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  هذا البحث و أهدافه

اللغة العربية هي حممول تارخيي ووعاء حضاري و وسيلة ثقافية للعرب و املسلمني. كما أا لغة/خطاب اإلسالم      
) عّربت عن savanteن و الدنيا و اآلخرة لكل العامل. فإذا كانت اللغة العربية لغة عاملة (الذي حيمل معاين الدي

أرقى أشكال الوعي اإلنساين، أي عن اإلنسان يف كافة أبعاده النفسية و الوجدانية و الروحية و العقلية ، فضال عن 
ت و ال تزال تـَُعرب عن الكون يفحاجاته املادية و اإلجتماعية، فان اللغة العربية هي أيضا لغة كونية  كافة مستوياته عرب 

و جتلياته، و أقوى ما تتجاوب مع عصر العوملة الذي صار يكشف عن حروف و كلمات و حقائق القرآن الكرمي، 
  لغة السموات و األرض و اآلخرة.

خاطب و اإلبداع و وسيلة للت اللغة العربية وعاء حضاري، ثقايف، روحي و ديين حامل للهوية العربية باعتبارها    
اخللق و الصناعة أيضا.و ألا كذلك، تستطيع أن تدرك معاين العصر يف أرقى مراحله و تطوراته أي يف عصر 
العوملة. و العوملة ، كما نتعامل معها، هي سياق تارخيي سريع و معقد يفصح ملن له القدرة على القراءة و اإلصغاء، 

كتاب املنشور (حقائق الكون و روائعه) يف ضوء الكتاب املقروء و آياته. و أبرز ما تظهر عن املعاين املستورة يف ال
هذه العالقة يف عصر العوملة، ألن هذا العصر فائق اإلبداع و اخللق و الكشف، مينح قدرة عجيبة إلدراك املعاين و 

ا و تلفة على تنوع عطاءاأصول الكلمات و مشتقاا يف ثقافات و لغات و حضارات األمم و الشعوب املخ
اجنازاا. فما من نص إال و سبقه نص آخر و يـَُرد إليه، لكي ننتهي إىل حالة من التـَناص العام اليت ال ختلو منه 

  حضارة من حضارات العامل. 

اللغة العربية هي اللسان الواضح، الذي حتدث عن عامل الغيب و الشهادة، و عن الكون و أجواءه و عن      
اآلخرة و مشاهدها. و على إنسان العصر املَعوَْمل أن يدرك معانيها و يفصح عن مدلوالا و مكنوناا يف سياق 

ا تظهر حال العامل و اإلنسان من األزل إىل األبد، و أبرز م التوجه العام حنو املطلق. إن اللسان العريب املبني هو بيان
هذه احلالة يف عصر العوملة على ما نشهد من كشف متالحق و فوري للكلمات و األشياء، عالوة على لغة القرآن 

  املبني املوجهة إىل اإلنسان حيثما كان، تتجاوب أكثر مع عصر" العامل كله " يف حلظة فورية واحدة.



غة العربية وعاء لرتاث  العرب و املسلمني، ومن مث فهي هوية يعرف العرب ا و يتعرفون من خالهلا على الل     
أنفسهم ، و متثل مقّومهم الركني يف عامل صار يزخر باللغات و الثقافات. و نعاجل املوضوع يف النقاط التالية: اللغة 

اللغة العربية و مسألة  -املدنية .. الستكمال اهلوية العربية اللغة السياسية و  -العربية يف عصر اهلويات املفتوحة 
  الفجوة احلضارية بني العرب و الغرب ...أو التفاوت يف املصطلح احلديث. -احلداثة 

  اللغة العربية في عصر الُهِويات المفتوحة

أفضل سبيل الكتمال خر كنعيش يف عصر اهلويات املفتوحة اليت ال تكتفي فقط بذاا بقدر ما تبحث عن اآل     
و انسجام اهلوية مع العصر و متطلباته و تالفيا للمآزق و األزمات و املفارقات الثقافية و احلضارية. فإذا كانت 
اللغة العربية، لغة حية مثلها مثل سائر اللغات احلية يف العامل، فإا مدعوة دائما إىل التجدد، ومن مث جتديد اهلوية 

ة بني اللغة و املالمح القاعدية للذات اإلنسانية. فال نضيف جديدا، إذا قلنا أن اللغة هي الوعاء ذاا للصلة القوي
و احلامل هلوية القوم أو اجلنس الذي يتكلم ا. و هذا صحيح إىل حد كبري و يصدق على اللغة العربية و قدرا 

الكون و  تطور و النماء املتواصل مع معطياتعلى تشكيل و احلفاظ على اهلوية العربية. لكن اللغة ال تكف عن ال
الدنيا، و عن التطلع إىل املستقبل الستيعاب مفرداته و كلماته و مجله املفيدة كأفضل سبيل إىل  السيطرة على 

  األشياء املادية و املعنوية.

ستوى الدين و تداد على مو عليه، فان اللغة العربية، مبا متتلك من قدرة ذاتية، إْن على مستوى البنية أو االم     
الدنيا و اآلخرة، فيجب عليها أن ال تتوقف عن البحث يف اهلوية و عنها أيضا، ألن البحث عن اهلوية، يف جزء  
كبري منه متأيت من وحي وجود اهلوية ذاا. مبعىن أن البحث عن اهلوية و حماولة الوجود و االنسجام معها، ال يعين 

فع إىل البحث املتواصل عنها جاء بدافع دميومة وجودها املتطلع إىل الكمال و االنسجام حبال غياب اهلوية، ألن الدا
مع معطيات و مقتضيات العصر يف آخر مراحله. ال مشاحة إذن، يف أن تطرح مسألة اللغة  العربية و اهلوية ضمن 

، القادرة على هلوية املتجددةإشكالية العصر : اهلوية العربية مع / يف مواجهة اآلخر كأفضل سبيل للوقوف على ا
استيعاب اجلديد دومنا تنكر للرتاث و األصيل، ال بل الكل يتماشى يف حلظة آنية و فورية تعرب عن العصر يف آخر 
مراحله الفائقة. فقد صار اآلخر، طرفا مهًما يف بلورة األنا، الذات أو اهلوية كأفضل سبيل لتجاوز االستالب و 

  ا مل نقل االندثار و االمنحاء.اإلغرتاب و املسخ، إذ

مع جتدد اللغة تتجدد اهلوية، و العكس صحيح أيضا، فمع إدراك قيمة اهلوية يزيد االهتمام باللغة، حيث يتم      
يف ذات اللحظة السعي إىل امتالك املفردات و الصّيغ اجلديدة لتجديد التعامل مع اللغة يف صلتها باهلوية، أي التقدم 



 م و املعرفة و الشعور مبسئوليتنا عن مصري العامل و الناس الذين يعيشون فيه. فاحلديث عن اللغة يفعلى صعيد العل
صلتها باهلوية، كما نبحثها يف العامل العريب، حديث أثري ألا حتثنا على واجب التقدم و التطور و النماء على 

 زيادة نة اإلنسان العريب و جمتمعه، و من مثخمتلف الصُعد و املستويات، كأفضل سبيل المتالك انسجام و حصا
رصيده الثقايف و عّدته احلضارية حبيث ال خيشى إطالقا التماهي و التالشي و االضمحالل. فكل تعامل مع اجلديد 
و مع اآلخر هو إضافة جديدة إىل الذات  أو ما يعرف بالشخصية القاعدية اليت يصهرها التاريخ و اجلغرافيا واليت 

اية التحليل، اإلنسان العريب على أنه عريب، أي أنه يعرف نفسه من خالل اللغة، و يتعرف عليه الغري   حتدد، يف
كونه يتحدث العربية ويعرب ا عن رأيه يف النقاش العاملي. إن أخذ الكلمة، يف سياق العصر الفائق، ليعرب اإلنسان 

  ريب .عن رأيه،  يف ذات الوقت  حيكم عليه اآلخرون أيضا بأنه ع

و هكذا، فان احلديث عن اهلوية العربية يف صلتها باللغة العربية، هو حديث برسم االكتمال و السعي إىل ملء      
. فقد سبقت اإلشارة إىل أنه يستحيل البحث عن 1 النقص يف البنية اليت ال تكف عن عملية البناء و إعادة البناء

ة من بري على وعي قومي يرنو إىل االنسجام و الكمال، و اهلوية العربياهلوية يف غياا، بل البحث عنها هو عنوان ك
. ما تعاين منه اهلوية 2هذه الناحية هي مشروع مفتوح آيل إىل االلتقاء بعناصر الذات مع معطيات الكون و العامل

لعصر الكربى عن االعربية هو عدم امتالكها لروح احلداثة يف كافة جتلياا و مظاهرها، و غابت بسبب ذلك قضايا 
وعي اإلنسان العريب و مسئولية الدول العربية عن مصري العامل ، أي نصيب العرب يف احلفاظ على سالمة الوجود 
اإلنساين و تطوره، على ما تصنع الدول الكربى اليت تشعر بأا مسئولة عن العامل و مصريه، و تسخر كافة 

هة التحديات و الرهانات اليت تالزم و ترافق العالقات الدولية، و خملفات اإلمكانات املادية و املعنوية من أجل مواج
العلم و التكنولوجيا. و بتعبري آخر يهم العرب، أن يرتقي اإلنسان العريب ويته إىل مرتبة التعلق مبصري اإلنسانية،  
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اليت ال  3ةلغة مع اهلويكما توحي به نصوص اخلطاب القرآين، من أجل أن يتسىن له العيش يف حلظة انسجام ال
  تكف عن االنفتاح على الغري و اآلخر، بعدما صارت الغريية جزءا مهًما يف بناء و تكوين الذات. 

  اللغة السياسية و المدنية .. الستكمال الهوية العربية

ملدنية هي غة االلغة السياسية هي لغة إدارة الشأن العام و تدبري اإلختالف و تسيري نظام احلكم، كما أن الل     
لغة تعكس ثقافة املدينة احلديثة بكل أجوائها و عبقها و روحها، يشعر فيها املواطن باالنتماء إليها انتماء وجودي، 
حتدد هويته يف اية املطاف، و ال ميكنه االستغناء عنها، حىت ولو كان بعيدا عنها. ال ريب أن اللغة، أي لغة يف 

سة كفكر و ممارسة، عندما تعين إدارة احلكم من قبل السلطة الشرعية، و نقد احلكم العامل، على صلة متينة بالسيا
من قبل املعارضة، تفاديا الحتكار معاين الكلمات و داللتها يف رحم السلطة احلاكمة فقط. فكلما كان نظام 

ة استخدام كلما زادت إمكاني  احلكم/ السلطة/ الدولة العربية على قدر كبري من الفعلية و اَحلَكاَمة (احلكم الراشد)،
اللغة العربية يف قضايا حقيقية و مصريية تساعد على تقليص األمية السياسية و احرتام أكثر للمدينة كفضاء عام 
يستدعي لغة املال العام اليت تتحدث خبطاب غري استحواذي وال احتكاري على اعتبار أن املال العام هو ملك 

صنا كعرب يف هذا اجلانب هو امتالك ناصية اللغة اليت تعكس الوعي بقيمة و أمهية اجلميع كما يقال.. لكن ما ينق
  اال العام و املؤسسة العامة كأفضل سبيل الستكمال اهلوية العربية الناقصة.

رسة االلغة العربية حتتاج إىل اللغة السياسية احلديثة إن على صعيد النظرية السياسية أو على صعيد التجربة و املم     
السياسية أيضا لقوة الصلة و العالقة البينية اليت صارت عليها املنظومات الفكرية و العلمية يف عاملنا الفائق. و عليه 
فان التحدي الكبري الذي يواجه العرب ليس ما آلت إليها اللغة العربية كلغة تواصل و ِقَوام هوية، بقدر ما يتمثل 

عين أن  النظام السياسي العريب يف مسألة اللغة العربية و صلتها بالسياسة عندما تهذا التحدي اخلطري يف قلة تَبصر 
كل شيء هو السياسة و أن السياسة هي أيضا كل شيء، مبعىن ما من جمال من جماالت احلياة إال و حيتاج إىل 

ة، السياسة الدولية... عيتدبري سياسي: السياسة االقتصادية، السياسة الثقافية، السياسة البيئية، السياسة االجتما
فالقصور يف تغطية هذه السياسة يف مدلوهلا الواسع هو الذي ينعكس عند التحليل األخري على اللغة و حييلها إىل 
االنكماش و االضمحالل. ومن األمثلة يف التدبري الناجح للغة العربية هي اللغة املتداولة يف بعض الفضائيات العربية 

عدت برسم التداول العريب القومي و من أجل كل العرب يف سائر أحناء العامل، فوظفت اللغة عندما هيئت اللغة و أ
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ليس لرتديد مناقب أنظمة احلكم العربية أو لشرح البيانات و القرارات اليت تصدر عنها بلغة متخشبة و مرتهلة من 
العريب كوحدة قومية  العام، خياطب ا الشعب فرط تداوهلا حىت النفاد األخري. فقد فُِتح اال لّلغة العربية للتداول

تزيد من متانة اهلوية العربية اليت تفلت من أنظمة احلكم الُقْطرية و االحتكارية. و لّعل النجاح البارز يف تداول اللغة 
ات و العربية يف الفضائيات هو أا استدعت سياسة جديدة: زيادة االهتمام الدويل بالشأن العريب و لو بإحداث قن

  فضائية تتحدث بلغات عاملية أخرى.

ية حول صلة اللغة العربية بالقومية العربية احلديثة، ميكن القول أن اللغة العربية طُِلَبت حملاولة توكيد نزعة إيديولوج    
ربية عبرسم االستقالل عن الدولة العثمانية، مث عن اإلستعمار و النزعات اإلقليمية. فقد كان املطلوب هو القومية ال

و ليس اللغة العربية كوجود ذايت تستطيع أن تنجز متطلبات العصر احلديث و املعاصر. فتوكؤ النزعة القومية على 
عامل اللغة العربية هو اقرب إىل االستنجاد السياسي ا لالستقالل عن الدولة العثمانية، و مل تكن عن مقصد 

وناا لغة كعامل حيوي إلزدهار الشخصية العربية يف كل مكمعريف، طغت عليه ايديويوجيا بدل إبستومولوجيا ال
الدينية و اإلجتماعية و التارخيية و تطلعاا املستقبلية، خاصة على مستوى طريقة التعامل مع العامل و تنوعه احلضاري 

حزاب و التنظيمات و الثقايف، حيث اْخُتزِلت اللغة العربية إىل بعٍد واحٍد هو قومية السلطة السياسية، استغلتها األ
السياسية ذات التوجه القومي، اليت كانت يف حقيقة األمر توجهات إقليمية، ألا كانت تدعو و تروج إىل الدولة 
اإلقليمية. فقد أفضت النزعة القومية إىل نوع من االنكفاء على الذات العربية و استغالهلا ليس ضدا على  من ليسوا 

ندما تشكلت األحزاب القومية و البعثية و العروبية ضدا على بعضها البعض كشفت ع4عربا بل ضد العرب أنفسهم 
يف اية التحليل عن سوء استخدام اللغة العربية كلغة تداول و سيمياء للعامل  العريب و اإلسالمي و الدويل، عندما 

زاب و احلكومات  تصدر عن األحراحت كل دولة عربية إىل احتكار اللغة العربية و تضمينها البيانات السياسية اليت
  العربية اليت تؤبد احلاكم و السلطة و لو ضدا على منطق الدولة املدنية احلديثة.

و احلقيقة، كما يشهد على ذلك تاريخ احلضارة العربية، أن التوكيد احلصري على اللغة العربية يف تثبيت الذات      
ية اليت مل ن العشرين تقريبا، فيه افتئات على قوة وفاعلية اللغة العربو اهلوية على ما يرى القوميون العرب طوال القر 

تتحدد يف منطلقها و خاصيتها على إقليم جغرايف حمدد، بل هي دائما برسم االنفتاح سواء بالدين أو احلضارة أو 
فقد واصلت اللغة العربية امداد املراكز احلضارية اليت جاءت بعد حضارة العرب باملعاين و الدالالت  معاين الكلمات.

و احلكمة و األثر البالغ يف إعادة تشكيل قوميات و جمتمعات جديدة شّكلت اللغة العربية قوامها اجلوهري إن على 
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يف  لعلمية و الفكرية املتوارثة عن حضارة العربصعيد فهم و إدراك رسالة الدين اإلسالمي و استيعاب االجنازات ا
عهدها الكالسيكي، كما حدث مثال للحضارات  العثمانية، و الفارسية و األردية و العديد من املناطق األسيوية و 

  اإلفريقية، فضال على فضل العربية على النهضة األوروبية احلديثة.

ضارات اليت العريب عن العطاء الريادي، لكنها تواصلت مع بقية احل و عليه، فقد توقفت اللغة العربية يف املثال     
جاءت يف أعقاب حضارة العرب الكالسيكية، و استفادت من دالالت و معاين الوضوح و األمر البني كما جاء 

وة القومية عيف رسالة القرآن الكرمي، كشفت يف اية التحليل و املطاف عاملية الرسالة و تأبيها عن االنكفاء أو الد
احلادة اليت ترمي إىل االستغالل خلاصية الوضوح للغة العربية. و اليوم، ليس هناك إطالقا ما حيول بني العرب و 
إمكانية استعادة امتالك خاصية الوضوح يف اللغة العربية إلدراكها و استيعاا عرب التداول العام و اإلبداع و اخللق 

مية الفنية، اإلعالمية، التكنولوجية و إعادة إصالح اخلطاب الديين و السياسي وفق يف كافة ااالت و احلقول العل
إيقاع العصر الفائق و وترية العوملة اليت تقتضي انفتاح املشاريع و الربامج و اخلطط و حىت الدعوات إىل  ما هو 

  عاملي و إنساين.

ستنجاد لعرب، كما سبقت اإلشارة، كان يف موضع االإن التعويل احلصري على اللغة العربية من قبل القوميني ا     
ا و ليس لإلبداع و اإلنتاج املعريف و الثقايف، بل كان التعويل على اللغة حممال بالبطانة السياسية الظرفية للخروج 

د، و ئيف البداية من األسر العثماين، مث صارت بعد ذلك تعاند يف توظيف اللغة يف متجيد الدولة و احلزب و القا
عّلقت كل شيء على السلطة ، و مل تراع التنوع و االختالف و الكثرة اليت تزخر ا اتمعات  و الشعوب العربية.و 
هكذا، فقد خلفت مزامحة السياسة للغة و استغالهلا إىل النيل من عبقرية اللغة العربية يف حلظتها احلديثة، عندما مت 

املفردة  مبهمة و ملتبسة، يصعب استيعاا بتلقائية و يسر، نشري إىل تعريب مضايقتها و حشوها مبفردات و كلمات
األجنبية بأكثر من معىن أو ما دون املعين أو إىل معىن خاطئ أصًال، فضال على األثر السليب اليت تركته احلروب 

 قلّما امتألت حلديثة اليتالعربية العربية، و اخلالفات السياسية و املماحكات و السجاالت بني األنظمة العربية ا
  أجهزا بقيم و مبادئ و طرق تسيري الشأن العام و الدولة املدنية على أسس من التناوب و الدميقراطية.

تعامل القوميون العرب مع اللغة العربية كهوية حصرية هلم، و هذا ما أّدى إىل االفتئات على قوة و قدرات و      
ر  حلديث، الذي جيب أن تنفتح عليه، األمر الذي أفرز ظاهرة األدب العريب يف املهجمكامن اللغة العربية يف عصرها ا

خارج البالد العربية اليت سادت فيها أحدية السلطة و احلكم، على امتداد التاريخ العريب احلديث و املعاصر، فضال 
  ريب.جنبية يف العامل الععلى رصيد اللغة العربية يف اال العلمي و املعريف الذي قّدمته اجلامعات األ



اللغة العربية لغة تأىب احمللية، و تَند عن القبيلة و العشرية و القطر، بل تطلعت و ال زالت إىل ما هو واضح و      
بّني يف كل بقاع العامل لتتجاوب مع رسالة القرآن الكرمي الذي انفتحت معانيه على آفاق الدنيا و التاريخ و اآلخرة، 

اللغة  "الالت آياته حىت مع أجناس من غري اجلنس العريب، و يف هذا املعىن يرى الشيخ صبحي صاحل و استمرت د
العربية، ليست فرعا من اللغات اإلنسانية، فهي مجيعا تتبادل التأثري والتأثر. و هي مجيعا تـُْقِرض غريها و تـَْقَرتض 

لعربية) و ألية غاية... و مل يكن ما أدخلته (امنه مىت جتاورت أو أتصل بعضها ببعض على أي وجه، و بأي سبب 
من األلفاظ األجنبية قليال، ألا عربت منه الكثري قبل اإلسالم، حىت رأيناه يف لغة الشعر اجلاهلي و قرأناه يف سور 

. و من هنا، فالتحدي الداهم 5"القرآن و استخرجناه من بعض احلديث النبوي، مث عرّبت منه الكثري بعد اإلسالم
لغة العربية، بناء على ما تقّدم، هو يف املأزق العريب الراهن الذي يظهر تعدد أنظمة حكم عربية تتعامل مع لغة ل

عربية واحدة. و الدعوة هنا ليس إىل تعدد استخدام اللغة العربية إىل توحيد النظام السياسي لتتحرر تبعا لذلك اللغة 
 آخر.. يب ال يتصرف مع اللغة العربية بنفس ما يتصرف به نظام عريبالعربية. و للتوضيح أكثر،  نقول أن نظام عر 

و من هنا وجه اإلرباك و اللبس يف استخدام الكلمات و ما حتمله من شحنة و محولة إيديولوجية و سياسة وطنية 
فردات م . ففي الوقت الذي تستقل اللغة العربية عن النظام السياسي العريب املتخلف، تزدهر الكلمات و6ظرفية

القاموس العريب و يتسع دورها و وظيفتها لتعرب عن اإلنسان بصيغة اجلمع و الفرد، و عن اتمع كأمة من األفراد 
إن اللغة " :مواطنني لدولة قوام وجودها األفراد ذام. و يوضح هذه احلقيقة الشيخ حممد املبارك على النحو التايل

ور شعب من الشعوب تنتقل معه يف اآلفاق املادية و املعنوية، ترسم فيها صحادثة اجتماعية... اللغة متصلة حبياة 
بيئته اخلصبة أو الوعرة.. و تنعزل معه إذا هو انعزل، و ختتلط بغريها إذا هو اختلط بغريه من الشعوب، مث هي ترافقه 
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 �%$ذ �)6 ���ل ا���3ل ا��ظ�م ا��ر�� ا�)��� ��� ��ول أن � �ده ���ر ا�*ذا�1، و ��5ر إ�6 دور ا�)�8 �1 ا����ر ���=.  6

1*د ��د ��ذ �دا�� ��ده �����م إ�6 &��8ر ا���ط)��ت ا��&داو�� �1 ا�� �ل ا������ وا'�&��دي و ا' &���� و �&6 �1 
%�� ا�د��*راط�� و ا'�&��د�� و ا' &����� �1 و�3*� أ�د�و�و �� أط)ق �)��� "ا��&�ب ا�د�)و����� ا�دو���، و �ّظر �)��

ا:$�ر"، ا�ذي أراده ��ظر�� ������ �3��3 �& �وز ��� ا��ظر�� ا�رأ������ و ا��ظر�� ا'5&را���، �ن دون أن ��5ر إ�6 
� &�E ���� �&$)ف  �&وارث �ن ��ظ� ا����ر ا����رة ا�$)��� ا�&�ر�$�� و ا���ر�� ا�&� &�&�د إ���� ا��ظر�� ا��3��3 �1 

ا��ر��� ���رھ� ا�ذھ��. ��ن و = ا��*وط  و ا����ر �ظ�م ا�*ذا�1  �ء �ن إ$���= �1 &ر��F ��ردات  �&�ب ا:$�ر و 
و ا��ّ���  ���ر�&= ا�������، ا�&� &��ن �1 ����� ا��ط�ف أ�= أراد �ن $Gل ���و�= ا���5ل أن �8ط� �)6 ا������ ا�وا���

ا�1 &�3)ت �1 �درة ا��5ب �)6  H�1 ���ھ�م ا���ر ا������ ا��د�ث و ا�����ر، 3م أن 3ورة ا��5ب ا�)�� �د ا�ز��م ا�*ذ
ا�&��ظ= ������ ا��)��ت و ا����ھ�م ا��&داو�� �1 ا����م و �م &&��ن ��= ��ط)��ت $ط�ب ا��&�ب ا:$�ر ا�&� 1*دت وھ �� 

، ���ّ &�)م ا���م. و ھ�ذا، ا���ر ا��ظ�م ا�)��� ���ب ��Iب ا��ظ�م ا������ ذا&=، 1969ا'�*Gب ��م و �ر�*�� ا:ول �E �دا�� 

ا�1 ھو ا�&�رار �)�8 ا'�*Gب �1 ��ر ���رق &���� ���، ا:�ر ا�ذي ��ر ���� ا��و�6  Hن �� ��و�= ا�ز��م ا�*ذ:
 ا�وا���.
 



فاق التفكري العلمي و  آيف آفاق حياته الفكرية، فتنخفض فال تسجل إال احلسيات، و ُحتَلق إذا حّلق الشعب يف
  .7"الفلسفي

إن التعامل مع الوضع السياسي و املدين على أساس أنه جزء من اهلوية أو أنه يساعد على ذلك، يوفر فرصا      
أكثر لكافة أفراد الشعب لكي تعرب و تبدع و ختلق و تصنع ليس فقط يف جمال األدب و الفكر و الفن و الرياضة 

على بلورة و تداول لغة عربية واضحة بني أفراد الشعب العريب يف ما بينه،  و بينه و بقية و التجارة، بل تساعد 
العامل، ألن اللغة العربية املتداولة يف هذه احلالة تستبطن كافة القضايا العاملية و اإلنسانية، يظهر فيها العرب قدرة 

طلح أقوى بلدان العامل هي تلك اليت تنتج املص على إبداء وجهات نظرهم. و لعلنا ال جنانب احلقيقة إذا قلنا أن
السياسي و املدين ملا يوفرها نظامها احلاكم من دميقراطية و ما توفره مدا من فضاءات و جماالت عامة توحي 
بالراحة و االطمئنان يشعر أفرادها ويتهم الكاملة. و على خالف ذلك، جند حالة التسلط و االستبداد و ضيق 

ة اليت سياسي يف العامل العريب أثره البالغ يف حماصرة اللغة العربية عن التعبري عن القضايا و التحديات احلقيقياال ال
تواجه فعال العريب يف وجودهم، كما أن تورم املدن العربية على حنو عشوائي و كامتداد للضواحي الصفيح، أفرز حالة 

ال توحي كثريا 8احلياة املدنية العربية احلديثة. فمعروف أن املدن العربية من القنوط و العياء و الفتور يف االنتماء إىل 
ألدباء العامل بالقدوم إليها و الكتابة  من وحي أجوائها و عبريها، بل على العكس متاما جند أن املبدع و املفكر  و 

ما شهدته  وية الناقصة لديه، علىالعامل العريب هو الذي يرحل إىل املدن األوروبية و األمريكية من أجل استكمال اهل
مدن باريس، لندن، روما، برلني، أمسرتدام، واشنطن، نيويورك، أوطاوا،ناهيك عن عشرات املدن األخرى اهلادئة و 

  املرحية.

وجود العرب معلق على وجود لغتهم. وسياق العوملة و العصر الفائق يتيح أكثر من فرصة لالستثمار يف اللغة      
امتالك و استكمال اهلوية العربية. و نأخذ على سبيل املثال مدن العربية السعودية، اليت يتدفق إليها ، و من مث 

املاليني من املسلمني يف العامل مبناسبة مواسم احلج والعمرة، يرددون أدعية، يؤدون مناسك و شعائر دينية بلغة عربية 
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 �1 ز�ن ���ق �ر�ب ���ت ا��دن ا��ر��� &&�&E ����ء ��&*طب ا'�&*رار �1�� و ا��&��� �ن و�� أ وا/��، و ���$��  8

�)6 �� ���ت �)�= �دن ا��8رب و &و�س و ا� زا/ر، ��روت، ا�*�ھرة و $��� ا���Lدر�� ا�&� ��ش و �&ب �1�� أ��E و 
�د��� ا���Lدر�� و ���ر �5راء ا����م، ���ن ا��ودة إ�6 �&�ب: أ��د ��د ا���ط� أ��ر �5راء ا�*رن ا��5ر�ن. �ول 

. �1 &*د��= �)�&�ب �*ول ا���5ر ��د ا���ط� � �زي:" �1 2011، ����ر 44� �زي، ���ل ا��5ر، �&�ب د�� ا�3*���1، �دد 

�وز�و�و��&���� ا�&� �ر1&�� و أ���&�� �1 �د��3 �ن ����1س، و أو� �ر�&�، و ��ر���&� ���ن ����Nدر�� ا��))���� و ا�
���ي ا����ر �1 ا�$������ت ا�*رن ا����� و �&����&=، ��ن ���ت ا���Lدر�� ' &زال �د��� �$&)ط� ��1)� ���و وه و 

��دة، ا:�وان و ا�)�8ت و ا:���ن و ا��ط��م و ا����دق و ا�����ت، إ���در�� ����1س، و أو� �ر�&�، و ��ر���&�، و  ورج 5
16و $)�ل �طران، و إ�)�� أو ���� ھ� ���ل ا��5ر". ص.  



رخيية و إعادة اللغة العربية بتوفري أجواء موحية ملناطقها التاو لغات أخرى خمتلفة تساعد كثريا على التواصل و إغناء 
تصميم بيئات و بنايات من الوحي العمران اإلسالمي الذي ال يتوقف عن اإلبداع الفين. و اليوم هناك، إمكانية 

م و النماء داالستثمار يف اللغة العربية يف بلدان اخلليج العريب، اليت شهدت بعض مدا طفرة نوعية هائلة من التق
مثل ديب، أبو ظيب، الرياض، الدوحة.. اليت تستقطب املال و األعمال من خمتلف القارات يف العامل، األمر الذي 
يتيح تداول  اللغة العربية من قبل السّواح، رجال األعمال و التجارة و املتعاملني االقتصاديني، و الشركات الدولية 

د أن ادية و الفكرية اليت تقام فيها بشكل مستمر و اليت جيب أن تستمر إىل حو يف املؤمترات  السياسية و االقتص
  تصري ثقافة.

  

  

  اللغة العربية و مسألة الحداثة

ُتْطرَح اليوم اللغة العربية كمسألة أساسية، و متثل  إشكالية  انتقال العرب و املسلمني إىل مصاف األمم املتقدمة،      
عطاء و يف كل جتلياا و أبعادها حبيث يـََتَمثـُلون العصر و ينخرطون فيه بالكشف و الأي العرب و صلتهم باحلداثة 

اإلبداع. فاللغة العربية ليست وسيلة تعبري فقط عن مستوى عامي، شعيب و حملي بقدر ما صارت ترنو إىل التعبري 
ها و اتمعات املدنية الوطنية منعن ما هو أكادميي و عاملي و القدرة على إدارة و تسيري املؤسسات احلكومية و 

الدولية. ناهيك أن اللغة العربية أضحت موضوعا للبحث و الدراسة و املعاجلة و التحليل بالقدر الذي أصبحت 
فيه مسألة كاملة للعبور إىل احلداثة ليس كلغة ختص العرب، بل أيضا لغة عربية للعاملني أيضا بسبب سياق العوملة 

لبينية بني الشعوب و األمم و تداعيات ذلك على صعيد النزوح و اهلجرات البشرية املتالحقة الذي كثف العالقات ا
ت الكثري من املعطيات الدميوغرافية و الثقافية و من هنا، املطلوب هو التعامل مع 9اليت ال تعرف التوقف، و غري .

  قرية واحدة على رأي ماك لوهان. اللغة العربية برسم تعميمها على سائر الشعوب و األمم ألن العامل صار

                                                           

 �ذ�ر �)6 ���ل ا���3ل ظ�ھرة ا�&�وع ا�د��وIرا�1 �1 �)دان ا�$)�P ا��ر�� ا�ذي Iّ�رت �ن ��G( � &���&�� و ھ�  9

�وق ا����ن ا:�)��ن �ر5�� إ�6 �ز�د �ن ا�&�ّول ا�3*��1. ��1 ��ض �ن �)دان ا�$)�P ا��ر��� �دد ا�وا1د�ن / ا��*���ن �
أ����م، و �1 ھذه ا����� &��( ��%�� &�)م و ا�&Gك ا�)�8 ا��ر��� أ�3ر �ن ���ر�� ��س �دا �)6 ��8ت ا��*���ن، �ل �1 
�)&�� ��م �%�1ل إ���ن 3Lراء ا�)�8ت و ا�&$د��� �1 ��&و��&�� ا��$&)��. 1*د 5�د ا���ر ا��د�ث ��'ت �ن ا�� رات 

ث �1 ا�و'��ت ا��&�دة ا:�ر���� ����� ا�*رن ا�&��E �5ر و �� ��ده، 3م �� را1*= �ن ازدھ�ر و &*دم ا���رى، �)6 �� �د
�)6 ���1 ا:��دة و �1 �$&)ف ا�� �'ت و $��� إ3راء ا�)�8 ا�L )�ز�� ا�&� أ��ت �*وة ا�&*دم و ا�&طور ��8 أ�ر����. 

ا��*���ن ا�ذ�ن �د �ط�ل ��م ا��*�م �1 �)دان ا�$)�P ا��ر�� و ����رون  و ��&*د أ�= ����Sن ا�)�8 ا��ر��� أن &�&��د �ن و ود



العالقات البينية و االعتماد املتبادل، أضحت يف العصر الفائق ظاهرة ال ميكن االفتئات عليها و ال التغاضي      
عنها، ال من قبل العرب و ال من طرف غريهم، ألن اجلميع صار يرنو و يتطلع إىل احتالل املوقع العام يف احلضارة 

نة و يف املستقبل أيضا. و من هنا، فاللغة العربية، ال تطرح فقط من حيث تـَْعِليِمها و تـََعّلمها، بل اإلنسانية الراه
توظيفها يف األغراض احلديثة و اجلديدة اليت مل تعهدها حضارة العرب يف عصرها الكالسيكي و ال يف عصر 

 لى اللغة العربية ليست كلسان و وسيلة تعبريو هكذا، فاملسألة املطروحة ع االحنطاط قبل جميء االستعمار األورويب.
بل كقضية حضارية كربى جوهرها التقدم و امتالك ناصية التاريخ الفاعل الذي يفصح عن املعىن و السلطة و 

  احلقيقة.

قامت حضارة العرب بداية من عصر التدوين الذي مشل تقعيد و ضبط قواعد و أسس اللغة العربية من حيث       
بالغة، النحو و الصرف و أساليب الكتابة و الرتمجة عن احلضارات األخرى، فضال على كيفية التعبري و البيان و ال

. و قد كان الغرض األساس الذي استقطب العملية احلضارية 10استخدامها يف علوم جديدة قيد التشكل و التأسيس
خرى فيت كتاب ينطوي على آيات حمكمات و أبرُمتها هو َتَدبر معاين القرآن الكرمي عندما صار مدونا بني د

متشاات. و انفتحت العملية على مقابلة آيات اهللا يف القرآن الكرمي بآيات اهللا يف الكون العظيم. و هكذا، فقد  
كانت القضية اليت سخرت هلا إشكالية البحث اللغوي هي صيانة القرآن الكرمي و احلفاظ عليه باإلفصاح عن كافة 

ة اللية و اللفظية الستخالص و استنباط األحكام الفقهية و التأويالت الكالمية و املعرفية. فاللغة العربيمستوياته الد
مل تطلب لذاا، و لكن ملهام علمية و أغراض و اجنازات حضارية، فكانت وسيلة وموضوعا يف ذات الوقت، و 

  من رحم هذا التفاعل شّيدت احلضارة العربية.

س هذا السْمت و املنهج يف التعامل مع اللغة العربية، فان املطلوب اليوم، وهذا ما مت يف جزء و تواصال مع نف     
منه، إعادة طرح مسألة اللغة العربية ليس كوسيلة ختاطب يف عصر انتشار وسائل اإلعالم، بل كموضوع يوقفنا على 

                                                           

�1 ا��و&*� ا��ر��� �1 �ور&�� ا��د��3 ��د�� �&�E ا�&$دا��� و ا�&���ر ��� �)6 ���1 ا:��دة و ا���&و��ت �ل و �1 
 �$&)ف ا�� �'ت و ا����ءات.
 
 أ�ظر �1 ھذا ا��دد �5روع ���د ���د ا� ��ري، �*د ا��*ل ا��ر��، ا�ذي ا�&�)ّ= ���ر ا�&دو�ن، ا�)�ظ� ا�&� �دأ �1��  10

ا��*ل ا��ر�� ��� أ�= �ؤ�س ����= ���رة �ر�م ا�&و = ��� إ�6 ا����م، أي ا�L$راط ا�وا��  �1 ����� ا����رة ا�*�/�� 
�)، ا��رھ�ن (ا�د��ل ا��*)�) و �)6 ا�*رآن ا��ر�م. و �ذ�ر ا� ��ري أن أھم ��ددات ا��*ل ا��ر�� ھ� ا����ن (ا�)�8 ا��ر��

ا��ر�1ن( ���م ا�&�وف و ا���و ا�رو��). و �د در�ت  ����� �1 ��ظ� ز���� وا�دة، ا�*رن ا����3 ا�� ري، :ن ا���ددات 
، �ر�ز درا��ت 1، ج، �و�ن ا��	ل ا��ر��ا��3G3 �3)ت و ا5&رط�� ���ء �رح ���ري  د�د �)�رب. ���د ���د ا� ��ري

.���1988، ��روت، ا�و�دة ا��ر  

 



فيها ليس كرتاث تارخيي بل كفقه، فلسفة، قوة إدراك للعامل احلديث و  11قدرات ومكامن اللغة الستخالص اإلبريز
املعاصر و ما تتطلع إليه اإلنسانية يف املستقبل. و هكذا، فالتحدي، و هو ليس مستحيال، الذي يواجهه العرب هو 

صر التدوين عإعادة صياغة إشكالية اللغة العربية ليس يف ضوء احلفاظ على القرآن الكرمي فحسب ، كما حدث يف 
، بل برسم امتالك العلم اجلامع الذي نتقامسه مع اإلنسانية مجعاء اليت تتفاعل و تتجاوب مع آيات اهللا يف 12األول

خلقه و شؤونه. فالعربية، يف سياق الزمن الفائق، ليست للعرب فقط، بل هي لكل األمم و الشعوب على اختالف 
 ن القرآن  الكرمي هو ذلك الكتاب الذي ال يأتيه الباطل  من بني يديه و الثقافاا و لغاا أيضا. و إذا كّنا ندرك أ

من خلفه، فان نفس االهتمام باحلقيقة، جيب أن ينصرف إليه األمر يف شأن التعامل مع اللغة العربية يف صلتها 
نوعة و املختلفة و املت باحلقائق الكونية الكربى: اهللا، اإلنسان، اإلنسانية، عرب تقليب و إتقان اللغة على أوجهها

ِبني آليات اهللا إن  يف الكتاب املنزل أو يف الكتاب املنثور يف دنيا 
ُ
املتّحولة أيضا، ألن كل ذلك يفيد الوضوح امل

  الناس. 

يرى الباحث و املفكر العريب يف جمال الربجميات، نبيل علي :" علينا أن نقر بأن عالقة اللغة العربية بالفكر      
مازالت واهية إذا قيست مبا يفعله اآلخرون يف هذا الشأن، و مبدى أمهية الدور املتعاظم الذي تلعبه اللغة يف  الثقايف

.و يف نفس املعىن، يؤكد املفكر و عامل النفس العريب مصطفى صفوان، حقيقة التالزم بني 13الفكر الثقايف احلديث"

                                                           

 وردت �)�� إ�ر�ز �1 ��وان �&�ب ر ل ا����� ا��ر��� ا��د��3، ر���1 راE1 ا�ط�ط�وي: ����ص ا��ر�ز �� ����ص  11

. و ا��&�ب، ھو & ر��  ا�F�5 ا�ط�ط�وي �E �وادر ا����� ا:و�6، ��ث &�رض أو ا�د�وان ا����س ���وان ��ر�س،  ��ر�ز
�E ا�)�8 ا�&� ا�&��)�� أ���. ووا�( أن ا�F�5  �م �&$ّل �ن أ�)وب ا�� E ا�ذي ��رص �)6 �1�� إ�6 ا�&��ن ا��دا�3 

ا�&وا1ق ��ن ا��)��ت أ�3ر �� ��رص �)6 ا�و�وح  ا���د/�. 1)8رض ا�� E و &�E�ّ ا��رف،  �&ب ا�م ا������ ا��ر���� 
�)�� ا����س. و ��*E��  �1 6 ا:�وال أن ��8 �رة " ��ر�ز" �&وا1ق ا�Lر�ز، و �&��� �رة أ$رى ���م "��ر�س" �&وا1ق 

ا�ط�ط�وي، ��8 ��دو�� ������رة ا�8ر���، 1�و ' �&و1ر �)6 ���ق ��&�د �)�=، �*در �� ��ول &طو�E ا�)�8 ا��ر��� ��� 
 ��&ط�E ھو أن ��&�ط*�� �= �ن ���ة ا��ر����  ا��)���،ا������� و ا��د��� و �*�ر�&�� �%�وال ا����ة ا���ر��.
 إن ا'� �ز ا����ري ا����ر ا�ذي ا�ط)E �= �)��ء ��ر ا�&دو�ن ا:ول، ��� �دده ا����ر ا��ر�� ���د ���د ا� ��ري،  12

&�3ل �1 " ��ر ا����ء ا���م ا���5ل �)3*��1 ا��ر��� و ا���ر ا��ر��. �*د ��ن ا��رب، و ا���)�ون ���� ���ر�ون ا����ة، 
�، �1 ���1 �*و��� و � �'&��، ا�)8و�� و ا���ر�� و ا�د���� و ا������� و اL &�����... ��ل "��ر ا�&دو�ن" ���ر�� ا &��د�

إذ �م ��ن ا��*ل ا��ر�� آ�ذاك �*�دا "�%�ول" �*ررة و ' �ؤطرا ��ن �ذاھب �����. و �%&� ��ر "ا�&دو�ن" ��5�د ��)�� 
'ت ا����ة ا�3*���1 ���� و ا������� و ا' &����� و 1ر�دة �ن �و��� �1 ا�&�ر�F، ��)�� و�E "ا:�ول" ��ل � �ل �ن � �

ا'�&��د��. �1ن و�E "أ�ول" �)&���ر ا��*�� و إر��ء �وا�د ا���م و ا������، إ�6 &�ظ�م ا�L&��د ( ا�$راج...)، إ�6 
� ا���وص ا�د���� &*��ن ��3ر �ن �ظ�ھر ا����ة اL &����� و ا�G�1 .��1�*3، ���ت ھذه "ا:�ول"  ����� �&� � ا &��د 1

و ا�)8و��، �و�� �ن ا' &��د، ���= E��  �1 ا:�وال ��ن ا &��دا $���� �)�G أو ��3را ���5رة أو ��ورة �Iر ���5رة، 
���ط��ت ذ�ك ا���ر، ا������� و ا' &����� و ا'�&��د�� و ا�3*���1."، ���د ���د ا� ��ري، و �� �ظر، ��و إ��دة ���ء 

.���10ر، ا��ر E ا����ق، ص.ا���ر ا��ر�� ا��  

 
 ���ل �)�، ا�3*��1 ا��ر��� و ��ر ا���)و��ت : رؤ�� ���&*�ل ا�$ط�ب ا�3*��1 ا��ر��، ���م ا���ر�1، ا��و�ت،  13
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. 14داع نفسهال يقتصر على الشيء املبدع، بل أيضا على  فعل اإلب اللغة العربية و اإلبداع الثقايف. فاإلبداع كما يرى،
و واضح من هذين الرأيني، ضرورة توكيد الصلة بني اللغة و بني مناحي احلياة املختلفة كأفضل سبيل إىل امتالك 

لغة و لالعامل يف تفاصيله و مستوياته. إن صلة اللغة بالفكر الثقايف ال تتوقف إطالقا و إال عىن ذلك ضمور ا
انكماشها مث التالشي احلضاري. فاللغة العربية، كما أشرنا، لغة كامنة وواضحة تنطوي على ما هو معروف و ظاهر، 
فضال على ما هو جمازي و متواري خلف تارخيية و إحيائية اللفظ. ويف هذا اجلانب، ال ختتلف اللغة العربية عن سائر 

لقدرة على التوليد و االشتقاق و إضفاء املعاين على الوقائع و الكلمات اللغات احلية يف العامل من حيث امتالك ا
و األحداث و كل األشياء اليت ميكن و ال ميكن تصورها و "تنسيق األمساء اجلديدة للمخرتعات"... فضال على 

ب عن اقدرا العجيبة على االحتفال بالذات و باآلخر و على ترمجة خواجل و مكامن النفس العميقة و اإلعر 
تطلعات الشعوب و اتمعات و مقاومة اخلطاب الكولونيايل، ناهيك عن بلورة مفاهيم سياسية، فلسفية، أخالقية 
و اقتصادية.. اليت تقتضيها احلياة اإلنسانية الرّاهنة. و الشرط الالزب إىل كل ذلك هو وصول اللغة إىل اال 

العربية  الذي يوجد عليه العرب و املسلمون. فقط ولوج اللغة السياسي العام لكي تتحرك يف سياق الوضع احلقيقي
إىل  اال العام هو الذي يساعد على االنفتاح و االزدهار و التحفيز اإلجيايب إلدراك معاين احلياة يف كافة جماالا 

  املتعلقة باإلنسان واتمع و اهللا و الكون.

ن اللغة العربية لغة اإلنسان الكامل، الذي ال يكف عن التطلع مثة حقيقة جيب أن ال نفتئت عليها، و هي أ     
إىل ما هو أفضل، تساعده يف ذلك املعاين اجلديدة اليت توحي ا اللغة يف صلتها بالواقع. و اإلنسان الكامل هو 

درك غايته ي هذا الكائن الذي يتطور عرب تطور اللغة يف صلتها بالدنيا و اآلخرة، و يستطيع من مث أن حيدد مصريه و
من وجوده يف احلياة. فقد خاض اإلنسان العريب جتربة الرقي مع اللغة العربية و كذلك جتربة االحنطاط و التخلف، 
و هو اليوم حياول إن يستعيد جمددا اللغة العربية يف سياق فائق التطور و النماء، مما يدلل على تارخيية اللغة العربية 

ل يستطيع أن يعيد تعامله مع اللغة بشكل تتالءم مع مقتضيات العصر الراهن يف ك عندما تتعلق باإلنسان،  و أنه
جتلياته و مظاهره. و كون أن اللغة العربية تعرب عن اإلنسان الكامل يعين أا متتلك القدرة على  التعبري عن كل أبعاد 

                                                           

 Jacques Lacan ��ط�6 ��وان ���ر ��ري ، &)��ذ و ز��ل ا����م و ا���)ل ا����� ا��ر��� ا���روف  �ك '��ن 14
�&��= " ���ذا ا����م ا��ر�� ��س �راً"، ���ول اL ��� �)6 ذ�ك ������ر ا�� �ل ا�ذي &&�رك �1= ا�)�8 ا��ر��� و �ن ، �1 

��*ل   3م ا���ر ا��ر�� ��� ���ر E��  �1 ����� ا���ر ا��د�ث و ا�����ر.ا�)�8 ' &��رس �)ط&�� ������ل و ا���ر  أوا
���� ������L ا'ر&*�ء ���)�8 ا��ر��� إ�6 �ر&�� ا�&�ر�F ا�����L ھ� ا��ر�� �د'�&�� ' 5ْ�ََ&8ِل ��ل �درا&= . ا����ن ا:

 ,Moustapha Safouan, pourquoi le monde arabe n’est pas libre, Denoël ا��*�*��، و������� ا�*و��.أ�ظر،
Paris,2008, p.89-102, 



الشعر مثال، كانت " قصيدة النثر" هي  أو بصيغة اجلمع. ففي جمال 15اإلنسان اجلوانية منها و الربانية بصيغة الفرد
الصيغة اإلبداعية للغة العربية احلديثة عندما أرادت أن تعرب عن وجدان الشاعر العريب و أحاسيسه حيال دنيا الناس. 
يقول الشاعر الكبري "أدونيس"، و هو أحد رموز الشعر احلر يف هذا الصدد، أي يف صدد قوة اللغة العربية يف تفجري  

ا لتستوعب املعاين اجلديدة و لتمتلكها، و عدم انفصام عراها مع حلظة اإلبداع و اخللق و االبتكار:" إن كينونته
شعرية اللغة العربية ال تستنفدها األوزان، على الرغم من كماهلا و غناها فنيا، و أن هذه اللغة تزخر بإمكانات تعبريية 

يدة تقف عنده فهي لغة مفتوحة على الالاية. و ابتكرت قصو طرائق و تراكيب، يتعذر أن نضع هلا حّدا ائيا 
النثر أيضا طرقا و أشكاال أخرى للتعبري الشعري، تواكب الطرق و األشكال القائمة على الوزن، و تؤاخيها، مبا يغين 

ما تبنيتها، مل كاللغة الشعرية العربية و ينّوعها و يعددها. و يف هذا إثراء للمخيلة و للذائقة أيضا. فقصيدة النثر،  
تكن ضّدا لقصيدة الوزن، و مل تكن إلغاء أو نفيا هلا، و إمنا كانت جتريبا جديدا يف حقل اللغة، إىل جانب الوزن... 
و املبدأ اآلخر اليت قامت عليه "قصيدة النثر" هو الرغبة يف جعل اللغة العربية مفتوحة على مجيع التجارب الشعرية 

عيا، على خريطة اإلبداع الكوين، خبصوصيتها، لكن يف الوقت نفسه، بانفتاحها و ال يف العامل، ويف وضعها إبدا
  .16ائيتها: تفاعًال، و مقابسًة، و حواراً"

أكد العلم احلديث حقيقة التالزم بني اللغة و الشخصية، و أن أي اضطراب أو خلل يصيب الشخص ينعكس       
ى فاسد و ضعف يف شخصية اإلنسان. و مل يعد األمر قاصرا عل على لغته، مث ال يلبث أن يعرب عن سلوك عقلي

الفرد بل تعداه إىل اجلماعة أو األمة ذاا، عندما ال حتسن التعامل مع اللغة يف كل أبعادها و مستوياا أو يربكها 
اللغة، . فأساس التخلف هو يف ضعف استخدام 17احلدث املدهلم فتخفق يف أخذ الكلمة أو عن التعبري عن املوقف

و العكس صحيح أيضا على اعتبار أن هناك عالقة جدلية و تأثري متبادل بني العقل و اللغة، على ما كان يرى 

                                                           

  ��3ل ا�&���ر ����8 ا��رد: إن ا�3*��1 ا��ر����1 و & �رب ا��&�و�1  &�د �ن ا�&���ر ا��ردي ذي ا��)� �و دان و �1ر  15

ا���رف و ا��&�وف. و �1 ھذا ا���ب دH5ن  �)��ء ا�&�وف ���ط� زا$را �ن ا��)م ا�L��/� و ا�5Lري. أ�� ا�&���ر ����8 
��� ھ� �وام و ود ا��رب و ھو�&�م ا� �E : ا��ز�� ا�*و��� ا��ر��� ا��د��3 �ّ�رت �ن &��ر �رو�� �ن ��زع أن ا�)�8 ا��ر

 ا:�����، و أن ا��ر�� ��رف �)8&= و ا�)�8 ا��ر��� ھ� ��8 ا��رب ���ذات.
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، �)6 �5ر�� ا�&�)�ل 1967 ����، ا�ذي ��E �1= ا�$ط�ب ا��ر�� ا�����ر، و �)6 و = ا�&�د�د $ط�ب �� ��د ���� 

��ت و ا:�راض ا�&� أ���ت ا��*ل ا��ر�� �1 �)&= ���)�8 ا�&� ��وغ ��� ��ردات $ط��=.  Hا����� ��*ف �)6 أھم ا�ر
.�1991ل ا����� ����ب  ����، ر��ض ا�ّر�س �)�&ب و ا��5ر، ��دن،  ورج طرا���5، ا��3*�ون ا��رب و ا�&راث: ا�&�)  

 



 االجتماعيةكل العلوم اإلنسانية و  الفيلسوف الفرنسي باسكال: "اللغة َتْصَنع الفكر الذي َيْصَنع بدوره اللغة".
م و تتعاظم،  الدوائر الذي ينتمي إليها، يف سريورة ال تين تتقدحمورها اإلنسان يف صلته باللغة اليت يستخدمها يف

  تتطلب احلرص الشديد على عدم التخلف عن الركب التارخيي و احلضاري.

للفكر  األورويب هو ختلف يف إدراك املعاين اجلديدة االستعمارالتخّلف الذي كان يعاين منه العامل العريب زمن      
. مل تكن وسيلة التعبري عند اإلنسان العريب يف هذه الفرتة تتوفر على املفاهيم 18التطبيقي السياسي و العلم النظري و

احلديثة و مل تكن تدرك األفكار يف معانيها األصلية و األصيلة، أي وجه التواصل فيها مع حضارة الغرب و وجه 
ميتلكوا اللغات  هكذا، كان على العرب أن صلتها مع الفكر اإلنساين العام قبل أن حتتكره احلضارة الغربية احلديثة. و

و يقفوا على معاين احلرية، السيادة، االستقالل، الدستور، حقوق اإلنسان،  -حسب الدولة احملتلة -األجنبية
 ، مث السعي إىل حماولة اخلروج من التخلف. و الاالستعمارالدميقراطية، الدولة احلديثة... من أجل أن يتحرروا من 

و   اليوم حياولون استيعاب معاين هذه املفاهيم يف لغتهم العربية حبيث تعرب عن شخصيتهم بتلقائيةزال العرب إىل
  مسئولية.

ال زالت اللغة العربية حتتاج، من مجلة أشياء أخرى، إىل ختليصها من اإلرث االستعماري، و استعادة، من مث      
ن الكينونة العربية القادرة على تقدمي اإلضافة النوعية إىل الذي يعرب ع 19الشخصية العربية ذات االستقالل التارخيي

احلضارة اإلنسانية و َحتَمل مصري العامل و مستقبله. ال بل، أن تصفية اللغة العربية مما هو إيديولوجي و رمسي، يعد 
نة، هي حلظة ما اهحافزا آخرا المتالك القدرة على التعبري و الكالم الواضح  الذي يرتب املسؤوليات. فاللحظة الر 

على أساس أن  وما بعده، االستعماربعد الكولونيالية، اليت تقارب موضوع أنظمة احلكم العريب يف سياق تاريخ 
ة ملا حدث الكامل االستعمارإخفاقات أنظمة احلكم العريب بعد االستقالل، تدفع إىل إعادة النظر يف مسؤولية 

  للعرب من تراجع و ختلف و إخفاق.
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���ري �&��= رد �1ل ���ھض ���5ر، و ���)&�� 1ر��� ��S)�م &��E �دو�&��. �E �ط)E ا�*رن ا��5ر�ن ��ن ا���ل ا'�&
��N&���ر، ا�&��&= ا��ر�� ا�وط���  ا� زا/ر�� ا��&و��3 إ�6 ا�&��دة ا����دة و ا�����)� ���س ��م ا���ر و رو�=. و ���ت 
�ل ا�&G��5ت ا�وط��� ا�&� &��1( �د ا'�&Gل &�&$دم ا�)�8 ا��ر����، ��8 اLدارة و ا���م ، �ن ��ط)ق ا���م ا��)�م و 

��( �)����� ا�&� ��طوي �)�= ا�*��وس ا������ ا��د�ث. و�)�=، 1*د &���ت ا��ر�� ا�وط��� ا� زا/ر�� أن &�&زع ا��
ا'�&*Gل �1 �د�و�= ا����(، ��ن �*� �)��� أن &�&و��=، ��د ا'�&*Gل ���)�8 ا��ر��� �1 �را�P و ��5ر�E &�&��د ��� 
 ا�5$��� ا�وط��� ا�&� ���ت �E ا�L&���ر.
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  لحضارية بين العرب و الغرب ...أو التفاوت في المصطلح الحديثالفجوة ا

هناك فجوة حضارية بني العرب و الغرب ال تين تتفاقم مع الوقت ، خاصة و أن وترية التاريخ زادت يف هذا      
العصر الفائق التطور و النماء. وهذه الفجوة يعكسها التفاوت الكبري يف استخدام املصطلح يف اال التداويل لدى 

دا، ة متثل أصعب التحديات اليت يواجهها العرب اليوم و غالعرب و لدى الغرب. إن املصطلحات احلديثة و املعاصر 
ألا حتدد وجودهم ومن مث هويتهم العربية اآليلة دائما إىل التشكل و ال تكف عن التكوين و النشوء . فاملصطلح 

 و احلديث العلمي منه و الفلسفي و السياسي حيمل معاين احلضارة الغربية يف كل جتلياا و مستويات تعبرياا
أبعادها أيضا، على خالف نفس املصطلح  العريب ال جياوز الكلمة املرادفة له على صعيد الرتمجة دون أن ميتد إىل 

   .التوظيف الشرعي له الذي استحق أن يولد من العقل الذي يوظف اللغة العربية يف أرقى وعيها بالواقع

ثة املناسبة شكل مفارق هلا ، أي يف غياب بيئتها احلديال زال العقل العريب يستخدم مصطلحات اللغة العربية ب     
هلا كأفضل سبيل إىل ترقية متواصلة للغة الكالم و احلديث و اخللق و اإلبداع و القدرة على الصياغة و حتليل و 
 تركيب اخلطاب الفكري و السياسي. و عليه، تظهر املفارقة و التفاوت ليس يف طبيعة اللغة، بل يف تقلص ااالت

و الفضاءات و التخصصات اليت جيب أن تتسع إليها اللغة العربية يف عصر العوملة الذي ابرز مظاهره و ظواهره 
الدميقراطية اليت صارت هلا تارخيا و جتربة و مفهوما تستدعي كشرط الزب السياق و القدرة على التمثل ووسائل 

ية، على شرعية تداوله و ممارسته. إذا كانت الدميقراط التحقيق و اإلجناز ملواصلة مسرية إغناء املصطلح و احلفاظ
تعين من مجلة ما تعين استعداد دائم لتداول السلطة و احلكم، و من مث االحتكام إىل منطق املؤسسة العامة اليت تعرب 

لوجدان ا عن فكرة الدولة احلديثة، عالوة على املعاين األخرى اليت ال تكف عن التعبري عن الدميقراطية على مستوى 
، الوعي و الفكر السياسي و املمارسة االنتخابية، فإن هذا ما يفتقر إليه مصطلح الدميقراطية يف اال العريب العام 

  الذي ال يزال يستحوذ عليه نظام احلكم.

هوم يف اال فبعد قرابة نصف قرن ال زالت التجربة الدميقراطية يف العامل العريب دون املعاين اليت ينطوي عليها امل     
التداويل الغريب، األمر الذي فّوت فرصة رائعة جدا عن مفهوم و جتربة الدميقراطية لالستفادة من التجربة العربية 
احلديثة من أجل إضفاء شرعية تداول املصطلح على الصعيد الدويل، الذي حيتاج إىل رصيد كافة  احلضارات و 

ح على لدويل تعرب عنه كل دول العامل، و أفضل سبيل إىل ذلك معاشية املصطلالثقافات احلديثة و املعاصرة. اتمع ا
مستوى الوجدان و العقل و التجربة و املمارسة. إن النظر إىل حق العرب يف إدارة العامل يظهر من خالل لغتهم و 

رة. و هذا هو وجه املعمو قدرا على استيعاب املفاهيم و املصطلحات و لغات العامل املتداولة اليوم يف كافة أحناء 



التحدي احلقيقي الذي تتعرض له اهلوية العربية عندما تعجز اللغة العربية على التواصل مع بقية العامل باالنفتاح و 
  االستيعاب و اإلبداع. فاحلق يف الوجود يتطلب القدرة على املسامهة و الفعل.

عن   و إحالته إىل القاموس العريب احلديث من دون مثال الغالب، أن العرب اكتفوا برتمجة مصطلح الدميقراطية     
جتربة عربية تؤكد معىن املصطلح و توضحه. و احلال، و هذا هو وجه التحدي، أن تعطلت اللغة العربية بسبب 
غياب التالقي بني الفكر و املمارسة كأفضل سبيل إىل توليد املصطلح الشرعي املناسب الذي يساعد على كتابة 

طلح تجربة العربية احلديثة يف ااالت السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية. فتعريب و ترمجة املصتاريخ ال
ال حيقق فورا و بشكل تلقائي التجربة الدميقراطية يف أبعادها و داللتها التارخيية و السياقية. و من هنا، هذه احلالة: 

ة، حلظة  يف استخدامه للغة بعيدا عن جماهلا التداويل و قوا الدالليالفجوة احلضارية ال تزال تفضح العقل العريب
  التحام املصطلح برمحه و تداخله معه تداخل اللحمة بالّسدى.

يكشف حتليل اخلطاب السياسي العريب احلديث و املعاصر عن جوانب من التسرت على ما تريده األجيال العربية     
عناد السلطات الرمسية على إبقاء نفس مفردات النظام العريب الذي جاء إىل احلكم  املتالحقة. و يظهر هذا التحليل

عن طريق احلركات التحررية، أو عرب االنقالب، أو وراثة احلكم... الكل ساهم يف اغتيال عبقرية اللغة العربية يف 
عض هو اغتيال للغة ، على  ما يرى البالتعامل مع احلياة احلديثة يف كافة جتلياا و مظاهرها. إن اغتيال العقل العريب

بالدرجة األوىل بصرفها عن التمكن و إتقان آلية التفكري و صك و صياغة املعاين للمصطلح و إحياءاته املختلفة. 
فقد جرى التعامل مع املصطلح احلديث دون محولته التارخيية و احلضارية و خارج سياقه األصيل و األصلي ( الغرب 

على سبيل املثال ما الذي كان خيفيه مصطلح العلمانية يف اخلطاب العريب بدل ما يكشفه و يوضحه  دائما). و نأخذ
ال التداويل العام إن برفض "العلمانية" أو بتبنيها أو بالتحفظ على بعض تطبيقاا أو بصورة ميكن التفكري به يف ا

  مناقشتها يف سياقها و مدلوالا الصحيحة.

ها بداية النهضة العربية احلديثة رافق مصطلح العلمانية لبسا و غموضا حلداثة اللغة العربية يف تعاملمنذ ما عرف ب     
، أو عن الكلمة laïcitéمع حقائق العامل احلديث و املعاصر. فقد ترمجت كلمة "العلمانية" عن الكلمة الفرنسية 

د ت تكتب بدون شكل للحروف كتطوير للغة، فق. و ألن  اللغة العربية احلديثة صار sécularisationاإلجنليزية 
نطقها البعض الَعلمانية ، أي من الدنيا و هذا العامل و جتلياته ، و نطقها البعض اآلخر الِعلمانية، أي من العلم 

science   الذي يلتزم قواعد املنطق و مبادئ العقل و يفهم الظاهرة يف شروطها املوضوعية دومنا تأويل أو تفسري
ليها. مث مل يلبث الوضع العريب أن تفاقم، بسبب هذه املرة، من التباعد بني اللغة و اتمع عندما راحت خارج ع



ية،  النخبة مثال يف افرتاض ما يربر شرعية احلديث عن املسألة العلمانية يف احلياة العربية احلديثة و املعاصرة. فاللغة العرب
 احلديثة يف حيويتها و تارخييتها بسبب احلصار السياسي  وكما حلظنا ال تقوى على استيعاب املصطلحات 

اإليديولوجي، وعليه فقد غاب املعادل املوضوعي ملسألة العلمانية يف الفضاء العريب و صار احلديث حوهلا بدون 
  طائل أو يكاد.

حال دون أن  يباملعىن الواضح الذي نريد أن ننتهي إليه من الفقرة السابقة هو أن الضعف و التخلف العر      
تتمكن اللغة العربية من املفردات اليت تعرب عن العصر و روحه، ومن مث تتمكن من طرق مسألة العلمانية باإلضافة 

لدى األنظمة السياسية اليت راهنت عليها من أجل  20إليها جتارب و معاين جديدة حتد من غلوائها و شططها
ارية و االحتكار و االستغالل. و بتعبري أكثر وضوحا، أنه بسبب و تأبيد املصاحل اإلستعم 21التسلط و االستبداد

التخلف و الضعف مل ميكن العرب لغتهم من استيعاب املفردات الواجب تداوهلا كشرط إمكان مناقشة إشكالية 
ل ب العلمانية  يف الفضاء العريب و اإلسالمي. و يف هذه احلالة ال تعين العلمانية فصل الدين عن الدولة فحسب،

التعامل مع الدين و مع الدولة، أو الدين و الدنيا على نفس القدر من العمق و التحليل و الدراسة. فليست الدولة 
يف مواجهة الدين و ال الدين يف مواجهة الدولة. و على خالف ذلك وجدنا الفكر السياسي و الرمسي يعامل 

مة . إن الالئكية يف مدلوهلا االصطالحي األول تعين خدالعلمانية كمرادف للكفر و املروق و خروج عن الدين نفسه
اهللا من خارج الكنيسة، و أن األرض كلها معبد خللق اهللا، و أن اإلنسان الذي يسعى إىل اخلري و الدعوة إىل 

، على خالف رجل الدين الذي يؤدي وظيفته اإلهلية  laïqueاخلالص من خارج مؤسسة الكنيسة هو الالئيكي
. مث استمرت التجربة العلمانية و تارخيها لتواصل سريورة الدنيوية clerc املعروف بالراهب أو الكالرك داخل الكنيسة

  و البحث املتواصل عن الفضاءات اجلديدة و حترير ااالت من سلطة الكنيسة.

ىن احلقيقي للمصطلح عو هكذا، فان مفارقة املصطلح العريب ال تداول التجربة و تارخييتها، أفضى إىل غياب امل     
و من مث إمكانية التعامل معه نوع من التعامل من حيث االشتقاق و االقتباس أو عدم الصالحية، لكن يف املطاف 
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األخري جيب وعيه و عقله كحقيقة من حقائق العصر احلديث. فقد جرى التعامل مع كثري من املصطلحات احلديثة 
ك الفكر ،  بلغة متّخلفة متوارثة عن عصر االحنطاط العريب، األمر الذي أرباليت تنطوي بالضرورة على جتربة تارخيية

يف النظر إىل املسائل و القضايا و اإلشكاليات احلديثة مبا توحي به اللغة العربية احلديثة هي أيضا. من املعروف أن 
املصطلح إىل  حبيث يستند أساس  اللغة، أي لغة هو االكتشاف يف عامل الطبيعة و عامل النفس و يف ملاورائيات،

التجربة و حيايثها إىل النهاية، لينصهر يف وجدان صاحبها و يعرب يف اية املطاف عن شرعية استخدام و امتالك 
  املصطلح يف اال التداويل العام.

تشافها و كيف عامل اليوم، العصر الفائق املعومل، صار بإمكان اإلنسان العريب أن يلتقط الكلمة يف حلظة ا      
استخدامها األول، و ميكنه من مث التعاطي معها بقدر كبري من التلقائية و العفوية ألن املشهد العاملي مل يعد قاصرا 
على النص وحده بل إىل جانبه أيضا الصوت احلي و الصورة احلية. و العوملة ذا املعىن ال متثل حتديا باملعىن السليب 

ا تضعنا يف صلب العامل و روحه، ال بل قد تساعد كثريا يف إسعاف و إدراك اللغة بقدر ما تعين حافزا هاما أل
العربية ذاا، عندما ُحيْسن استغالل فضاء املعلومات و املعلوماتيا، من حيث ضبط الرتكيبة اجلديدة لقواعد تعليم و 

حيث  ية اللغة العربية منتعّلم اللغة العربية و اللغات األخرى، و كذلك من حيث توفري قدرات جديدة لبن
phonétique  (الصوتيات)، و من حيثétymologie  االشتقاق، علم الداللةsémantique  علم ،

أو العالمات ...و ما له أمهية يف هذا املقام، ما جاء يف التقرير العريب الثالث للتنمية   sémiotiqueالسيمياء
من أرقام و معطيات و بيانات و  %90ري إىل أن أكثر من الثقافية، الصادر عن مؤسسة الفكر العريب، حيث يش

اجلداول التوضيحية أخذت من مصادر غربية يف موضوع يتعّلق بالعرب. أما وجه اإلشكال و الصعوبة اليت تواجهه 
د من اخلواص داللغة العربية يف العصر املعلومايت و التقين الفائق، فيذكر التقرير هذه الفقرة :" إن اللغة العربية تتمّيز بع

األخرى اليت تعّقد تعامل تقنية املعلومات معها. منها تعدد أوجه الصرف املتاحة، و املثال األقرب تعدد صيغ اجلمع 
(...) و يف الوقت ذاته، املرونة اليت ميكن مبوجبها صياغة اجلمل العربية، من تقدمي و تأخري و إضمار و حذف و 

ضافة إىل الطول املفرط للجملة اليت اعتاد عليها كّتاا، و تعدد اللهجات و تورية و إبدال ملفرداا. هذا باإل
االزدواجية اللغوية للفصحى و العامية و جنوح الكثريين الستخدام مفردات و تراكيب مستقاة من اللغتني اإلنكليزية 

ة يف التعامل صعوبات مجّ  و الفرنسية من دون سبكيها و تطويعها وفقا لقواعد حمددة. و من املمارسات اليت تطرح
مع اللغة العربية، سواء أكان هذا التعامل آليا أو قام به مرتمجون من البشر، الفوضى يف التشكيل و استخدام 



الفواصل و التنقيط و غريها من الشارات اليت تنظم معاين النصوص و غاياا، مما يتطلب وضع نظام قياسي متكامل 
  .22ط اليت تستخدم هذه اللغة"يتم تبنيه من قبل كل الوسائ

امتالك أكثر من لغة مع لغة األم هي ديدن اإلنسان العريب املعاصر، الذي صار يقرأ و يكتب باللغات العاملية،       
الغريب يف  الستعماراو يقلص حالة االستيعاب اإلمربيايل اليت تفرضه الثقافات و السياسات األجنبية على ما فعله 

القرن التاسع عشر و العشرين. و من هذه الناحية، صرنا اليوم نشهد تقلص ثنائية الغرب و العرب و أا آيلة إىل 
ب زوال ألن العصر املعومل يقتضي يف جوهره و تطلعاته إىل التعددية الثقافية و يفتح جماال إنسانيا مشرتكا جلميع الشعو 

  قضايا اإلنسان و اإلنسانية و مصريمها. و لعّل هذه هي واحدة من نتائج التعليمو األمم لكي تندرج يف التفكري يف
العام يف البلدان العربية اليت ُتَدرس و تـَُعلم باللغة العربية و اللغات األجنبية، و صار املَتَخرّج العريب من اجلامعات 

تخليص اللغة ا. و ما بقي، هو إرادة سياسية، لالعربية يستطيع أن يشتغل يف املؤسسات العربية كما األجنبية أيض
العربية من الوهدة اليت تعيش فيها منذ حلظة االستقالل العريب، مبساعدا على االنفتاح على ااالت و القضايا 

  احلديثة و املعاصرة.

  بدال من اخلامتة ...

 و إبداع، و امل، يف أا وسيلة اتصال و تعبريتكمن قيمة و أمهية اللغة العربية و كذا سائر اللغات احلية يف الع     
من مث فهي لغة احلضارة و الثقافة و الفكر. غري أن قيمتها احلقيقية تتمثل يف قدرا على التواصل مع النوازل و 
املستجدات اجلديدة اليت تدرك ا العصر و روحه. فاللغة يف هذه احلال، هي لغة احلياة يف كل أبعادها و تعبرياا 
و مستوياا اليت تعكس أسلوب ومنط عيش و نوعية تفكري و تعامل اتمع مع نفسه و مع اآلخرين، أي هوية 
اتمع و األمة. ومثة حقيقة أخرى جيب أن ترافق اللغة و هي أن ختضع اللغة ذاا إىل املعاينة و إعادة الفحص 

ن ب تدريها و اآلليات البيداغوجية اليت جيب أالشامل كمنظومة قائمة بذاا من حيث بنيتها و طرق و أسالي
  تشملها لدى كل جيل  من األجيال اليت تتعامل معها و تتوسطها كلغة إبداع و خلق و تواصل.

تعاين اللغة العربية، ال شك، قياسا باللغات العاملية احلية من فجوة هائلة تفضح فعال هوية اإلنسان العريب و     
نسيق األمساء اجلديدة للمخرتعات و االكتشافات سواء أكان ذلك على مستوى العلوم جمتمعه، خاصة على صعيد ت

النظرية أو التطبيقية أو علوم اإلنسان و اتمع. و عليه، فالتحدي الكبري الذي تعاين منه اللغة العربية يف صلتها 
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صر املعومل و الفائق لعرب يف هذا العباإلنسان العريب و جمتمعه هو يف ضرورة رأب الشرخ احلاصل يف الوجود الفعلي ل
التطور. جيب أن ننتمي إىل العصر يف كل مستوياته و أبعاده عرب لغة عربية مبا متلك من قدرة على التعبري و اإلحياء 
و يف صلتها بكافة اللغات احلية السائدة اليوم، و من حيث أن اللغة العربية لغة عاملة و لغة شعبية أيضا ألن اهلوية 

ل ما تزدهر به شخصية اإلنسان العريب و ما ميثله جمتمعه  و أمته، يف صلته باتمعات و األمم األخرى. و هي ك
بتعبري موجز و واضح، إن التحدي الذي تواجهه اللغة العربية يظهر على وجه اخلصوص يف مدى قدرة العقل العريب 

مي ا تنطوي عليه من أجل امتالك الرتاث العريب و اإلسالالراهن على إعادة استثمار مكامن و مكانز اللغة العربية و م
خاصة منه اهلوامش الضائعة و املواطن اليت مل جير فيها التفكري و االجتهاد، و تأصيل احلداثة عرب اإلبداع و الصناعة 

لى اإليصال عو اخللق و االكتشاف. إن اللغة العربية اليوم و غدا مطلوبة كوسيلة و كغاية يف حد ذاا، أي قدرا 
  و التواصل و قدرا على تعقل ذاا بإعادة تشكيلها و البحث يف مكوناا البنيوية لتمكينها من الوظائف احلديثة.

كان على اللغة العربية أن تواجه احلداثة بالعقل العريب احلديث و املعاصر، و ليس بتمجيد احلضارة العربية يف       
عصرها الكالسيكي. فلحظة ازدهار و تطور احلضارة العربية هو يف األساس و اجلوهر حلظة ازدهار اللغة العربية ذاا 

اصية يف األشياء و الكلمات و االنفتاح على العامل اخلارجي كامتداد خل من حيث الوضوح و استيعاب املعاين املتناثرة
القرآن الكرمي الذي يوضح املعاين و الدالالت و العرب إىل الناس كافة، يف األمصار و األزمان املتعاقبة على اإلنسانية. 

ديدة كأفضل تواصل و إبداع ج و االزدهار و التطور الذي يرافق اللغة العربية معناه العثور على أساليب تبليغ و
سبيل لتخطي ما هو قدمي و معطل آللية اشتغال العقل على األشياء و الكلمات و على نفسه أيضا. اللغة العربية 
تنتمي إىل اللغات اليت صنعت احلضارة و الثقافة و التاريخ، فهي من هذه الناحية تتمتع حبيوية ال تنفد و تتطلع 

  عوامل إنسانية أخرى لكي تتواصل على مست اإلحياء مث العطاء. دائما إىل حلظة الدخول مع

اللغة العربية، مثلها مثل سائر اللغات احلية يف العامل املعاصر تعيش و تواجه التحديات. ال بل ميكن القول أن      
 اإليقاع يف التحديات و األزمات  و املعضالت هي العناوين الكربى للعصر احلديث. نوعية الزمن املعاصر تتمثل

السريع للتاريخ و تكثف العالقات البينية على الصعيد السياسي و االقتصادي والثقايف و التقارب اجلغرايف أو اية 
اجلغرايف على رأي املفكر الفرنسي بول فرييليو. و إطاللة سريعة على القرن العشرين "القصري"، كما يرى املؤرخ 

األمم و الدول و الشعوب، خاصة منها الكربى عاشت يف مواجهة التحديات  الربيطاين إريك هابزبوم جند أن مجيع
و املشكالت الكربى و جتاوبت معها قدر من التجاوب يف سبيل ختطيها إىل أوضاع أكثر استقرارا و منوا. و عليه، 



لراسخة، بل هلا ا فاألزمة أو التحدي ليست قدرا على الشعوب احلية ذات املقومات احلضارية و التارخيية احليوية و
  من القدرة على االستيعاب و التجاوب على رأي املؤرخ الربيطاين الكبري أرنولد توينيب .

و من واقع العصر احلديث ، فان التحديات ال تنطوي إطالقا على املعين السليب بقدر ما تشري إىل ما ينبغي      
ديات هي ل اإلرجاء أو التسويف. و ذا املعىن، فان التحفعله و اجنازه من أجل جتاوز األوضاع الصعبة اليت ال حتتم

جزء من ظاهرة عامة يف مسرية اإلنسانية  حنو التقدم و النماء يف كافة أبعاده و مستوياته. و من مجلة التحديات 
لفائق، و االيت حتتاج إىل مواجهة و استيعاب، اللغة العربية يف صلتها باهلوية اليت تطرح يف سياق العوملة أو الزمن 

صارت من مث أكثر وضوحا، أي يف مدلوالا احلقيقية و يف سياقها العاملي الذي يـُبَـني الصحيح من املزيف يف الطرح 
و املعاجلة. حقيقًة، اهلوية العربية، مثلها مثل اهلويات اليت تتقاسم العامل اليوم، ميكن حبثها ليس ضدا على اهلويات 

بل طرحها يف معرض التعرف عليها، ألن اهلوية كما عرفنا، صارت حتتاج إىل اآلخر  و خصائص اتمعات األخرى،
  من أجل حتديد الذات و الوقوف على حقيقة ما تنطوي عليها من مالمح و قسمات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


