اللغة والقانون
وطور آلياهتا
اللغة وسيلة التواصل بني البشر ،وهي وعاء ألفكارهم ،ومن أجل ذلك اهتم هبا اإلنسانَّ ،
لتصبح قادرة على احتواء كل جديد.
هما يف حياتنا؛ لذلك جند لغة
وإذا كانت اللغة هي حلقة التواصل بني الناس؛ فال َّ
شك أهنا تلعب دورا م ًّ
آَّن َع َربِيًّا لا َعلا ُك ْم
َنزلْنَاهُ قُ ْر ا
الضَّاد قد حظيت أبعظم تكرم ،فهي لغة أهل اجلنة ،ونزل هبا القرآن الكرم قال تعاىل﴿ :إِ اَّن أ َ
تَ ْع ِقلُو َن﴾
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وإن كان هذا هو تكرم هللا هلا؛ فحقًّا علينا أن نوليها كل العناية واالهتمام ،فهي ختتلف عن غريها من
شك أن
اللغات يف أن قواعدها تثل جزءا من معىن العبارة ،وأي خلل يف هذه القواعد يؤدي إىل اختالل املعىن ،وال َّ
أغلب املهن على اختالف ختصصاهتا حباجة إىل استعمال اللغة الصحيحة للوصول إىل مرامها وحتقيق أهدافها ،إذا
كان هذا حال أغلب التخصصات؛ فما ابلنا برجاالت القانون! فإن احتياجهم هلا ُّ
أشد من غريهم.
فكل رجاالت القانون ال غىن هلم عن إجادة اللغة بدرجة تكنهم من القيام بواجباهتم على أكمل وج،،
فاملشر إذا مل يصغ القانون يف لغة صحيحة من حيث الرتكيب والنظم ف قد قيمت ،،وضا اهلدف املرجو من ،،وكذلك
احلال يف القضاء بنوعي ،اجلالس أو الواقف؛ فالقاضي على منصة القضاء حيتاج إىل أن يصوغ أحكام ،بلغة
صحيحة ،والقضاء الواقف (احملامي) حباجة إىل اللغة الصحيحة يف كتابة املذكرات والعقود ،كما جند عضو النيابة
حباجة إليها عند إجراء التحقيقات واملرافعة أمام احملاكم املختصة ،كما حيتاج إليها الباحث القانوين يف أتصيل ،لآلراء
القانونية اليت يعرض هلا.
شك َّأهنا ال تقل أمهية لكل انطق ابلضاد؛
همة لرجاالت القانون ،فال َّ
ويف املقابل إذا كانت اللغة العربية م َّ
فمعرفة شيء من اللغة والنحو ميد اإلنسان مبا يساعده على فهم ما يقرأ ،وإتقان ما يكتب بصورة صحيحة.
فليس امللطلو أن نكون علم اء يف اللغ ة ،ولكن يكفين ا اإلمل ام بقدر ولو بسيط من الثقافة اللغوية
ميكننا من القيام مبهامنا على خري وج،؛ كي نسلم من اللحن أو الوقو يف اخللطأ النحوي أو اإلمالئي الذي قد
وسع يف دراسة اللغة العربية فهذا ميدان املتخصصني فيها.
يؤدي إىل نتائج غري مرضية؛ َّأما التَّ ُّ
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