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 أستاذ اللسانيات املساعد جبامعة الشارقة

 
 البحثملخص 

تقوم هذه الدراسة على افتراض أن أزمة اللغة العربية هي جزء من مشكلة أعم، هي مشكلة 
تبحث مظاهر التخلف يف بنية العقل العريب، وأسبابه؛ فستبقى أزمة العربية قائمة دون حل التخلف، وما مل 

 : وميكن تصنيف مظاهر التخلف يف العقل العريب يف مخسة أصناف رئيسة هي.  جذري
 .اجلزمية الفكرية، ويتفرع عنها نغمة احلسم يف تقومي األمور، وعدم تقبل النقد -١
 . اآلنية واالرجتال، واتباع اهلوى وغياب العدلعاطفية التفكري، ويتفرع عنها -٢
، ويتفرع عنـها االنتهازيـة واالسـتغالل،        )أو تضخم األنا  (التفكري املتمحور حول الذات      -٣

 .والدكتاتورية
االستسالم للتفكري التآمري، وإيقاع اللوم على اآلخـرين،        : التواكل الفكري، ويتفرع عنه    -٤

املباالة بأمهية األمور، والرتعة التقليدية وغيـاب       واالستسالم للواقع وعدم التضحية، وعدم      
 ).اإلمعية(التفكري اإلبداعي 

سطحية التفكري، ويتفرع عنها قصر النظر، وغياب العمق، وصفرية االنطالقـة، وإمهـال              -٥
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 .الكيف واالهتمام بالكم، والتفكري التشخيصي، والتفكري احلشوي
 يعاين منها العقل اجلماعي العريب، وسنحاول يف هذه الدراسة مناقشة هذه املظاهر اليت

وانعكاساهتا السلبية على واقع العربية تدريسا وحبثا وختطيطا، وتقدمي مقترحات عملية للنهوض بتدريس 
 .اللغة العربية، والبحث اللغوي

 
       

 


تفترض هذه الدراسة أن التخلف الذي تعاين منه العربية يف التدريس والبحث 
 الذي يعاين منه العرب إمجاال على ١تخطيط مرتبط ارتباطا وثيقا بالتخلف العامالعلمي وال

مستوى الفرد واجملتمع والدولة، وتذهب إىل وجود عالقة طردية بني التقدم االقتصادي 
واالجتماعي والعلمي من جهة، والتحسن يف مستوى تدريس العربية الفصيحة وإتقاهنا وتقدم 

وهذا أمر ليس باجلديد، فقد أكده علماء االجتماع من قبل، البحث فيها من جهة أخرى، 
 :يقول علي وايف

فكلما اتسعت حضارة األمة، وكثرت حاجاهتا ومرافق حياهتا، ورقى تفكريها، "
 وما يهمنا يف هذه االقتباس قوله بالعالقة الطردية ٢،"وهتذيب اجتاهاهتا النفسية، هنضت لغتها

وهو أمر يدعونا لتشخيص .   واالجتاهات النفسية لدى أهلهابني هنضة اللغة، وتنمية التفكري
بنية العقل اجلماعي العريب، واكتشاف مظاهر التخلف فيه كي يتسىن لنا البحث عن أسس 
علمية ميكن أن تكون منطلقا لنهضة لغوية مرضية، إذ الصلة وثيقة بني السلوك املتبع جتاه 

أن البحث يف اللغة هو حبث يف اإلنسان " كما ٣.اللغة، وتغيري التنظيم االجتماعي للمجتمع
 ٤.كما يذكر كمال بشر" نفسه

وميكن االستئناس هنا باملوازنة بني وضع اللغة العربية الفصيحة قبل اخلمسينيات، 
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ووضعها يف هناية القرن العشرين، حيث ضاقت اهلّوة كثريا بني اللغة الفصيحة والعامية، 
.  لقادرين على استعماهلا حتدثا وقراءة وكتابة واستماعاوتطور مستوى تدريسها، وزاد عدد ا

 هذا التطور يف وضع اللغة العربية الفصيحة إىل Clive Holesول ــوقد عزى كاليف ه
  ولعل ٥.التعليم والتقدم السياسي والنمو االقتصادي يف النصف الثاين من القرن العشرين

تماعية ترتبط بناها ارتباطا وثيقا ببىن الفكر من نافلة القول التذكري هنا بأن اللغة ظاهرة اج
السائدة يف جمتمع لغوي معني، وهو ما يؤكد افتراض العالقة الطردية بني التخلف يف جمال 

 ٦.اللغة والتخلف احلضاري
إن ازدهار اللغة نتاج :  ولكي نوضح العالقة بني أزمة اللغة ومشكلة التخلف نقول

والعلوم، كما أن تزعزع مكانة اللغة مرتبط باالحنطاط طبيعي الزدهار الثقافة واحلضارة 
الثقايف واحلضاري والعلمي، وسواء أنظرنا إىل اللغة من زاوية االستخدام، أم التدريس، أم 

إهنا يف أزمة، وإن التخلف العام الذي نعاين : البحث، أم التخطيط، فإنه من املعقول القول
تخدام الشك أن اجلهل، واألمية مسؤوالن عن منه مسؤول عن هذه األزمة، ففي جمال االس

انتشار العامية، كما أن الروح االهنزامية، وهيمنة اللغات االستعمارية مسؤوالن عن زحزحة 
مكانة العربية لصاحل اإلجنليزية والفرنسية، ويف جمال التدريس، والبحث، والتخطيط جند أن 

اكم املعريف ما هي إال بعض األسباب الالمباالة، وغياب املنهجية، وعدم وجود آليات التر
اليت أدت إىل احنطاط مكانة العربية، وسيتبني لنا أن مظاهر التخلف اليت سنتحدث عنها 

 .بالتفصيل تسهم إسهاما مباشرا، أو غري مباشر يف أزمة اللغة العربية

ولئن كان للتطور النسيب الذي شهده الوطن العريب أثر إجيايب على وضع اللغة 
ويبدو .  ة، فقد اقتصر هذا األثر على جوانب حمدودة تقل كثريا عن املستوى املنشودالعربي

أن التطور احلقيقي مرهون بتغيري جوهري يف بنية العقل العريب اجلماعي على حنو يضمن 
إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا :  "القضاء على السلبيات املترسخة فيه، كما يقول تعاىل
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وال خيفى أن هذه الدعوى حتمل يف طّياهتا تغليبا للتغيري الذهين ).  ١١: الرعد" (ما بأنفسهم
وإميانا بأسبقيته على التغيري املؤسسي خالفا ملا يراه بعض الناس من أن التغيري املؤسسي هو 

  ولعله من الواضح أن هذه الدراسة بتبنيها فكرة التغيري يف األنظمة العقلية ٧.السبيل للتقدم
ية العميقة املفسرة للسلوك اخلارجي تسري خالفا ملا هو شائع يف مشاريع التنمية املتبعة والثقاف

وبذلك تكون .  يف سياسات احلكومات العربية من أن التغيري يكون يف األنظمة السطحية
 :هذه الدراسة موافقة ملا ذهب إليه عبد اهللا العروي حني قال

مع العريب حاليا ال تنبئ بقرب انفجار ثورة احلالة الثقافية اليت يعيش عليها اجملت"
فنحن أبعد ما نكون ].  …[علمية، إذ النمط الثقايف املنتشر ال يالئم منطق العلم احلديث 

  وقد ٨".…من البحث عن أسباب التخلف العلمي يف االعتقاد أو اللغة أو النظام السياسي
إغفال "مية حيث استنتج أن تبىن ما شابه هذا بعض املتخصصني يف قضايا التخلف والتن

 ٩".األبعاد الثقافية قد أسهم يف فشل كثري من خطط التنمية يف العامل الثالث
إننا مع أنصار التغيري الثقايف يف التنمية والتطور الذي يدعو إىل تغيري يف بعض أمناط 

 السمات اليت القيم الثقافية السائدة يف اجملتمع غري أننا ندعو إىل حصر هذا التغري الثقايف يف
وهبذا التقييد نكون قد خرجنا من .  تثبت الدراسات مسؤوليتها عن التخلف عند العرب

اإلطار النظري للمدرسة األمريكية اليت جتعل من القيم الثقافية السائدة عند الغرب النموذج 
ذلك وبناء على .  الذي ينبغي االحتذاء به لتحقيق هنضة مشاهبة لتلك اليت أجنزها الغربيون

فإن القول بتشخيص منطي يقسم مبقتضاه العامل إىل عامل متقدم حيمل منظومة معينة من القيم 
الثقافية، وعامل آخر متخلف حيمل منظومة مغايرة لتلك السائدة يف العامل املتقدم أمر ال ميكن 

 تقدم قبوله على إطالقه، كما أن القول حبتمية اتباع تلك القيم السائدة عند الغربيني لبلوغ
 ١٠.حضاري ملموس ال خيلو من تلبيس وخلط بني الصاحل والطاحل من تلك القيم

وقد حاول الكثري من املصلحني واملهتمني بشؤون اجملتمع اإلسهام بآرائهم يف 
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وصف الوضع الراهن تبعا "البحث عن طريق للخروج من هذا املأزق، بيد أن كل مصلح 
سي كجمال الدين األفغاين أن املشكلة سياسية حتل لرأيه أو مزاجه أو مهنته، فرأى رجل سيا

بوسائل سياسية، بينما قد رأى رجل دين كالشيخ حممد عبده أن املشكلة ال حتل إال بإصالح 
اخل على حني أن كل هذا التشخيص ال يتناول يف احلقيقة املرض بل ..العقيدة والوعظ

 ١١".يتحدث عن أعراضه
ب عليها الطابع السطحي الذي يدرس كما أن حماوالت اإلصالح احلكومي غل

األعراض اخلارجية للمشكلة، وال يغوص يف أعماقها الفلسفية واالجتماعية والنفسية، وكان 
املنطلق يف العالج تلفيقيا وجزئيا، وكما ذكر مالك بن نيب، دأب العامل اإلسالمي يف حماوالته 

ضد االستعمار، ) قرصا(ك ضد اجلهل، ويأخذ هنا) حبة(يتعاطى هنا "اإلصالحية على أن 
كي يشفى من الفقر؛ فهو يبين هنا مدرسة، ويطالب هناك ) عقارا(ويف مكان قصي يتناول 

ولكنا حني نبحث حالته عن كثب لن نلمح شبح . باستقالله، وينشئ يف بقعة قاصية مصنعا
 ١٢".الربء، أي أننا لن جند حضارة

قل العريب، مث نتبعها باآلثار وسنذكر فيما سيأيت أهم مظاهر التخلف يف بنية الع
السلبية اليت تركتها على وضع اللغة العربية يف املدارس واجلامعات ووسائل اإلعالم، وشىت 

 .جوانب احلياة
ومنهجنا يف هذه الدراسة يعتمد على معطيات علم االجتماع اللغوي الذي يدخل 

 واخلصائص ١٣"و الوطنيةاخلصائص العقلية لألمة ومسات الشخصية القومية أ"يف اهتماماته 
الذي يدرس اللغة يف " وعلم اللغة االجتماعي ١٤االجتماعية والثقافية للمتكلمني باللغة،

 . وكذلك املؤلفات الفكرية والتربوية اليت هتتم هبذا اجملال١٥،"عالقتها باجملتمع
وقد دفعنين إىل الكتابة يف املوضوع حاجة األمة املاسة إىل معاجلة ظاهرة التخلف، 

ندرة األحباث يف هذا اجملال، واالعتقاد السائد بني كثري من الناس أن أزمة اللغة إمنا هي و
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 .قضية لغوية حبتة، دون أن تربط بقضية أعم هي أزمة الثقافة وأزمة العقل
١Jאאא

ه عادة يلخص كثري من الناس أسباب ختلف العرب وخيتزهلا يف عامل واحد يشار إلي
بضعف التقدم التقين، ورمبا كان يف هذا شيء من الصحة ولكن ليس كلها، بل لعل هذا 

ويف هذه الدراسة .  العزوف عن التقنية إمنا هو نتيجة مترتبة عما سنتحدث عنه من مظاهر
سنحاول أن نسلط الضوء على أهم مظاهر التخلف يف العقل العريب لغرض تشخيصها، 

يني هبا كي يسهموا يف البحث عن حلول علمية وعملية ملعاجلتها، مث نناقش وإلثارة انتباه املعن
ونظرا إىل أن الدراسة تقتصر على .  انعكاساهتا على وضع العربية تدريسا وحبثا وختطيطا

تناول اجلوانب السلبية للعقلية العربية املعاصرة دون جوانبها اإلجيابية؛ فينبغي أال يفهم منه 
ذات أو أنه تشهري أو حتامل على اإلنسان العريب املعاصر، والسيما أن أنه ضرب من جلد ال

غرضنا من هذا النقد بناء الشخصية العربية على حنو جييد التعامل مع حتديات القرن الواحد 
 .والعشرين

وقبل أن أبدأ أود أن أوضح أن مقصودي بالعقل هنا هو كل األفكار واملفاهيم 
 ١٦ت الفكرية اليت توجه السلوك الفردي واالجتماعي وتقومه،واملعلومات واملعارف والعادا

أما احلديث .  ويشمل السلوك هنا كل األقوال واألفعال والتصرفات الصادرة عن اإلنسان
إىل االعتقاد بأن هذه املعارف اليت ) إذا ما أردنا تبسيط األمر(عن بنية العقل فذلك راجع 

ببعض حبكم كوهنا نتاجا جملموع إفرازات أفراد تكون العقل العريب اجلماعي يتأثر بعضها 
اجملتمع، وذلك شبيه مبا حيدث يف البنية الواحدة حني يؤثر جزء منها يف سائر األجزاء، 

 .وتقاس قيمتها بالعالقة بني أجزائها اليت حيكمها نظام مطرد، وقوانني معينة
خلف الشائعة يف بنية    والبد من التنبيه يف بداية املوضوع على أن ما أمسيه مبظاهر الت           

العقل العريب إمنا هي مسات غالبة قد تكون ظاهرة جزئيا أو كليا يف األفراد، ولكنها غالبـة                 
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وهي ليست مظاهر أو أنواعا من السلوك،       .  ومطردة يف اجملتمعات العربية على وجه اإلمجال      
ري مـن   بل هي أعم من ذلك وأكثر جتريدا حبيث ميكن عدها أسبابا حمركة، ومفسـرة لكـث               

املظاهر أو األعراض السلوكية اخلارجية السائدة يف اجملتمعات العربية، وهو ما يسّوغ حديثي             
عن مظاهر التخلف يف بنية العقل العريب بدال من احلديث عن مظاهر التخلـف يف سـلوك                 

 .العرب
 : وميكن تصنيف هذه املظاهر إىل مخسة أصناف رئيسة هي

 .غمة احلسم يف تقومي األمور، وعدم تقبل النقد اجلزمية الفكرية، ويتفرع عنها ن -١
 عاطفية التفكري، ويتفرع عنها اآلنية واالرجتال، واتباع اهلوى وغيـاب العـدل،       -٢

 .والتفكري الشاعري
، ويتفـرع عنـها االنتهازيـة       )أو تضخم األنا  ( التفكري املتمحور حول الذات      -٣

 .واالستغالل، واالستبداد
االستسالم للتفكري التآمري، وإيقاع اللوم على      :  التواكل الفكري، ويتفرع عنه    -٤

اآلخرين، واالستسالم للواقع وعدم التضحية، وعدم املبـاالة بأمهيـة األمـور،            
 .، والتفكري اهلامشي)اإلمعية(والرتعة التقليدية وغياب التفكري اإلبداعي 

 سطحية التفكري، ويتفرع عنها قصر النظر، وغياب العمق، وصفرية االنطالقـة،            -٥
 .مهال الكيف واالهتمام بالكم، والتفكري التشخيصي، والتفكري احلشويوإ

وسأحتدث فيما يلي عن هذه املظاهر املذكورة سابقا بشيء من التفصيل الذي 
 .يسمح به املقام

١،١JאאW

ميكن وصف هذه السمة بأهنا اعتقاد ناشئ عن توهم اإلنسان معرفته لألمور أكثـر              
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 غين عن االستشارة فال حيتاج إىل رأي آخر، ومتيقن من صحة رأيه فال يقبل               من غريه، وأنه  
املراجعة أو النقد، وأنه متعلق تعلقا عاطفيا برأيه ألنه من خصوصياته فهو جزء منه، ولذا فإن                

 :ومن مظاهر اجلزمية الفكرية.  أي نقد يوجه إىل رأيه يفّسر بأنه اعتداء على شخصيته
١،١،١JאאW

أقصد بنغمة احلسم التعبري عن وجهات النظر بأسلوب جازم ال جمال فيه للشك وال 
ومن مظاهرها عدم التسامح، ورفض اآلخر نتيجة النظرة اهلاللية اليت .  احتمال فيه للخطأ

ينحجب فيها املظهر الكامل للحقيقة، والنظر إىل األمور على أهنا بيضاء أو سوداء حيث ال 
ولعله من العجيب أن . ال للون الرمادي، مع أن احلقيقة كثريا ما تقع يف حيز هذا اللونجم

يتسم أسالفنا يف هنضتهم احلضارية الكربى بتساحمهم وتقديرهم آلراء غريهم قرونا مضت، 
وللتدليل على تسامح أسالفنا . ونعجز وحنن على أعتاب القرن الواحد والعشرين عن ذلك

جلرجاين عن تفريق املشايخ بني اجملتهدات واملعتقدات، ففي املعتقدات ما رواه الشريف ا
مذهبنا : " ويف اجملتهدات يقولون١٧،"احلق ما عليه حنن والباطل ما عليه خصومنا: "يقولون

 ١٨".صواب حيتمل اخلطأ ومذهب من خالفنا خطأ حيتمل الصواب
اطلة اليت ال تسـتند     وشبيه مبا ذكر من انعدام التسامح ورفض اآلخر التعميمات الب         

إىل حجة، وليس هلا ما يدعمها إال جتارب حمدودة العدد ال تكفي للحكم على شـيء مـن                  
.   إخل …فاليابانيون أذكياء والـصينيون حكمـاء، و     .  جنس أو نوع أو شعب أو حنو ذلك       

ويبدو هذا املظهر واضحا يف جمال اللغة العربية حيث جند املدرس والباحث من ذوي الرأي               
احد الذين ال يرون احلق إال معهم، ويقللون من آراء اآلخرين، وال يتساحمون مع كل من                الو

خيالفهم، وهو األمر الذي أدى إىل ندرة العمل املؤسسي واجلماعي الذي تعتمد عليه الدول              
املتقدمة عادة، وتبىن عليه اآلمال يف بناء األساس العلمي لوضع املناهج، ووضـع األسـئلة               

 .قننة، وحنو ذلكاملؤسسية امل
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١،١،٢JאW

يعين أنك عدوه، وإذا % ٩٨إن موافقتك العريب بنسبة : يقول أحد املستشرقني
كان يف هذا شيء من املبالغة، فإنه من الواضح الذي يصعب إنكاره أن النقد يف جمتمعاتنا 

فسر االعتراض سبب قوي لالستعداء، فهناك مسلك شائع لربط الفكرة مبن حيملها حبيث ي
 .عليها بأنه عداء سافر، أو هو يف أحسن األحوال حتامل على صاحبها

والشك أن مسة الرفض للنقد قد تركت أثرا سلبيا بليغا يف جمال البحث اللغوي، 
ويف تعامل املدرس مع طالبه، والزمالء بعضهم مع بعض، األمر الذي جعل من اجملاملة املقيتة 

كما أدى الرتوع إىل عدم تقبل النقد .  إسهاما كبريا يف أزمة اللغةالبديل اهلدام الذي أسهم 
 بدال من –إىل غياب املراجعة اجلادة للواقع اللغوي، والرفض الصارخ للنقد الذايت، والرتوع 

 إىل إلقاء اللوم يف أزمة اللغة على عوامل خارجية كاالستعمار واملاسونية، ورمبا اجلن –ذلك 
 .والشياطني وغريهم

١،٢JאW

ترتبط هذه الظاهرة بعدم النضج وغلبة اخلصائص الطفولية يف البشر، وهي مسة 
نسبية قلما خيلو منها إنسان، ولكنها تصبح خطرة إذا غلبت على شخصيته على حنو َمرضي، 

 :ويتفرع عن عاطفية التفكري
١،٢،١JאאW

لنا وأحكامنا غالبا ما تكون ردود أفعال وليس من مظاهر اآلنية واالرجتال أن أعما
مبادرات، وهو ما يؤدي إىل انعدام الدقة يف احلكم واالستعجال يف العمل، والفوضى، 

واخللل هنا ليس يف وجود ردود على أفعال بعينها، فهذا أمر .  وغياب التخطيط الواعي
بعيدة املدى، وانعدام شائع يف كل األمم، ولكن اخللل يبدو يف غياب استراتيجيات عمل 
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سياقات عامة مقاصدية حبيث تكون ردود األفعال جزءا مكمال للقرارات واألحكام املؤقتة 
.  على حنو تكون فيه مجيع هذه اجلزئيات كال متناسقا ومنسجما بعيدا عن التناقض والتنافر

سبب غياب وهكذا فإن اآلنية واالرجتال يرتبطان بغياب القدرة على الربط بني األحداث، ب
الذاكرة العلمية اجلماعية واملؤسسية اليت ميكن هبا الربط بني األجزاء املتراكمة لنصل إىل 
قرارات وأحكام سليمة جتعل من التدبري والسياسات املختلفة علما مقننا ال يكون لالرجتال 

 .فيه نصيب
ه علـى   ويبدو أن اآلنية واالرجتال من العادات املستحكمة يف اإلنسان نتيجة تعود          

القدرة "االعتماد على الغري، ومن مسات صاحب هذه العادة، وفقا ملاجد الكيالين، أنه يفقد              
على املبادرة الذاتية وتصبح أفعاله جمرد استجابات تلقائية ال يوجهها تفكري وال حتكمها إرادة              
حرة عازمة واألشخاص الذين يعتادون على ردود الفعل التلقائي يعانون من العجـز عـن               

لتفكري واالختيار، ويصبحون ضحايا الظروف واملمارسات اخلارجية ويعجزون عن ضـبط           ا
انفعاالهتم، ويلومون اآلخرين فيما يواجهون من مشكالت، ويعمون عن مسارات األحداث           
ومصادر التأثري، ويهرعون إىل الغري طالبني النجدة واملشورة، وجيعلون من أنفسـهم صـيدا            

األسـرية القسـرية،    "  وقد فسر هذا بأنه نتيجة للتنشـئة          ١٩".للطامعني وغنيمة للمستغلني  
 ٢٠".والتربية التلقينية اخلاطئة، ونظم اإلدارة السلطوية، ونظم احلكم الظاملة

٢، ٢، ١- אאאW

يعد اتباع اهلوى؛ ملا له من نتائج سلبية يف غياب العدل واألمانة، من أهم أسباب 
:  القرآن الكرمي يصرح بأن اتباع اهلوى سبب لفساد الكون، يقول تعاىلختلف األمة، بل إن 

 ويشبه متبعي ،)٧١: ٢٣: املؤمنون" (ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السموات واألرض"
أرأيت من اختذ إهله هواه أفأنت تكون عليه : "األهواء باألنعام من شدة جهلهم، يقول تعاىل

" ن أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيالوكيال، أم حتسب أن أكثرهم يسمعو
هو الذي "، ويرى جودت سعيد أن اجلاهل بتاريخ تطور املعرفة )٤٥-٤٣: ٢٥: الفرقان(
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هو الشفاء من أن يتخذ اإلنسان إهله "خ املعرفة ـ وأن تاري21".ميكن أن يتخذ إهله هواه
 22".هواه

وهنا ينبغي (ولألقارب ولألحباب ومن مظاهر اتباع اهلوى التعصب للقبيلة وللبلد 
، والتعصب هو مسة من مسات )أن نفرق بني الوالء يف معناه اإلجيايب، والتعصب مبعناه السليب

، ونظرا إىل "انصر أخاك ظاملا أو مظلوما: "اجملتمع اجلاهلي الذي شاع فيه املثل السائر
ائل قيم العدل، خطورة هذه الظاهرة، فقد حرمها اإلسالم، ورسخ يف املسلمني األو

حىت أصبح ذوق املسلم العريب ال يسيغ ذلك املثل العريب السائر، فلما "والرجوع إىل احلق، 
: مل ميلك نفسه، فقال" انصر أخاك ظاملا أو مظلوما:   مرة-صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب 

متنعه من : يا رسول اهللا إذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظاملا؟ قال صلى اهللا عليه وسلم"
 23".الظلم فذاك نصرك إياه

وقد آل تفشي التعصب، واتباع األهواء يف كثري من اجملتمعات العربية املعاصرة إىل 
انتشار أمراض اجتماعية خطرية أشدها فتكا احملسوبية، وتقريب أهل الثقة بدل أهل اخلربة، 

ى ما يترتب على األمر الذي حال دون وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب، وال خيف
ذلك من آثار سلبية على صعد خمتلفة أمهها الصعيد االقتصادي، فاملؤسسات والشركات 
ودوائر الدولة واإلدارات املختلفة تتحمل خسائر باهظة نتيجة اختيار املقربني على حساب 

ويف كثري من األحيان يغيب عن .  اختيار اخلربات يف عمليات التوظيف وتوزيع املناصب
 األهواء أن اخلسائر املترتبة على أخطائهم املذكورة ال تقتصر على ما يتحمله اجملتمع أصحاب

رضي اهللا –من آثار؛ بل إهنم خيسرون أيضا على املستوى الفردي، يقول عمر بن اخلطاب 
وال ختص هبا أحدا هبوى؛ فتضيع من رأيك :  " يف رسالة له إىل سعد بن أيب وقاص-عنه

كل متبع : "  ويقول الغزايل يف إحياء علوم الدين24". به أهل خاصتكوأمرك أكثر مما حابيت
" أفرأيت من اختذ إهله هواه:  " وحيتج بقوله تعاىل25،"ودهـذ هواه معبـهواه فقد اخت
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أبغض إله عبد يف األرض عند اهللا تعاىل هو : "-صلى اهللا عليه وسلم–، وقوله )٢٣: اجلاثية(

ن يتبع هواه يف سلوكه وتصرفاته وال خيضعها حلكم   ويرى بعض العلماء أن م27".26اهلوى
 28.العقل ينبغي أن حيجر عليه فيما يقوم به من عمل

وقد ترسخ يف العقل العريب التعصب إىل احلد الذي نرى فيه الواحد منا حياول أن 
حيايب خاصته بكل الطرق حىت إنه لو كلف بتوزيع أوراق بيضاء متماثلة متاما على عدد من 

ظر فيها بدقة وقلّبها على أوجهها عله جيد يف بعضها ميزات خيص هبا بعض الناس الناس لن
 .على اآلخرين

 وقيمته يف حتقيق النصر حني ذهب إىل 29وقد أدرك العالمة ابن تيمية أمهية العدل
إن اهللا يقيم الدولة العادلة وإن : "القول بأن اهللا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، يقول

افرة، وال يقيم الظاملة وإن كانت مسلمة، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر، وال كانت ك
، وهو ما نراه متحققا بالفعل على أرض الواقع، واشتهر عن ابن 30"تدوم مع الظلم واإلسالم

 وإنه ملن الغريب أن يشيع 31.بالظلم" فساد العمران"خلدون ربط التخلف الذي يسميه 
وال جيرمنكم شنآن "ا اهللا أن ننصف أعداءنا قبل أصدقائنا يقول تعاىل الظلم بيننا وقد أمرن

 ).٨ :٥: املائدة" (قوم على أال تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى
٣، ٢، ١- אא

يؤدي تدريس الشعر وظيفة مجالية مهمة، هدفها تنمية أذواق الناس، واالرتقاء 
 أن ننتبه إىل األثر السليب الذي قد يؤثر يف تفكري بفلسفتهم اجلمالية، غري أنه من املهم

باستخدامنا للغة، حبيث يصبح التنميق، " الشعرية"الطالب عندما نبالغ يف إلصاق مسة 
 .والزخرفة، واملبالغة، والعاطفة، وحنوها مسات متأصلة يف اللغة، ومالزمة الستعماالهتا

نهي املعىن إىل قلب السامع ألهنا ُت"وإذا كانت البالغة قد مسيت هبذا االسم؛ 
 فذلك يعين أن الدقة، والوضوح يف التعبري، ومراعاة مقتضى احلال، هي السمات 32،"فيفهمه

وأما املبالغات، .  املهمة اليت يتحقق هبا جناح التخاطب، الذي يقاس بإدراك مراد املتكلم
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تصر على جماالت والعواطف اجلياشة، واخليال العذب، واحملسنات البديعية، فينبغي أن تق
 .األدب، وأال متتد لتشمل االستخدامات الوظيفية والعلمية

فإذا نظرنا إىل واقع التدريس يف مدارسنا وجامعاتنا العربية، فسنجد أن اللغة 
الشعرية هي املهيمنة على مناهج اللغة العربية، وال تستغرب إذا تصفحت كتابا يف تعليم 

جلامعية، فلم جتد فيه نصا غري أديب، كما ال يأخذك العجب إذا العربية يف املرحلة الثانوية، أو ا
:  تصفحت كتابا يف تعليم اإلجنليزية فلم جتد فيه نصا أدبيا؛ ألن ذلك يعكس عقليتني خمتلفتني

عقلية إنسان ترتبط يف ذهنه اللغة بالشعر، وال ترى يف غري النصوص األدبية ما يستحق أن 
 ترى أن اللغة تستعمل يف املقام األول للتوصيل، وليس يقتدي به الطالب، وعقلية علمية

 .لالستمتاع والتذوق
ولعل من اآلثار السيئة اليت تركها التفكري الشاعري ميل الناس إىل استخدام 

، "عمالق الثورة"، و"الشعب البطل"، و"أبطالنا األشاوس"، و"القائد األعلى"عبارات مثل 
  ويرى ماجد 33.ظ اليت تتسم باإلنشائية، وعدم الدقة، وحنوها من األلفا"املارد اجلبار"و

، ويستشهد على ذلك بغياب الرتعة "يقتل التفكري العلمي"الكيالين أن التفكري الشاعري 
ظل اإلنسان العريب هائما خممورا "العلمية يف اجملتمعات العربية منذ أقدم السنني، فلقد 
ذهابا آالف السنني بينما ينسج الشعر بالصورة الشعرية وهو يذرع األرض العربية جيئة و

 34".الثروات اهلائلة يف باطن األرض وظاهرها" مالحظة"على عينيه وعقله غشاوة منعنه من 
ورمبا كان من أسوء ما تركه التفكري الشاعري يف سلوك العرب فشو عبارات 

خها فينا  ورس35املديح واإلطراء والفخر والعصبية اليت ورثناها عن الشعراء عرب التاريخ،
تآلف التفكري الشاعري مع نزعتنا إىل التعلق باألشخاص، وتقديسهم، كما سنوضح فيما 

 .سيأيت
وينبغي أن نوضح أن الشعر الذي نقصده فيما ذكرنا هو الشعر الذي يقرضه 
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، وهو الشعر )٢٢٤: الشعراء" (والشعراء يّتبعهم الغاوون: "أولئك الذين قال عنهم تعاىل
وأما الشعر املذموم الذي ال حيل مساعه : " يف تفسريه هذه اآلية بقولهالذي وصفه القرطيب

وصاحبه ملوم، فهو املتكلم بالباطل حىت يفضلوا أجنب الناس على عنترة، وأشحهم على 
حامت، وأن يبهتوا الربيء، ويفّسقوا التقي، وأن يفرطوا يف القول مبا مل يفعله املرء رغبة يف 

 36".تسلية النفس وحتسني القول
 

٣، ١- אאאאFאWE  
تعد هذه اخلصلة من أكرب عوامل التخلف والتأخر، وقد ذكر على جواد طاهر أن 

يف أنفس األعراب ويف أنفس أشباه احلضر ويف أكثر احلضر، حىت "األنانية قد تأصلت 
 اإلسالم عن التقدم وعن التوثق صارت أنانية مفرطة، عاقت اجملتمع العريب يف اجلاهلية ويف

قام رسول :  " ويذكر شاهدا على ذلك ما ورد يف حديث عن أيب هريرة أنه قال37،"واالحتاد
اللهم ارمحين :   إىل الصالة، وقمنا معه، فقال إعرايب يف الصالة-اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
 38".وحممدا وال ترحم معنا أحدا

من الروح اجلماعية اليت اتسم هبا أسالفنا، وشاعت ) وأمثال هذا اإلعرايب(فأين حنن 
:" يقول تعاىلبينهم، كما يف قصة األنصار الذين نزل يف مدحهم قرآن يتلى إىل يوم القيامة، 

: ، وأين حنن من قوله تعاىل)٩: احلشر(؟ "َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُسهْم َولَْو كَانَ ِبِهْم َخَصاَصة
، وأين حنن من أيب بكر الصديق الذي تربع جبميع )٨: اإلنسان" (لَى ُحّبهَوُيطِْعُمونَ الطََّعام َع"

ماله يف خدمة الدعوة؟، وأين حنن من عكرمة وأصحابه الذين عرض عليهم املاء يوم 
حىت ماتوا عن آخرهم، ومل "الريموك، فأخذ كل واحد منهم يؤثر به صاحبه، ويدفعه إليه 

 ٣٩.؟"يشربه أحد منهم
אאאW
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١، ٣، ١- אאW 
يرى كثري من الناس يف اجملتمعات العربية أن احلياة فرص ينبغي استغالهلا، ويسود 
بينهم االعتقاد بأن العالقات مع اآلخرين حيكمها صراع يوجب على كل طرف ضرورة 

اسي أو اقتصادي أو وقد ترتب على ذلك أن من حيصل على منصب سي.  حسمه لصاحله
.  موقع اجتماعي أو إعالمي أو تربوي فال بد له من أن يستغله لصاحله إىل أقصى حد ممكن

عقليا -اجتاها نفسيا، الذي يعكس "أربح وخيسر اآلخرون"وعادة ما يرفع االنتهازيون شعار 
إال على ينطلق من منطلق التنافس والتحاسد، وينظر للحياة كميدان سباق ال يربح فيه أحد "

وإذا تسلم القيادة من يفكر هبذه العادة فسيكون متسلطا دكتاتورا .  حساب خسارة اآلخر
 ٤٠".ال يتعاون مع أحد وال يأمنه أحد

ولعل من انعكاسات األنانية يف جمال اللغة العربية أن الدوافع البحثية عند بعض 
ة والرغبة يف احلصول على الباحثني حترك بغاية احلصول على الترقيات وحتسني السري الذاتي

املال واملنافع املادية، واجلوائز النقدية، وليس بتطوير املادة العلمية ومناهجها وطرائق 
وأكثر ما يقوم به أساتذة اجلامعات من حبوث ينصرف : "يقول أمحد الضبيب. تدريسها

تمع يف دفع وال يستفيد منها اجمل.  ألغراض نفعية قصرية املدى تتصل بترقياهتم األكادميية
 وكذا ميكن أن نرى آثار ٤١".عجلة التنمية أو يف املشاركة العاملية اجلادة على أساس نّدي

الدعاية للمؤسسة، إثبات الذات، إظهار اإلجناز (األنانية يف الغاية من تنظيم املؤمترات 
 ).واإلنتاج

ة مقدسة، ومن األنانية أيضا عدم النظر إىل التدريس والعلم والبحث على أهنا رسال
بل اقتصر األمر غالبا على عّد تلك األعمال وسيلة من وسائل العيش، ويذكر أبو احلسن 

الروح السامية والنفس الكبرية اليت تربأ بالعلم "العلوي أن أهل العلم يف عصره غابت عنهم 
 املزاد(يبيعوهنا باملناداة " حىت إن كثريا منهم عرضوا مهنهم للبيع 42"أن يباع بيع السلع
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ليشتريها من يزيد يف الثمن كائنا من كان، فليس الشأن عندهم يف العقيدة وال يف ) العلين
  43.الغرض والنتيجة وال يف املالءمة والذوق، إمنا الشأن عندهم يف الثمن الذي يدفعه املشتري

ويؤكد فهمي جدعان هذا الواقع احملزن يف حياة األكادمييني العملية اليت يعيشوهنا يف ضوء 
إىل أن " األحكام العرفية واجلهالة والتبلد والتخلف التام"روف جامعية تسود فيها ظ

تكثيف اجلهود من أجل "، وحتولت قصارى آماهلم إىل "خالية من كل معىن"أصبحت حياهتم 
ود ويف البقاء، أو يف نشدان السلطة بأشكاهلا ـة يف الوجـمطلق العيش ومحاية الرغب

 44".املختلفة
٢، ٣، ١- אאW

تعد هذه السمة نتيجة تراكمية لكل ما ذكر، كما أهنا مظهر جمسد له، إذ ترتكـز                
على نغمة احلسم يف تقومي األمور، وعدم تقبل النقد، واآلنية واالرجتـال، واتبـاع اهلـوى                

. والعواطف، واالنتهازية واالستغالل، وال يكاد يوجد مستبد ال يتسم سلوكه هبذه الصفات           
 ٤٥.دعان االستبداد على رأس قائمة ما مساه بالقيم املضادة للحياة والتقدموقد وضع فهمي ج

وتتلخص مشكلة االستبداد يف أن املستبد يرى تناقضا بني مصاحله الشخصية 
احملكومة بأنانية مفرطة، واملصاحل العامة اليت ال تشبع هنمه؛ ولذا حيرص على أن تكون كل 

الذي تدور ألجله عجلة احلياة، فألجله يتعب  "أمور اجملتمع متمحورة حول شخصيته، فهو
الفالح، ويشتغل التاجر، وجيتهد الصانع، ويؤلف املؤلف، وينظم الشاعر، وألجله تلد 

 ٤٦".األمهات، ويف سبيله ميوت الرجال، وتقاتل اجليوش
ورمبا -ويقصر كثري من الناس مفهوم االستبداد على احلاكم مع أن بعض احلكام 

ويبدو يل أنه ليس مثة صفة إنسانية أضرت . ستبدادا من أغلب الناس هم أقل ا-أكثرهم
باإلنسان عموما وبالعرب خصوصا كهذه الصفة؛ إذ ترتب عليها من اخلسائر االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية ما ال ميكن تعويضه، وذلك بسبب ما ينشأ عنها من اختاذ قرارات 

ا كبريا بالشركة أو املؤسسة أو اإلدارة أو استراتيجية وإجرائية غري سليمة حتدث ضرر
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وقد عزا عبد الكرمي .  الدولة اليت تغيب فيها قيم الشورى الفنية والتخصصية والشعبية
" التنمية والتعليم والصحة والسكىن والعمل"غالب ضياع مصاحل شعوب العامل الثالث يف 

 ٤٨.السمة املدمرة كما عزا ابن خلدون سقوط الربامكة إىل هذه ٤٧إىل االستبداد،

٤، ١- אאאW

أعين بالتواكل الفكري نوعا من الكسل العقلي مقترنا بنهج تسـويغي يرمـي إىل              
 :ومن مظاهر التواكل الفكري. إراحة النفس من التعامل مع مشكلة ما

١، ٤، ١- אא 

تسي فنجانا من قهوة، ورمبا ما أسهل على العريب أن حيل مجيع مشاكل العامل، وهو حي
قبل أن يرتد إليه طرفه، فبلحظة من اإلهلام الذي ال يكاد خيطئ يستطيع كثري من الناس أن 
يتجاوز النظر إىل ظواهر األمور ويتعمق يف نيات الناس، ويف غياهب الغيبيات ليدرك بثقة 

حمض مؤامرة يقوم )  عنأو ناشئة(كاملة أن املسألة قيد الدراسة أو النقاش ال تعدو أن تكون 
، وال ميكن أن )كاملاسونية وحنوها(هبا أعداء األمة أو اجلن أو قوة أخرى خفية ال نعرفها 
وال يقتصر هذا التفكري التآمري على . تكون ناشئة عن أخطائنا أو تقصرينا أو سوء سلوكنا

والعالقة القضايا السياسية واالجتماعية العامة بل تشمل أيضا مشاكل العمل واألسرة 
إن املصاب هبذا النوع من التفكري ليشبه طبيبا يعزو مجيع األعراض اليت .  باآلخرين إمجاال

يشكو منها مرضاه إىل قوى شريرة تتحكم يف أجسادهم، وهو بذلك يريح نفسه من عناء 
استخدام السماعة، وقياس احلرارة والضغط والسكر، والتفكري يف االحتماالت الطبية 

 .رضاملمكنة للم

وينبغي أال يفهم أننا ننفي وقوع التآمر على املستوى االجتماعي أو السياسي 
والدويل، فالتاريخ والتجارب تشهد بوقوع ذلك، ولكن اخلطر كل اخلطر أن حناول 
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استخدام التفكري التآمري يف حل أي مشكلة أو تشخيصها، فهو وسيلة هترب تسويغية، 
احلنيف يدعونا إىل ربط املسببات بأسباهبا، وإىل التأمل إن ديننا .  وليس أداة حلل أي مشكلة

وهو بذلك ينهانا عما كان سائدا من .  يف الظواهر الكونية واإلنسانية واكتشاف قوانينها
اعتقادات خرافية تربط الوقائع واألحداث بأمور خفية، كما هو مشهور يف قصة خسوف 

 حيث هنينا عن الربط بني -ه وسلم صلى اهللا علي–القمر عند موت إبراهيم ابن الرسول
ونظرا إىل أن التفكري التآمري ال يستند عادة إىل منطق أو برهان أو ربط بني أمور .  احلدثني

ميكن التدليل عليها فهو يشبه إىل حد كبري تلك االعتقادات اخلرافية اليت كان يقول هبا 
 .البدائيون من األمم

زامية، وعدم الثقة يف النفس، وضعف والتفكري التآمري دليل على الروح االهن
اإلرادة، وفتور العزم، ومن خماطر هذه االهنزامية النفسية أهنا تقضي على معنويات األمة، 

وهكذا أصبح املسلمون يف األعصر : "وهتيئها لالستالم للمستعمر، يقول شكيب أرسالن
 مبصرع املسلم ولو طال األخرية يعتقدون أنه ما من صراع بني املسلم واألورويب إال سينتهي

  وقد شجع هذا املوقف االهنزامي االستسالمي بالفعل االستعمار على املضي يف 49".كفاحه
التخطيط لتحقيق مصاحلة يف العاملني العربية واإلسالمي خالل القرنني املاضيني، وليس لنا من 

علمي، والوعي سبيل إىل التخلص منه إال باستعادة ثقتنا يف أنفسنا من خالل التفكري ال
بالذات متمسكني يف ذلك بثوابت األمة، مع احلرص على القضاء على ما يسميه مالك بن 

أخرجوا املستعمر : "عن بعض املصلحني قوله وقد نقل ٥٠نيب بالقابلية لالستعمار، وخدمته،
 ٥١".من أنفسكم خيرج من أرضكم
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٢، ٤، ١- אאW

 منسوبان إىل اآلخرين حىت انعكس ذلك يف طريقتنا يف التعبري           فاخلطأ والتقصري دائما  
 I missed: "اللغوي، فبينما يقول الطالب اإلجنليزي عند تأخره عن حضور الدرس مـثال 

the bus "ناسبا اخللل إىل الباص" لقد فاتين الباص: "ناسبا اخلطأ إليه يقول الطالب العريب  .
هبا االحتجاج بالقضاء القدر، وهو أمر شائع إىل احلـد          ولعل من أشهر التربيرات اليت نتعلل       

الذي يوفر علينا مؤونة اإلشارة إليها، مع أن القرآن الكرمي يعلمنا أن نعـزو األخطـاء إىل                 
" وما أصابكم من مصـيبة فبمـا كسـبت أيـديكم          : "أنفسنا، ونعترف بذنوبنا، قال تعاىل    

قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو        أوملّا أصابتكم مصيبة    : "، ويقول أيضا  )٣٠: الشورى(
 ).١٦٥: آل عمران" (من عند أنفسكم

ويفسر ماجد الكيالين ظاهرة لوم اآلخرين بعادة االعتمـاد علـى الغـري وعـدم            
 ويذكر أهنا مرتبطة بافتراض الكمال بصاحبه، فإذا أخطأ راح يبحـث عـن              ٥٢االستقالل،

 ٥٣".مربرات خارجية"

٣، ٤، ١- אאאW

لعل من أهم أسباب تقدم األمم قوة اإلرادة، وشدة العزم، واالستعداد للتضحية 
وبذل اجلهد يف سبيل ما يؤمنون به، وما يرون أنه حيقق هلم أهدافهم، وإذا كان األمر كذلك 
فإن مداهنة الناس، واالستسالم للواقع، والتقاعس، وعدم التضحية من أجل تغيريه من أهم 

: لفهم، يقول شكيب أرسالن يف خالصة جوابه عن السؤال الذي عنون به كتابهأسباب خت
فلن يتم للمسلمني وال ألمة من األمم جناح وال رقي إال : "ملاذا تأخر املسلمون وتقدم غريهم

 54".بالتضحية
ولعله من الواضح أن السلوك االجتماعي عند العرب يرتع يف جممله إىل مسايرة 
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ريسه، وتكاد ختتفي احملاوالت اجلادة لتغيريه، اتكاال على مبدأ أن التغيري الواقع وترسيخه وتك
مكلف، فقد يكلف اإلنسان فقدان عمله، أو رمبا سجنه، أو حىت موته؛ ولذا فاألفضل أن 
خنتار السالمة بتبين موقف حمايد، أو رمبا مبناصرة أهل القوة ومتلقهم ومداراهتم حلماية 

 .وى معيشي أفضلالنفس، أو للحصول على مست
ومن العجيب أن نرى يف الغرب كيف تدفع امرأة من مجعية الرفق باحليوانات حياهتا 
مثنا لدعوهتا إىل توفري نقل مريح لألبقار واألغنام بدال من نقلها بشاحنات غري مرحية، وأن 

لقد .  نتقاعس حنن عن محاية قيمنا وحضارتنا وأمتنا جملرد خوف متوهم أو طمع مستحكم
ولت تلك املرأة الربيطانية منع إحدى الشاحنات من التحرك بوضع نفسها حتت عجالت حا

 .شاحنة إىل أن دهست وضربت بذلك مثال على التضحية من أجل اآلخرين
ومن املثالب اخلطرية اليت تركتها مسة االستسالم الفكري ما نراه من انقياد للغرب، 

ليزية والفرنسية والعامية، وتقهقر ناشئ عن وهتاون يف محاية العربية من منافساهتا اإلجن
االستسالم للغالب، الذي فرض علينا لغته وفقا لقانون فساد لغة املغلوب وهيمنة لغة 

 عالوة على الرتوع إىل الصمت أمام املسؤول يف اجلامعة أو يف غريها حني يكون 55الغالب،
م العربية، أو يف غريها من األمور املرء مقتنعا خبطأ املسار الذي تسري عليه املؤسسة يف تعلي

مثله يف ذلك مثل (ويذكر بعض الباحثني أن اخلضوع السليب للمسؤول . املتصلة بذلك
 56.عادة ما يكون استجابة شبه طفولية لسلوك سلطوي تقليدي) املقاومة العدوانية العلنية

٤، ٤، ١- אאW

دم إتقان العمل واالكتفاء من القالدة مبا أحاط هلذه الصفة مظاهر خمتلفة منها ع
وكثريا ما تكون عدم .  بالعنق، وعدم العناية بالتفاصيل، وغياب الدافع الذايت للقيام بالعمل

  57؛"علة املعاداة قلة املباالة"املباالة مبعثا للضغائن واألحقاد بني الزمالء مثلما قيل يف املثل 
ع الكسول إىل الغرية من النشط من الناس املتقن لعمله، ألن الكسل وعدم إتقان العمل يدف



 
 

 
 

             ٦٧٩حممد حممد يونس علي                 .  د-        أزمة اللغة ومشكلة التخلف يف بنية العقل العريب املعاصر
 

كما أن قلة املباالة توقع .  والكيد له، فيترتب على ذلك ما يترتب من تقاعس وختلف
صاحبها يف اخلطأ يف تقدمي املعلومة، وعدم الدقة يف حتري الصواب، يقول صاحب احللة 

   58".ا ما يوجد الزللوعدم املباالة بضبط املوالد والوفيات كثري: "السرياء
غري أن أخطر ما جتتلي فيه الالمباالة عدم تقومي األمور وفقا ألمهيتها للفرد واجملتمع 

فالطالب يركز كل . على املدى البعيد، بل بقدر ما تدره من مكاسب شخصية سريعة ومؤقتة
رص على اهتمامه على االمتحانات وتغيب عنه أمهية التعلم من أجل احلياة، واملوظف ال حي

وهكذا تبقى قضية .  شيء سوى إرضاء مسؤوله، أو حصوله على الترقية، وهلم جرا
ومن شواهد عدم مباالة الباحثني واملثقفني بقضايا األمة .  التخلف بعيدة عن مرمى اهتماماتنا

ما ذكره طه جابر العلواين عندما أشار إىل أن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي أرسل مخسة 
الة إىل علماء اإلسالميات واالجتماعيات مع نسخة مرافقة لكل رسالة من كتاب آالف رس

إسالمية املعرفة للتعليق عليه ودراسة الفكرة مث الرد عليهم بتقدمي اخلطط واآلراء والنظريات 
فلم جيب منهم بكتابة حبث يف املوضوع إال ستة ومخسون، مل يوافق منها املواصفات املطلوبة 

  واملالحظ أن هذا املوقف السليب من أمثال هذه الدعوة ليس غريبا على 59.اثغري ثالثة أحب
 بالدول النامية؛ إذ العزوف عن املشاركة يف األنشطة العلمية -تفاؤال-جمتمعات ما يسمى 

 60.واالجتماعية وحنوها مسة بارزة من السمات املعنوية للمجتمعات املتخلفة
 يف إقامة الدولة، يروى أن أبا احلسني بن املنادى وقد أدرك الناس قدميا أمهية املباالة

إمنا الناس ناس ما : "امللقب مبنوشهر خطب يف رعيته موخبا إياهم على عدم مباالهتم، فقال
دفعوا العدو عنهم، وقد نالت الترك من أطرافكم، وليس ذلك إال من ترككم جهاد 

 61".عدوكم، وقلة املباالة
وال شك أن قلة املباالة باألمر، "م يقول ابن األثري وفيما يتعلق مبجال البحث والعل

 62.”واستشعار القدرة عليه توقع صاحبه يف ما ال يشعر أنه وقع فيه فيُجهَّل مبا يكون عاملا به
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٥، ٤، ١- אאאאאFאWE

 عن اجلديد جملرد لقد شاعت بيننا فكرة احملافظة على القدمي جملرد قدمه والعزوف
جدته، وتوسعنا كثريا يف تعميم احلكم على كل بدعة بأهنا ضاللة حبيث مشلت كل ما يتعلق 
بشؤون احلياة مع أهنا وردت حصرا يف العبادات التوقيفية اليت يقصد هبا االمتثال ألمر اهللا 

 عليه آباءنا يف وهكذا طغت علينا صفة اآلبائية، فعشقنا املألوف وقدسنا ما ألفينا.  جلّ وعّز
عصور التخلف، وساد احلكم على األشياء مبعيار األصالة أو اجلدة دون نظر إىل األشياء يف 
حد ذاهتا، وغاب عنا أن الزمن ليس له صلة باجلودة أو الرداءة، وال اجلودة مرتبطة جبدة أو 

، ).ق أو الغربالشر(، وال باجلغرافيا )القدمي أو احلديث(بقدم، فاجلودة ال ترتبط بالتاريخ 
وقد أحسن شكيب أرسالن عندما ذهب إىل أن احنطاط املسلمني إما بسبب مجودهم على 

 63.القدمي أو بسبب جحودهم له
ومن اآلثار السلبية للرتعة التقليدية يف جمال اللغة تفضيل القدمي من اآلراء، واإلميان 

ة، يف حني ال ينطبق األمر بقدسيتها، والتقليل من شأن أي حبث ال يعتمد على الكتب القدمي
على من يهمل من كتب يف املوضوع نفسه من احملدثني، وشاع بيننا أن النحو ولد بأسنان، 
وما ترك السابق لالحق شيئا، ويف هذا دليل قاطع على عدم الشعور بأمهية التراكمية املعرفية 

ا يلغون هبذه إن من ينطبق عليهم ما سبق من أساتذة اجلامعات إمن.  يف البحث العلمي
األفكار املتخلفة مسّوغ وجودهم بوصفهم باحثني يف مؤسسات حبثية يتوقع منهم أن يطوروا 

 .العلوم اليت تقع يف جمال ختصصاهتم
إىل "ويعزو بعض املهتمني وجود نزعة االجتاه السليب حنو االبتكار يف جمتمع ما 

وإىل كون حماوالت "  ألجيال طويلةاستمرارية احملافظة على أمناط احلياة اليومية واستقرارها
  ويبدو أن ٦٤".نوعا من املغامرة املشكوكة النتائج"عالوة على كونه " غري جمزية"االبتكار 

 .السببني الثاين والثالث مترتبان على األول
إن النقطة اليت تستحق االهتمام هنا هي أن الفكرة العلمية ينبغي أن تقّوم حسب 
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صحتها بغض النظر عن مصادرها التارخيية واجلغرافية، فالصحة ال أمهيتها، وبالنظر يف مدى 
وبناء على ذلك فإن السؤال الصحيح الذي ينبغي أن .  ترتبط بزمان معني أو مكان معني

يسأل دائما هو ماذا قيل؟ وليس من قال؟ أو أين قيل؟ أو مىت قيل؟ كما هو شائع عند كثري 
الفكرة إذا كان مصدرها غربيا أو حديثا من أصحاب التفكري اإلّمعي الذي يرفضون 

 .ويقبلوهنا إذا كان مصدرها تراثيا دون نظر يف مدى صحنها ودون فحص ألدلتها
 
٦، ٤، ١- אאW

نعين بالتفكري اهلامشي إشغال فكر اإلنسان بقضايا خارجة عن دائرة نفوذه، وتأثريه، 
 دون أن ينهج يف ذلك هنجا علميا، ودون كأن ميضي الكثري من الوقت يف حل مشاكل العامل

أن يكون له من املؤهالت والقدرات اليت متكنه من أن خيوض يف ذلك، أو أن يضيع الوقت 
 .يف املناقشات البيزنطية العقيمة أو الصراعات التارخيية السالفة

وامليل إىل التفكري اهلامشي إمنا هو نوع من التعويض عن الكسل، والتقاعس عن 
ات املناطة به، وحماولة إقناع النفس باالنشغال بقضايا األمة، وتارخيها، وحنو ذلك من الواجب

األمور، وعلى الرغم من إدراكنا أن اهللا ال حياسبنا على ماال طاقة لنا به، فإن الكثري من 
الوقت يضيع يف إعمال عقولنا يف أمور خترج عن ممتلكاتنا، وواجباتنا، وعاداتنا، وأحوالنا، 

 65.ذلك مما يدخل يف إطار نفوذناوحنو 
٥، ١- אW

 :تتجسد سطحية التفكري فيما يأيت
١، ٥، ١- אW

يطلق قصر النظر على كل تقومي لعمل ما يقتصر فيه على مردوده اآلين، أو ما 
يترتب عليه يف املستقبل الداين، وهو أمر يؤدي إىل صاحبه إىل التخبط واجلور على من هو 
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نه حني جيربه على إجناز ما قّصر هو فيه، ويبدو هذا واضحا يف املؤسسات اليت يغيب عنها دو

التخطيط املستقبلي، وتضطر إدارهتا إىل إرغام موظفيها على القيام بأعمال ال مينحون فيها 
وما قيل عن املستوى . الوقت الكايف إلجنازها فيترتب على ذلك رداءة األداء وتفاهة النتائج

 .ري ينطبق على املستوى الفردي واألسري واالجتماعياإلدا
، )أو ندرتـه  (ومن مظاهر قصر النظر يف جمال اللغة العربية غياب العمل اإلحصائي            

وعدم حتديد أهداف تدريس اللغة أو وضع أهداف غري علمية، واالرجتال، وندرة التخطيط             
ن جتانبه الدقة واملتابعة، ومن     بل إنه حىت عندما يكون هناك ختطيط، فالغالب أ        .  طويل املدى 

 ذهبوا إىل   -كما يذكرجولييت غارمادي  –شواهد ذلك أن بعض املثقفني واملخططني العرب        
 أن جيعلوا من العربيـة      -يف عشر سنوات أو يف مخسني سنة يف األكثر        –القول بأنه باإلمكان    

السـتعمال  اللغـة املشـتركة ذات ا     " وأن جيعلوهـا     ٦٦،"متكيفة مع احلاجات الراهنة   "لغة  
 لكل الناطقني بالعربية، ولكنهم مل يقّوموا الوضع الراهن للغة العربيـة وعاميتـها              ٦٧"اليومي

تقوميا صحيحا، كما أهنم مل يراعوا الظروف االقتصادية الصعبة، وانتشار األمية يف الـوطن              
 تطـور     وما خنشاه يف الظروف احلالية احلرجة اليت تعيشها األمة أن           ٦٨.العربية مراعاة دقيقة  

املناهج وفقا لألمركة والظروف اخلارجية املختلفة، وليس تلبية للحاجات احلقيقيـة الـيت             
 .تتطلبها التنمية اجلادة

٢، ٥، ١- אW

أعين بغياب العمق غياب الطابع التجريدي يف البحوث واألعمال ، وعدم العناية 
ول إليه، وعدم التنويع يف بالتفاصيل، واالقتصار على ما هو مألوف أو ما يسهل الوص

مصادر املعرفة، وغياب التأصيل الفلسفي والنظرة الشمولية للموضوع، والعجز عن التنظري، 
 ٦٩.واجلهل بطبيعة املعرفة البشرية، وأصوهلا

٣، ٥، ١- אW

املراد بصفرية االنطالقة عدم الرجوع إىل ما فعله اآلخرون، واالبتداء دائمـا مـن              
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صفر، وميكن مشاهدة ذلك بوضوح يف مؤمتراتنا وندواتنا العلمية حني تقوم اجلهـة             نقطة ال 
املنظمة بعملها دون نظر إىل اجلهود السابقة يف اجملال املبحوث، وينطبق هذا إىل حد كـبري                

وال أدل علـى ذلـك مـن غيـاب          .  على البحوث واألعمال الفردية يف خمتلف اجملاالت      
لعربية وقواعد البيانات يف خمتلف التخصصات عن اإلنترنـت،         الدوريات واجملالت العلمية ا   

 .وانعدام الفهرسة اليت تسهل الرجوع إليها، والوضع السيئ الذي تعاين منه إمجاال
ومن انعكاسات التخلف وصفرية االنطالقة أيضا عدم مراعاة نتـائج اللسـانيات            

 تـدريس اللغـة، وإمهـال       احلديثة يف وضع املناهج إال ما ندر، وإمهال جتارب اآلخرين يف          
الباحثني ما سبق أن كتب يف املوضوع متجاهال أن إسهامه العلمي ما هو إال لبنة يف بناء أمشل                  

 .وأوسع وأقدم
وال خيفى أن الرتعة الصفرية والنظرة اهلاللية املصاحبة هلا تفّوتان علينا فرصة اإلفادة 

 .ضارة متقدمةمن اخلربة التراكمية اليت هي األساس األول يف بناء ح

٤، ٥، ١- אאW 

يقاس النجاح واجلودة عندنا يف معظم األحوال بالعدد، وليس باجلودة، وميكن أن 
نرى هذا بوضوح يف معايري التوظيف، والترقية، والتكرمي، واملباهاة ، فزيادة العدد أو احلجم 

وليس " كم فُِعل"إىل ) ستدبرية ال مستقبليةبنظرة م(دائما هو األهم، واالهتمام دائما ينصب 
 ".كيف سيفعل"إىل 

٥، ٥، ١- אאW

ينحصر اهتمام كثري من الناس يف مالحظاهتم وتقوميهم للظواهر واألحداث يف 
وتتوجه .  األشخاص الذين هلم صلة هبا بدال من العناية باألحداث والظواهر يف حد ذاهتا

قبوال أو (وكذلك األحكام ) استحسانا أو استقباحا رضا أو سخطاحبا أو بغضا (العاطفة 
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ويؤول هذا يف هناية األمر إىل .  حنو الشخص الذي قام بالفعل أو كان موضوعا له) رفضا
التعلق باألشخاص ورمبا تقديسهم أو التحامل عليهم وحماربتهم يف الوقت الذي تكون فيه 

ورمبا يرى هذا .  ظواهر اليت ارتبطت هبا أمساؤهماحلاجة ماسة إىل التعامل مع األحداث وال
ولكي نأخذ . بوضوح يف التعامل مع احلكام واملسؤولني ومن يظن أهنم من األولياء، وغريهم

مثاال على ذلك، علينا أن تذكر هنا أن النقد يف عاملنا العريب كثريا ما يأخذ طابعا شخصيا 
 الوقت الذي تكون فيه احلاجة ماسة إىل صرحيا تظهر فيه العاطفة حنو الشخص املنقود يف

 .احلديث عن الظاهرة أو الفكرة املعنية نفسها
وقد أدرك مالك بن نيب األثر السليب للتفكري الشخصاين يف العقل العريب املعاصـر،              

تقديس األشخاص، وتقديس األشـياء،     : ومساه بالعقيدة الوثنية، ورأى أهنا تتجسد يف شيئني       
 ويبدو أنـه    ٧٠،"مشكلة احلضارة أوال وقبل كل شيء     "احلقيقية إمنا هي    مستنتجا أن املشكلة    

شاملة حيملها الغين والفقري، واجلاهـل      "يقصد مشكلة بناء عقلية حضارية بالتخطيط لثقافة        
  وقد فسر سبب إطالق اجلاهلية على عصر جمتمعات ما قبـل اإلسـالم بـأن                 ٧١".واملتعلم

  وبعد أن شرح كيفيـة       ٧٢".ا كانت مع أوثان الكعبة    عالقاهتا املقدسة مل تكن مع أفكار وإمن      "
انتقال منو اهتمام الطفل من العناية باألشياء إىل العناية باألشخاص إىل العناية باألفكار استنتج              
مالك بن نيب أن مرحلة العناية باألشخاص يف اجملتمعات اإلنسانية هي مرحلة سابقة ملرحلـة               

 بكار أن أزمة اخللط بني األفكار واألشخاص تـزداد            ويرى عبد الكرمي    ٧٣.العناية باألفكار 
حني متر األمة مبرحلة ركود، أو حني تواجه أزمة يف الفعل، فينتج عن ذلك أزمة يف إعمال                  "

  أما يف اجملتمع السليم فإن التميز واضـح بـني   ٧٤".العقل، فتقل، أو تضعف فاعلية األفكار  
 أعلى درجات الصحة حني يكون الـوالء        ويكون اجملتمع يف  "األفكار واألشخاص واألشياء،    

هو احملور الذي يتمركز حوله سلوك األفراد وعالقاهتم وسياسات اجملتمع، بينما           " األفكار"لـ
 ٧٥".يف فلك األفكار" األشخاص واألشياء"يدور 

٦، ٥، ١- אאW
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وإجابات يتلخص التفكري التبسيطي يف املبادرة بتقدمي حلول بسيطة ملشاكل معقدة، 
ومن ذلك ما يقوله بعض الناس من أن مشاكل األمة ستحل بتنصيب .  سهلة ألسئلة صعبة

خليفة للمسلمني، أو بنقل التقنية الغربية، وأن حل مشكلة التعليم موكول بإدخال اإلنترنت 
إىل املدارس، وأن حل أزمة العربية إمنا يكون بصدور قرار سياسي يعيد هلا هيبتها، ويعيد هلا 

ويرتبط التبسيط بالعقلية البدائية اليت يعوزها التراكم املعريف الذي يؤهلها إلدراك .  دهاجم
:  أبعاد املشكلة وتعقيداهتا، وحيول دون النظر يف االجتاهات املختلفة، يقول عبد الكرمي بكار

إن تبسيط األمور عدو لدود للمالحظة والتجريب والتخصص؛ ألن هذه األمور ال تأتينا "
يف مجلة ما يتسم -ة إال بالتفريع والتفصيل، وهو ما ال يطيقه اإلنسان البدائي الذي يتسم عاد
 بقلة الصرب على املالحظة، واملسارعة إىل إطالق أحكام عامة بسيطة دون أدىن حيطة أو -به

 ٧٦".حذر
 
٧، ٥، ١- אאW

ومات وختزينها، فإذا ترتبط املعرفة عند الكثري من الناس جبمع أكرب قدر من املعل
كان العارف مدرسا نزع إىل حشو تلك املعلومات يف ذهن طالبه، وهكذا تستمر العجلة يف 

والضحية األوىل يف هذا النهج التفكريي هي املنهجية .  الدوران ولكن يف مكان واحد
 .واإلبداع، والتعليم، والبحث العلمي

ذكورة هي أقرب ألن تكون إن الناظر يف كل ما سبق ليلحظ أن كل السمات امل
صفات طفولية تتمحور حول األنا وحتكمها االتكالية واالستسالم والعاطفة، ورمبا دل هذا 

واحلل يكمن يف الدفع باألجيال اجلديدة وعامة .  على أن الشعوب املتسمة هبا ملاّ تنضج بعد
يصها من الشعوب العربية واإلسالمية إىل أن تبلغ سن الرشد، وذلك إمنا يكون بتخل
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وال ينبغي أن يفهم من هذا أن ما هو سائد يف جمتمعاتنا .  السمات الطفولية املذكورة سابقا
بل كل ما نعنيه هو طرائق .  العربية من قيم وآداب وتعاليم دينية مندرجة فيما أشرنا إليه

التفكري وأساليب التصرف السائدة يف اجملتمع اليت تصدر عن أهواء النفوس، وحتكمها 
عقول املتسمة بالصفات املذكورة؛ وليس السلوك احملكوم بالدين أو األخالق احملكومة ال

 .باألعراف األصيلة بداخل فيما ذكرنا بأي وجه من الوجوه

٢- אWאא 

تتعدد جوانب األزمة يف اللغة لتشمل جماالت التدريس، والبحث، واإلدارة 
نظر يف الواقع فسنجد أن معظم ما ذكرناه من مظاهر التخلف والتخطيط، فإذا ما أمعنا ال

اجلزمية، والعاطفية، والتمحور حول الذات، والتواكل الفكري، وسطحية التفكري، وما (
وقد .  قد ترك بصماته على كل جمال من جماالت اللغة املذكورة) يتفرع عن كل ذلك

 .لتلك املظاهر يف أزمة اللغةأوضحنا يف مواضع خمتلفة مما سبق بعض اآلثار السلبية 
وعلى الرغم من كل ما ذكر من أن أزمة اللغة العربية مرتبطة ارتباطا وثيقا مبشكلة 
أعمق وأكثر تعقيدا، وهي مشكلة التخلف احلضاري، فالظاهر أن مثة جماال لتحسني وضع 

يب قوي يف اللغة العربية حتسنا جزئيا، والسيما إذا روعي الدافع العقدي الذي له أثر إجيا
  وسنقدم هنا مقترحا للنهوض باللغة العربية يف القرن ٧٧.تعويض النقص يف اإلمكانات

الواحد والعشرين، ونبدأ أّوال بتقدمي ملخصا نشّخص فيه املشاكل اليت تعاين منها اللغة 
 .العربية، مث نتبعه باحللول املقترحة

١، ٢- אW

العربية يف عدم وضوح األهداف يف ميكن حصر النقاش يف قضية تدريس اللغة 
أذهان كثري من مدرسيها، واالعتماد على مناهج تقليدية، وعدم العناية باستخدام الوسائل 
احلديثة، والتقاعس عن صوغ معايري دقيقة للتقومي وأساليبه، وعدم جدية الكثري من مدرسيها 
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 .يف أداء عملية التدريس
إىل تدن واضح يف تدريس اللغة العربية وإذا كانت كل العوامل السابقة قد أدت 

فإن املشكلة الكربى هي انقطاع اللغة عن احلياة، وعدم النظر إليها على أهنا وسيلة اتصال، 
بل االكتفاء بالعناية بوظيفتها يف حفظ التراث ونقله، ومراعاة االمتثال لقواعد اللغة فقط؛ 

.  لقراءة واملناقشة، والكتابة اإلنشائيةولذلك أمهلت مهارات االتصال كاالستماع واحملادثة وا
مل تكن الفصحى يف تراثنا األديب أداة لالتصال مبشكالت "يقول الدكتور زكي جنيب حممود 

 ٧٨".العامل األرضي، وال وسيلة للثقافة املتصلة حبياة الناس وأزماهنم

٢، ٢- אW

وع يف تصميم لكي خنفف من آثار مسات التخلف املذكورة فيما سلف ينبغي الشر
مناهج وبرامج تعاجل تلك السمات املذكورة وغريها، ورمبا مشل ذلك ربط قيم التربية الدينية 
واألخالقية بالواقع وتوضيح أمهيتها العملية ومنافعها احليوية بدال من االكتفاء بتقدميها على 

رسنا وجامعاتنا؛ أهنا قيم مثالية خالصة؛ إضافة إىل التوسع يف تدريس التفكري النقدي يف مدا
وتطوير مناهجنا التعليمية على حنو يعطي أولوية هلذه األمور؛ وحتسني طرائق التدريس 
بالعناية بالتعليم املهاري، وإقحام الطالب يف العمل بدال من التلقني احلشوي التوجيهي، 

 من التهجم واالنتقال من هنج التعليم إىل شرعة التعلم؛ وأن نويل اهتماما بواقعنا املعاصر بدال
 .على تراثنا الذي خيلو يف جممله من هذه املظاهر املتخلفة

 .وسنتحدث فيما سيأيت بالتفصيل عن جوانب خمتلفة من عملية التدريس

١، ٢، ٢- אW

يعد املدرس عنصرا أساسيا يف عملية التعليم؛ ولذا فإن حسن إعداده ينعكس إجيابا 
مع وجود الرغبة يف التدريس، واإلميان برسالة نشر على وظيفته، والسيما إذا تضافر ذلك 
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ويبدو يل أن إعداد مدرس اللغة العربية يبقى ناقصا ما مل يكن ملما .  العربية واحملافظة عليها
بأنظمة العربية الصوتية والصرفية والنحوية وكان له تصور مشويل لطرائق العربية يف الداللة 

جمية؛ ألن هذه هي املعاين األساسية اليت تنقلها اللغة، فإن على املعاين الصرفية والنحوية واملع
مل يكن املدرس نفسه ملما بذلك؛ فكيف يتوقع منه أن يعني طالبه على إكساهبم اللغة الناقلة 

 .لتلك املعاين؟
ولعل من نافلة القول أن نذكر هنا بضرورة اطالع املدرس على طرائق التعليم 

والتوسع يف قراءة الكتب التربوية والنفسية املفيدة يف جمال احلديثة، ومتابعة ما جد فيها، 
 .التدريس

ومن أهم األمور اليت ينبغي أال تغيب عن بال املدرس أن اللغة ليس غاية يف حد 
ذاهتا بل هي وسيلة للتواصل مع السابقني واملعاصرين والالحقني، ونقل املعلومات والتأثري يف 

للغة العربية خصوصية حيافظ عليها أهل :  " الباحثنياآلخرين، وحفظ التراث، يقول بعض
العربية من قدمي الزمان، وهي خصوصية ترمي إىل ربط األجيال على اختالفها زمانا ومكانا 
.  مبا كتب بالفصحى من تراث حضاري، وخباصة ما تبوء من هذا التراث مكانة أدبية رفيعة

نب أهداف أخرى، فاللغة ليست تراثا غري أن هذا القصد ينبغي أن يكون مدروسا، إىل جا
فحسب، وال أدبا فحسب، ولذا كان ينبغي أن حنسب نسبة معينة لعيون األدب القدمي، 
وأخرى لعيون األدب احلديث، وثالثة للغة يف وضعها العادي، ممثال يف كتب التاريخ 

ينبغي أن وعلى هذا كان .  واألخبار والصحافة والرواية، والرياضة، واملختربات العلمية
ننظر إىل اللغة بوصفها وسيلة تواصل لكل األغراض، من غري أن يستبد بنا النص األديب 
الرفيع، لنضفي عليه هالة من القداسة، اليت قد حيس معها اإلنسان أن اللغة إما أن تكون أدبا 

 ٧٩!"رفيع املستوى، وإال فال
تـها االجتماعيـة    وقد نظرت التربية احلديثة إىل اللغة نظرة جديدة أكـدت أمهي          

:  ٨٠والوظيفية ويف هذا الصدد يشري الدكتور جودت الركايب إىل أساس تلك النظرة ويقـول       
 :وأساس هذه النظرة أمران"
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 .أهنا وسيلة اجتماعية للتفاهم بني األفراد )١(
وإهنا جيب أن تدّرس على أساس أمهيتها الوظيفية يف احلياة وذلك ليدرك املتعلم              )٢(

 ٨١".ليه يف حياتهأنه يتعلم شيئا حيتاج إ

٢، ٢، ٢JאW

ملا كانت مناهج اللغة العربية معنية بإكساب الطالب املهارات اليت حيتاجوهنا 
للتمكن من اللغة، فإن مراعاة طبيعة اللغة وبناها ووظائفها ونظريات دراستها تصبح ضرورة 

:  يف يف هذا السياقيقول علي عبد الواحد وا.  حتمية يف أي حماولة لتحسني املناهج احلالية
على كل من حياول إصالحا لغويا أن يعمد قبل كل شيء إىل دراسة حياة اللغة، ومناهج "إن 

تطورها، وما ختضع له يف حياهتا من قوانني؛ حىت يتميز له املمكن من املستحيل، ويستبني له 
ه مسايرة هلذه ما يتفق مع السنن الكونية وما يتنافر مع طبيعة األشياء، وحىت تأيت إصالحات

 ٨٢".الطبيعة، فتؤيت أكلها وتكلل بالنجاح
وبدال من العناية املبالغ فيها يف حشو الطالب مبعلومات عن اللغة فإن الوقت قد 
حان إلدراك أن التمكن من اللغة حديثا، واستماعا، وقراءة، وكتابة هو اهلدف األساسي من 

يع أبيات الشعر، ومعرفة الكثري عن تدريس اللغة، فكيف يعقل أن جييد الطالب كيفية تقط
تاريخ الشعر، وتراجم الشعراء، وأن يلم بقسط كبري من القواعد الصرفية والنحوية، وأن 
تكون له القدرة على التمييز بني أنواع االستعارات والتشبيهات وحنو ذلك من األمور اليت 

ولعل مدرسي .  ألساسيةتندرج يف إطار املعارف عن اللغة دون أن ميتلك ناصية مهاراهتا ا
اللغة يتفقون على أن كثريا من طالب العربية يف ضوء املناهج احلالية حيفظون الكثري مما 
ذكرنا من املعلومات اللغوية دون أن يكون له من اللغة احلد األدىن الذي ميكنهم من احلديث 

ما حفظوه عن مشافهة أو كتابة عن تلك املعلومات اللهم إال إذا طلب منهم أن يسّمعوا 
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وجند من خالل فروع :  "يقول أحد املهتمني بتدريس اللغة.  ظهر قلب من تلك املعلومات
املنهج املختلفة أن تعليم اللغة صار جمموعة من املعلومات حول علوم اللغة وفلسفتها 
ومقاييسها، وعن األدب وتارخيه، وليس تعليما للغة كمهارات الستعماهلا استعماال سليما 

ا، وقد أثبتت التجارب أن هذه الدراسة ال جتدي يف حتصيل اللغة وممارستها، وال وصحيح
يبقى من مقاييسها يف عقول دارسيها شيء بعد تركهم معاهد الدراسة، وهكذا أصبحت 

 ٨٣".اللغة العربية يف املدارس مادة دراسية تدرس لذاهتا بغض النظر عن غايات تدريسها
ذا السياق أن تكون املناهج مثرية الهتمام الطالب، ومما ينبغي أن يراعى أيضا يف ه

 .ومرتبطة بعامله املعاصر، ومالئمة لسنه، ومستواه الدراسي
كما ينبغي أن نبذل جهدا كبريا يف االهتمام بإعداد معاجم للمتداول والشائع من 
األلفاظ، وهذا يستدعي القيام بإحصاءات للكلمات األكثر شيوعا واالستعانة يف ذلك 

 .اسوب يف إطار أعمال مجاعية مؤسسية قائمة على التخطيط والبحث العلميباحل
والظاهر أن الصورة لن تكتمل ما مل مينح اجلانب الشفهي من اللغة املكانة اليت 
يستحقها، إذ أن إمهال اجلانب الشفوي يرّسخ فكرة أن اللغة العربية ال تصلح إال أن تكون 

ال القادمة، ومل تعد صاحلة الستخدامها أداة للتخاطب أداة حلفظ التراث ونقله إىل األجي
ويبدو يل أن ذلك يقتضي تضمني االمتحانات طرائق حديثة الختبار املهارات .  اليومي

 .الشفوية واإلصغائية
وفيما يتعلق بالكتابة فقد سادت النظرة التقليدية إليها بوصفها عملية مقتصرة على 

ة دون تقدمي حماوالت جادة لتنمية قدرة الطالب على مراعاة القواعد النحوية واإلمالئي
وال ريب أن ذلك يتطلب أن .  الكتابة التوليدية واملنطقية والتنظيمية والنقدية واملوضوعية

يسبق تأليف املناهج إعداد دراسة عن األخطاء الشائعة لدى الطالب، واملشاكل اللغوية اليت 
سها تكون أوىل أولوياهتا العناية بكيفية تركيب يعانون منها، وتقدمي طرائق ناجعة يف تدري

اجلملة وأمناطها اخلربية منها والطلبية، وبناء الفقرة السردية والوصفية واالستداللية 
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 .والشارحة، وبناء النص، والبحث يف وسائل متاسكه على املستويني املنطقي واللفظي
مهية عدم فصل اللغة عن وإذا كانت اللغة وعاء لنقل الفكر فال ينبغي أن نتجاهل أ

املضمون، واالهتمام بالتفكري النقدي؛ إذ أن انزعاج القارئ من نص مهلهل غري مرتب، أو 
 .مهوش الفكر مفتقر إىل املنطق أشد بكثري من اكتشافه لبعض األخطاء اإلمالئية أو النحوية

ة املعيارية وكذا جيدر بنا إعطاء األولوية للوظيفة اإلبالغية والتواصلية على الوظيفي
والذوقية، ألن املشكلة األساسية اليت يعاين منها طالبنا هي عدم القدرة على استخدام 
الفصحى يف أحاديثهم وكتابتهم، وهي مشكلة أهم من تدين الذوق أو الوقوع يف اخلطأ؛ إذ 
ال ميكن أن نعتين بتصحيح األخطاء دون أن يكون احلد األدىن من االستخدام اللغوي 

إن النحو للكالم كامللح للطعام، ومل جيعلوه : وقد أصاب علماء التراث حني قالواموجودا، 
الطعام نفسه، األمر الذي يفرض أن تكون مهمتنا األساسية هي توفري الطعام قبل إضافة امللح 

 .عليه
ومع ذلك ينبغي أال يفهم من هذا الدعوة إىل التخلي عن العناية بالنحو أو التذوق، 

 تكون األولية لكيفية اكتساب اللغة أوال مث لتصويبها وحتسينها؛ إذ التصويب بل املقصود أن
 .والتحسني فرعان عن االكتساب الذي هو األصل

٣، ٢، ٢- אW

ترتبط أساليب التقومي عادة بطريقة التدريس واملنهج الدراسي وأهدافه؛ ولذا فإن 
ألنه يتم يف ضوء أن ما يدرسه  "-لناقة كما يرى حممود ا–أسلوب التقومي سيبقى قاصرا 

الطالب هو معلومات عن اللغة وليس اللغة نفسها، فهو ال يقيس مقدار منو الطالب يف 
استعمال اللغة وإتقان مهاراهتا بشكل وظيفي، ولذا فهو حيتاج إىل منظومة من أدوات القياس 

لمات حتفظ معانيها ومرادفاهتا وفنياته وأساليب التقومي اليت تتعدى كون اللغة جمموعة من الك
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 ٨٤".أو تعرب أواخرها، وجمموعة من الصور البالغية وشرح أبيات من الشعر
واألسوأ من ذلك أن كثريا من مدرسي العربية جيعلون من االختبارات أمرا مستقال 
متاما عن األهداف الوظيفية التفصيلية للمادة املدروسة، فيصوغون أسئلتهم دون استحضار 

ويؤول األمر يف النهاية إىل أن جناح ).  هذا إن كانت هناك أهداف أصال(ألهداف لتلك ا
الطالب أو رسوبه ال يعين بالضرورة أنه حقق أو مل حيقق األهداف اليت خطط هلا يف بداية 
السنة الدراسية أو الفصل الدراسي، بل كل ما يعنيه هو أنه جنح أو أخفق يف احلصول على 

 .اليت تؤهله لإلجابة عن أسئلة املدرساملطلوب من الدرجات 

٤، ٢، ٢- אW 

يتجه التعليم احلديث حنو جعل الطالب حمورا للعملية التعليمية، وينعكس هذا يف 
تغيري النظرة إىل ما جيري داخل الفصل من عملية تدريس إىل عملية تعلم، وتغيري مهمة 

إىل كونه العضو األساسي يف  من مستمع إىل حماضرة املدرس - بناء على ذلك–الطالب 
عملية التعلم، وهذا ال يتأتى إال إذا أخذ الدرس شكل احلوار واملناقشة بني املدرس وطالبه، 
وكلف الطالب بأعمال وواجبات يقومون هبا فرادى ومجاعات لتنمية تفكريهم النقدي، 

ويف مقابل ذلك .  ومهارهتم القيادية، وشعورهم باملسؤولية، وإدراكهم لطرائق التعلم املتبعة
يقصر املدرس مهمته على التوجيه واإلشراف واإلرشاد وشرح ما استعصى على طالبه من 

 .نقاط
ويستلزم هذا التغيري خلق جو من اإلثارة واملتعة والتشويق، كما أنه يتطلب كثرة 
املران، وتشجيع الطالب على القراءة املسبقة للدرس ومراجعته بعد الفراغ منه، وربط 

ت الطالب السابقة باخلربات اجلديدة، وتقومي دقيق من جانب املدرس ملا يعرفه الطالب خربا
أما النتائج املرجوة من هذا التوجه احلديث فهو ما ُيعرف بالتعليم الباقي األثر .  وما ال يعرفه

 الذي ال ينتهي بانتهاء تدريس املادة وجناح الطالب، بل بالربط الوثيق بني ما يتعلمه الطالب
ولعل األثر الطيب الذي ميكن أن يتركه هذا النوع من التعليم يف جمال اللغة .  وحياته العملية
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وإذا كان لنا أن نلخص ما قيل يف .  العربية املمارسة العملية للغة وتنمية مهاراهتا املختلفة
 فهو ما أوجزه املثل student centered-approachشأن التعليم املتمحور حول الطالب 

 ".بدال من أن تطعم ابنك مسكة علمه كيف يصطاد السمك:  "صيين يف قولهال
وينبغي أال ننسى أيضا أمهية معاجلة تدريس العربية يف مراحل مبكرة، والسيما يف 

ولذا .  رياض األطفال؛ ألهنا من أهم املراحل اليت يظهر فيها التلميذ استعداده لتعلم لغته األم
شجيع التالميذ على اإلكثار من مشاهدة الرسوم املتحركة الناطقة فمن املهم يف هذه املرحلة ت

بالفصحى وما أشبهها من التمثيليات واملسرحيات والقصص؛ ملا هلا من أثر ملموس على 
تنمية اللغة العربية لدى األطفال، وهذا أمر مشاهد ومعروف، مع ضرورة إخضاع مضمون 

 . والنفسيةتلك الرسوم واألعمال ولغتها للرقابة العلمية
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אW
ميكن أن خنلص من خالل مناقشة مشكلة التخلف يف بنية العقل العريب املعاصر أن               
املشكلة مشكلة تربوية وحضارية، وأن النهج احلري بأن يتبع للتغيري التربوي واحلضاري هو             

إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما           ":النهج الرباين يف اإلصالح، الذي يعرب عنه قوله تعاىل        
 ٨٥".غّير نفسك تغري التاريخ:  "، وقد صاغه مالك بن نيب يف قوله.)١١: الرعد" (بأنفسهم

مهـارة يصـنعها    "وإميانا منا بأن التفكري اجليد ليس صفة وراثيـة، وإمنـا هـو              
ينية أن تعمل على تغيري      فإننا ندعو املؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والد       ٨٦،"التدريب

العقلية العربية الطفولية مبا تتسم به من نزعة تواكلية متمحورة حول الذات، وتفكري سطحي              
جزمي، إىل العقلية الراشدة اليت تعتمد على االستقالل الذايت، وحتركها الـروح اجلماعيـة،     

 .وحيكمها التفكري العلمي
عىن بإكساب الطـالب مهـارات      وإمنا يكون ذلك بإعداد مناهج علمية مدروسة ت       

القيادة مبا يتطلبه ذلك من تدريبهم على حتديد األهداف وتعليمهم فقه األولويات، وتنميـة              
روح املبادرة، وتعزيز استقالل الشخصية، والروح الفردية، واالنتقال يف منهج التعليم مـن             

بداعي، وتقويـة روح    التعليم احلشوي التلقيين التقليدي إىل التفكري االجتهادي النقدي اإل        
التعاون والعمل اجلماعي التكاملي، وتدريسهم قيم العدل، واإليثار، والتضحية، والنظـام،           
وإتقان العمل، واحترام األفكار دون تقديس األشخاص، وإشعارهم بأمهية التراكم املعريف يف            

 .بناء النهضة
قيادة، والتفكري  إن الفرق بني التخلف والتقدم ميكن أن يلخص يف إمهال مهارات ال           

النقدي، واإلبداع، أو تنميتها، وليس لنا يف هذا الوقت احلرج من عمر األمة إال أن خنتـار                 
 احلفاظ على -بعونه تعاىل -فإذا وفقنا إىل ذلك، فسنضمن    .  إعمال تلك املهارات، وتنميتها   

 مقومات األمة، وسنتمكن من الظفر بالقدرة على صنع حضارة حديثة جتمع بـني خـريي              
إذا ما جنحنـا يف     -املاضي واحلاضر، وهذا الرأي مبين على االعتقاد بأن القائد املفكر املبدع            
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 سيختار الطريق اليت قادت أسالفه إىل بناء هنضـة دينيـة، وعلميـة،              -تربيته تربية سليمة  
 .وحضارية متميزة، وقادت األمم املتقدمة إىل ما هم عليه من تفّوق وغلبة

هد التربوي حنو التخلص من مشاكل التخلف دون توعيـة          وال ميكن أن يكتمل اجل    
األسرة بأمهية التخلص من التربية القسرية التعسفية اليت جترد الطفـل مـن مجيـع مسـات               

وإذا مـا قبلنـا     .  االستقالل، وتكبله بعادة االعتماد على اآلخرين، وتضعف ثقته يف نفسه         
تلك اليت مسيناها مظاهر    (ك الطفويل   بفكرة أن التقدم هو ختليص الراشدين من مظاهر السلو        

، فسيدفعنا ذلك إىل استحسان فكرة التعامل مع الطفل على أنه رجل صغري، كـي          )التخلف
يكتسب صفات اإلنسان احلضاري يف طفولته، فيكون دور األسرة بذلك عامال جوهريا يف             

 .بناء الشخصية احلضارية اليت ال تعاين من مظاهر التخلف املذكورة
للسلطة دورا مهما يتمثل يف اعتماد مبادئ الشورى واملشاركة اليت تصنع           كما أن   

اإلنسان الفّعال املبدع املبادر، غري املتردد، القادر على حتمل املسؤولية، الذي حيرص علـى              
القيام بواجباته حرصه على املطالبة حبقوقه بعد أن ختلص من مثالـب شخصـية اإلنسـان                

 .املقهور
أوضحنا مدى صلتها مبشكلة التخلف، وترتبها عليها، وقد تبني         أما أزمة اللغة فقد     

لنا أن حماوالت اإلصالح يف جمال تدريس اللغة العربية، ونشرها، والبحث العلمي املتعلق هبا،              
ستظل مكبلة بعوائق مظاهر التخلف اليت ذكرناها، وأن التخلص من مظاهر التخلف ينعكس             

أن كل العناصر الثقافيـة، واملكونـات احلضـارية         إجيابا على وضع اللغة شأهنا يف ذلك ش       
للمجتمع، غري أن ذلك ال يعين أن ينتظر القائمون على اللغة العربية من مدرسني وموجهني               
وباحثني ومسؤولني إىل أن حتل مشكلة التخلف، بل عليهم أن يكونوا مـن أول املبـادرين                

يأخـذ معـدوها يف حسـباهنم       باإلسهام يف حلها، وإمنا يكون ذلك بإعداد مناهج مطّورة          
تشخيص حالة التخلف اليت يعاين منها اجملتمع العريب، ومعرفة أسبابه، وكيفية التغلب عليه،             
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وكذلك اإلعداد اجليد للمدرس الذي يلم بطبيعة الطالب املنتمي إىل هذا اجملتمع املختلـف،              
 وميلك تصـورا    ويدرك مظاهر التخلف، وكيفية عالجها، فضال عن كونه يلم بطبيعة اللغة،          

شامال لطريقة العربية يف الداللة على املعاين الصرفية والنحوية واملعجمية، ويـدرك أمهيـة              
وظيفتها التواصلية، ويؤمن بأن حتقيق هذه الوظيفة إمنا يكون باالعتماد على تدريس مهارات             

منا يقاس  اللغة، وليس حبشو الطالب مبعارف حول اللغة، وأن التقومي السليم ألداء الطالب إ            
مبدى حتقق األهداف الوظيفية للمقرر املدروس، على أن يكون على رأس تلـك األهـداف               

 .قدرة الطالب على االستعمال السليم للغة قراءة وكتابة وحمادثة واستماعا
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אאא

، لف والتنمية جدلية التخ غّسان بدر الدين،    :  لالطالع على تاريخ نشأة مصطلح التخلف وتطوره ينظر        ١
 .١٤-١١ص ) م١٩٩٣املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بريوت(

 ١١-١٠ص ) ١٩٧١دار هنضة مصر للطبع والنشر، :  القاهرة (اللغة واجملتمع علي عبد الواحد وايف، ٢
 .١٠ص ) ١٩٩٦مؤسسة شباب اجلامعة، : اإلسكندرية (علم االجتماع اللغوي السيد علي شتا، ٣
دار غريب للطباعـة والنشـر والتوزيـع،        : القاهرة (٣مدخل، ط : علم اللغة االجتماعي  ال بشر،    كم ٤

 .٢٨.ص) ١٩٩٧
٥ Clive Holes, Modern Arabic:  Structures, Functions and 

Varieties (New York:  Longman, 1995) p.38. 
، سوسـيولوجيا اللغـة   بيار أشار،    :جع لالطالع على العالقة بني اللغة واحلياة االجتماعية والفكر، يرا         ٦

 .٢٤ص) ١٩٩٦منشورات عويدات، :  بريوت(تعريب عبد الوهاب تّرو 
 )م١٩٩٧املركـز الثقـايف العـريب،       : بريوت (٤، ط ثقافتنا يف ضوء التاريخ   عبد اهللا العروي،    :  ينظر ٧

 .١٤٧ص 
 ).٧– ١٤٦: ١٩٩٧( العروي ٨
رؤية نقدية من   :  ث التنمية والتخلف يف هناية القرن العشرين      االجتاهات النظرية لترا   عبد امللك املقرمي،     ٩

 .٨٤ص ) م١٩٩١املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بريوت(العامل الثالث 
 ).٣٧ -٣٠: ١٩٩١(املقرمي :   لالطالع على اجتاه التغري الثقايف يف التطوير ينظر١٠
ترمجة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهني، ، شروط النهضة: مشكالت احلضارة مالك بن نيب، ١١

 .٤٥، ص )م١٩٨٧دار الفكر،: دمشق (٤ط
 .٤٦ شروط النهضة، ص ١٢
 .٣٧ص) ١٩٩٥دار الفكر العريب، : القاهرة (علم االجتماع اللغوي عبد الفتاح عفيفي، ١٣
 .١٠ شتا، علم االجتماع اللغوي،ص ١٤
 .٤١ بشر، علم اللغة االجتماعي، ص١٥
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بالتحليل والنقد املكونات األصولية    " بنية العقل العريب  "بد اجلابري يف دراسة موضوعها       تناول حممد عا   ١٦

مجلة املبادئ والقواعد   "للثقافة اإلسالمية التراثية، وقواعد التفكري اليت حتكمها، وقد عرف العقل بأنه            
تفرضها عليها كنظام   اليت تقدمها الثقافة العربية اإلسالمية للمنتمني إليها كأساس الكتساب املعرفة و          

". معريف، أي كجملة من املفاهيم واإلجراءات اليت تعطي للمعرفة يف فترة تارخيية ما بنيتها الالشعورية       
 ٢، ط دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافـة العربيـة         : بنية العقل العريب  حممد عابد اجلابري،    (
 .٥٥٥، ص )م١٩٩١املركز الثقايف العريب، : بريوت(

وما قصدناه بالعقل يوافق تقريبا ما يقصده اجلابري يف هذا التعريف، غريه أنه ينبغـي أن أنـوه أن                   
الفرق بني هذه الدراسة، ودراسة اجلابري يبدو يف اختالف املوضوع، فموضوعنا هو العقل العـريب               

واهنـا  املعاصر، أما موضوع اجلابري فهو العقل التراثي، وإن كان قد تناول يف دراسـة أخـرى عن                
اخلطاب النهضوي املعاصر، واستنتج فيها أن      ) ١٩٨٢دار الطليعة،   : بريوت (اخلطاب العريب املعاصر  

العقل املعاصر ما هو إال استمرار هليمنة النموذج السلفي، وسلطة القياس الفقهي، وشيوع اخللط بني               
 .الذهين والواقعي

 .’الصواب ‘٧٦ص ) م١٩٧١لنشر، الدار التونسية ل: تونس (التعريفات الشريف اجلرجاين، ١٧
 . السابق١٨
 مؤسسـة : مكة املكرمة  (التربية والتجديد وتنمية الفاعلية عند املسلم املعاصر       ماجد عرسان الكيالين،     ١٩

 .٢٣، ص )١٩٩٧الريان للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .٢٣ السابق، ص ٢٠
 .١٣٠، ص )م١٩٩٨دار الفكر، : دمشق (رؤية قرآنية: الدين والقانون جودت سعيد، ٢١
 .١٣١ السابق، ص ٢٢
دار ابـن كـثري،     : دمشق (لمنيـطاط املس ـماذا خسر العامل باحن    أبو احلسن علي احلسين الندوي،       ٢٣

 .٥١١٧أدب رقم : ز  واحلديث رواه أبو داود٩٥، ص )م١٩٩٨
ة، ـبة العلمي ـاملكت: بريوت (رة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة      ـمجهفوت،  ـ أمحد زكي ص   ٢٤

 .٢١١: ١، )م١٩٣٧
 .١:٣٨) ١٩٩٨دار الكتب العلمية، : بريوت(  إحياء علوم الدينأبو حامد الغزايل،  ٢٥
 . أخرجه الطرباين بإسناد ضعيف٢٦
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 .١:٣٨) ١٩٩٨دار الكتب العلمية، : بريوت (إحياء علوم الدين أبو حامد الغزايل، ٢٧
 .٤٩٨٩ص ) ١٩٩٣علمية، دار الكتب ال: بريوت (املبسوط ينظر أبو بكر حممد السرخسي، ٢٨
 للتوسع يف االطالع على آراء العلماء املفكرين املسلمني يف العدل، وأمهيته يف اإلسالم، ينظر فهمـي                 ٢٩

املؤسسـة العربيـة    : بريوت ( قوى لألزمنة العربية املنظورة    -أفكار:  الطريق إىل املستقبل  جدعان،  
 .٣١٢-٢٧٧، ص )١٩٩٦للدراسات والنشر، 

 ، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي، وابنـه حممـد             ، جمموع فتاوى  أمحد ابن تيمية   ٣٠
 .١٤٦: ٢٨، )م١٩٩١دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، : الرياض(
 .٢٣٧ مقدمة ابن خلدون، ص ٣١
، حتقيق علي حممـد البجـاوي       الصناعتني يف الكتابة والشعر    أبو هالل احلسن بن عبد اهللا العسكري،         ٣٢

 .٦، ص)م١٩٨٦املكتبة العصرية، : بريوت(مد أبو الفضل إبراهيم وحم
، ترمجة بسام بركة وأمحـد      مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي    : مشكالت احلضارة  ينظر مالك بن نيب،      ٣٣

.  ٧٩، ص   )م١٩٩٢دار الفكر، : دار الفكر املعاصر، دمشق   : بريوت(شعبو، إشراف عمر مسقاوي     
مؤسسـة  : مكة املكرمـة   (اهج التربية اإلسالمية واملربون العاملون فيها     منوماجد عرسان الكيالين،    

 .٢١٣، ص )١٩٩٨الريان للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .٢١٢مناهج التربية اإلسالمية واملربون العاملون فيها، ص  ماجد عرسان الكيالين، ٣٤
 .٢١٤ ينظر السابق، ص ٣٥
دار الكتب العلميـة،    : بريوت (اجلامع ألحكام القرآن    أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب،        ٣٦

 .٩٩: ١٣، )م١٩٩٦
. ٢٤٩ص  ) ١٩٩٣جامعة بغـداد،    : بغداد (املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم      على جواد طاهر،     ٣٧

 .واحلديث رواه الشيخان، وأمحد، وأبو داود، والنسائي
 . السابق٣٨
 .٤٠٠-٣٩٩: ٤، )م١٩٩٤دار ابن كثري، : قدمش (تفسري القرآن العظيم عماد الدين بن كثري، ٣٩
 .٢٣ الكيالين، التربية والتجديد وتنمية الفاعلية عند املسلم املعاصر، ص ٤٠
 .١٢١ص ) ٢٠٠١مكتبة العبيكان، : الرياض (اللغة العربية يف عصر العوملة أمحد بن حممد الُضبيب، ٤١
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 .٢١٩ الندوي، ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني، ص ٤٢
 .بق السا٤٣
 .٣٨ص الطريق إىل املستقبل،  فهمي جدعان، ٤٤
، والطائفية، والقطرية، والقبلية والعشـائرية،      …قيم االستبداد   : القيم املضادة للحياة وللتقدم   :  يقول ٤٥

والنفع اخلاص، والوصولية واالنتهازية والنفاق، وعبادة الفرد، وهيمنة الدولة الوحشـية، وسـطوة             
الطريـق إىل   فهمي جـدعان،    ". ن وأسس النهضة والتقدم احلضاريني    املال، واحتقار حقوق اإلنسا   

 .٣٨، ص املستقبل
 .٢٤٩ الندوي، ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني، ص ٤٦
مركز دراسـات الوحـدة العربيـة،     :  بريوت (ريـأزمة املفاهيم واحنراف التفك    عبد الكرمي غالب،     ٤٧

 .١٣١ص) م١٩٩٨
 .٢٦-٢٤: ١) ١٩٩٩دار الكتاب املصري، : قاهرةال (تاريخ ابن خلدون ابن خلدون، ٤٨
دار مكتبـة   : بـريوت (، مراجعة حسن متيم     ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غريهم     شكيب أرسالن،    ٤٩

 .١٤٢، ص )ت-احلياة، د
 .١٥٨ ينظر شروط النهضة، ص ٥٠
 .١٥٩ شروط النهضة، ص ٥١
وينظر أيضـا   .  ٢٠، ص عند املسلم املعاصر  التربية والتجديد وتنمية الفاعلية      ماجد عرسان الكيالين،     ٥٢

-١٢٣، ص )م٢٠٠٠دار القلـم،    : دمشـق  (عصرنا والعيش يف زمانه الصعب    عبد الكرمي بكار،    
١٢٤. 

مؤسسة الريان  : مكة املكرمة  (مقومات الشخصية املسلمة أو اإلنسان الصاحل      ماجد عرسان الكيالين،     ٥٣
 .٣٤، ص)١٩٩٦للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .١٦٣الن، ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غريهم، صشكيب أرس ٥٤
 .٩٠٣ -٩٠٠: ٢) ١٩٧٩دار هنضة مصر، : القاهرة (٣ طاملقدمة، عبد الرمحن بن خلدون، ٥٥
معهد اإلدارة  :  الرياض(، عبد الرمحن أمحد هيجان      القيم التنظيمية  ديف فرانسيس، ومايك وودكوك،      ٥٦

 .١٣٩ص ) ١٩٩٥العامة، 
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 ص  )املؤسسـة املصـرية العامـة     : القاهرة(هناية األرب يف فنون األدب      د النويري،   شهاب الدين أمح   ٥٧

١٣٨٦. 
 .١٣٢ص ) ١٩٨٥دار املعارف، : القاهرة (احللة السرياءأبو عبد اهللا القضاعي ابن األبار،  ٥٨
ي املعهد العامل : فرجينيا (٢، ط تشخيص ومقترحات عالج  :  األزمة الفكرية املعاصرة   طه جابر العلواين،     ٥٩

 .٤٩ص ) م١٩٩٢للفكر اإلسالمي، 
 .٢٠ص) م١٩٨٦دار الفكر، : دمشق (التخلف ملاذا؟ والتقدم مل ال؟أمحد قائد بركات، :   ينظر٦٠
) ١٩٩٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،      : بريوت(،  املنتظم أبو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي،        ٦١

 .١٣٨ص 
 ٢ط ، حتقيق أمحد احلويف وبدوي طبانـة،      أدب الكاتب والشاعر  املثل السائر يف    ضياء الدين بن األثري،     ٦٢

 .٦٦: ١) ١٩٨٣دار الرفاعي، : الرياض(
 .٨٨شكيب أرسالن، ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غريهم، ص  ينظر ٦٣
) ١٩٩٩دار الكندي للنشر والتوزيـع،      : إربد (السلوك اإلداري وخلفياته االجتماعية    علي النوري،    ٦٤

 .١٣٢ص 
 ،)م١٩٩٩دار القلـم،  : دمشـق  (رؤية إسالمية: مدخل إىل التنمية املتكاملة   عبد الكرمي بكّار،      ينظر ٦٥

 .١٧٠-١٦٩ ص
) ١٩٩٠دار الطليعـة،    : بريوت(، تعريب خليل أمحد خليل      اللسانة االجتماعية  جولييت غارامادي،    ٦٦

 .٢٢٤ص
 .السابق ٦٧
 .٢٢٥-٢٢٤، السابق ٦٨
 .١٣٧، ص )١٩٩٥الرياض، سلسلة كتاب الرياض،  (بنية التخلف ينظر إبراهيم البليهي، ٦٩
 .١٦٤ شروط النهضة، ص ٧٠
 . السابق٧١
 .٩٦، ص مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي: مشكالت احلضارة مالك بن نيب، ٧٢
 .٣٤-٢٦ مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي، ص ٧٣
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 .١٧١، ص )م١٩٩٨دار القلم، : دمشق (٢، طفصول يف التفكري املوضوعي عبد الكرمي بكار، ٧٤
دار : مكة املكرمة  (٢، ط هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس        ماجد عرسان الكيالين،     ٧٥

 .٣٣٠، ص)١٩٩٩االستقامة، 
 .٢٢١ عبد الكرمي بكار، فصول يف التفكري املوضوعي، ص ٧٦
ـ               ٧٧ ثريات  يذكر غارمادي أنه ميكن التعويض عن الشروط االقتصادية يف التخطيط اللساين بإدخـال م

 .٢٣٢غارامادي، اللسانة االجتماعية، . ودوافع فكرية قوية
وانظر حممود  . ١٢٨ص  ١٩٧٣، دار الشروق، لبنان،     ٢، ط جتديد الفكر العريب   زكي جنيب حممود،     ٧٨

املوسم الثقايف السادس عشر جملمع اللغـة  ،  "تيسري تعلم اللغة العربية قراءة واستيعابا وتعبريا      "السيد،  
 .١٧٣ص) ١٩٩٨منشورات جممع اللغة العربية األردين، م:  عّمان(العربية األردين

" تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف اململكة األردنية اهلامشية دراسة وتقومي            " إمساعيل عمايرة،    ٧٩
ين، جممع اللغة العربيـة األرد    : عمان (املوسم الثقايف الثامن عشر جملمع اللغة العربية األردين       يف كتاب   
 .٧-١٢٦ص . ٢٥٥-٢١٣) م٢٠٠٠

تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف اجلمهورية العربية السورية، دراسة            " فرح سليمان املطلق،     ٨٠
جممع اللغة العربيـة    : عمان (املوسم الثقايف الثامن عشر جملمع اللغة العربية األردين       يف كتاب   " وتقومي

 .١٧٧ص. ٢١١-١٢١) م٢٠٠٠األردين، 
 .٢٠ص ) ١٩٨٦دار الفكر، : دمشق (٢، ططرق تدريس اللغة العربية جودت الركايب، ٨١
.  ١٩٨ص  ) ١٩٧١دار هنضة مصر للطبع والنشر،      :  القاهرة (اللغة واجملتمع  علي عبد الواحد وايف،      ٨٢

كتاب من قضـايا اللغـة      ، يف   "اللغة العربية يف مواكبة الفكر العلمي     "حممد سويسي،   :  وينظر أيضا 
،  املنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم       : تونس   (١٥٧ -١٣٩، ص ص    رة  ـربية املعاص الع

 .١٥٦ص ) ١٩٩٠
تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف اململكة األردنية اهلامشيـة دراسـة              " حممود كامل الناقة،     ٨٣

جممع اللغة العربيـة    : عمان (األرديناملوسم الثقايف الثامن عشر جملمع اللغة العربية        يف كتاب   " وتقومي
 .٧-٢٦٦ص . ٢٩٤-٢٥٧) م٢٠٠٠األردين، 

 .٢٦٨ السابق، ٨٤
 .٣٥شروط النهضة، ص :  مالك بن نيب، مشكالت احلضارة٨٥
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 .٨٣ عبد الكرمي بكّار، مدخل إىل التنمية املتكاملة، ص٨٦

 

אא

  .)١٩٨٥ املعارف، دار: القاهرة (احللة السرياءابن األبار، أبو عبد اهللا القضاعي،  .١
 )١٩٩٦دار اجليل، : بريوت (شرح هنج البالغةابن أيب احلديد، عز الدين أبو حامد،  .٢
دار الكتب العلمية، : بريوت (اإلشراف على مناقب األشرافابن أيب الدنيا، أبوبكر عبد اهللا،  .٣

١٩٩٢( 
د احلويف وبدوي طبانة، ، حتقيق أمحاملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعرابن األثري، ضياء الدين ،  .٤

 )١٩٨٣دار الرفاعي، : الرياض (٢ط
دار مكتبة : بريوت(، مراجعة حسن متيم ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غريهمأرسالن، شكيب،  .٥

 )ت-احلياة، د
 )١٩٩٦منشورات عويدات، :  بريوت(، تعريب عبد الوهاب تّرو سوسيولوجيا اللغةأشار، بيار،  .٦
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر : بريوت(، لية التخلف والتنميةجدبدر الدين، غّسان،  .٧

 )م١٩٩٣والتوزيع، 
 )م١٩٨٦دار الفكر، : دمشق (التخلف ملاذا؟ والتقدم مل ال؟بركات، أمحد قائد،  .٨
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة (٣مدخل، ط: علم اللغة االجتماعيبشر، كمال،  .٩

١٩٩٧( 
 :ميبكار، عبد الكر .١٠
 )م٢٠٠٠دار القلم، : دمشق (عصرنا والعيش يف زمانه الصعب .١١
 )م١٩٩٨دار القلم، : دمشق (٢، طفصول يف التفكري املوضوعي .١٢
 )م١٩٩٩دار القلم، : دمشق(رؤية إسالمية : مدخل إىل التنمية املتكاملة .١٣
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 )١٩٩٥، سلسلة كتاب الرياض، الرياض (بنية التخلفالبليهي، إبراهيم،  .١٤
، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي، وابنه حممد جمموع فتاوى، ابن تيمية، أمحد .١٥

 )م١٩٩١دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، : الرياض(
 : عابدحممداجلابري،  .١٦
 )١٩٨٢دار الطليعة، : بريوت (اخلطاب العريب املعاصر .١٧
املركز الثقايف : بريوت (٢، طقافة العربية نقدية لنظم املعرفة يف الثحتليليةدراسة : بنية العقل العريبأ .١٨

 م١٩٩١العريب، 
املؤسسة : بريوت ( قوى لألزمنة العربية املنظورة-أفكار:  الطريق إىل املستقبل، جدعان، فهمي .١٩

 )١٩٩٦العربية للدراسات والنشر، 
 )م١٩٧١الدار التونسية للنشر، : تونس (التعريفاتاجلرجاين، الشريف أبو احلسن علي،  .٢٠
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : بريوت(، املنتظموزي، أبو الفرج عبد الرمحن، ابن اجل .٢١

١٩٩٥( 
 :ابن خلدون، عبد الرمحن .٢٢
 )١٩٩٣دار الكتب العلمية، :بريوت (تاريخ ابن خلدون .٢٣
 )١٩٧٩دار هنضة مصر، : القاهرة (٣، طاملقدمة .٢٤
 )١٩٨٦كر، دار الف: دمشق (٢، ططرق تدريس اللغة العربيةالركايب، جودت،  .٢٥
 )١٩٩٣دار الكتب العلمية، : بريوت (املبسوطالسرخسي، أبوبكر حممد،  .٢٦
 )م١٩٩٨دار الفكر، : دمشق (رؤية قرآنية: الدين والقانونسعيد، جودت،  .٢٧
 من قضايا اللغة العربية املعاصرة، يف كتاب "اللغة العربية يف مواكبة الفكر العلمي"سويسي، حممد،  .٢٨

 )١٥٧ -١٣٩، ١٩٩٠لتربية والثقافة والعلوم، املنظمة العربية ل:  تونس(
 أيار ٣٠حماضرة ألقيت يف (، تيسري تعلم اللغة العربية قراءة واستيعابا وتعبرياالسيد، حممود،  .٢٩

منشورات جممع اللغة : عّمان(، املوسم الثقايف السادس عشر جملمع اللغة العربية األردين ١٩٩٨
 )١٩٩٨العربية األردين، 
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 )١٩٩٦مؤسسة شباب اجلامعة، : اإلسكندرية (علم االجتماع اللغويشتا، السيد علي،  .٣٠
املكتبة العلمية، : بريوت (مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة، أمحد زكي، صفوت .٣١

 )م١٩٣٧
 )٢٠٠١مكتبة العبيكان، : الرياض (اللغة العربية يف عصر العوملةالُضبيب، أمحد بن حممد،  .٣٢
 )١٩٩٣جامعة بغداد، : بغداد (يف تاريخ العرب قبل اإلسالماملفصل طاهر، على جواد ،  .٣٣
 )م١٩٩٧املركز الثقايف العريب، : بريوت (٤، طثقافتنا يف ضوء التاريخالعروي، عبد اهللا،  .٣٤
، حتقيق علي حممد البجاوي الصناعتني يف الكتابة والشعر، أبو هالل احلسن بن عبد اهللا، العسكري .٣٥

 )م١٩٨٦املكتبة العصرية، : بريوت(وحممد أبو الفضل إبراهيم 
 )١٩٩٥دار الفكر العريب، : القاهرة (علم االجتماع اللغويعفيفي، عبد الفتاح،  .٣٦
املعهد : فرجينيا (٢تشخيص ومقترحات عالج، ط:  األزمة الفكرية املعاصرةالعلواين، طه جابر،  .٣٧

 )م١٩٩٢العاملي للفكر اإلسالمي، 
 مرحلة التعليم العام يف اململكة األردنية اهلامشية دراسة تعليم اللغة العربية يف"عمايرة، إمساعيل،  .٣٨

جممع اللغة العربية : عمان (املوسم الثقايف الثامن عشر جملمع اللغة العربية األردينيف كتاب " وتقومي
 )م٢٠٠٠األردين، 

دار الطليعة، : بريوت(، تعريب خليل أمحد خليل اللسانة االجتماعيةت، ـغارامادي، جوليي .٣٩
١٩٩٠( 

 ) ١٩٩٨دار الكتب العلمية، : بريوت (إحياء علوم الدينلغزايل، أبو حامد، ا .٤٠
مركز دراسات الوحدة العربية، :  بريوت (أزمة املفاهيم واحنراف التفكريغالب، عبد الكرمي،  .٤١

 )م١٩٩٨
معهد :  الرياض(، عبد الرمحن أمحد هيجان القيم التنظيميةفرانسيس، ديف، ومايك وودكوك،  .٤٢

 )١٩٩٥ة، اإلدارة العام
دار الكتب : بريوت (اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري، القرطيب .٤٣



 
 

 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧ ج جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها،  ٧٠٦
 
 

 )م١٩٩٦العلمية، 
 ،)م١٩٩٤دار ابن كثري، : دمشق (تفسري القرآن العظيمابن كثري، عماد الدين،  .٤٤
 :، ماجد عرسانالكيالين .٤٥
مؤسسة الريان للطباعة : مكة املكرمة (التربية والتجديد وتنمية الفاعلية عند املسلم املعاصر  .٤٦

 )١٩٩٧، والتوزيعوالنشر 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر : مكة املكرمة (مقومات الشخصية املسلمة أو اإلنسان الصاحل .٤٧

 )١٩٩٦، والتوزيع
مؤسسة الريان للطباعة والنشر : مكة املكرمة (مناهج التربية اإلسالمية واملربون العاملون فيها .٤٨

 )١٩٩٨والتوزيع، 
 )١٩٩٩دار االستقامة، : مكة املكرمة (٢، طهكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس .٤٩
 )١٩٧٣دار الشروق، :  بريوت (٢، طجتديد الفكر العريبحممود، زكي جنيب،  .٥٠
تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف اجلمهورية العربية السورية، "املطلق، فرح سليمان،  .٥١

جممع اللغة : عمان (املوسم الثقايف الثامن عشر جملمع اللغة العربية األردينيف كتاب " ميدراسة وتقو
 .)م٢٠٠٠العربية األردين، 

رؤية :  االجتاهات النظرية لتراث التنمية والتخلف يف هناية القرن العشريناملقرمي، عبد امللك،  .٥٢
 .)م١٩٩١والنشر والتوزيع، املؤسسة اجلامعية للدراسات : بريوت(نقدية من العامل الثالث 

تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف اململكة األردنية اهلامشية دراسة "الناقة، حممود كامل،  .٥٣
جممع اللغة العربية : عمان ( املوسم الثقايف الثامن عشر جملمع اللغة العربية األردينيف كتاب" وتقومي

 .)م٢٠٠٠األردين، 
 :، مالكنيبابن  .٥٤
 ٤، ترمجة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهني، طشروط النهضة: ت احلضارةمشكال .٥٥

 .)م١٩٨٧دار الفكر،: دمشق(
 إشراف، ترمجة بسام بركة وأمحد شعبو، مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي: مشكالت احلضارة .٥٦

 .)م١٩٩٢دار الفكر،: دار الفكر املعاصر، دمشق: بريوت(عمر مسقاوي 



 
 

 
 

             ٧٠٧حممد حممد يونس علي                 .  د-        أزمة اللغة ومشكلة التخلف يف بنية العقل العريب املعاصر
 
 
دار ابن كثري، : دمشق (ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمنين علي احلسين، الندوي، أبو احلس .٥٧

 .)م١٩٩٨
دار الكندي للنشر والتوزيع، : إربد (السلوك اإلداري وخلفياته االجتماعيةالنوري، علي،  .٥٨

 .)م١٩٩٩
 .)املؤسسة املصرية العامة: القاهرة(هناية األرب يف فنون األدب النويري، شهاب الدين أمحد،  .٥٩
 .)١٩٧١دار هنضة مصر للطبع والنشر، :  القاهرة (اللغة واجملتمع، علي عبد الواحد، وايف .٦٠

٦١. Clive Holes, Modern Arabic:  Structures, Functions and 
Varieties (New York: Longman, 1995) 

 


