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اللغة العرب َّية و َد ْورها احل�ضاري
نا�صر احلارثي

ُ
تنبعث من احلياة اجلمعية ،وهي و�سيلة �ضرورية للتفاهم
الكاتب محُ َّمد عطوات َح ْول ن�ش�أة اللغة العربية وتطورها ،وذكر �أ َّن اللغة
حتدَّث
ُ
ٌ
وتاريخي
ارتباط ثقا ٌّيف
وتبادل الأفكار؛ فهي لي�ست غاية لذاتها ،بل و�سيلة ونظام يتل َّقاه الفرد من جمتمعه ،وارتباط اللغة بالإن�سان
ٌّ
ربز �أهمية اللغة العربية -والتي تعترب �إحدى �أهم اللغات يف تاريخ الب�شرية-
وفكريٌّ  ،ومنها ي�ستمدٌّ الإن�سان �شعوره ووعيه القومي ،وت ُ
بارتباطها بالكتاب املقدَّ�س ،رغم �أ َّن القر�آن مل ي�ستخدم لفظ لغة ،بل كلمة ل�سان كقوله تعاىل « ِبل َِ�سانٍ َع َر ِب ٍّي ُم ِبني» �سورة ال�شعراء(.)195
� ...إ َّن �أق�����د َم �آث����ار ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة -وال���ت���ي ت��ن��ت��م��ي �إىل ال��ل��غ��ات
ال�سامية -ال يتعدَّى القرن اخلام�س قبل امليالد؛ لذا ال نعلم كثريا
ح��ول ن�ش�أة اللغة وت��ط��وره��ا ،وعلى � َ��ض�� ْوء الآث���ار التي و�صلت �إلينا
يمُ كننا تق�سيمها �إىل العربية البائدة وال��ت��ي ت�سمى �أي�ضا عربية
النقو�ش وال��ت��ي كانت ت�ستوطن �شمال احل��ج��از ،والعربية الباقية
التي ن�ش�أت يف احلجاز وال تزال م�ستمرة كلغة �أدب وفكر وح�ضارة
للأمة العربية ،كما يعتق ُد ُ
بع�ض اللغويني �أ َّن الكلمة يف اللغة ن�ش�أت
من حرفني ،يف حني يرى فريق �آخر �أنها ن�ش�أت من ثالثة �أحرف،
ث��م ت��ط��وَّرت م��ن خ�لال زي��ادة �أو ح��ذف �أو قلب �أو �إب���دال �أو �صبغة،
�أو غاية� ،أو فكرة دون �أختها� ..إ َّن تطوُّر اللغة يعتمد على عوامل
اجتماعية تتعلق بح�ضارة الأم���ة و�أن�شطتها الثقافية والفكرية
والعملية ،وم��دى ت���أث��ره��ا باللغات الأخ���رى وال��ع��وام��ل اجلغرافية
وانتقال اللغة من ا َ
ال�سلَف ،وكذلك طبيعة اللغة نف�سها
خللَف �إىل َّ
وحجم قابليتها للتغري والتطوير.
لقد ك��ان ل��ل��ق��ر�آن ال��ك��رمي واحل�����ض��ارة الإ�سالمية ال��� َّد ْور الكبري
انعك�س على اللغة
النتقال الأم��ة من ال��ب��داوة �إىل احل�ضارة؛ مما
َ
و�أدَّى �إىل تهذيبها وارت��ق��اء �أ�ساليبها فتلج�أ �إىل امل��ج��از يف اللفظ
وت�����س��ت��ب��دل ال��ك��ن��اي��ة ب�����ص��ري��ح ال���ق���ول؛ م��ث��ل :ال�� ُق��ب��ل ال���دب���ر ،ق���ارب
الن�ساء�...إلخ ،ولقد ت�أ َّثرت اللغة العربية �سابقا بالآرامية فاكت�سبت
منها بع�ض امل�صطلحات والتي ارتبطت مبنتجات ال�صناعة و�ش�ؤون
التفكري الفل�سفي واملت�صلة مب��ا وراء الطبيعة؛ م��ث��ل�« :شيطان،
�سكني� ،سارية�...إلخ» .ولكن بعد نهو�ض احل�ضارة الإ�سالمية كان
للفتوحات الإ�سالمية ال��دور الكبري يف ت���أث�ير اللغة العربية على
لغات �أخ��رى كالفار�سية ،وكذلك �أدَّت �إىل ن�ضوب لغات كالآرامية

والقبطية وال�برب��ري��ة .اللغة العربية كغريها من اللغات تخ�ضع
لقوانني ال�سنن الكونية من خالل متغريات داخلية وخارجية� .أما
املتغريات الداخلية -مثل اللحن -فريى رم�ضان عبد التواب �أنه
«خمالفة العربية الف�صحى يف الأ�صوات� ،أو يف ال�صيغ� ،أو يف تركيب
اجلملة وحركات الإعراب� ،أو يف داللة الألفاظ» .وجن ُد من التعريف
�أ َّن اللحن هو ابتعاد العامية عن الف�صحى ،ويُقال �إ َّن �أول ما ظهر
اللحن كان يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم؛ فقد روي �أن رجال
حلن بح�ضرته ،فقال�« :أر�شدوا �أخاكم فقد �ضل» .ونتيجة الت�صال
العرب باحل�ضارات الأخرى وانت�شار اللحن و�شيوع اخلط�أ مت و�ضع
علم النحو ،ومن التغريات �أي�ضا اللهجة وهي يف اال�صطالح العلمي
احلديث «جمموعة من ال�صفات اللغوية تنتمي �إىل بيئة خا�صة،
وي�شرتك يف هذه ال�صفات جميع �أفراد هذه البيئة» .وجن ُد يف وقتنا
احلا�ضر تعدُّ د اللهجات وتباينها ،من املغرب العربي حتى امل�شرق،
بل وجند �أبناء الوطن الواحد ال ي�ستطيع �أه��ل ال�شمال فهم �أهل
اجلنوب؛ مما يُ�ضيف حتديا كبريا للغة العربية يف الوقت الراهن.
كذلك من التغريات ،جند كلمات متعددة اال�ستخدام مع زمن
م��ع�ين ت�����ص��ب��ح خم�����ص�����ص��ة م��ث��ل ك��ل��م��ة ج���ري���دة ،وال���ت���ي ك��ان��ت تعني
«اجل��ري��دة م��ن اخليل جماعة م��ن اخليل ج��ردت م��ن �سائر اخليل
لأم��ر م��ا ،واجل��ري��دة �سعفة طويلة وق��ي��ل :ه��ي النخلة كالق�ضيب
ل��ل�����ش��ج��رة» ،وق���د �أ���ص��ب��ح��ت الآن ت�ستخدم غ��ال��ب��ا مبعنى �صحيفة،
وكلمات يت�سع معناها مع الزمن �أو تنح�سر وت�ستخدم عو�ضا عنها
كلمات �أكرث تخ�ص�صية� .أما �صراع اللغات فالرتباط اللغة بالكائنات
احلية وثقافتها وهويتها؛ فهي تدخل يف �صراعات ال�شعوب ،وتكون
ال��ن��ت��ائ��ج م��ت��ف��اوت��ة تبعا �إىل م��ق��وم��ات ال��ل��غ��ة نف�سها وك��ذل��ك الأم��ة
ومدى رقيها احل�ضاري وقدرتها على فر�ض ح�ضارتها وقوتها؛ لذا
يفر�ض املنت�صر لغته وتت�سع رقعة لغته� .أما �إنْ كانت احل�ضارتان
املت�صارعتان يف حالة �ضعف وان��ح��ط��اط ،فيغيب اجل��ان��ب النوعي
وت�سود اللغة التي حتمل عددا �أكرب من الناطقني بها ،هذا يف حالة
ال�صراع ،ولكن هناك ت���أث��رات كثرية على اللغة جندها من خالل
ن��زوح جمموعة كبرية من ال�سكان �إىل منطقة معينة حاملني
معهم ث��ق��اف��ة ول��غ��ة م��ع��ي��ن��ة ،وجن���د ذل���ك يف منطقة
اخلليج العربي من خالل العمالة الآ�سيوية
الكبرية ،والتي �أ َّثرت على ال�سكان

ودفعتهم �إىل ا�ستخدام كلمات ج��دي��دة ،فكما ك��ان ي��روى ع��ن زي��اد
قوله�« :إن املرا�ضع من املوايل قد �أف�سدوا �أ ْل�سِ َن َة الذين �أر�ضعنهم
ُ
ينطبق علينا يف ال��وق��ت احلا�ضر؛ حيث
م��ن ال��ع��رب» .وه��ذا الأم��ر
انت�شرت العمالة الآ�سيوية يف البيوت اخلليجية ،م��ع وج��ود ف��ارق
حيث مل نعد م�صدِّرين للح�ضارة واللغة العربية.
 ...ت�لاق��ح ال��ل��غ��ات يتع َّلق ع���ادة ب��امل��ف��ردات ،خا�صة فيما يرتبط
بحركة التبادل بني اللغات؛ ل��ذا جند �أ َّن اللغات الأوروب��ي��ة �أخ��ذتْ
ري من الكلمات العربية ،والتي ارتبطتْ بالتبادل التجاري؛
الكث َ
مثل :الليمون والزعفران ،وال�سكر ،والكافور ،والقهوة ،والقطن.
�أما القواعد و�أ�ساليب ال�صوت ،في�صعب انتقالها بني لغة و�أخرى،
ك��ذل��ك ع��ن��د درا���س��ة ت��ط��ور ال��ل��غ��ة جن��د �أ َّن ل��ل��أدب وال�ترج��م��ة دورا
كبريا؛ فاللغة مثل الوعاء ،وكلما زاد ر�صيد اللغة -وذلك من خالل
�إحياء الأدب��اء والعلماء مل�صطلحات� ،أو قيامهم ب�إنتاج م�صطلحات
جديدة عن طريق الإنتاج العلمي والفكري والأدبي -كل ذلك يُ�سهِّل
من مهمة حفظ اللغة وتعليلها وتو�سيع نطاقها وتكملة نق�صها
وتهذيبها من وحي املفردات والقواعد والأ�ساليب وت�سجيل �آثارها
وا�ستخدامها يف خمتلف فروع الكتابة والت�أليف ،كما �أ َّن للرتجمة
ال���دور ال��ب��ال��غ يف انت�شار اللغة وا�ستخدامها يف خمتلف امل��ج��االت
العلمية واحلياتية؛ فالرتجمة �إحدى �أهم و�سائل االنت�شار ونهو�ض
اللغة.
� ...إ َّن �أه َّم التحديات التي تواجه اللغة العربية �أ َّن عامة النا�س
ال�شخ�ص يتحدَّث مع النا�س يف ال�سوق
ال تتحدث الف�صيح؛ فتجد
َ
والعامل و�أ�سرته بالعامية فريكز على الفكرة ،ولكن عندما يقف
�أم���ام اجل��م��ه��ور مثل املعلم �أو املحا�ضر جت��ده ي��ت��ح��دَّث بالف�صحى
فريكز على لغته �أكرث من تركيزه على الفكرة؛ مما يجعله يعي�ش
ُ
في�صرف
يف ازدواجية حقيقية فريتدي زيَّ �شخ�صية لغوية ثانية،
َجهْده العقلي �إىل اللغة وت�صبح اللغة العربية خمدومة ال خادمة.
هذه االزدواجية حتدث يف ال�شعوب الأخ��رى ،وعادة ما تنت�صر لغة
ال�شعب ،ولكن يف اللغة العربية جند تباينا بني الف�صيح والعامية
ك��م��ا �أن ال�شعب ال��وح��ي��د ال���ذي ي��ج��ب �أن يفهم ل��ي��ق��ر�أ بينما باقي
ال�شعوب ت��ق��ر�أ لكي تفهم .ولكي تتقدم اللغة ،علينا �أن نزيد من
�إنتاجنا امل��ع��ريف وتب�سيط ق��واع��د النحو وك��ذل��ك تب�سيط وتي�سري
اللغة وتقاربها من لغة الكالم ،فكلما زاد التبادل والتعاون �ضاقت
الهوة وي�صبح بالإمكان القول ب�أنها لغة امل�ستقبل كما �أنها لغة
احلا�ضر واملا�ضي.
m056058@gmail.com

