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 ةــــــوم النفسانيـــــــوالعل" ة ــــــيالعرب" 

 

 !!اللغة والبشر
  

  
 
 العـراق –أمريكـا  -صـــــادق السامرائــــي. د

      sadiqalsamarrai@gmail.com  

     

  

وينطقونها , ويحترمونها  من الواجب والمسؤولية المصيرية أن يهتم العرب بلغتهم 

لكي ترقى عقولهم وتتهذب نفوسهم  وتنير , ويكتبون  بها بإنضباطية نحوية صارمة 

 أفكارهم

 

 

فاللغة من أهم عالئم حياتها وآليات تفاعلها , وال يمكنها أن تكون موجودات صامتة , البشر مخلوقات لغوية 

 .ولوال اللغة لما تحققت الحياة وتطورت, 

 .والمتحققة بهم, والموجودون فيها , اللغة يكون الناطقون بها  وأنى تكون

 !!فاللغة مرآة أحوال البشر 

وعندما سألت صاحبي الياباني عن , وتعبت من البحث عن شخص يتكلم غير اليابانية , كنت في اليابان 

 !!ونفخر بها وتفخر بنا, فلغتنا تكفينا , الشعب ال يحتاج لغة أخرى : أجابني , السبب 

وتلك حقيقة سلوكية بشرية ذات قيمة حضارية , وهم يتفاخرون بها , فاللغة تتفاخر بأهلها , صعقتني كلماته 

 !!والمجد يتجسد بمجد اللغات, والقوة تكون بقوة اللغات , فالعزة تتحقق بعز اللغات , وإبداعية وإنسانية 

فهم الساطعون , ن سطعت لغاتهم وإنتشرت فإ, واليمكن الفصل بين أحوال األمم والشعوب وأحوال لغاتها 

 .فهم الضعفاء المستعبدون, وإن خبت لغاتهم وضعفت , السائدون 

التي , فالمسيرة البشرية تحدثنا عما ال يحصى من األمم والحضارات , وكم إنقرضت أمم بإنقراض لغاتها 

وقد فككنا رموز بعضها كالسومرية , ها ولهذا تجدنا أمام آثار مكتوبة بلغات نجهل, إندثرت بإندثار لغاتها 

 .والفرعونية وغيرها من األبجديات الغابرة

وتصغيرها عند , وتقليل أهميتها , بإضعافها واإلستهانة بها , ولكي تقضي على األمة عليك بإستهداف لغتها 

جياال مضادة للغتها لكي تلد األمة أ, والسعي نحو لغة أخرى غيرها , ودفعهم لكراهيتها والنيل منها , أهلها 

وتصبح اللغة تراثا أو , حتى لتضيع الهوية والعالمات الفارقة , وتذوب في غيرها من األمم , وتنكر أبجديتها 

 .وبمرور القرون تندثر وتغيب, تأريخا 

وتدمير , وتعجيم ألسنتهم , ويسعى لتغريب أهلها عنها , وما يحصل للغة العربية يصب في هذا اإلتجاه 

وإيهامهم بأن المشكلة في لغتهم , وتغريرهم بإعتماد لغات أخرى غير لغتهم , وتجفيف ينابيع مفرداتهم ,  ثقافتهم

  
تكون اللغة يكون  أنى

والموجودون , الناطقون بها 
 .والمتحققة بهم, فيها 

 !!فاللغة مرآة أحوال البشر 
 

  
 

وهم , اللغة تتفاخر بأهلها 
وتلك حقيقة , يتفاخرون بها 

سلوكية بشرية ذات قيمة 
, حضارية وإبداعية وإنسانية 
, فالعزة تتحقق بعز اللغات 
, والقوة تكون بقوة اللغات 

 !!تجسد بمجد اللغاتوالمجد ي
 

  
 
كم إنقرضت أمم بإنقراض 

فالمسيرة البشرية , لغاتها 
تحدثنا عما ال يحصى من األمم 

التي إندثرت , والحضارات 
بإندثار لغاتها 
 

  
 
لكي تقضي على األمة عليك 

بإضعافها , بإستهداف لغتها 
وتقليل , واإلستهانة بها 
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, والمتهم األول بويالتهم ونواكبهم , فلغتهم هي معين البالء , وعليهم أن يتخلصوا منها لكي يتقدموا ويعاصروا , 

 .وتلك إدعاءات نكراء

 فمن هم العرب بال لغة عربية؟

 ومن هم الفرنسيون بال لغة فرنسية؟

فال توجد مسيرة بشرية , فاللغة لها عالقة صميمية بالوطنية واألمة والحضارة اإلنسانية , وقس على ذلك 

 .متميزة من غير لغة متوافقة معها

إستخرجوا جواهر , وحلقوا في أكوانها المتسعة الشاسعة , والعرب عندما أبحروا في محيطات لغتهم 

 .التي أهلتهم للقيادة والريادة واإلقتدار اإلبداعي األصيل, ت والطاقات الحضارية القدرا

وترعرعت في مستنقعات وجودهم , وخوت أفكارهم , ضعفت عقولهم , وبإبتعاد العرب عن لغتهم  

ود األفعال ومسخرة لرد, عاجزة عن التعبير بلغتها عما فيها , وتحولوا إلى موجودات منفعلة , العواطف السلبية 

 .اإلنعكاسية السيئة النتائج

وينطقونها ويكتبون  , فأن من الواجب والمسؤولية المصيرية أن يهتم العرب بلغتهم  ويحترمونها , وعليه 

 .لكي ترقى عقولهم وتتهذب نفوسهم  وتنير أفكارهم, بها بإنضباطية نحوية صارمة 

 كَروالف واإلنسان فاللغة هي األرض !!  

وتصغيرها عند , أهميتها 
كراهيتها ودفعهم ل, أهلها 

والنيل منها 
  
 
 
ما يحصل للغة العربية يصب 

ويسعى , في هذا اإلتجاه 
وتعجيم , لتغريب أهلها عنها 

, وتدمير ثقافتهم , ألسنتهم 
وتجفيف ينابيع مفرداتهم 
  
 
 

, بإبتعاد العرب عن لغتهم  
وخوت , ضعفت عقولهم 

وترعرعت في , أفكارهم 
مستنقعات وجودهم العواطف 

حولوا إلى وت, السلبية 
عاجزة عن , موجودات منفعلة 

 التعبير بلغتها عما فيها

 
: إرتباط كامل النص  
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