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ت احلديثة  عاء  -إىل دراسة اللُّغة دراسة مواضوعياة علمياة ََبَتة، َوَرواَجت  -ةيما َزعمت  -َدَعِت اللُّغوايا جملموعة مَن  -من وراء هذا االدِّ

َداسة عِن اللغات، أو بتعبرٍي آخر نَ ْفي أن يكوَن للُّغة أيُّ ارتباط عقدي أو ديين أو نَ ْفي القَ  -على سبيل املثال  -األةكار واآلراء، منها 
ا هي ظاهرة علمياة ُمجَرادة، أحدثها الَبَشر، وِمن َثَا ةإن أي دعوة لتجديدها أو تطويرها أو تغيري ب عض أو كثري ِمن وجداين َبياة الناس؛ وإَّنا

 رُّم من أي نو .معاملها ال ينبغي أن يكوَن مواضع تََ 
 

ة القدةمة، وما تَ َفرا  ومن املعلوم لنا مجيًعا أنا علم اللغة احلديث علٌم أورويب، وقد تَ َوصال إىل ما تَ َوصال إليه من خالل دراسة اللُّغة الالاتينيا 
ي احلديث كما َنستورد عنهم كل شيء، رجْحنا عِن األوربيني هذا العلم اللغو  -عنها ِمن لغات أوربياة حديثة، وعندما استوردان حنن العرب 

َوْهم انفصال العربياة عن نطبِّق على لغتنا العربياة مَجيع ما انَدوا به من دون تفكري أو روياة، ةاْعتقْدان يف لغتنا ما اعتقدوه يف لغتهم، َوَسَرى إلينا 
بَعنْي الَقَداَسة واإلجالل، أو بَعنْي التاوقري  -ل علماؤان وة جَقَهاؤاَن كما كان يفع  -أي جانب ديين أو عقدي أو وجداين، ةلم نعد ننظر إليها 

نا الّديين ابلَعَربياة، واستَ َوْت عندان وبقية اللغات؛ بل رجحت عليها  لغات؛ كاإلنكليزية،  -يف حياتنا وسلوكنا  -واإلكبار، َوَخفَت إحساسج
س للعاميات، ونقبل على درسها، وأتصيل والفرنسية... وغريمها؛ ألهنا لغات األمم القوية امل تحّضرة، وصران بوحي من هذا الَوهم نَ َتَحما

ا ُمرًدا، بل نعد العامية  ََ لغة كالفصحى، بل حمرتمة مثلها؛ بل قد يكون االشتغال هبا  -يف بعض األحيان  -جذورها، ونعد ذلك درًسا علميا
عيب ودرسها والكتابة هبا أوىل عند قوم مناا؛ ألهنا اللغ ة اليت يصطنعها الناس يف شؤون حياهتم الَيومياة، وةتحت األبواب بعد ذلك لألدب الشا

عيًبا أو على مصراعيها، ومل يعد كثريوَن يَرون حرًجا مَن الكتابة ابلعامية، ومل يعد اللحن ابلفصحى، وركاكة التعبري هبا أو خرق قواعدها يعد 
 على أي شكل كان، وأبّي ثوب كان. عارًا، ةحسب اللغة أن تفهم وتؤدي الغرض

 
 التاهوين ِمن شأن الَعَربياة 

نظرات الدرس وبذلَك انَفَتَح ابب ِمْن أبواب التاهوين من َقَداسة اللغة العربية الفصحى، لغة الدين والرتاث واحلضارة، َوَمَضى قوم ممن هبرهتم 
رون مبا تمله احلََداثة الغربياة من آراء وأةكار تَ تَ َعلاق أبدب القوم ولغتهم، ةمارسوَن على اللُّغوي احلديث القادم مَن األوربينَي، وأولئَك املجَتأثِّ 

حد رموزهم اللغة العربياة الفصحى اضرواًب مَن االنتهاك والتدمري ال تكاد تنتهي، َبَدت يف شكل إماعة ملفهوم اللغة بفقدها مدلوهلا، كأن يقول أ
ر، وليست لغة منطق أو ترابط سبيب"، وبدا اضاراًب بقواعدها، وابلرتا  - ابط املنطقي بني أجزائها عرض احلائط  "اللغة العربية لغة انبثاق وتَ َفجُّ

ساخًرا ممن هذا االنتهاك حيًنا آخر يف التاهوين من شأن القواعد والتاجريء على اخَلطَأ، َوعده لواًن مَن التاجديد واحلداثة، حىت قال أحدهم 
نوات األخرية حرارة الناحو واإلعراب لدى يلتزمون الص قة والسالمة يف استعماهلا  "تَ َتصاَعد يف السا واب يف اللغة، وحيرصون على الدِّ

ثني يف اإلذاعة والتلفزة، اليت تقع َتت التأثري املتزايد مَن اللغويني اخللاص، ةتعمق القطيعة بني الفصحى والعامية، وت بعد اجلمهور عن املَتَحدِّ
 َةهم اللُّغة".

 
اذ، واستمع  -عن عمد أو عن جهل  -وَمَضى كثري من كرباء احلََداثة وأنصارها  عون يف استعمال اخلطأ والشا  -جيرتئون على اللغة، ويَ تَ َوسا

ي الكرمي  ق متعمًدا  -هو سعيد عقل  -إىل مثال واحد لشاعر معروف  -أيُّها املتَ َلقِّ كيك اخلايل من أي مسحة هبذا الكالم الرا  -وهو يَ َتَشدا
 مَن اجلمال الفين، وال َهَدف له إالا تدمري اللغة، ونسف قواعدها، وجتريء أتباعه على ذلك يقول 
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 بـزيــزفــون  الـحــالــي  الــدرج

 يـاسـمـيـنــة تـعــرش والـفـوقــه

 الـســفــيــنــة  تــكــوكــب

 كـالـظـنـون الـتـخـطـر لـلـحـلـوة

 عــهــدا  إلـــي الــرنــا الــدرج

 إلـخ  دالل..  فـي لـي يـشـهـق والـكـاد

وتعمد عدًدا مَن الشواذ والتجاوزات يف مقطوعة سقيمة ال تتعدى اثين  -مااضًيا ومضارًعا  -ةأدخل )أل التعريف( على الظرف والفعل 
 عشر سطًرا.

 
 تشجيع العاميات 

ت احلَديثة، وإذا كانت هذه واحلَداثة املعاصرة الَواةدة اليوم من آتمر على الفصحى، هو تشجيع العاميات،  ولكن أخطر ما متارسه اللغوايا
وأن دعوة قدةمة ةإن جديد احلداثة منها الرتويج احلار لفكرة أنا كتابة األدب ابلفصحى تبعده عِن الواقع، وأنا العامة ال تفهم الفصحى، 

الفين، َثج الزاعم أنا العاّمياة لغة  حيجْدث إرابًكا يف الفكر، ويَِقفج بَرزًخا يف وجه اإلبدا  -بني ةجصحى وعامياة، مكتوبة وحَمكياة  -ازدواجياة اللغة 
ق عليها، وذهب بعضهم إىل حد القول  )إنا   حيوياة متدّةقة، تصلح لألدب والفن، وهي ال تقّل عن الفصحى طاقات وإمكاانت إن مل تَ تَ َفوا

 العاّمياات هي اللغة احلديثة للشعب العريب(.
 

عوة إىل الكتابة ابلعامية، َحىتا مل يعد يكتفي بعضهم بكتابة حوار القصاة هبا ولذلك تَ َبَّنا أغلب دعاة احلداثة املشهورين ا كما كاَن احلال   -لدا
ابلعامية، مفاخًرا أو ُماهًرا، وكأن هؤالء املفسدين  -من ألفه إىل ايئه  -بل ذهب يكتب العمل األديب كله  -من عقدين أو ثالثة مَن الزامن 
يح العبارة  إنا العربياة الفصحى قد غدت تراًًث قدةمًا ابلًيا، وهي ال تصلح أن تكون لغة أدب حّي مجتدةق، كما اجلدد يقولون مبلء الفم، وصر 

ا ال تَصْلحج لغة علم ةَحلاِت اللغات األجنبية حملها.  قيل من قَبل  إهنا
 

 قداسة العربياة 
ألهنا لغة دين وكتاب ووحي، لغة اإلسالم الذي أراده هللا أن يكون للبشرية  لغٌة مقدسٌة، -من دون سائر لغات األرض  -إنا اللغة العربياة 

ثون مجعاء، وكأنه يعلن بذلك عن عاملية العربية، وال ينبغي أن يغيب عناا هذا، أو أن ََيدعنا ما يقوله علم اللغة األوريب احلديث، ةالقو  م يَ َتَحدا
ذلك، ةلذلك موطٌن آَخر، ولكن الذي ال شك ةيه أنا ما يقولونه ال ينطبق على لغتنا  عن لغتهم، ولسنا هنا يف موطن مجناقشة آرائهم يف

 العربية، وال ينَسجم مع روحها ومنهجها، وال مع موقعها الديين واحلضاري يف نفوس القوم الناطقنَي هبا.
 

ا من هذه اللغات مل ينزل هبا دين إن اللغات األوروبية ليست لغات ذات قداَسة دينياة، وال َزَعَم هلا أحٌد ذلك من أه ََ لها أنفسهم، وإن أيا
ى البشر يف كل زمان ومكان.  مساوي، أو كتاب َتَدا

 
اخلطري الذي  وأماا العربياة ةهي من الدين، وتعلُّمها دين، وقد كان ابن تيمياة يرى أن تعلمها ةرض واجب على املسلم، إن ََتَلاْصنا مَن الوهم

يها ة األورويب احلديث جيعلنا نعيد حسابنا مع لغتنا املقدسة، وحَنَذرج مماا نندةع أو ندةع إليه من شأهنا، ونَعرف أناه ال يَنطبق علأَشاَعه علم اللغ
 ليسوا أوصياء على لغتنا. -وأغلبهم من اليهود  -ما ينطبق على لغات الغرب، وأنا اللغوينَي الغربّيني 
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 ار تعليقات الزو 
 جناية علم اللغة احلديث على العربية الفصحى -1

 AM 23 01 11/09/2008 -مصر  -منيب ربيع الليثي 
هللا   حني قال  ال شك أن العربية هي لسان الوحي الشريف ، وأن تعلمها من الدين ؛ ألنه يتوصل هبا إىل ةقه الكتاب والسنة ، وقد أحسن ابن هشام   رمحه

أواى ما تقرتحه القرائح ، وأعلى ما جتنح إىل تصيله اجلوانح ما يتيس به ةهم كتاب هللا املنزل ، ويتضح به معَّن حديث نبيه املرسل ، يف مقدمة املغين   إن 
 وأصل ذلك علم اإلعراب . 

ة االبتعاث إىل الغرب ، ودراسة وقد مضت أجيال من طالب العربية وعلمائها يتعلمون علوم العربية على هنج الشيوخ ، وعلى طريقتهم ، إىل أن جاءت ةكر 
دون حنوهم ، ةطبقوا علوم العربية يف غري بالدها ، ورجع هؤالء املبعوثون إىل بالدهم ، يرددون أقوال علماء الغرب وأساتذته ، ةقد وجدوا أساتذة الغرب ينق

 لعقم .... إخل هذا النقد على حنوان ، ووجدوا أساتذة الغرب يصفون بالغتهم ابلعقم ، ةوصفوا بالغتنا اب
بد من اإلشارة  واحلق أن علم اللغة احلديث قد جَّن َبق على العربية ، ال من حيث التسوية بينها وبني غريها من اللغات ، ةحسب ، وإَّنا من جهة أخرى ال

ن كتب الرتاث العريب القدمي ، بل إنك واجد من إليها ، وهي أنك ال جتد طالبا ممن يدرسون علم اللغة احلديث   إال من رحم هللا   يستطيع قراءة كتاب واحد م
 هؤالء سخرية واستهزاء بكل ما هو قدمي ، وإىل هللا املشتكى من غربة هذا الزمان 

 

 ال ةض ةوك -2
 AM 08 04 13/09/2008 -السعودية  -عبدهللا السلطان 

 ال ةض ةوك أيها األستاذ الكرمي .
 ة على أهم املهمات وأقدس ما لدى املسلمني وهو كتاب هللا وسنة رسوله .وال شك أن اجلناية على اللغة العربية جناي

 إهنا يف احلقيقة حماولة ايئسة ابئسة لقطع عالقة املسلمني برهبم .
 إهنا حماولة لطمس هويتهم ومسخهم من مصدر عزهتم .

 ولكن ..... هيهات هيهات .
 لن تزال اللغة العربية حمفوظة َبفظ هللا لكتابه .

 تفيد كل من حاول النيل منها إال أن يراكم على ظهره ذنواًب يتحملها يوم ال ينفع أسياد وال مطبلون وال مشجعون وال قنوات وال ُمالت .ولن يس
 

 ا اي رب العاملني . خريً ةاللهم احفظ علينا ديننا وكتابنا وسنة نبينا ، واحفظ لغتنا العربية الفصحى ، واحفظ هلا رجاهلا املخلصني الذائدين عن محاها واجزهم 
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