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واقع المغة العربية وامكانية وجود لغة واحدة لمعالم
م2م 2محمد د حام نزال
جامعة ذي قار – كمية اآلداب – قسم المغة العربية

الخالصة
يتناول البحث واقع المغة العربية الفصحى وكيف بدات تزحف عميها المهجات العامية والمغات االخرى
بشكل كبير ليصل االمر ان تؤسس بعض البمدان العربية جمعيات لحماية المغة العربية .

كذذكل بذذين البحذذث االزدواجيذذة التذ يعيشذذها المذ ذذف واالسذذتاك التدريسذ و بذذين لغذذة العمذذل ولغذذة الشذذارع

والبيت وكيف ان لغتنا اصبحت عبئا ذ يال عمى دارسذيها لتنطمذب بذين اونذة واخذرى دعذو لمتيسذير النحذوي
والمغوي وكيف بدات تصدر بعض الفتاوى ان ال رآن محفوظ وليس المغة العربية ه محفوظة.

بذذين البحذذث بعذذض االطروحذذات ال ائمذذة بذذان العربيذذة هذ اصذذل المغذذات وكلذ بالم ارنذذة مذذع بعذذض

الفاظ المغات الحية ،وتوقف عند بعض المحاوالت الت ترمذ لرعذع شذان المغذة العربيذة مذن خذالل اعتبذار

ان ال يمة الصوتية لمحرف توحد الدالالت لمستوى يمكن عهمه من متحدذين بمغات مختمفة .

وقذذف البحذذث عنذذد العولمذذة واذرهذذا ع ذ المغذذة العربيذذة و يرهذذا مذذن المغذذات وكذذكل تنذذاول بعذذض المغذذات
المبتكر مذل لغة االسبرانتو ولغة االرادنو ومدى امكانية ان تحذل هذكا المغذات محذل المغذة العربيذة و يرهذا

مذذن المغذذات عذ طريذذب توحيذذد لغذذة العذذالت  ،الن المغذذة تمذذذل البذذا
امذل لنشر اعكار الدين االسالم

الذرئيس لمسذذالت والتعذذايش بذذل وطريذذب

الحنيف .

اذبذذت البحذذث ان أي لغذذة عذ العذذالت ومنهذذا العربيذذة قابمذذة لمذذزوال وكذذكل اذبذذت امكانيذذة اقامذذة لغذذة واحذذد
عمى االخرين التعايش

لمعالت وان المغة ه كائن ح اكا لت يتطور يصع

تمهيد
تمذل المغة العربية المتراس االخير الذكي ما ازلذت تجتمذع عنذدا االمذة العربيذة وتذكود عنذه كمذا تذدع بعذض

دولنا العربية لكن الكالت اليشبه التطبيب ،نعت ه لغة ال ران عهكا وحدا ير كاف لحمايتها وتطويرها ع ذد
تخسر االجيال جزءا من ايمانها بال ران نفسه لضعف منها والاظن ان المغة حينهذا سذتكون مهمذة بالنسذبة

لهذذت عه ذ مجذذرد ادا تواصذذل يمكذذن االستعاضذذة عنهذذا بغيرهذذا وهذذكا مذذا دعذذع كذي ذرين ومذذنهت بذذاحذون عذذر

لمتفكير با يجاد لغة تواصل موحد لمعالت وبغض النظرعن هكا المغة .عهل سيكون لمعربية نصي
وهذا يجعمنا نطرح سؤالين قبل الشروع بالبحث ؛
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عيها .

واقع المغة العربية وامكانية وجود لغة واحدة لمعالم

االول ماهو واقع لغتنا العربية؟

والذان هل يمكن ان تكون هنا لغة موحد لمعالت وهل ه المغة العربية ؟

وهكا ما نحاول االجابه عنه 0

المبحث االول /واقع المغة العربية
المطمب االول /محنة المغة العربية
اذذذار رابت ذ انن ذ اجذذد جمعيذذة لحمايذذة المغذذة العربيذذة ع ذ امذذار الشذذارقة ع ذ دولذذة االمذذارات العربيذذة
المتحد وه امار من امارات شبه الجزير العربية ،لكذن بعذد ايذات اقتنعذت وتفهمذت الواقذع الذكي اصذبحت

عميه المغة العربية ع كل البمد – ناهي عن بالد المغر العرب  -الن التكاد تجذد مذن يتحذدث العربيذة
واكا وجدته وكان من اهل البمد ظهرت عميه المكنة البموشية او االيرانية بشكل واضح .
هكا صور بسذيطة لعربيتنذا الفصذيحة عهذل سذنفعل مذذل مذا ععذل الفرنسذيون حينمذا شذرعوا قبذل 200
عات إك بان الذذور الفرنسذية قانونذا ي ضذ بالفصذل مذن الوظيفذة والسذجن سذتة أشذهر لمذن يوقذع وذي ذة بغيذر

الفرنسية حتى جددوا هكا

بل ان منظمة االمت المتحذد عذ نيويذور تتجذه الذى الغذاء المغذة العربيذة مذن بذين المغذات العالميذة الرسذمية

وه ذ

االنكميزيذذة – االسذذبانية – الفرنسذذية الروسذذية – المالظمذذة وعذذدت وعذذاء معظذذت الذذدول العربيذذة بنف ذذات

استعمال المغة العربية ع المنظمة 2وإكا عنحن نتجه ل تل لغة حية ع حين نجذح اخذرون باحيذاء لغذة ميتذة
المغة العبريةو.
انهذذا ازدواجيذذة المغذذة كمذذا يسذذميها بعضذذنا عذذنحن اليذذوت ع ذ قاعذذة الذذدرس نذذتكمت مذذع الطمبذذة بمغذذة جيذذد

سذذرعان مذذا تتحذذول هذذكا المغذذة الذذى لهجذذة عاميذذة ومفذذردات
بذذدورا ينسذذح

يج ذ ذ

ريبذذة بمجذذرد الخذذروج مذذن ال اعذذة الد ارسذذية وهذذكا

ايضذذا عمذذى مذذا نتحذذدث بذذه مذذع ابنائنذذا واهمينذذا عذ البيذذت وعذ االسذواب واظذذن ان االصذذالح

ان يبذ ذذدا بنذ ذذا نحذ ذذن حيذ ذذث رزئذ ذذت العربيذ ذذة بف ذ ذري ين كمذ ذذا يشذ ذذير بعذ ذذض البذ ذذاحذين

المتخصصين عيها والدارسين لها والذان بعض المتخصصين ع
الفريب االول وظذل متمسذكا بكذل االسذالي

3و

االول بعذ ذذض

يرها مما هو قميل العمت بها ،حيث جمد

ال ديمذة عذ ت ذديت الذدرس المغذوي ولذت يسذتعن بالوسذائل التعميميذة

الحديذة وقد يكون السذخط عمذى هذكا الفريذب هذو مذا دعذع الذدكتور سذميمان جبذران تذاليف كتابذه عمذى هذامش
التجديد والت ييد عذ المغذة العربيذة المعاصذر و

4و

ودعذع كذكل المفكذر المصذري عبذد الوهذا

المسذيري الذى

رعع دعوى قضائية عات  2007ضد الرئيس حسن مبار يمزمه عيها بتطبيب ماد دستورية تنص عمى ان

العربيذذة ه ذ المغذذة الرسذذمية لمدولذذة

5و

بذذل قذذد يكذذون االمذذر نفسذذه هذذو الذذكي دعذذع المتذذاخرين الذذى دع ذوات

تيسيرالمغة ،وحاول الفريب الذان ل مة عممه بالمغة وصف المغة بانها ير قادر عمى مواكبة التطور العمم
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عيذذكه

لكتابذذة اطروحتذذه وبحوذذذه بمغذذة اخذذرى حتذذى يصذذف االدي ذ

مصذذطفى الراعع ذ ه ذوالء ب ولذذه عذذيهت

قويذةً
إن لذت تكذن عصذبيتهت لمغذتهت ّ
والكين يتعمّ ون المغذات اججنبيذةي ينزعذون إلذى أهمهذا بطبيعذة هذكا التعمّذب ت
ذوميتهت  ،ويتبذرؤن
مستحكمةً من قيبل الدين أو ال ومية  ،عتراهت إكا وهنت عيهت هكا العصبية يخجمون مذن ق ّ
مذذن س ذميفهت  ،وينسذذمخون مذذن تذذاريخهت  ،وت ذذوت بغنفسذذهت الك ارهذذة لمغذذتهت  ،وآدا

لغذذتهت  ،ول ذذومهت وأشذذياء

قذذومهت  ،ع ذذال يسذذتطيع وط ذذنهت أن يذذوح ي إل ذذيهت أس ذريار روح ذذه  ،إ تك ال يواعذذب م ذذنهت اسذذتجابةً عذ ذ الطبيع ذذة ،
وين ذذادون بالحذ ّ لغيذرا  ،عيتجاوزونذذه وهذذت عيذذه  ،ويرذذذون دمذذاءهت مذذن أهمهذذت  ،ذذذت تكذذون العواطذذف عذ هذكا

الدماء لألجنب ّ و 6و.

واكا خرجت من المدرسة اوالجامعة وكهبت الى البيذت وجذدت االعذالت التمفذاز ووالذكي هذو االن يممذ
مساحات كبير من اكهذان الصذغار والكبذار حيذث النجذد كلذ االهتمذات الواضذح بمسذالة المغذة وخاصذة بعذد

ان اصذبح هنذذا اكذذر مذذن  600عضذذائية عربيذة اكذرهذذا تبحذذث عذن تسذذويب منتجهذذا وال تمذذل المغذذة العربيذذة
اعتبا ار واضحا لها .

ولو نظرنا قميال الى مدى اهتمات االمت بمغتها ور بتهذا بذان تطذور نظمهذا التعميميذة واخذكنا مذذاال ككذرا

احد الباحذين

7و

وهو احصائية منظمة الصحة العالمية ع ادناا والخاصة بمغات التعميت ع كميات الط

لبمذذدان مختمف ذذة مذذن الع ذذالت لوجذذدنا دل ذذيال عمذذى اعتذ ذزاز االمذذت والش ذذعو بمغذذتهت ر ذذت ضذذعف لغاته ذذا وقم ذذة
النذذاط ين بهذذا لنجذذد ان البمذذدان العربيذذة جميعهذذا تذذدرس الط ذ

الكذير من اساتك كميات الط
باالنكميزية او الفرنسية .

8و

بمغذذات اخذذرى يذذر العربيذذة وهذذكا مذذا اعابذذه

اال العربية السورية ع ط ظمت متمسكة بمناهجها العربية وبعذض المذواد

نماذج لمغات التعميم في كميات الطب في العالم
لغات التعميم

الدولة

عدد كميات الطب

أعغانستان

2

ألبانيا

1

اجلبانية

أنجوال

1

البرتغالية

اجرجنتين

9

اجسبانية

النمسا

3

اجلمانية

بمجيكا

11

الهولندية أو الفرنسية

بنين

1

الفرنسية

الداري ع كمية ط

كابول

الداري والبوشتو ع كمية ط

7

جالل أباد
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الدولة

عدد كميات الطب

لغات التعميم

بوليفيا

3

اجسبانية

الب ارزيل

76

البرتغالية

بمغاريا

5

البمغارية

شيم

6

اجسبانية

تشيكوسموعاكيا

10

التشيكية أو السموعاكية

كوريا الديم راطية

10

الكورية

الدانمار

3

الدانماركية

عنمندا

5

الفنمندية والسويدية

اليونان

6

اليونانية

أيسمندا

1

اجيسمندية

إندونيسيا

14

اإلندونيسية

إيران

18

الفارسية وككل اإلنكميزية

إسرائيل

4

العبرية

إيطاليا

31

اإليطالية

اليابان

80

اليابانية

مد ش ر

2

الفرنسية والممجاشية

ماليزيا

3

البهاسا ماليزيا واإلنكميزية

منغوليا

1

المنغولية والروسية

موزمبيب

1

البرتغالية

هولندا

8

الهنولدية

النرويج

4

النرويجية

البرتغال

5

البرتغالية

رومانيا

6

الرومانية

الصومال

1

الصومالية واإليطالية

السويد

6

السويدية

8
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الدولة

عدد كميات الطب

لغات التعميم

سويس ار

5

اجلمانية والفرنسية

سوريا

3

العربية وبعض المواد باإلنكميزية أو

تركيا

22

التركية

روسيا

87

الروسية وككل بالمغات المحميةو

يو وسالعيا

11

الصربية والكرواتية والسموعينية واجلبانية

الفرنسيةو

حيث اذبتت دراسة عممية عمى كت

تتعدى %3ت ريبا من لغة الكتا

الط

والم دونية

بالمغة االنكميزية ان المصطمحات العممية ع هكا الكت

واما الباق عشرح يمكن تغطيته باي لغة

9و

.

ال

وبالر ت من كل ما ككرعن واقع العربية هنا محاوالت من بعض الباحذين ع انعاش المغة
وتعميمها حتى عمى المغات االخرى وسنوضح بعضا من هكا المحاوالت

المطمب الثاني /محاوالت بعض الباحثين ابراز اهمية المغة العربية
الدعوة بان المغة العربية اصل المغات
لو استعرضنا وجود المغات العالمية المختمفة وآراء المغويين ع هكا المغات سنجد وبذدون اربذة الكذيذر
من الدراسات الت توجهت بخصوصية اكذذر لذيس عذ نشذا المغذة انمذا عذ اصذل المغذات ومذن أي لغذة
انبذ ذذت إك عذذرض هذوالء البذذاحذون ادلذذتهت وقنذذاعتهت عيمذذا توصذذموا اليذذه مذذن هذذكا االعت ذذاد حيذذث نتنذذاول

جزءا من هكا االطروحات وصوال او سمما الى مكانة المغة العربية و طرح عكر المغة الموحد .
حيذذث زعذذت بعذذض البذذاحذين ان المغذذة العربيذذة ه ذ اصذذل المغذذات كمهذذا كمذذا ي ذذول االسذذتاك عبذذد الذذرحمن

احمذذد البذذورين

10و

وكلذ بعذذد ارجاعذذه خمذذس مائذذة كممذذة انكميزيذذة الذذى االصذذل العربذ وهذذكا مذذا ايدتذذه

استاك المغات ع المممكة المتحد

الدكتور تحية عبد العزيز

11و

بدراسة لها معتمد برايهذا هذكا عمذى

سذذعة المغذذة العربيذذة و ناهذذا وضذذيب المغذذات االخذذرى وع رهذذا عالالتينيذذة عيهذذا سذذبع مائذذة جذذكر لغذذوي ع ذذط
والسكسونية الف جكر بينما العربيذة عيهذا سذتة عشذر الذف جذكر لغذوي عضذال عذن التفعيذل واالشذت اب اك

وجدت ألفاظا انكميزية وعرنسية واوربية اخرى متشابهة مع العربية مما يرجح انها كات اصل واحذد مذذل

كممذذذة س ذ ذراط ع ذ ذ

كوب.

strada,street,straseو حيذذذث نظنهذ ذذا م ذذن سذ ذذار –سذ ذذي ار كمذذذا ي ذذول محمذذذد رشذ ذذيد

12و
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وهكا جزء مما استدل به ال ائمون ان العربية ه اصل المغات 13و؛

أجزاء الجسم
Caph

كف

`  Dienebذنب الدجاجة

 Famalhautفم الحوت

 Sapheneصافن ( وريد فى الساق(

 Neckعنق

حيوانات

 Gazelleغزال

 Jerbaaجربوع

 Shah / sheepشاة

 Lionليث  /اسد
 Kittenقطة

 Camelجمل

 ARIELأريل ( نوع من الغزالن(

 Fennecفنك ( ثعمب افريقى صغير(
 Giraffeالزرافة

 Llamaالمة ( حيوان  () Murexمريق ( حيوان
 dubleالضب(حيوان(

Salukiالسموقى( مكنة صيد)

الطيور ,العمالت

 Sakerصقر

 Buzzardباز
 Bulbulبمبل

 Rocالرخ ) طائر خرافى (
 Rookالرخ فى الشطرنج

 canaryكنارى

 Dirhamدرهم
 Dinarدينار

 Filsالفمس

 Rialلاير

 Baksheeshبقشيش

ع ذ حذذين يختمذذف مذذع ه ذوالء الباحذذث لذذويس عذذوض ع ذ كتابذذه ع ذذه المغة الذذكي تمذذت مصذذادرته عذذات

1980ع مصرو الكي يرى ان العربية ه بنت المغة الهندواوربية 14و0

وق ذذد رج ذذح بع ذذض عمم ذذاء عم ذذت المغ ذذة الم ذذارن ان هن ذذا لغ ذذة اعت ارض ذذية س ذذميت المغ ذذة النوص ذذطرية

 the nostratic languageوه وصل ال رابة بين المغات السامية والحامية والهندو أوربية كما وضح

كل وجمعه اجلمان هيرمان مولر ع كتابه قاموس م ارن لمغات الهندية اجوربية والسذامية حيذث طذور
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هكا النظرية بعدا مواطنه لينوس برونر ع كتابذه الجذكور المغويذة المشذتركة لممفذردات السذامية والهنديذة

اجوربية و

15و.

اما عالم المغويات في جامعة ويمز ديفيد كرستل
عهو لت يفرب بين أي لغة وأخرى ،وان المغات مطرد ومتساوية ،حيث اليوجد وزن او كيفية معينة ت اس

بها المغذة والتوجذد لغذة يذر مفيذد عكمهذا تضذيف لنذا معمومذات وذ اعذات مختمفذة والتوجذد لغذة أسذمى مذن

لغذذة أخذذرى وان وجذذد كل ذ عهذذو لوجذذود عممذذاء متعصذذبين لتم ذ المغذذة او الرتباطهذذا بذذنص دين ذ كمذذا هذذو
الحذذال ع ذ المغذذة العربيذذة وكيذذف ينظذذر لهذذا ناط وهذذا او مذذذل اعت ذذاد اجلمذذان بمغذذتهت وانهذذا لغذذة ادت عميذذه

السذالت او مذذا كهذ

إليذذه توومذاس مذذاكول وباالنكميزيذذة عالتوجذذد م ذذاييس ح ي يذة لهذذكا اجمذذر ولربمذذا يذذات

يوت يظهر عيه نوع من الت ييت المغوي الموضوع وعميه يج

ان ننسى عكر اجسمى واجعضل 16و.

محاولة توحيد داللة المغة العربية
الى توحيد الدال والمدلول واعتبار إن الداللة كاتية

حاول سبيط النيم ع كتابه المغة الموحد الكها

ع ذ المفذذظ مذذن خذذالل قيمذذة مسذذب ة ع ذ اجص ذوات نفسذذها لممفذذظ حيذذث اعتذذرض ع ذ كتابذذه عمذذى دسوسذذير
ورعذض قولذه اإلشذذار المغويذة تذربط بذذين الفكذر والصذور الصذذوتية ولذيس بذين الشذ ء والتسذمية وال اقصذذد
بالصور الصوتية الناحية الفيزيائية لمصوت بل الصور السيكموجية لمصوت أي اجذر أو االنطباع الكي

تتركه ع الحواس و 17و.

ان اإلشذار المغويذة الوجذود لهذا جنهذا عذ الواقذع هذ نفذس الصذوت الذكي يتذر

اك يعمب النيمذ قذائال

اذ ار ع الحواس عن الفكر عهل يرى عمماء المغة إن هنا شيئا اسمه اإلشار يربط بين المتكمت والسذامع

سوى الصوت نفسه و.

18و

ويعبذذر عذذن نشذذوء المغذذات المختمفذذة حيذذث ي ذذول مذذذال اجصذوات مذذذل ش ج ر وأعطتنذ لفذذظ شذذجر

وشجر من شجور النار وشجر النس

الخ حتى كذرت التعابير من هكا الترتي

ليعبر عنه صاح

تاج

العذذروس كذذل مذذا كذذان أصذذمه واحذذدا وجذذاءا شذ ء يفرقذذه عتفذذرب عهذذو شذذجر وحيذذث انتبهذذوا أهذذل المغذذة إلذذى
تعذذدد اإلشذذارات لممعنذذى الواحذذد لكذذنهت لذذت يذذككروا تعذذدد المعذذان لممفذذرد الواحذذد كمذذا عذ شذذجر عكذذل هذذكا
التعداد ع المعان

وما ينشا من نزاعات داخمية بين الجماعات ع المجتمع يؤدي بشذكل م صذود إلذى

ألفاظ معينة والنطب بها باسمو معين حفز عمى التغهيل لمغات أخرى 19و0-

وهكا الكالت لت يمب استحسانا عند بعض أهل العمت رادين عميه بحجج كذير منها 20و؛

-1ان الحرف لو كانت داللته الصوتية ذابتة لكان اجحذرى أن تتفذب كذل لغذات العذالت بحكذت تشذابه أكذذر
اجصوات اولفهت االعجم الكالت العرب والعكس .
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 -2ان النظرية التفرب بين ما سماا االصوليون المراد االستعمال والمراد الجدي.

 -3واكا كانت الداللة ع الصوت عكيف يفهت المغة من يجدها مكتوبة وليس مسموعة.
حيذث تب ذذى هذذكا المحاولذذة واحذد مذذن المحذذاوالت التذ ترمذ الذذى تعزيذذز مكانذذة المغذة العربيذذة بذذين المغذذات

العالمية وان جميع المغات قد يكون مصدرها واحدا النها تحمل نفس البصمة الصوتية

المبحث الثاني  /امكانية وجود لغة واحدة لمعالم
بعد ان راض الكذير من لغات العالت ارتفعت بعض االصوات وبدا الكذيرون يتوقعون وجذود لغذة واحذد

لمعالت عاين سيكون مكان المغة العربية من اطروحة المغة الموحد .

المطمب االول/العولمة والمغة الموحدة
يكه

ما يهمنا هنا هو إمكانية ان تكون هنا لغذة واحذد لمعذالت وسذنبدأ مذن اراء بعذض عممذاء المغذة حيذث
إبراهيت أنيس ع كتابه المغة ال ومية الى انه قذد تكذون المغذة االنكميزيذة عذ يذوت مذا هذ المغذة االكذذر

تداوال بين شعو العالت وتجمعهت ع التفاهت 21و.

ويشذذير الذذى االمرنفسذذه باجذذتو حيذذث يصذذف االنكميزيذذة بسذذهولة كمماتهذذا ومعجمهذذا وتصذذاريفها ويعذذد كل ذ

سببا كاعيا لتفوقها 22و.

وككل يؤكد روزعمتو انه المجال اال لمغة واحد ع العالت ه االنكميزية 23و.

عيمذ ذذا أشذ ذذار صذ ذذاح

كتذ ذذا

المغذ ذذة واالقتصذ ذذاد الذ ذذى امكانيذ ذذة خمذ ذذب الصذ ذذناعة لمغذ ذذة موحذ ذذد وي صذ ذذد بذ ذذكل

المصطمحات الهندسية والميكانيكية والكهربائية 24و.

وال رابة بان نسمع مذل هكا الكالت عاالجواء مهيئة جدا لما ي ولون وسياسذة الذدول الناط ذة باالنكميزيذة كمهذا

موجهذذة نحذذو هذذكا االمذذر ناهي ذ عذذن السياسذذة التعميميذذة لذذبعض الذذدول العربيذذة و يرهذذا حيذذث تنفذذب امريكذذا
وبريطانيا امواال كبير الجل هذكا الموضذوع والسذيما بعذد انحسذار الهيمنذة مذن قبذل المغذة الفرنسذية عذن كذيذر

من معاقمها الت حصمت عميها وكما نعمت عبر حمالت استعمارية وتمويل ليس بالهين حيذث وصذل االمذر
ميترانوالى اس اط الديون عات  1986عن بعض الدول خالل قمة الفران عونية م ذدارها

بالرئيس الفرنس

شريطة استخدات المغة الفرنسذية عذ التعمذيت لهذكا الذدول 25و لكذن كذل هذكا لذت يجذد نفعذا بذان

 16بميون عران

تحاعظ الفرنسية عمى معاقمها حتى بدات االنكميزية تداهمها ع عرنسا نفسها .

ولكن ما يج
صاح

كتا

ان ي ال ان االنكميزية ععال بدأت باالنتشار حتى وان بدا هكا االنتشار ليس كبي ار كما يصفه
صدات الحضذارات حيذث اسذتبعد ان تكذون هذ

من سكان االرض

26و

لغذة العذالت وهذ االن اليتحذدذون بهذا %92

بيد ان كل المؤشرات تشير لسطوع نجت االنكميزية السيما بعد الذور المعموماتية واعتمذاد الشذبكة العنكبوتيذة

لالنكميزية وككل اصرار الجامعات والمذدارس عمذى ان تكذون الد ارسذة بالمغذة االنكميزيذة وهذكا كمهذا مؤشذرات
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لصذذالح االنكميزيذذة ع ذذد تكذذون انكميزيذذة هنديذذة او انكميزيذذة باكسذذتانية او انكميزيذذة امريكيذذة ولكنهذذا عذ النتيجذذة

تسذذتخدت هذذكا الحذذروف الالتينيذذة وخاصذذة ع ذ المخاطبذذات الرسذذمية واالقتصذذادية التجاريذذة والدوليذذة ال انونيذذة
والعممية البحذية .

وهكا ما زاد عدد المطالبين بوجود لغة موحد وتعزيز عكر المغة العالمية منطم ين من ؛
 -ان تعمت عد لغات مضيعة لموقت.

 -المغة الواحد ستعيد لمعالت الوحد والسالت .

 التعدد المغوي يستنزف كذي ار من المال والسيما إل راض الترجمة 27و.واظن ان كل هكا المؤشرات ليست بصالح المغة العربية ومست بمها.
وبعذذد ايجذذاد المعذذالج الذذدقيب المذذايكرو –بروسيسذذورووتوظيف لغذذة الصذذفر واحذذد عذ كذيذذر مذذن مجذذاالت
الت نيذذة العمميذذة عمذذى ارسذذها الحواسذذي

والهواتذذف الن الذذة بذذدات تظهذذر ع ذ بعذذض المجتمعذذات اسذذتعماالت

واضحة لالعداد الرياضية مستخدمة مع الحروف كاختصارات ع دعاترواجبات الطمبة وهو مادعع بعذض

رجذذاالت الهيئذذة التعميميذذة ع ذ الواليذذات المتحذذد االمريكيذذة لالمتعذذاض والتخذذوف عمذذى مسذذت بل االنكميزيذذة

عيكت الطال مذال؛
I c u b4 d ni8
بدل العبار ؛
I, ll see you befor the night
وهذ ذذو امذ ذذر رح ذ ذ بذ ذذه عذ ذذالت المغويذ ذذات والمسذ ذذانيات ديفيذ ذذد كرسذ ذذتل ليسذ ذذميه المغذ ذذة الذالذذ ذذة ع ذ ذ كتابذ ذذه لغذ ذذة
االنترنت28 .و0

وهذذكا االمذذر الينحصذذر بذذالغر او لغذذة دون اخذذرى ع ذذد شذذاهدت عذ اكذذذر مذذن مكذذان عذ دولذذة االمذذارات

العربية المتحد عند ر بة احدهت بيع محمه او سذيارته يكتذ

عميهذا عبذار  4 selوهذ اختصذار forsel

االنكميزية و الت تعن لمبيع.

بذذل بذذدات المغذذة الرقميذذة واختصذذاراتها تمم ذ عمينذذا لتصذذمن رسذذالة مذذن زميذذل تدريس ذ ع ذ الجامعذذة عبذذر

الهاتف الن ال تبدا

س عو وه اختصار السالت عميكت وطابت ل الفكر وتعاممت بها مع االخرين.

وتصمن رسالة اخرى تهنئة من اوربا مكتوبة باالنكميزية وداللتها عربية؛
Alef mabrok beltawfek
تعن الف مبرو و بالتوعيب.

و هكا االمذمة و يرها اصبحت ظواهروقد كهبت احد ى الباحذات ع مرحمة الماجستيرع جامعة كي قار

الى دراسة الرسائل ال صير عبر الهاتف الن ال .

عهذذل هذذكا المبتكذرات سذذتحل محذذل المغذذات االخذذرى وتصذذبح رمذذو از ومختصذرات يتفذذب عميهذذا العذذالت بشذذكل ال
إرادي دون التعص

الي لغة كانت .........اين الالتينية االن ل د ان رضت او تطورت كما ي ولون.
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إكا لذن نسذتغر عنذذدما يشذير الموريتذذان الذدكتور محمذذد عبذد الحذ عذ كتابذه الظذذاهر المغويذة االصذذل
والتطور والمست بل و الى ان النزوح الى الترميز ع المغة اصبح بدل الكتابذة الصذوتية والذى التوحذد بالمغذة

بدل التنوع ع المغات 29و.

وقذذد يكذذون الذذداعع نفسذذه لمفت ذ الذذديار المص ذرية الشذذيخ الذذدكتور عم ذ جمعذذة عنذذد حضذذورا لمذذؤتمر ع ذ

الجامعذذة العربيذذة خصذذص لمغذذة الطفذذل العربذ عذ عصذذر العولمذذة حيذذث أعتذذى المذذؤتمر بعذذدت قدسذذية المغذذة
العربية بل إن ال رآن م د س ولت يشتمل ال رآن اال عمى اقل من %30من المغة العربية كمذا ككذر الذدكتور

عم جمعة ع المؤتمر 20و.

المطمب الثاني /صناعة المغة الموحدة

اخت ارع لغة االسبرانتو

أنشاها الدكتور لوزميخ رامنهوف المسمت من اصل يهودي عات 1887ت وتعن االسذبرانتو باالسذبان اجمذل

وتتالف من 28حرعا وكان هدعه ان يجعل هكا المغة تدرس بالمدارس ويتفاهت بها الناس لت ل الخصذومات
بينهت والحرو

النجاح.

31و

وقد سب تها محاولة ل س ألمذان يذدعى يوهذان شذميار بمغذة سذماها الفوالبذو ولذت يكتذ

عيمذذا ككذذر الذذدكتورالخطي

لهذا

اسذذتاك المغذذة االنكميزيذذة ع ذ جامعذذة االزهذذر بذذان االسذذبراتنو ابسذذط مذذن أي لغذذة

ح ي يةاك يمكن لدارسيها ان يتعمموها بسهولة  ،حيث ت وت عمى نظات اختيار كممات مستخدمة ع لغتين او

اكذر من المغات اجوربية مذل الفرنسية واجلمانية واالسبانية وااليطالية واالنكميزية ....

وقد استخدمت هكا المغة السوابب والمواحب  prefix & suffixبهدف تغيير معنى الكممة االصمية مذل
 bonaوتعن

حسنو عبعد اضاعة الساب ة  malتصبح  malbonaوتعنذ

المغة  knaboوتصبح بنت بواسطة الالحب  inoأي . knabino

سذ ءو ولفظذة ولذد بهذكا

كما يمكن تكوين الكممات المركبة  compoundsوالكممات المشت ة  derivativesبسهولة كبير.
وتميز كل حالة نهاية معينة:

عاجسماء تنته بذ  –oمذل"  homoير يج ٌل"

والصفات تنته بذ  –aمذل"  bonaحسن"

والظروف تنته بذ  –eمذل"  boneبصور حسنة"

والمصادر المؤولة تنته بذ  i-مذل"  estiأن يكون"
وأععال اجمر تنته بذ  –uمذل" ُ estuكن"

كما تنته جميع الكممات ع حالة الجمع بذ  –jمذل  bonja homojرجال طيبون.
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أما اجععال عإنها تنته ع صيغة المضارع بذ  ، –asوع الماض بذ  ، –isوع المست بل بذ –os

..

32و

ول د أذبتت اإلسبرانتو أهميتها ع تجمعات دولية عديد  .ومذمها مذل المغات االصطناعية اجخرى الت تت

وضعها ع ال رن العشرين  ،مذل لغة "الالتينية دون تصريف

الت ابتكرها جيسي

" Latino Sine Flexione

بينو  Giuseppe Peanoع الع د اجول من ال رن العشرين  ،ولغة نوعيال

Novialالت ابتكرها أوتو يسبرسون  Otto Jespersenع عات  ، 1928ولغة انترجموسا

Interglossaالت ابتدعها النسموت هوجبن  Lancelot Hogbenع عات  ، 1943والت تتكون
من جكور كممات يونانية والتينية  ،مع نظات نحوي يشبه الصينية  ،ولغة انترلنجوا  Interlinguaالت

ابتكرتها جمعية المغات المساعد الدولية International Auxiliary Language Association

ع عات  ، 1951عإن لغة اإلسبرانتو يمكن أن نعدها لغة قيمة كات عائد عظيمة ع المواقف الطارئة .بل
لعل عائدتها تفوب عائد
ب

يرها من المغات االصطناعية

33 .و

ان نشير الى ان هكا المغة حظيت بدعت من الصين وايران بعذد اسذ اط الشذاا وتذت التعامذل واالعتذراف

بها من قبل اليونسكو ويصل عدد الناط ين بها الى االن واحد مميذون حسذ

مذا ن ذل المناهضذون لهذا وقذد

تذذت عذذرض نسذذخة مترجمذذة مذذن ال ذران الك ذريت بمغذذة االسذذبرانتو ع ذ الذذدور السادسذذة عشذذر لمعذذرض مخذذتص

بطهذران وقذذد تذذت ترجمتهذا مذذن قبذذل المتذرجت ايتذذالو تشيوسذ

عذات  1970ناهيذ عذذن اإلكاعذات الناط ذذة بهذذا

والتمفاز ع بعض الدول وصدورنسخة خاصة بهكا المغة مذن موقذع اليذاهو العذالم الذكي عجذزت الذى االن

المغة العربية من ان تكون لها نسخة منه؟او ان تصمد ع اروقذة االمذت المتحذد واظنذه هذكا مذا دعذع شذريف
الشوباش ذ ذ ذ الذ ذ ذذى تذ ذ ذذاليف كتابذ ذ ذذه لتحيا العربيذ ذ ذذة ..........يس ذ ذ ذ ط سذ ذ ذذيبويهو؟

34و

عضذ ذ ذذال عذ ذ ذذن المؤسسذ ذ ذذات

التعميمية مذدارس وجامعذاتو والجمعيذات التذ عاقذت اعذدادها المئذات حيذذث ع ذدت النذدو االولذى لممتحذذدذين

العر بمغة االسبرانتو ع عمان عات .2000

عهذذل يذذاترى سذذتنجح لغذذة االردانذذوو المغذذة الت ذ انشذذاها العرب ذ الميب ذ زيذذن العابذذدين الحاس ذ عذذات 2008
لمناعسة االسبرانتو السيما انها لغة است ت مكوناتها من اكذر من  5000لغة عمى وجه االرض كما يدع

الحاس 35و.

الخاتمة

ولك نكون موضوعيين ع بحذنا هكا عمينا الوقوف عمى ما أذرناا ع الم دمة من أسئمة وهل اجبنا عنها

من خالل البحث؛

ماهو واقع لغتنا العربية ؟
ان لغتنذذا اصذذبحت تعذذان مذذن ت صذذير اهذذل االختصذذاص معهذذا أوال وكل ذ مذذن خذذالل الخمذذل الواضذذح ع ذ

جمذذود مذمذذث العمميذذة التعميميذذة المنذذاهج واالسذذتاك والطالذ و وذانيذذا ت صذذير يذذر اهذذل االختصذذاص ووسذذائل
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االعالت المرئية ومنهجها الواضذح الغيذر مهذتت بواقذع المغذة العربيذة وماي ابذل كذل كلذ مذن بذرود واضذح عذ

سياسذذة الحكومذذات العربيذذة تجذذاا المغذذة مكتفيذذة بذذالمؤتمرات والجوائزلممبذذدعين دون سذذن ال ذوانين والتش ذريعات
لحماية المغة وان وجدت عشكمية ال تطبي ية وهكا كمه اليبشر بخير ع د اصبح طمبة الكميات اليفضمون قست
المغذذة العربيذذة بذذالخميج النهذذت لذذن يحضذوا بفرصذذة عمذذل جيذذد ولذذن يحضذوا بمناص ذ
سياسة الحكومات العربية عما اراا ان عواق

عاليذذة وهذذكا جذذزء مذذن

لغتنا لن تكون حسنة بالمست بل .

وهل يمكن ان تكون هناك لغة موحدة لمعالم ؟
اقذذول نعذذت يمكذذن ان تكذذون هنذذا لغذذة موحذذد لمعذذالت مذذع امكانيذذة احتفذذاظ كذذل شذذع

االمر ليس صعبا تح ي ه لكن باليات الخصها كباحث

بمغتذذه االصذذمية وهذذكا

 -1ال ذرار السياسذ لمحكومذذات بذذان يكذذون هنذذا اتفذاب عمذذى تذذدريس هذذكا المغذذة – بجانذ

المغذذة االت -

عذ ذ ك ذذل م ذذدارس الع ذذالت ومؤسس ذذاته التعميمي ذذة مذمم ذذا توج ذذد االن االنكميزي ذذة والفرنس ذذية و ي ذذرهن م ذذن

المغات.

 -2تذذوعير االم ذوال والذذدعت الموجسذذت كت
خاصةو لنشر هكا المغة .

قرطاسذذية ومجذذالت ووسذذائل تعمذذيت ودورات تدريبيذذة ومعاهذذد

 -3ايجذذاد او االتفذذاب عمذذى لغذذة سذذهمة الذذتعمت تشذذبه االسذذبرانتو خاليذذة مذذن الش ذواك واالسذذتذناءات وتك ذون
كات صمة با م

واشهر لغات العالت .

 -4وان اليضذذع هذذكا المغذذة ع ذذط المغويذذون بذذل يجتمذذع االطبذذاء والمهندسذذون ويضذذعون مصذذطمحاتهت و
ككل االقتصاديون و الفنانون والشعراء والعمال ........الخ من اصحا

المهن الواضذحة المعذالت

ليسمموها مختوما عميها الى المغويين ليضموها مع بعضها البعض لتوزع ع منهج عمم واحد ع
كذل انحذاء العذالت ........وال اظذن ان االمذر صذع

التح ذب السذيما ان الكذل بذدا يبحذث عذن السذذمت

والتعايش كما اننا عمينا ان الننسى ابدا بان المغة كائن مرموب يستحيل وضعه ع وعاء واحد او

الحكت عميه ليسير ع خط محددو 36و.
 -5ممايوجذ

ان تكذذون هنذذا جمعيذذات ومجذذامع عذ كذذل انحذذاء العذذالت تنم ذ هذذكا الكذذائن الحذ بشذذكل

متفذ ذذب عميذ ذذه واال عسذ ذذرعان مذ ذذا ينذ ذذدذر ويتحذ ذذول الذ ذذى عذ ذذد لغذ ذذات ولهجذ ذذات تفرضذ ذذها االيذ ذذدلوجيات

االجتماعية المختمفة.

 -6ال اعت د بان المغة العربية بمناهجها واساليبها الحالية -دون تيسير – تصمح بان تكون لغذة واحذد
لمعالت الن ابناءها ومتخصصيها يجدون صعوبة ع اسذتيفاء جذزء منهذا عكيذف الحذال مذع الشذعو

االخرى ؟
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لكن يب ى العالت يبحث اليوت عن معيار االسهل ع التعمت واالسرع واالكذر انتشا ار عاكا كذان ا سذبحانه

عمينذا اليذوت وتعذالى يحتذرت ر بذات الشذعو ويبعذث الذيهت االنبيذاء بمغذاتهت ولذيس بمغذة معينذة

كبذذاحذين ع ذ هذذكا المجذذال ان نحتذذرت ر بذذات النذذاس بالتواصذذل مذذع يذذرهت وان نجذذد لهذذت الحمذذول الت ذ

تحاعظ عمى عالقاتهت االجتماعية والتواصل مع يرهت من االمت والشعو وهو ما يكذون مفتاحذا لتذوعير

قناعات اكبر لدى االمذت لمولذوج عذ ديانذات ومعت ذدات وذ اعذات مذا تذزال امضذة لذديها الذى االن  .عمذن
المسئول عن كل الغموض ؟

 -0المصادرالعربية :
 -القران الكريم.

 عمى هامش التجديد والتقميد في المغة العربية المعاصرة /ا.د سميمان جبران ط مجمع المغةالعربية حيفا 2227

 -المغة العربية اصل المغات كمها – عبد الرحمن احمد البوريني -ط عمان.

 المغة واالقتصاد – د.فموريان كولماس -ترجمةاحمد عوض –ط عالم المعرفة الكويت. -المغة الموحدة – عالم سبيط النيمي – ط بغداد.

 نظرية المغة الموحدة في الميزان – الشيخ محمد اليعقوبي – النجف االشرف. -النقد المغوي بين التحرر والجمود – د نعمة رحيم العزاوي -ط دار الحرية .

 -1المصادر االنكميزية
David Crystal(the Cambridge Encyclopedia of Linguistics ) .
ترجمة النص الدكتور عماد ابراهيم داوود

 -2البحوث

 -المغةةةة والعولمةةةة (بحةةةث) -د.وليةةةد احمةةةد العنةةةاتي – مةةةؤتمر المغةةةات بجامعةةةة الممةةةك خالةةةد عةةةام

0224هجرية.

 -واقع المغة العربية ومستقبمها  /عبد العزيز الحميد-مجمة الجمعية العممية السعودية لمغة العربية

العدد االول 0227هجري.

 - 2الدوريات

 -جريدة البيان االمارتية الصادرة في .2224/5/05

 جريدة الشرق األوسط  ،العدد  02 ، 02605تموز 2226 -جريدة عكاظ السعودية الصادرة في  25مارس .0773

 -جريدة المدى الثقافية العدد -352تصدر عن دارالمدى بغداد.
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-3روابط ومجالت الكترونية

 ديوان العرب-مجمة – د.عمي القاسمي/23نيسانwww.diwanalarab.com 2225/وكذلك مقالة محمد رشيد ذوق /05اب.2225/

 الضاد في مواجهة الصفر واحد -بحث االستاذة فاطمة الناعوت -اتحاد كتاب االنترنتwww.arab-ewriters.com
 لغة القوة وقوة المغة –بحث ا.د محمد راجي الزغول استاذ المسانيات التطبيقية جامعة اليرموكmembers.fortncity.com
http://
 -مقالة الدكتور عبد الرحمن سميمان منتدى المغات www.alloghat.com

بكمية

 المنظور المغوي لمواكبة الحضارة  -الدكتور /محمود محمد عز الدين قاسم  ،مدرس الجراحةطب قصر العيني  -دكتوراه الجراحة العامة  ، ،موقع العرب نيوز :

http://www.alarabnews.com/alshaab/GIF/10-05-2002/Qasem.htm
 -النشرة الدورية لمجمعية الدولية لممترجمين والمغويين العرب

http://www.wata.cc

 هل تنقرض المغة العربية /الهادي بن محمد النحويhttp://www.awda-dawa.com
 واقع المغة العربية اليوم /الدكتور عمي القاسمي/مجمة الفوانيسhttp://alfawanis.com/alfawanis/index.php

الهوامش - :

 -1واقع المغة العربية اليوت ص. 2

 -2هل تن رض المغة العربية ص.3

-3واقع المغة العربية ومست بمهاص.1
-4ينظركتا

هامش التجديد والت ييد ع المغة العربية المعاصر .

-5جريد الشرب اجوسط  ،العدد  10 ، 10817تموز 0 2008
-6واقع المغة العربية ومست بمها ص2.
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-7المصدر نفسه ص.3

-8ينظرم ال المنظور المغوي لمواكبة الحضار .
-9ينظر واقع المغة العربية ومست بمها ص3.

 -10ينظر كتا

المغة العربية اصل المغات كمها.

 -11ينظر الرابط االلكترون www.mail-archive.com
 -12ينظر مجمة ديوان العر االلكترونية ع / 13ا 2007./

 -13ينظر موقع الجمعية الدولية لممترجمين والمغويين العر /http://www.wata.cc
 -14ينظر المدى الذ اعية ص  10العدد. 570

 -15ينظرم الة الدكتور عبد الرحمن سميمان الرابط االلكترون www.alloghat.com

 -16ينظر David Crystal(the Cambridge Encyclopedia of Linguistics P 6-7
-17المغة الموحد ص 14.

 -18المصدرنفسه ص 14.
-19ينظر المصدرنفسه ص 41.

 -20ينظر كتي

المغة الموحد ع الميزان .

-21ينظر المغة والعولمة ص6.
-22ينظر المصدرنفسه ص 8.

 -23ينظر لغة ال و وقو المغة ص. 9
-24ينظر المغة واالقتصاد ص 44.

-25ينظر لغة ال و وقو المغة ص7.
 -26ينظر المغة والعولمة ص .13

-27ينظر المصدرنفسه ص 7وينظر المغة واالقتصاد ص119.
28ينظر الضاد ع مواجهة الصفر والواحد ص11.-7

-29ينظر صحيفة البيان االمارتية العدد 2006./3/13

-30ينظر م الة د عم ال اسم /ديوان العر .
 -31ينظر بحث الدكتور احمد الخطي
 -32ينظر المصدرنفسه ص.34

-33ينظربحث الدكتور احمد الخطي

جريد عكاظ  27 ،مارس  1995ت  ،ص 34
جريد عكاظ  27 ،مارس  1995ت  ،ص 34
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4.  ينظر الضاد ع مواجهة الصفروالواحد ص-34

2008.  ينظر النشر الدورية لمجمعية الدولية لممترجمين و المغويين العر-35
.63ينظر الن د المغوي بين التحرر والجمود ص-36

The Status of Arabic Language and the Possibility of Having One
Language for the World
Abstract
The research studies the status of the Classical Arabic Language and how the
dialects and other languages began to invade it to an extent that some Arabic
countries established associations to protect Arabic Language.
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The research shows the duplicity of the cultured man and the teacher who is
lost between the language of work and the language of the street. It shows how
our language became a burden on those who study it. Thus, some people called
to facilitate its grammar and vocabulary. Some formal advisory opinions(fatwa)
were issued stating that Quran is protected(by God), not Arabic Language.
The research presents the opinions which claim that Arabic Language is the
root for all languages. This is done by comparisons with utterances from some
alive languages. It also sheds light on some attempts to promote Arabic
Language by regarding that the vocal value of any one letter unifies the
meanings to a level, which can be understood by speakers of different
languages.
The research tackled globalization and its effect on Arabic Language and
other languages. It deals with some invented languages like Al – Asbrantoo and
Al- Ardnoo, and with the possibility that these languages might substitute
Arabic Language and other languages in the way to unify the languages of the
world because language is the main gate for peace and coexistence. Language is
also an ideal way to spread Islam.
The research verified that any language in the world including Arabic is
subject to vanishing. It also verified the possibility of having one language for
the world, and the language is a living being without which there is no existence.
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