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دراسة

هل العربية لغة صعبة؟
قاعة
الصف في
هذا العصر
هي غرفة
بال جدران
(مروان
بو حيدر)

في اليوم العالمي للغة العربية ،ذكرى اعتماد
العربية بين لغات العمل في األمم المتحدة ،ثمة حاجة
تعلم اللغة وتعليمها ،من مثل
لرفع الصوت لتيسير ّ
لتبني
تهذيب
العامي القابل للتفصيح أو إفساح الفصحى ِّ
ّ
فضال عن تطوير
أصل فصيح،
ً
عامية ترجع إلى ٍ
مفردات َّ
استراتيجيات هذا التعليم وتقنياته
بهية بعلبكي*
«ال ـل ـغ ــة م ـظ ـهــر م ــن م ـظ ــاه ــر االب ـت ـك ــار
ف ــي م ـجـمــوع األم ـ ــة ،فـ ــإذا هـجـعــت قــوة
االب ـت ـكــار تــوقـفــت الـلـغــة ع ــن مـســارهــا؛
وف ــي الــوقــوف التقهقر ،وف ــي التقهقر
امل ــوت واالن ــدث ــار ،فمستقبلها يتوقف
ع ـل ــى مـسـتـقـبــل ال ـف ـك ــر املـ ـب ــدع ال ـكــائــن
فـ ــي م ـج ـم ــوع األم ـ ـ ــم الـ ـت ــي ت ـت ـك ـلـم ـهــا،
فــإن كــان مــوجــودًا كــان مستقبل اللغة
ع ـظ ـي ـم ــا ك ـم ــاض ـي ـه ــا ،وإن كـ ـ ــان غـيــر
موجود فمستقبلها سيكون كحاضر
السريانية والـعـبــرانـيــة» .هــذا مــا قاله
األديـ ـ ــب جـ ـب ــران خ ـل ـيــل جـ ـب ــران ،ت ــرى،
هل كــان يتصور أن العبرية ستتجدد
وتـقــوم مــن بــن الــركــام بينما العربية
تتراجع إلى الصفوف الخلفية؟
غــال ـبــا م ــا يـحـتــج ك ـث ـي ــرون ب ــأن الـلـغــة
ال ـعــرب ـيــة ل ـغــة ص ـع ـبــة ،ب ــل يجعلونها
اللغة األصـعــب فــي الـعــالــم ،إذ يصنف
امل ـت ـحــدثــون بــاإلنـجـلـيــزيــة كـلـغــة أول ــى
اللغات األخــرى إلــى سهلة ومتوسطة
وص ـع ـب ــة؛ أمـ ــا ال ـس ـه ـلــة ف ـه ــي ال ـل ـغــات
املشابهة لإلنجليزية والقريبة منها،
مثل اإلسبانية والبرتغالية والفرنسية
واإلي ـطــال ـيــة ،واملـتــوسـطــة هــي الـلـغــات
ذات الـفــوارق الكبيرة عــن اإلنجليزية،
م ـث ــل ال ـه ـن ــدي ــة وال ــروسـ ـي ــة وال ـتــرك ـيــة
وغـيــرهــا؛ فــي حــن تبدأ قائمة أصعب
الـلـغــات باللغة الـعــربـيــة ثــم اليابانية
والـصـيـنـيــة وال ـك ــوري ــة ،رغ ــم أن هـنــاك
نحو  450مليون شخص حول العالم
يتكلمون اللغة العربية اليوم.

إالم ُتعزى صعوبة اللغة
ً
أوالَ :
العربية؟

ُ
تـ ـع ــزى ص ـع ــوب ــة ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة إل ــى
بعض ما تختص به:
أ -عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروف :م ــدخ ــل
ّ
ك ــل ل ـغــةٍ ه ــو ح ــروف ـه ــا ،وعـ ــدد ح ــروف
ٌ
ضئيل جــدًاّ
اللغة العربية ( 27حــرفــا)
بالنسبة آلالف الحروف في الصينية
ّ
واليابانية! لكن صعوبة تعلم حروف
اللغة العربية تكمن في:
ً
تعدد أشكالها ما بني الحرف منفصال
ً
وال ـ ـح ـ ــرف مـ ـتـ ـص ــا ،وتـ ـ ـع ـ ــدد أشـ ـك ــال
الحرف بحسب موضعه في الكلمة :في
أولها وفي وسطها وفي آخرها؛ قبول
بعضها لالتصال من الجهتني ،بينما
نـجــد أخ ــرى قــابـلــة لــاتـصــال مــن جهة
اليمني (ر -د...-الخ)؛ إعجامها بالنقاط،
ُ ُ
ـروف فــي كتابتها
ـض ال ـح ـ ِ
ت ـشــابــه ب ـعـ ِ
ُ
ُ
بعض
والحاء
كالجيم
ِ
ِ
والخاء ،تشابه ُّ ِ
ُ ِ
ـروف املتقاربة املـخــرج فــي النطق
ِ
الــحـَّ
ُ ْ َُ
كالضاد وال ـ َّـدال ،وجـ ُ
ـروف تكتب
حـ
ـود
ٍ
ِ
ِ ٌ ُْ َُ
َُْ
ْ َ
ـوات تنطق وال تكت ْب،
وال تنطق ،وأصـ
وج ــود األص ـ ــوات الـقـصـيــرة (الـفـتـحــة،
والـ ـ ـض ـ ـ ّـم ـ ــة ،وال ـ ـك ـ ـس ـ ــرة) ،واألصـ ـ ـ ـ ــوات
ال ـ ـطـ ــوي ـ ـلـ ــة (األلـ ـ ـ ـ ـ ــف والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواو والـ ـ ـي ـ ــاء
ّ
ّ
ال ـســاك ـنــة) ،وض ـ ــرورة تـعــلــم كـتــابــة كــل
حرف من حروف اللغة العربية مع كل
ٍ
ح ــرف مــن ح ــروف امل ـ ّـد الـثــاثــة ،وجـ ُ
ـود
ٍ
ُ
الحروف ُامل َض َّعفة أي ُامل َّ
ُ
شددة ،صعوبة
ُّ
في
ت ـم ـي ـيـ ِـز ال ــن ـط ـ ِـق َّب ـ ـ (ال) ال ـ َّت ـعــريــف ُ
والقمرية ،صعوبة
ُالحروف الشمسية
ْ
الفعل لبعض األفعال...إلخ
نط ِق عني ِ
ب  -على صعيد اإلعراب :اللغة العربية
معربة ،وعلم النحو وهــو علم يبحث

فــي مــا يـطــرأ عـلــى أواخ ــر الـكـلـمــات من
تغيرات وفــق تغير موضع الكلمة في
ال ـنــص؛ وتـكـمــن صـعــوبــة تعلم النحو
في الحشو واالهتمام بما ال ُيستخدم
وال ُينتفع بــه ،وعــدم تــدريــس القواعد
الوظيفية كما ينبغي.
ج ـ على صعيد املـفــردات :العربية هي
أغـنــى لـغــات الـعــالــم بـمــا اصـطـلــح على
تسميته باملترادفات (وإن كنت أوافق
الدكتور محمد شحرور حني يقول أن
ال مترادفات في العربية ،إذ لكل كلمة
معناها الـخــاص) .مثال هناك عشرات
َ
س ـمــاء للحب ومـقــامــاتــه :مــن تـ ْـيـمــم،
َاألَ ُّ
َ ُّ
َ َ ُّ َ َ ُّ
َ
ـق ،تـ َـلـ ٌـطــف ،ت ـ َـول ــه ،ج ــوى،
ـ
ـل
ـ
ـع
ـ
ت
ـق،
ـ
ـش
َ
تُــعـ ّ َ
شـغــف ،شــغــفَ ،صـبــابــةَ ،صـ ْـبــو،
ح ــب َ ،
ََ
َ
َص ْب َوة ،غ َرام ،كلف ،العج ،ل ْو َعةَ ،م َح َّبة،
َ
َ
ُ
َ
َم َو َّدة ،هوى ،ه َيامَ ،و ْجدَ ،ولعَ ،ولهُ ،و ّد،
ُ
ً
ّ
ُولوعِ ،ودادِ ،ودِ ،و َصال؛ هذا فضال عن
املتضادات...
د  -عـلــى صعيد الثنائية الـلـغــويـ ْـة ما
ُ َ
ب ـ ُـن الـفـصـحــى وال ـع ــام ـي ــة :ت ـسَــت ــخ ـ َـد ُم
ْ
ـس فــي املـحــافـ ِـل
الــفــصـحـ َّـى بـشـكـ َّ ٍـل رئ ـيـ َّ ٍ
ْ
َّ
اإلعـ ــامـ ــيـ ــةِ والـ ــتـ ــربـ ــويـ ــةِ وال ـ ِـع ــل ـ ِـم ــي ــةِ

تدريس العلوم املختلفة يتم بالعامية،
ُ
ْ
فتهان على يد َمن ُيفترض فيهم إعالء
شــأن ـهــا ،وإعـ ـ ــادة م ـجــدهــا .إن طــابـنــا
ف ــي امل ـ ــدارس وال ـجــام ـعــات ال يـعــرفــون
الفصحى إال مكتوبة فقط ،أما العامية
 التي تحاصرهم في كل مكان  -فتقرعآذانـهــم داخــل الـصـفــوف ،واملـحــاضــرات
ال ـع ــام ــة ،وال ـ ـنـ ــدوات ،وال ـخ ـط ــب؛ حتى
امل ـنــاق ـشــات األكــادي ـم ـيــة تـخـتـلــط فيها
العامية بالفصحى في معظم األحيان،
مما يذهب برونق الفصحى وجمالها.
ه ـ ـ  -االزدواجـ ـ ـي ـ ــة ال ـل ـغــويــة ومــزاح ـمــة
اللغات األجنبية للغة العربية في عدة
ميادين :الحوار اليومي بني املثقفني،
اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة،
التدريس في كليات الطب والصيدلة
وال ـه ـنــدســة بــال ـل ـغــات األج ـن ـب ـيــة فـقــط،
السماح بتدريس الرياضيات والعلوم
باللغة األجنبية في التعليم األساسي.
ولـسـنــا ض ـ ّـد تعليم الـلـغــات األجنبية
وتعلمها ،إنما املؤسف أن يحصل ذلك
قبل تمكن التالميذ من لغتهم األصلية.
و -إفراد املناهج الدراسية ّ
حيزًا واسعًا
ّ
لـلـغــات األجـنـبـيــة واملـ ــواد الـتــي ت ــدرس
بها.

ثانيًا :إجراءات عالجية

ما قيس على
كالم العرب هو
من كالم العرب

ُ
َ
َّ
َ ْ
َواأل َد ِب ـ ـ ـ ـ َُّـي ـ ـ ـ ــةِ  ،ب ـي ـن ـمــا ت ــطـ ـغ ــى ال ــل ـ ْـه ـ َـج ــة
ْ
ّ
على معظم جــوانــب حياتنا.
املـُـحـ ِـكـ َّـيـ ُـة ُ
َّ
ـرف
وتـ ـ َّح ــدد الــف ـص ـحــى ب ــأ
ـام ال ــص ـ ِ
ح ـك ـ ُ ِ
ُ َ
طلق َ
ّ
للعامية.
العنان
حو بينما ي
والن ِ
وأدى ذلــك الــى مــزاحـمــة العامية للغة
الفصحى في ميادين ينبغي أن تكون
ـات
لـلـفـصـحــى دون غ ـيــرهــا ،م ـثــل ُقــاعـ َ
الـتــدريـ َـس حيث تــزاحــم العامية اللغة
العربية الفصحى فــي قــاعــات الــدرس،
داخـ ـ ـ ــل امل ـ ــدرس ـ ــة وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،فـنـجــد

ّ
أ -حبذا لو ُيعتمد حل الشيخ العالمة
عبد الـلــه العاليلي إلشكالية العامية
ّ
العامي القابل للتفصيح
عبر «تهذيب
وإجـ ــرائـ ــه ع ـل ــى مـ ــوازيـ ــن ا ِّل ـف ـص ـحــى»،
أو «إف ـســاح الفصحى لتبني مـفــردات
َّ
التي ترجع إلــى أصـ ٍـل فصيح
العامية َّ ً
ولــو مـحــرفــا .»...وتجربة مــارون عبود
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال نـ ـ ـم ـ ــوذج ُيـ ـحـ ـت ـ َّـذى.
َّ ُّ
كـمــا ي ــرى الـعــايـلــي أن الــلـغــة املـهــذبــة
وي ـسـ ِّـم ـي ـهــا «امل ـع ـط ـ َّـي ــة» (ل ـغ ــة ال ـح ـيــاة
ع ـنــد ج ـب ــران خـلـيــل جـ ـب ــران) ،تـحـتــاج
«لتستقيم وتنتشر الــى اعتمادها في
َّ
مراحل التعليم املختلفة ،وبذلك تقترب
ُّ
َّ
َّ
األدبية الرفيعة وتتصل بها
من ًاللغة
صلة متينة».
ب  -ض ــرورة قيام التفتيش التربوي
واإلرش ـ ـ ــاد وال ـتــوج ـيــه وامل ـن ـس ـقــن في
املـ ــدارس ،وكــذلــك اإلع ــام والجمعيات
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة واألدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات

التربوية والجامعية بتوعية الجمهور
العربي على خطر تدهور اللغة العربية
ومــا ينتج عــن االلـتــزام بالفصحى من
تفاهم بني أبناء الوطن العربي وحفاظ
على التراث العربي األصيل.
ج  -تشجيع امل ـســؤولــن واإلعــامـيــن
كــي ي ـكــونــوا ق ــدوة صــالـحــة بالتمسك
بالفصحى.
د  -إعادة النظر في فرض تعليم املواد
املختلفة باللغات األجنبية في التعليم
األساسي.
ه -تشريع القوانني الالزمة  -أو تفعليها
ف ــي حـ ــال وج ــوده ــا  -مل ـنــع اسـتـعـمــال
ال ـ ـل ـ ـغـ ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي اإلع ـ ــان ـ ــات
الرسمية والتجارية ،وأسماء الشركات
وامل ـ ـص ـ ــان ـ ــع ،واملـ ـ ـح ـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة،
وامل ـن ـت ـجــات ،الـ ــخ .ع ـلــى غـ ــرار م ـشــروع
«إلــزامـيــة اللغة الفرنسية» املـشــرع في
فرنسا سنة ّ ،1994
فنرد للغة العربية
كيانها وعزتها التي كادت تفقدها بني
أهلها.
و -العمل على تكوين قاعدة علمية في
الــوطــن العربي ،تكون نقطة االنطالق
للمشاركة فــي الـتـقــدم الـتـقـنـ ّـي ،ليكون
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي مـ ـش ــارك ــا فـ ــي صـنــع
التكنولوجيا ،ال مجرد مستهلك لها.
ز ـ العمل على تعريب التعليم الجامعي
ما أمكن .لكن ال ينبغي أن تمأل لغتنا
َّ
أجنبية َّ
معربة من دون رادع،
بكلمات
ون ــذك ــر ه ـنــا ب ـم ــا ق ــال ــه ال ـع ــاي ـل ــي عــن
ض ــرورة إح ـيــاء مــا دع ــت إلـيــه مــدرســة
الكوفة ،وإباحته للمستعمل والواضح:
ف ـم ــا «قـ ـي ــس ع ـل ــى ك ـ ــام ال ـ ـعـ ــرب فـهــو
مــن ك ــام ال ـع ــرب» .واش ـتــرط أن ُ«ينقل
املصطلح على مقتضى نطق الحروف
َّ
العربية البحتة ،وأن يراعى في املنقول
محفوظ ال يزيد على سبعة
وزن عربي
ُ
ُّ
بشكل ال يخل
ـص
ـ
ق
ـ
ن
أ
زاد
ـإذا
أح ــرف ،فـ
ٍ
بالعلم».
ح  -م ــواك ـب ــة ال ـت ـق ــدم ال ـع ـل ـمــي بــوضــع
م ـص ـط ـل ـحــات ع ـل ـم ـيــة مـ ــوحـ ـ ّـدة ،وه ـنــا
دور مجامع اللغة العربية في توحيد
املصطلحات بني العرب ونشرها كي ال
تظل رهينة املـعــاجــم .واألفـضــل وضع
ً
املصطلحات بدال من تعريبها.
ط -ت ـس ـه ـيــل ت ـع ـل ــم ال ـع ــرب ـي ــة وإتـ ـق ــان
تعليمها :اذا أردنــا النهوض بالعربية
نـحــو مجتمع امل ـعــرفــة ،فــا مـنــاص من
العمل على إتقان املعلمني لها وتيسير
ّ
تعلمها وتعليمها وتطوير مناهجها
بــاس ـت ـمــرار ،وت ـحــديــث اسـتــراتـيـجـيــات
التعليم وتطويرها باستعمال أحــدث
التقنيات ،واستخدام أدوات االنترنت
ف ــي الـتـعـلـيــم .ل ــذا امل ـط ـلــوب ه ــو إع ــداد
معلمي العربية وإع ــادة تأهيلهم على
نحو مستدام ،ومحو األمية املعلوماتية
عندهم ألن غرفة الصف في هذا العصر
هي غرفة بال ج ــدران .وكذلك تدريبهم
ع ـل ــى الـ ـت ــواص ــل الـ ـفـ ـع ــال مـ ــع طــاب ـهــم
ك ــي ي ـن ـظــروا ال ــى مــاضــي تــراث ـنــا بعني
الناقد ،ويروا املاضي بعيون الحاضر.
ف ـل ـن ـت ــواص ــل مـ ــع ال ـ ـت ـ ــراث :ال اح ـت ـم ـ ً
ـاء
باملاضي أو نكوصًا إلى الوراء في آلية
دفاعية ،بل بآلية نهضوية هي العودة
إلى أصول نحييها بما يتجاوز املاضي
إلــى الـحــاضــر واملستقبل دون انقطاع
عن تراثنا ،وبما يتناسب مع قدراتنا
وتـطـلـعــاتـنــا .ل ــذا مــن ال ـض ــروري إع ــادة
النظر بمحتوى منهاج اللغة العربية
كي يلقي الضوء على املحطات الكبرى
في تراثنا األدبي واللغوي ،مع التركيز
على مهارات التفكير العليا من تحليل
وتــرك ـيــب وتـقـيـيــم ألن ـن ــا ن ــري ــد ش ـعــراء
وأدبـ ــاء وروائ ـي ــن ومفكرين ومبدعني
من َيتابع مسيرة
باللغة ُ
العربية .نريد َ
الـعــربـيــة ق ـ ُـدم ــا ،كــي ال ن ــق ـ َّـر فــي كهوف
التاريخ.
*خبيرة تربوية

