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 :توطئة 
إن اللغة هي الوعاء الفكري للماضي والحاضر والمستقبل ، وصعودها وهبوطها يعكس حال 

بالجمود  -أي لغة–؛ يعكس تفكيرهم وخيالهم ومهاراتهم ، ولهذا ال يمكن أن توصف اللغة  أصحابها

  .والقصور ؛ ألن أصحابها هم المعنيون بهذه األوصاف 

كائن حي يرتبط بالوسط الحضاري ، فإذا ارتقى المجتمع ارتقت لغته ، وإذا تخلف  -إذن-فاللغة 

 .ن الناس تخلفت لغته ، فهي تنشط لتحقيق التواصل بي

واللغة كذلك هي فكر منطوق ، وال نستطيع أن نضع حداً بين اللغة وبين الفكر فهما شيء 

واحد ، أحدهما امتداد لآلخر ، ولهذا ال يستطيع المتعلم أن يعبر بلغة سليمة إال إذا كانت الفكرة 

  :واضحة ناضجة في ذهنه

 إن الكالم لفي الفؤاد وإنما

 

دليالا ُجعل اللسان على الفؤاد    

 

فالعيب يكمن في التفكير ال في اللغة؛ ألن التعبير هو معيار للوضوح ، فمتى كان التعبير  

 .واضحة دقيقة ، والعكس صحيح  (الفؤاد)واضحاً دقيقاً كانت الفكرة في الذهن 

واللغة كما نعلم إنما هي نتاج لتطور تاريخي تدخل فيه مؤثرات عديدة متباينة ، ولذلك فهي تعكس 

أوضاع البيئة والتطورات االجتماعية ، والشخصية القومية ،  :قع المجتمع وخصائصه الذاتية وا

 .والخبرة التاريخية ، والمستوى الحضاري ، وجميع هذه العناصر تتفاعل بينها لتقدم التقاليد اللغوية 

وثائق إال بواسطة آثارها ووثائقها؛ ألن ال (ما)وال نستطيع أن نعرف شيئاً عن تاريخ لغة 

تعتبر الركيزة األساسية في المعرفة التاريخية ، التي تعتمد على اللغة في التعبير عن الحوادث اللغوية 

فتحفظ المندثر وتدعم المتبقي بالشاهد اللغوي؛ فاللغة إذن هي أداة اندماج الماضي بالحاضر ، اندماج 

 .الفرد في المجتمع الذي ينتمي إليه 

فتدون نتائجه ، والمعنوي ؛ فال يمكن فهم هذا  :الحضارة ؛ المادي إن اللغة تعبير عن جانبي 

 .الجانب إال من خالل مالحظة سلوك األفراد وأنشطتهم الكالمية 

 

 :مميزات اللغة العربية 
وقد أثبتت اللغة العربية أنها متقدمة ومتطورة ، فقد وقفت صامدة أمام االمتحان واستطاعت 

لغة األدب ، إنها لغة رصينة للعلوم اإلنسانية كما أنها لغة قادرة على أن تكون لغة العلم كما كانت 

التعبير عن خلجات النفس من ناحية ، ومبتكرات العقل والفكر من ناحية أخرى، فأصبحت قادرةً على 

أداء كل الوظائف المطلوبة فهي لغة حية نامية في األدب والعلوم أو في اإلدارة وشؤون الحياة ؛ هي 

 .سوسات والتجريد ولغة العقل والعاطفة لغة المح

لقد استطاعت اللغة العربية أن تتبنى شتى المعارف اإلنسانية ، وما تزال ، مما أكسبها عالمية 

خالل عصور التاريخ ، فهي من أهم اللغات في العالم المعاصر ، فهي ليست لغة التراث العربي ، بل 

 .لغة العالم العربي المعاصر ، ولغة وجوده 

ولكنَّ العالمية جعلت اللغة العربية تواجه واقعاً شديد التعقيد ناجماً عن بحثها عن هوية 



 .حضارية معاصرة ، وهذا ما زاد من همومها 

إنَّ العربية ذات نظام منسجم متماسك ، لها نظامها الخاص بها ، ذو التركيب المنطقي ، فقد 

الفاعلية والمفعولية  :وأبنية خاصة ، مثل  جعل العرب لمعانيهم العامة مقوالت منطقية وقوالب

 .والمكان والزمان والمشاركة والتفضيل 

وتنفرد اللغة العربية عن غيرها من اللغات بوفرة األلفاظ الدالة على الشيء الواحد في 

مختلف درجاته وأحواله ، فالصدى والظمأ واألوام كلمات تدل على العطش بدرجات متفاوته ، وقد 

أبو هالل العسكري ، الذي ألف الفروق  :صنفات للتفريق بين المعاني المختلفة ، مثل ألف العرب م

، وهذا يدل على دقة وتخصيص ناشئين عن دقة التفكير ووضوح الذهن ، وهذا هو السبيل  "في اللغة

لتكوين الفكر العلمي الواضح ، وهذا ما تحتاجه األمة في تربية أبنائها، واللغة العربية لغة نحت 

وزيادة واشتقاق ، وهذا دليل على قدرتها على التوسع واالمتداد والمرونة في استيعاب حاجات 

العصر ، وقد أثبتت العربية أنها لغة متجددة متطورة ، وأكبر دليل على ذلك قدرتها على استيعاب 

 .األلفاظ الدخيلة ، فهي تستبعد األلفاظ التي ال تحتاج إليها وتستوعب ما تحتاج إليه 

، وغير ذلك من األلفاظ  (الرياضيات)و(الطبيعيات)قد استوعبت العربية أسماء العلوم ف

الطبية والفلسفية والمنطقية ،سواء عن طريق الترجمة أو عن طريق اإلبداع واالبتكار ، وهذا مما زاد 

 .في نهضة اللغة واتساع نطاقها وزيادة ثروتها 

 :أسباب إعراض الناشئة عن دراسة العربية 
الحظ اليوم ظاهرة خطيرة وهي إعراض الناشئة عن التخصص في اللغة العربية في ون

الدراسة الجامعية ، وإن أسباب هذا اإلعراض مختلفة ومتعددة لعل أهمها ارتباط التخصص في اللغة 

العربية بمهنة التدريس ، التي ارتبطت بواقع المدرس االجتماعي ،فينظر الناس إليها على أنها تعب 

 .مجٍز ، فينفرون منها غيُر 

كما أن من أسباب إعراضهم ما يتعلق بالمشكلة التربوية ، وهي االفتقار إلى المدرس المؤهل 

تأهيل علمي بحيث يفتح أمامهم أبواب  :تأهيالً كامالً لمهنة التدريس ، وهذا التأهيل ينقسم إلى قسمين 

البحث المتعلق باللغة العربية وآدابها  المعرفة ، ويبث في نفوسهم روح الحماس للمضي قدماً في درب

، وتأهيل نفسي؛ وأقصد به حب اللغة العربية والغيرة عليها فيحببها إلي تالميذه ، ويزرع في نفوسهم 

 .إخالصاً لها 

وإن التخصص في غير اللغة العربية من فروع المعرفة ال يعفى صاحبه من ضرورة إجادة 

ال يمكن القبول باعتبار عدم التخصص في اللغة العربية التعبير عن نفسه بلغة فصيحة وسهلة و

مسّوغاً لظهور اللحن الفاحش في الكالم ، وإنه مما يحز في النفس أن يصدر الخطأ اللغوي عن 

 .شخص لغته األم هي العربية، واألخطاء اللغوية إنما تقلل من قيمة صاحبها العلمية

ة ، عندما روَّ  ج البعض الستخدام العامية بدالً منها، كما وقد واجهت العربية صعوبات جمَّ

أنهم نادوا باستعمال الحروف الآلتينية بدالً من العربية ، ولكنهم لم ينجحوا في مسعاهم وظلت العربية 

 .صامدة

ويقوم المدققون اللغويون في المؤسسات المختلفة بعمل عظيم في إصالح األخطاء اللغوية 

ويرون من كل ذلك عجباً ، ولعلهم يعجبون من وصول الفرد إلى  واإلمالئية في المؤلفات العلمية ،

مستوى علمي متميز وهو يجهل ضرورة إتقان لغته ، ولعل هذا الجانب يمثل االستهانة من األفراد 

في تعلم اللغة عن طريق القراءة ، فعن طريقها يمكن للفرد امتالك ناحية اللغة والتعبير عن أفكاره 

 .بفصاحة 

اب ضعف االستخدام اللغوي هو اتخاذنا العربية غاية ال وسيلة يعبر بها الفرد عن إنَّ من أسب

حاجاته المختلفة، وقد انتبهت بعض الجامعات للحاجة الماسة إلتقانها ومعرفتها فاهتمت بطريقة 

التعبير الفصيح والحرص على دقة االستخدام اللغوي، فقررتها مساقاً مقرراً في الكليات المختلفة 



 .ة وأدبيةعلمي

إّن مشكلة الضعف اللغوي وشيوع األخطاء وهو أمر معيب تزداد حدتها مع المتخصصين، 

ويبرز الضعف لديهم على نحو مشين، فتجدهم يسكنون أواخر الكلمات تهربا من الوقوع في الخطأ، 

لعكسي، وذلك نتيجة لعدم معرفتهم بالحركات اإلعرابية الصحيحة وربما قرأوا علي نحو يفيد المعني ا

وذلك إذا فقد القارئ منهم المتابعة المنطقية للنص المقروء، وفي العربية حاالت مختلفة لتقديم 

 .المفعول على الفاعل وبالعكس، وذلك يسبب لهم اللبس

وعلي الرغم من صدور الدوريات والمؤلفات واألبحاث المتعددة والكثيرة والمتنوعة فإن 

 .حدة  المشكلة مازالت قائمة وربما تزداد

 

 :أهم مظاهر ضعف االستخدام اللغوي 
إن الناظر في إجابات طالب الجامعات بمستوياتهم العملية يري عجبا من تردي المستوي 

العام إلجاباتهم، فأسلوبهم ضعيف حيث ال تسعفهم لغتهم في اإلفصاح عن أفكارهم فتخرج جملهم 

لي ذلك عدم إتقان قواعد النحو متقطعة وعباراتهم متعثرة، صياغتها ركيكة مهلهلة، أضف إ

 .والصرف

فالمعلم فيها يقع  (المدرسة االبتدائية)وإّن موطن الضعف األول ال يكون في الجامعة بل في 

علي عاتقه وضع اللبنات األولي في البناء، فإذا كان أساس هذا البناء متيناً ارتفع البناء شامخاً في 

البناء مهددا بالسقوط ، إن جزءاً من عالج هذه المشكلة وجه األعاصير، وإن كان األساس واهيا كان 

ومدى حصولهم علي تأهيل تربوي جيد، وينبغي دائماً  (االبتدائية)يقع علي معلمي المرحلة األولي 

تعيين أفضل المستويات التربوية للمرحلة األولي، ولقد آن األوان لالهتمام بالمستوي االجتماعي 

 .ير النظرة السائدة إلى هذه المهنةوالمادي للمعلم، لعل ذلك يغ

والمدرس القادر على التعبير بلغة فصيحة يظفر باالحترام من الطلبة وينال ثقتهم وهذا عامل 

حاسم في نجاح العملية التربوية، وكذلك فعلي مدرس اللغة العربية السعي في تكوين هذه القدرة 

ك لتقويم أسلوبه، واكتساب القدرة على التعبير بالقراءة المستمرة لعيون األدب، والقرآن الكريم، وذل

 .بفصاحة دون تلعثم أو تردد أثناء شرح الدرس

وال يقتصر تعليم العربية علي تعليم الناشئة القواعد، وإنما يجب النهوض بمستوي الطلبة 

ة لغة اللغوي واالرتقاء بذخيرتهم اللغوية في كل درس، وهذا ال يأتى إال باستخدام مدرس اللغة العربي

فيشدهم هذا إلي االقتداء به من جهة، كما يرقى  .فصيحة تكشف عن مستوي جيد في التعبير واإلبانة

 .بمعجمهم اللغوي من جهة أخري

وال تقتصر الشكوى علي صعوبة قواعد النحو والصرف، بل تتعداه إلي النصوص األدبية 

طيع فهم هذه النصوص، هو المسؤول التي تتهم باالنغالق عن الفهم، إنَّ ضعف المدرس الذي ال يست

عن عدم تمكين الطالب من الشعور بأثرها الجمالي، فضعف المدرس يؤدي إلي ضعف الطالب الذي 

  .يؤدي إلي ضعف المدرس بعد تخريج الطالب مدرسا، فهي حلقة مفرغة

ولذلك ولما كانت مشكلة المعلم جانباً من جوانب المشكلة التربوية، فالمنهج يشكل جانباً آخر 

 .يجب العناية باللغة العربية في وضع مناهجها التعليمية وتوظيفها للقيام بمهمتها خير قيام

ويردد الدارسون دوماً الشكوى من صعوبة اللغة العربية، دون معرفة جوانب هذه المشكلة 

ربية بل وسبر أبعادها، وربما شكا المعلم قبل تلميذه هذه الصعوبة، والصعوبة ال تكمن في اللغة الع

في طريقة تدريسها وعدم بذل الجهد في فهمها وإفهامها، فلن يتمكن المدرس من تدريس أي فرع من 

 ً  .فروع اللغة ما لم يكن قد تمكن من إدراكه إدراكا تاما

وفي لغتنا العربية تتعالى الصيحات المطالبة دائما بالتيسير والتسهيل وال سيما في علم النحو 

لصيحات، ولكن أين الصعوبة في قواعد اللغة التي تعتمد علي التسلسل وال يمكن تجاهل هذه ا



المنطقي المالئم إلدراك الطالب في المرحلة المدرسية؟، وبإمكان المدرس العمل علي التخلص من 

التعقيد والغموض واالستغناء عن الشوائب والزوائد، فيتوخى السهولة، والعبارة السهلة الفصيحة من 

 .الواقع المعاش

هناك مشكلة أخرى في قبول الطالب بأحد أقسام اللغة العربية سواء في كلية اآلداب أو كلية 

التربية؛ ألنه لم يقبل في كلية أخري نظراً لعدم حصوله على نسبة عالية في الثانوية العامة، ولذلك 

 .نجد طالباً مستواهم العملي ضعيف ويفتقرون إلى االقبال الطوعي على هذا التخصص

غي اختيار وانتقاء طلبة هذا التخصص، حتى وإن تدني عدد الطالب وتحملت الجامعة وينب

تكاليفهم المادية؛ ألننا سنضمن المستوى الجيد، والمدرس الناجح الذي يساعد في تخريج طالب 

 .ناجحين

ً _ومن أجل أن نصل  إلى هدفنا في الحفاظ على لغتنا العربية ال بد من تنظيم دورات  _أيضا

تأهيل المعلمين، وذلك من خالل مناقشة المعلمين للمناهج والمفردات الدراسية ودراسة فروع صيفية ل

التربية وعلم النفس التي ال غني للمعلم عن معرفتها، وللدورات فائدة في اختبار معلومات المعلم 

ى ما واستمرار مواكبته لمسيرة العلم دون تخلف، لتنشيط هذه المعلومات، ويتم اطالع المعلم عل

 .استجد من طرائق التدريس

ومن أجل إفادة الطالب وإكسابه المهارات اللغوية التي يحتاجها يجب أن تكون هذه األهداف 

واضحة، وهي أن يحرص المعلمون على تأدية اللغة العربية وظيفتها االجتماعية، ومن هذه 

على التعبير بفصاحة، وهذا سالمة النطق وإجادة القراءة، واإللقاء دون لحن، والقدرة  :المهارات

 .يعني إعداد الشخصية الجيدة في الحياة العملية والعلمية مستقبالً 

كما يجب إكساب الطفل عادة القراءة فال يستطيع االستغناء عنها، وهذا يخلق جيال مسلحاً 

عادة ما بالثقافة وحب المعرفة، كما أن عادة القراءة هي عدة الباحث العلمي، وال يمكن مزاولة هذه ال

 .لم تغرس منذ الطفولة

ويتحمل عبئ اإلعراض عن اللغة العربية المجتمع بكامله، ونخص منه النخبة المثقفة وعلى 

رأسها بعض مؤسسات الدولة، كوزارة التعليم العالي، أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الثقافة 

لتي يجب أن تحقق فلسفتها اإلسالمية من والمعاهد والجامعات، وعلى رأسها الجامعة اإلسالمية بغزة ا

وراء العملية التعليمية، أال وهي نشر العلم مقرونا بنفحة إسالمية ال بد منها وهذه النفحة اإلسالمية ال 

 .ومن الخطوات التي نهيب بالجامعات أن تقوم بها .بد أن يواكبها لغة فصيحة

يها قراءة ونطقاً، كي يتسنى لهم إلقاء إقامة دورات في اللغة العربية لمدرسيها وموظف :أوالا 

 .محاضراتهم، وكتابة أبحاثهم بلغة عربية سليمة

ا  تعريب التعليم الجامعي في الكليات التي مازالت تدرس علومها باللغة االنجليزية، وقد قدمنا أن  :ثانيا

 .(األدبية والعلمية)اللغة العربية قادرة علي استيعاب العلوم بكل أنواعها 

ا  فال تضع الشروط التي تؤدي  _وهو من أقدم األقسام في الجامعات _دعم أقسام اللغة العربية :ثالثا

إلي تجميد أو إغالق هذا التخصص، حتى لو أدي ذلك إلي تحمل الجامعة تكاليف مادية إضافة إلى 

م الدين، التكاليف العادية؛ لما ذلك من نفع أخروي، فاللغة العربية من العلوم األخروية المقرونة بعل

 .ينال معلمه ومتعلمه الجزاء في الدنيا واآلخرة


