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والتحديات املعا�صرة
اللغة العربية
ِّ
�إميان احلو�سنية

يقدِّم الدكتور غ�سان عبد اخلالق بحثه بعنوان «م�ستقبل اللغة العربية يف ظل �صراع احل�ضارات» ،والذي يحاول فيه ت�سليط ال�ضوء على
م�ستقبل اللغة العربية يف ظل �صراع احل�ضارات ،وكيف يمُ كننا النهو�ض باللغة العربية ومواجهة ما تتع َّر�ض له من �صعوبات ،وقد ابتد�أ املقال
مبقدمة �صغريةِّ ،
مف�صلني ،و�أن اللفظ لي�س �إال انعكا�سا
يو�ضح فيها العالقة اجلدلية بني اللغة والفكر �أو اللفظ واملعنى وكيف �أنهما غري َّ
للمعنى الباطني �أو الفكر ،ومن ث َّم تط َّرق �إىل احلديث حول ما توليه منظمة اليون�سكو من اهتمام يف م�س�ألة حفظ وتطوير اللغات احلية بوجه
عام واللغات الرئي�سية يف العامل بوجه خا�ص ،وكيف �أن م�س�ألة حفظ اللغة وتطويرها باتت تت�صدر �أوليات الكثري من الدول الكبرية وال�صغرية
على حد �سواء ،وذكر بع�ض الأمثلة على هذه الدول.
ومن ث َّم تط َّرق �إىل احلديث عن اللغة العربية
يف ظل �صراع احل�ضارات ،وذكر �أ َّن ن�سبة الناطقني
ب��ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة ق��د ه �ب �ط��تْ ع �ل��ى م���س�ت��وى
ال �ع��امل يف م �ق��اب��ل � �ص �ع��ود ب�ع����ض ال �ل �غ��ات؛ وم��ن
بينها :اللغة العربية ،وم��ال��ه م��ن �أث��ر يف توزيع
القوة العاملية م�ستقبال؛ وذلك �أ َّن «التحوالت يف
توزيع القوة العاملية ت ��ؤدي ع��ادة �إىل حت��والت يف
ا�ستخدام اللغات» ,و�أ َّن ال�شعوب القوية هي التي
ُ
ُ
تفر�ض
تفر�ض لغتها على الآخ��ري��ن؛ وب��ال�ت��ايل
هويتها االجتماعية وح�ضارتها؛ فاللغة والهوية
مرتبطان ،وهما يك ِّمالن بع�ضهما البع�ض ,كما
هو حا�صل الآن فيما يتعلق باللغة الإجنليزية،
وه ��ي ال�ل�غ��ة ال��رئ�ي���س�ي��ة يف ال �ع��امل؛ ل�ك��ون�ه��ا لغة
الأق � ��وى ،وك �ي��ف ا��س�ت�ط��اع��تْ ف��ر���ض هُ ��وي�ت�ه��ا عن
ط��ري��ق ال �ل �غ��ة ،و�أن� �ه ��ى ال ��دك �ت ��ور غ �� �س��ان ب�ح�ث��ه
بالت�شديد على �أ َّن م�ستقبل اللغة العربية منوط
�أوال و�أخريا بتغيري ال�صورة النمطية ملدر�س اللغة
العربية ،والقيام ب�إعادة ت�أهيله ،وقد ذكر بع�ض
ال�ن�ق��اط املتعلقة بكيفية ب�ن��اء �شخ�صية مدر�س
اللغة الغربية ،لينتهي البحث عند هذه النقطة.
والآن ،وبعد �أن فرغتُ من تقدمي َّ
ملخ�ص ب�سيط
عن البحث؛ ف�إ َّن يل بع�ض املالحظات واالنتقادات
مل��ا تف�ضل ب��ه ال��دك�ت��ور غ���س��ان ،و�س�أ�ستهلها مبا
ذكره يف املقدمة من عالقة اللغة والفكر ،فهو مل
يو�ضح ما هي �أدل�ت��ه على ارت�ب��اط اللغة بالفكر،
بل اكتفى بال�سخرية ممن ي ْف�صلون اللفظ عن
امل �ع �ن��ى ،وو� �ص��ف ه ��ذا ال � ��ر�أي ب ��أن��ه � �س��اذج؛ حيث
ق ��ال« :وه ��و م��ا ي��رف��ع تلقائيا �أغ �ل��وط��ة الف�صل
بني اللفظ واملعنى ،ويجعل منها محَ ْ َ
�ض ثنائية
�صورية ت�سوغ ذلك الت�صوُّر ال�ساذج للغة على �أنها
حم����ض و�سيلة �أو ح��ام��ل �أو وع��اء للمو�ضوعات
وال�ث�ق��اف��ات والأف �ك��ار» .ويف احلقيقة �أ َّن جدلية
اللغة والفكر منذ القدم �إىل الآن ،ال يزال البحث
فيها م�ستمرا ،و�إ َّن امل�س�ألة فيها �آراء واختالفات،
ولي�ستْ قطعية ،حتى ي�صف الدكتور غ�سان الر�أي
الآخر بال�سذاجة دون تقدمي الأدلة الكافية على
ذلك �أو حتى تو�ضيح �أنها م�س�ألة جدلية ولي�ستْ
حم�سومة ،ومن هذا املنطلق يقول الدكتور حامد

ك��اظ��م م��ن ك�ل�ي��ة ال�ل�غ��ات يف ج��ام�ع��ة ب �غ��داد «و�إذا
ك��ان��ت ال��درا��س��ات ال�ق��دمي��ة مل تتفق يف ت�صورها
ل�ل�ع�لاق��ة بي��ن ال�ل�غ��ة وال �ف �ك��ر؛ ف � ��إ َّن ت �� �ص �وُّر ه��ذه
العالقة يف ال��درا��س��ات اللغوية املعا�صرة �أ�صبح
�أكرث تعقيدا ب�سبب تطور الدرا�سات يف علم اللغة
وت�ش ُّعب علومها؛ فاللغة يف الدرا�سات املعا�صرة
م��ن حيث حقيقتها -تت�صل باملكونات الأرب�ع��ةل�ل�إن �� �س��ان؛ وه ��ي :امل �ي��دان ال�ف�ي��زي�ق��ي ،وامل �ي��دان
الع�ضوي ،وامل �ي��دان النف�سي ،وامل �ي��دان ال��روح��ي،
وه��ذه ال�صفة املعقَّدة التي تت�صف بها الظواهر
اللغوية جتعل التحديد الدقيق للظواهر التي
ي�شتغل بها علم اللغة �أمرا بالغ ال�صعوبة»� ... .إ َّن
الدرا�سات اللغوية املعا�صرة -كما يقول الدكتور
ح ��ام ��د -ق� � َّدم ��ت �آراء ع ��دي ��دة ،ت��و� ِّ��ض��ح ع�لاق��ة
ال�ل�غ��ة وال �ف �ك��ر؛ ل�ع��ل �أه�م�ه��ا ي�ك�م��ن يف نظريتني
رئي�سيتني؛ هما :ا�ستقالل الفكر عن اللغة مع
وجود تالحم بينهما وعالقة تكاملية ،والنظرية

الثانية هي :نظرية العزل؛ �أي �أ َّن اللغة هي وعاء
للفكر؛ وبالتايل ف ��إ َّن اللغة معزولة عن الفكر؛
وبالتايل فكان من الأف�ضل لو ا�ستخدم الدكتور
غ�سان لغة مو�ضوعية يف حديثه عن ه��ذا الأم��ر
بعيدا عن �إطالق الأحكام امل�سبقة .وكذلك فيما
يتعلق بقوله ب��أن م�ستقبل اللغة العربية منوط
�أوال و�أخ �ي�را بتغيري ال �� �ص��ورة النمطية مل��در���س
اللغة العربية و�إع ��ادة ت�أهيله ،ف��إ َّن��ه ي�ت�ب��ادر �إىل
ذهني عدة �أ�سئلة ،وهي :هل يكفي تغيري ال�صورة
النمطية للمدر�س لإنقاذ اللغة العربية وجعلها
الهدف الأول والأخري؟ وماذا عن مدى ا�ستيعاب
اللغة العربية للم�صطلحات احلديثة يف العلوم
املختلفة؟ وهل اخللل من اللغة العربية ذاتها �أم
هو ق�صور منا؟ وهذا يجعلني �أعود لأحد املقاالت
امل �ه �م��ة ل �ل �ب��اح��ث ال�ت�رب ��وي ب ��ن داود امل ��رزاق ��ي؛
ح�ي��ث حت �دَّث ف�ي��ه ع��ن �أح ��د الأ� �س �ب��اب الرئي�سية
التي م��ن �ش�أنها النهو�ض باللغة العربية ،وهي

م�س�ألة اللغة واال�صطالح؛ حيث يع ِّرف املرزاقي
اال� �ص �ط�لاح ب ��أن��ه «ات �ف ��اق ال�ع �ل�م��اء ع�ل��ى �أل �ف��اظ
العلم»؛ حيث �إ َّن امل�صطلح يكون دقيقا وعلميا،
ولكننا ن��رى يف حياتنا اليومية ،وج��ود ن��وع من
القطيعة بني اللغة العادية �أو لغة العامة ،وبني
ل �غ��ة ال �ع �ل �م��اء؛ ح �ي��ث ي �ك�ثر ا� �س �ت �خ��دام امل �ج��ازات
والإي� �ح ��اء ورمب ��ا ال�ت���ض�خ�ي��م وح �ت��ى امل�غ��ال�ط��ات،
والتي ت�ؤدي بدورها �إىل �أخطاء فكرية ،بينما لغة
العلم تهتم بامل�صطلح ب��دق��ة .واجل��دي��ر بالذكر
�أ َّن العناية بامل�صطلح لي�ست وليدة ال�ساعة ،بل
لقد اهتم امل�سلمون يف الع�صور الو�سطى مب�س�ألة
امل�صطلح اهتماما �شديدا ،وحينما ق��ام��وا بنقل
العلوم املختلفة من احل�ضارة اليونانية وغريها؛
ف��إ َّن�ه��م مل يكتفوا ف�ق��ط بالنقل وال�ترج�م��ة ،بل
اب �ت �ك��روا م���ص�ط�ل�ح��ات ع�ل�م�ي��ة خم�ت�ل�ف��ة ت��واك��ب
احل�ضارة يف ذل��ك ال�ق��رن ،وه��ذا يجعلنا ن�ستبعد
�أن ي�ك��ون اخل�ل��ل م��ن اللغة العربية ذات �ه��ا؛ فقد
�أث�ب�ت��ت ع�ل��ى م��دى ع���ص��ور ط��وي�ل��ة ،ق��درت�ه��ا على
التجديد واالبتكار واال�شتقاق ومواكبة الع�صر،
ولكن اخللل والق�صور يكمن فينا نحن �أبناء هذا
القرن ،فقد اكتفينا بنقل العلوم املختلفة ،ولكننا
مل ن�ق� ُّرن�ه��ا ب��اه�ت�م��ام ج ��اد ،ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اب�ت�ك��ار
م�صطلحات علمية ،م�شتقة من لغتنا العربية؛
لذلك ف�إنه من الطبيعي �أن تدر�س بع�ض املناهج
العلمية باللغة الإجنليزية؛ لذلك ف�إنني �أرى �أن
الدكتور غ�سان عبداخلالق مل يُويل هذه امل�س�ألة
لدى حديثه عن عوامل نه�ضة اللغة العربية-ذلك االهتمام ،يف حني �أنني �أراه��ا م�س�ألة مهمة
ج ��دا ،ب��ل �أك�ت�ف��ي ب�ط��رح ح�ل��ول ث��ان��وي��ة ،وجعلها
الهدف الأ�سمى.
و�أخريا ..ف�إ َّن م�س�ألة النهو�ض باللغة العربية،
الب��د �أن ت�ك��ون م��ن �سلم �أول��وي��ات�ن��ا؛ ل�ك��ون اللغة
هي انعكا�سا لهوية ح�ضارة ب�أكملها ،ولقد تنبهت
لذلك العديد من دول العامل؛ ف�أولتها اهتماما
خم�ص�صة فقط للنهو�ض
وميزانية من الدولة
َّ
باللغة.
almashoor1000@gmail.com

