلسليقة أي يتحدث بطبيعته ال بتكلف و  السليقة والسليقية  4
وفالن يتكلم ابلسليقية أي: ابللسان الفصيح البعيد عن اخلطأ، واملعىن أنَّ فالن تكلم بطبعه الذي نشأ عليه، 

 عريب:والكالم السليقي هو الفصيح البليغ دون لكنة أو اعوجاج، وهو ما جاء يف قول ال

ان   ح ه                       ولكْن اح   لي      ق ُّ أق      اُ  فأُع    ربُ           ****ولسُت بِنحح         ايِا ي   ل     اُك ِلسح

 فالسليقة هي اللغة اليت يسرتسل فيها كلُّ متكلم بطبعه وعرفه اللغوي. 

ومؤدى ذلك أنَّ العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم كانوا ينطقون لغتهم فصيحة بكل سهولة ويسر، هم فصحاء 
بسالئقهم، يف بيئتهم الصحراوية اليت عاشوا فيها، على ما هم عليه من شظف العيش. فعلماء العربية بنوا قواعد اللغة 

ا، قوة السبك، ومجال العبارة، وذلك بنزول القرآن الكرمي هبوقوانينها على تلك الفصاحة. وما فيها من سحر البيان، و 
العريب  ملسو هيلع هللا ىلصأنزله على رسول هللا  (4)ن قُ ْرآَّنا عحرحبِيًّا غحْْيح ِذي ِعاحٍج لحعحلاُهْم ي حت اُقا فقد نزل بلسان العرب، فقال تعاىل: 

الذي أُويت جوامع الكلم. فكان أفصح العرب، القائل: )أان أفصح العرب بيد أين من قريش، وأين نشأت يف بين سعد 
بن بكر من هوازن من قيس أفصح العرب، قال فيهم أبو عمرو بن العالء: )أفصح العرب عليا  دوسع (5) بن بكر(

قوله: " والذين عنهم نقلت العربية، وهبم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان  . وهو ما أوضحه الفارايب يف(6) هوازن وسفلى متيم(
 العريب من بني قبائل العرب هم: قيس ومتيم وأسد.

 رحلة اللحن يف اللسان العريب 

                                                             
  .28. سورة الزمر اآلية 4
(. الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها. تحقيق: عمر فاروق الطباع. 1993سن أحمد بن زكريا. ). ابن فارس، أبو الح5

. والسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن. )د.ت(. المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقيق: محمد أحمد جاد 61. ص: 1بيروت: مكتبة المعارف. ط: 

(. تاريخ 1997. والرافعي، مصطفى صادق. )210. ص: 1على محمد البجاوي. بيروت: المكتبة العصرية. ج:  –لفضل إبراهيم محمد أبو ا -المولى

 .    133. ص: 1. ج: 1مهدي البحقيري. مكتبة اإليمان. ط:  -أداب العرب. راجعه: عبد هللا المنشاوي 
 .346(. معجم قبائل العرب.. المطبعة الهاشمية. ص: 1949كحالة، عمر رضا. ) . 6
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لقد نشأت اللغة خاصة ألبنائها، نقية سليمة مما يشينها ، وبقيت متماسكة البنيان غري مشوبة بلوثة اإلعجام  
م وانتشر الدين اجلديد شرًقا وغراًب، كان من البديهي أن يهبط العرب ومعهم عشائرهم إىل األمصار إىل أن ظهر اإلسال

ء الراشدين وكذلك على عهد اخللفا «املدينة املنورة»املفتوحة، ومن الطبيعي تقاطر الوافدين من العناصر األجنبية على 
، واختلط العرب بغريهم، وتكونت الدولة اجلديدة وكان اجلميع أخوة متحابني  يف احلج والعمرة «مكة املكرمة»على 

األصفر واألسود، والصريح واهلجني ، دينهم اإلسالم، وكتاهبم القرآن، ولغتهم العربية، واختلطوا يف البيوت، ويف األسواق، 
ظهراين العرب،  ىل بين جلدته وإن طال لبثه بنيواملساجد، واملناسك، وتصاهروا. إاّل أنَّ غري العريب كان ينزع قسرًا عنه إ

. كان لذلك كله أثر قد فعل (7) صهيب يرتضح الرومية وسلمان الفارسية وبالل احلبشية ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان يف عهد الرسول 
فعلته ابللغة فدبَّ إليها اللحن، فتسرب الضعف إىل حنيزة العريب، وولت سليقته اليت كان عليها. يقول أبو البقاء: " 

. وقال الزخمشري يف تعريفه (8) اللحن يعرفه ذوو األلباب ومنه قيل للمخطئ الحن؛ ألنّه يعدل ابلكالم عن الصوابو 
  (9) للحن: " حلن يف كالمه، إذا مال به عن اإلعراب إىل اخلطأ.

 إنكار العرب للحن ونفارهم منه  1.6

ومن ذلك   (10)فقال: أرشدوا أخاكم فإنَّه قد ضل" ملسو هيلع هللا ىلصوالشواهد على ذلك كثرية منها: أنَّ رجاًل حلن حبضرة الرسول 
وقوم أساءوا الرمي  (11)وحتذير الناس منه: "لئن أقع فأسقط خري من أقرأ فأحلن." كراهة اللحن لدى أيب بكر الصديق 

فقال: " وهللا خلطؤكم يف لسانكم أشد عليَّ من خطئكم يف رميكم".  وحلنوا يف كالمهم على عهد عمر بن اخلطاب 
جل دخل على زايد بن أبيه وايل البصرة فقال:" إنَّ أبينا قد هلك، وإنَّ أخينا قد غصبنا مرياثنا من أبوان. فقال له ور 

 زايد: ما ضيعت من نفسك أكثر ما ضيعت من مرياثك، فال رحم هللا أابك حيث ترك ولًدا مثلك. 

حذر منه  الثوب، واجلدري يف الوجه، وقدوقال عبد امللك بن مروان:" اللحن يف الكالم أقبح من التفتيق يف  
 العلماء واألمراء واخللفاء والشعراء رغبة يف احلفاظ على العربية وكتاهبا املقدس، ومنه قوله:

 وت  راه يسقط من َلاظ اوأعني          ****َلن الشري  يزيله عن قدره                  

 وقال آخر:

                                                             
 .15 – 13(. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. القاهرة: دار المعارف. ص: 1973الطنطاوي، الشيخ محمد. ) .7
 .172منشورات وزارة الثقافة. ص: (. الكليــــــــات. تحقيق: عدنان درويش. دمشق: 1976. أبو البقاء، أيوب بن موسى الكفوي. )8
 .      163. ص: 2(. أساس البالغة. تحقيق: محمد باسل. بيروت: دار الكتب العلمية. ج: 1998. الزمخشري، أبو القاسم جار هللا محمود. ) 9

. 1ا. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: (. المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عط1990. ابن البيع، أبو عبد هللا الحكم محمد بن عبد هللا. ) 10

 .477. ص: 2ج: 
 .19.ص: 1(. مراتب النحويين. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: المكتبة العصرية. ط: 2002. أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن على. ) 11
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 ل     ه وج    ه وليس ل     ه لس       ان          ****     اا أن تراه          كف     ى ابمل        رء عيب          

 وقال آخر:

 (12)وامل     رء تك        رمه إذا مل يل     حن          ****النحا يبسط من اللسان اوألكن                

لوضع النحو،  لصريورة األمر، ومن مثَّ ُوجد الدافع وهذا اخللل هو الذي نشأ بسببه علم النحو. فتنبه الغيارى على اللغة
فهذه العربية اليت بني أيدينا اليوم هي مثرة جهد كبري بذله علماؤان القدامى يف مجعها وتدوينها قصد حفظها، واحلفاظ 

، فمنهم من يرى أنَّ أاب (13) على سالمة استعماهلا اختلفت الرواايت، وتعددت اإلرهاصات للنحو العريب بني النحاة
األسود هو واضع اللبنة األوىل لعلم النحو. ما قام به أبو األسود من تنقيطه للمصحف يعد البداية هلذا األمر. وأنَّ عمله 

 ساعد من جاء بعده إلكمال ما بدأ به؛ ألنَّ ما أجنزه، وما بدأ به يعد ضابطًا لبداية بناء النحو العريب. 

مازن املبارك: ".. فإنَّ النتيجة يف كل ذلك واحدة، وهي كأنَّ أاب األسود هو الذي بدأ  فقد جاء عن الدكتور
التنفيذ العملي لوضع تلك الضوابط، وأنَّ اللبنة يف بناء النحو العريب، وهي وضع رموز احلركات اإلعرابية كانت من صنع 

 .(14) أيب األسود، وأنَّه أول معلم للنحو وصل إلينا خربه

ــا ما نقله الدكتور حممود ايقوت: " أول من وضع علم النحو، وأسس قواعده، وحــدَّ حدوده أمري املؤمنني علي بن أيب  أمَّـ
كان مشغواًل ابحلروب اليت كانت يف زمنه، زد قول فيه نظر؛ ألنَّ أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  (15 )–طالب 

سائل نية خالصة ال يشغلها شاغل عن التفكري والتدبر يف بيان املعلى ذلك أنَّ علم النحو والعمل فيه حيتاج إىل ذه
يف ذلك الوقت. يرى األستاذ سعيد األفغاين: " ولست أدري هل أبقت  وإبراز حججها، وهذا مل يتأت لإلمام علي 

."أنَّ علم النحو قد سرى (16) أمور اخلالفة واحلروب والفنت لعلي وقًتا يفرغ فيه للتأليف يف العلوم واخرتاعها وتنقيحها
 عليه ما يسري على بقية العلوم يف نشأته من تدرج شأهنا يف ذلك شأن الكائن احلي وليًدا وانشًئا وشااًب وكهاًل. 

 واقع اللغة العربية وتعزيز دور خربالها يف نشرها  

    م من قدري وما زادوا                   ما أنقص القا                    ****    إن يهجروين فحسيب أنين الضاد           
 وه  يضْي مضاء السي  إغم      اد        ****ف   أح  رف   أره    الب  اري أانته    ا            

                                                             
 .17 – 15ص:  (. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. مرجع سابق.1973. الطنطاوي، الشيخ محمد. ) 12
 .89(. نزهة األلباء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي. ص: 1998. أبو البركات، كمال الدين عبد الرحمن. ) 13
 .39(. النحو العربي العلة نشأتها وتطورها. دمشق: المكتبة الحديثة. ص: 1965. المبارك، مازن. ) 14
 .174راسات في فقه اللغة. اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية. ص: (. د2005. ياقوت، محمود سليمان. ) 15
 .164(. في أصول النحو. بيروت: المكتب اإلسالمي. ص: 1987. األفغاني، سعيد بن محمد بن أحمد. ) 16
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ـــة واحدة عزيزة اجلانب، صادقة االنتماء، قوية اإلر  ـــٌن، والتحدث هبــا سنة، ليس يف العامل أمَّ ـــ دة، اتعلم اللغة العربية ِدي
ا تبتعد عن حممــوالهتا من قيم الِدين. فتكلموا العربية فب ــــة حني تبتعد عن لغتها فإهنَّ ها تقدم لغة غريها على لغتها. فاألمَّ

ا من دينكم  .(17) نزل القرآن العزيز، وُنشر هبا اإلسالم، وتعلموا العربية فإهنَّ

صيل األمة، وترنو إىل حتقيقها، وهي من صميم اهلوية وجزء أ اللغة العربية هي جزء من أي منظومة إصالحية تسعى إليها
من حصاد احلضارة ال خيفى واقعها على أحد، وما من شعب من الشعوب يطمح إىل النهوض والتقدم فالبد من 

ا هوية األمة، واترخيها املاضي واملستقبل.  اهتمامه بلغته وصوهنا، والعمل على فرضها؛ ألهنَّ

 ليط الكالم املائع اهلزيل الذي ال ميت للغة العربية بذرة صلة، فشبابنا اآلن يرون يف اللغةلكن أصبحنا منارس خ 

العربية أتخرًا واحنطاطًا، وما غرسته الفضائيات وبذور مسوم الثقافات الدخيلة اليت أفسدت لساننا العريب السمح الذي 
حلمار أبم ربية املعيارية، وتركنا لغتنا فرتكتنا. وذهب اال يضاهيه لسان، وحلت الدارجة واللغات املزدوجة حمل اللغة الع

عمرو فال رجعت وال رجع احلمار. فيا خرباء اللغة العربية واي رجاهلا واي ساستها واي صنَّاع القرار يف الوطن العريب ويف 
ن جو علمي حث عوسط األمة اإلسالمية هبوا إىل دراسة اتريخ اللسانيات والذي حيتاج إىل توجه جديد علينا أن نب

مشبع ابألفكار الرصينة لثبات اللغة وفرضها وللتصدي لتهميشها، وامليل إليها وغرس مفاهيمها عند حمبيها، حىت ال 
تصبح األهداف هي وصف املادة اللغوية فحسب، ولكن ما ميكن اكتشاف ما يكمن خلف الظاهر الذي متثله املادة 

 اللغوية. 

هبا  جية اللغة، عامل مؤثر يف هتميش اللغة العربية املعيارية اليت ننشدها ونتغىننقطة أساسية يف املوضوع ازدوا 
مجيًعا عراًب ومسلمني؛ وذلك التساع اهلوة بني الفصحى املعيارية واللهجات )األمازيغية والكردية والرتكمانية والشركسية 

لوضع يف مغرب الوطن العريب، وعالقة ذلك اب والسراينية ولغات السودان املتنوعة واملتعددة، وواقع اللغات األجنبية
السياسي. وظهرت دعوات إىل هجر الفصحى واستخدام اللهجات بدافع قبلي جهوي ملزامحة العربية وحماولة هتميشها، 
ال ننكر اللهجات بصفتها خصوصيات وال منانع من يتحدث هبا دون الرمسيات، ال يطيب لنا مجيًعا أن نفضل أي هلجة 

ة املعيارية الرمسية، من مّنا ال يفضل لغة الكتاب العزيز الذي مجعنا حتت لوائه فوحد صفنا ومجع مشلنا وكان على العربي
 نعمة أصبحنا هبا أخوااًن.

ا أمة        االزدواجية تشكل خطرًا على وحدة األمة وهتدد كياهنا، وبعبارة أدق اللغة اليت تعتز هبا األمة املسلمة من أهنَّ
اإلسناد، ومنهج النقل إىل جانب منهج العقل... ذلك أنَّ أي عدوان أو إنقاص من اللغة يعين تقطيًعا ألوصاهلا ومتزيًقا 

والدعوة   (18)التخلي عن العربية املعيارية وامليل إىل الدارجة مدعاة لتهميش لغة القرآن الكرميلثقافتها واترخيها وتراثها، و 
                                                             

 .12/  18(. اليوم العالمي للغة العربية. 2017. القرني، عائض. ) 17
 .38والبيئة. منشورات الزمن كتاب الجيب. الرباط: ص:  (. اللغة2002. الفاسي، د. عبد القادر. ) 18
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إىل الدارجة يعود إىل عاملني اثنني: عامل خارجي وآخر داخلي، فاخلارجي ما يتمثل يف مكائد االستعمار ودسائسه. 
إىل توظيف طاقات  لتوسعية وعلى غزوه الثقايف. عمدواليت يعتربها املستعمر أكرب خطر عليه وعلى مصادره االقتصادية وا

بشرية وإمكاانت مادية حتقق له ختلي العرب واملسلمني عن لغتهم العربية الرابط القوي بني أبناء األمة، وإمكاانت النهضة 
اء التاريخ الكامنة فيها. فسخر لذلك مقدرة املستشرقني الذين درسوا الوطن العريب من ألفه إىل ايئه، كما سخروا خرب 

واألداين وبعض رجال الكنيسة لتحقيق هذا اهلدف وابلتايل يسهل تفكيك األمة وإحلاق شراذمها ابالستعمار، أما 
ا  ا ليست لغة العصر ووصفوها أبهنَّ العامل الداخلي فيتمثل يف الذين ينادون إىل ترك الفصحى، ويربرون جرميتهم أبهنَّ

لذين يتسرت وراءهم االستعمار مبكائده. يبقى على خرباء اللغة العربية أخذ حضارات سادت مث ابدت، وهم الشراذم ا
عني االهتمام للبحث عن آلية لدعوة العرب واملسلمني إىل تطبيق جتارب الياابن وكوراي اجلنوبية والصني واليت أخذت 

ا وفناؤه بفنائها. يقول حه يف صالحهبزمام االهتمام ابللغة الوطنية وتطويعها خلدمة اجملتمع ولغته. اللغة هي اجملتمع صال
أيًضا على خرباء  .(19): "اللغة رأس مال متلكه األمم، لذلك ميكن تداوله كتداول السلع األخرى"يعبد العلي الو دغري 

للغة االلغة العربية أن يعرفوا أنَّ ما تعانيه لغة الضاد مرده ضعف الوعي السياسي العريب الذي أشاع نوًعا من التكابر على 
العربية ولو قاران ما تنفقه الدول العربية واإلسالمية على اللغة العربية جنده ال يساوي شيًئا أمام ما تنفقه على اإلجنليزية 
والفرنسية، يف الوقت الذي جيب أن يكون العكس. التوعية الدائمة وتسخري وسائل اإلعالم خلدمة هذا اجملال، التصدي 

واايه جتاه اللغة العربية، حماربة ازدواجية اللغة والوقوف هلا ابملرصاد، العمل على خلق حراك ملكائد االستعمار واحباط ن
 لغوي عريب يوازي احلراك العاملي، أمور البد من االهتمام هبا.

 .النتالج والتاصيات 8

ة العربية للتصدي اللغ وخنلص إىل أنَّ أهم التحدايت اليت تواجهها اللغة العربية واليت ميكن طرحها على طاولة خرباء
 لتهميش اللغة والعمل على نشرها، ومن أمهها:

عدم وجود املناسب للغة العرية، والذي حيمل مواصفاهتا، والقادر على األداء فيها بكفاية اتمة، وامللم ابملادة ذاهتا -1
 وطرائق تدريسها.

 جنبية لغة عمل وتواصل يف االقتصاد.هيمنة اللغات األجنبية ذات القوة االقتصادية، مع اعتبار اللغة األ-2

غياب دور اإلعالم يف التثقيف وكيفية األداء والتحفيز لدراسة اللغة العربية، واستغالل علم النفس الرتبوي وعلم -3
النفس املعريف وعلم النفس اللغوي، وعقد املؤمترات والندوات املتوالية وإجراء البحوث ملعاجلة هتميش لغة األمة، وحماولة 

 نشرها. 
                                                             

 .27(. لغة األّمة. بيروت: دار الكتب العلمية. ص: 2013. الو دغيري، عبد العلي. ) 19
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تعرتض اللغة معوقات ميكن أن حنددها يف: املعوقات األسرية، واملعوقات الشخصية، واملعوقات املدرسية، واملعوقات -4
 املؤسسية، واملعوقات االجتماعية، وغريها الكثري.

ؤهلها الحتواء تاللغة العربية مثلها مثل ابقي اللغات الطبيعية تستند إىل آليات توليدية تكفل هلا االستمرارية، و -5
حتدايهتا، والقدرة على جتاوزها، ولن يتأتى هلا ذلك إاّل مبورد بشري يؤمن بعبقريتها ومقدرهتا اإلبداعية. وهذا ما يكفله 

 خرباء اللغة العربية ابحتادهم وختطيطهم وعملهم الدؤوب لسالمة اللغة

                                                                                      Footnote جمماع اهلاامش
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 . املراجع 10
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