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املركز الدميقراطي العربي أملانيا – برلني
املركز متعدد التخصصات للبحث يف حسن االداء و التنافسية التابع جلامعة حممد اخلامس بالرباط – املغرب

خمرب اللهجات ومعاجلة الكالم لقسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب والفنون، جامعة أمحد بن بلة- وهران-1 اجلزائر
كلية  الرتبية للعلوم اإلنسانية – جامعة املوصل – العراق
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 :الــنــــــــــــــاشـــــــــر
 

 العربي الديمقراطي املركز

 واالقتصادية والسياسية االستراتيجية للدراسات

 برلين/أملانيا
 

Democratic Arabic Center 

Berlin / Germany 
 

 تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا إصدار بإعادة يسمح ال

 .الناشر من خطي مسبق إذن دون  األشكال، من شكل بأي نقله أو املعلومات استعادة نطاق في

 محفوظة الطبع حقوق  جميع
 

All rights reserved 

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in 

any form or by any means, without the prior written permission of the publisher 

 

 

 العربي الديمقراطي املركز

 برلين/أملانيا واالقتصادية والسياسية االستراتيجية للدراسات
 

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 
 

 اإللكتروني البريد

book@democraticac.de 
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ولـي العلمي االفتراضي ا
َّ
 لـمؤتمـر الـد

 :تحت عنوان
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 امللتقى وال اللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراء ال يتحمل املركز  ورئيس

 وهي ال تعبر بالضرورة عن قناعاتهم، ويبقى أصحاب املداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل املسؤولية القانونية عنها
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 برلين )أملانيا( –ركز الديمقراطي العربي امل

 بالتعاون مع

 العراق-اإلنسانية جامعة املوصلكلية التربية للعلوم 

 املركز متعدد التخصصات للبحث في حسن األداء والتنافسية

 املغرب-جامعة محمد الخامس بالرباط

 كلية اآلداب والفنون -مخبر اللهجات ومعالجة الكالم لقسم اللغة العربية وآدابها

 الجزائر-1جامعة أحمد بن بلة وهران

 

 

 االفتراض ي حول:ينظمون املؤتمر الدولي 

 

 اللغة العربية
 تحديات العصر وآفاق المستقبل

 

Arabic Language 
Current Challenges and Future Prospects 

 

 

 

 

  2021 تموز  – يوليو  11و  10أيام 

 

حاضر املرئي عبر تطبيق
َّ
ة الت   – Zoom إقامة املؤتمر بواسطة تقنيَّ
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 :الرئاسة الشرفية للمؤتمر
جامعة محمد  –مدير املركز متعدد التخصصات للبحث في حسن األداء والتنافسية  :حنيش أ.د. عمر 

 املغرب -الخامس الرباط

 الجزائر -1مديرة مخبر اللهجات ومعالجة الكالم جامعة وهران: أ.د. سعاد بسناس ي

 العراق-عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة املوصل  :أ.د. حازم ذنون إسماعيل

 ايناملا/نيلر ب – يبر علا املركز الديمقراطي يسئر  :عمار شرعان أ.

 

 

 مدير المؤتمر الدولي
 أ.د. الغالي بن لباد جامعة تلمسان/ الجزائر 

 

 المؤتمر:رئيس 
 أ. د. سالم بن لباد جامعة غليزان/الجزائر

 
 

 المستشار العام للمؤتمر: 
 أ.د. محمد جودة املغرب

 
 

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر:
 عيس ى /الجزائرأ.د. عبد الحليم بن 
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 أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر:
 أ.د. هيثم سرحان/ قطر 

 أ.د. حسن ناظم /العراق  

 أ.د. سمير مندي /مصر 

 أ.د. أمينة الشنوفي/ املغرب 

 أ.د. لعموري زاوي/الجزائر  

 أ.د. مهران إيمان /مصر  

 أ.د. حكيمة الخمار /املغرب 

 العبوري/ االمارات أ.د. سامية  

 أ.د. إدريس ولد عتيه/ موريطانيا 

 أ.د. محمد الظريف /املغرب 

 أ.د. وليد العناتي/ األردن 

 أ.د. سعيد شواهنة/ فلسطين 

 أ.د حمو عبد الكريم/الجزائر 

 أ.د. سعيد العوادي /االمارات 

 د. عبد الرحمان زاوي /الجزائر 

 د. هشام بن مختاري/الجزائر 

 د. حيدر عذاب حسين الحسناوي/ جامعه الكاظم  

 د. سعدية بن ستستي/الجزائر 

 د. أرزقي شمون /الجزائر 

 د. عبد القادر قدوري/ الجزائر 

 دة. حورية بن يطو/الجزائر 

 د. جميلة ملوكي /الجزائر 

 د. سارة مصدق/الجزائر 

  مالكي /الجزائرد. سميرة 

 د. سعيد شيبان/الجزائر 
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 إشكالية المؤتمر:
تعرف اللغة العربية في وقتنا هذا تحديا كبيرا، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل 

الجوانب، يحتاج منا لقاءات كثيرة؛ ألن التواصل الحديثة، فأصبح هذا املوضوع مثيرا للبحث، متعدد 

كؤ عليها في عملية اإلعالم  اللغة العربية أضحت أداة فعالة في وسائل االتصال واإلعالم في عصر عوملة، ُيتَّ

والتأثير والتعليم ونقل األخبار، مما أدى إلى تقريب املسافات واألزمنة بين مختلف الثقافات في العالم، 

ية صغيرة. ويعود الفضل في ذلك إلى وسائل اإلعالم واالتصال التي خطت خطوة ليصبح العالم بذلك قر 

كبيرة في عملية التقريب بين شرائح األمة الواحد، أو بين األمم األخرى. كما أن للغة العربية فضال كبيرا في 

في زمن ومكان  تمتين العالقة بين األجيال وربطها بين القديم والحاضر واملستقبل، وبين املجموعة البشرية

مختلفين، فهي مؤسسة اجتماعية بامتياز؛ إذ ال يمكن بناء مجتمع بدونها. وأما التحدي الكبير فيكمن في 

 ضد 
َ
امتالك القوة ملواجهة القدرات العلمية والتقنية والصناعية واالقتصادية، مع ايجاد سبل الحصانة

ي تهدف إلى اكتساح املواقع وفرض هيمنتها، أي تأثيرات سلبية، أو انعكاسات ضارة ألفكار العوملة الت

والبحث عن طرق اقتحام املعاقل التي تمّيز الثقافات والحضارات بعضها عن بعض، واالجتهاد من أجل 

إغناء الحضارة اإلنسانية بالتنّوع الثقافي والتعّدد الحضاري، وإعادة االعتبار والنظر في وضع اللغة العربية 

نت عليه اللغة االنجليزية. إن من أهداف البحث، إعطاء اللغة العربية حقها في في سوق العمل، والذي هيم

عصر العلم والتقانة واملعلوماتية، باعتبارها قواَم الوجود اللغوي املرتبط بشبكة االنترنيت، حتى نصل إلى 

لصيقة تحاور عن بعد حتى يراك اآلخرون وتراهم، ومن ثم ترى ذاتك أنت وهي بعيدة عنك أو »القول: 

 .(14م، ص2008محمود السيد،«)القرب منك 

 :عليه يمكن طرح التساؤالت اآلتية

 ماهي أهم الرهانات التي تواجه اللغة العربية في ظل التحوالت التي عرفها العالم؟ •

ماهي اآلليات العلمية التي ستساهم في االرتقاء باللغة العربية إلى العاملية في عصر هيمنة فيه  •

 اإلنجليزية؟اللغة 

 

 :أهداف المؤتمر

 :يسعى املؤتمر لتحقيق األهداف اآلتية

 .إعطاء اللغة العربية حقها في عصر العلم والتقانة واملعلوماتية •

 .البحث عن السبل العلمية في جعل اللغة العربية وسيلة حوار عاملية •

هل علينا والتكنولوجية محليا وعامليا.السعي لجعل اللغة العربية حاضرة في امليادين االقتصادية  •

 تبني أسلوب 
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 أهمية الموضوع
مية املوضوع في البحث عن استراتيجية علمية ومعرفية من أجل الوصول إلى أهداف امللتقى، تكمل أه

وبذلك نساهم في الرقي باللغة العربية، ورد االعتبار لوجودها في مجاالت مختلفة، وخاصة في الجانب 

 واالقتصادي و...التكنولوجي 

 

 :محاور المؤتمر

 .اللغة العربية والرقمنة -1

 .أزمة املصطلح في اللغة العربية بين التراث اللغوي وتحديات العصر -2

اللغة العربية والوضع املصطلحي في املجاالت املختلفة )االقتصادية، األدبية والنقدية، القانونية،  -3

 .اجتماعية...(

 .والترجمةاللغة العربية  -4

 .اللغة العربية واالعالم -5

 .اللغة العربية واملدونات االلكترونية -6

 .اللغة العربية في اإلبداعات العاملية -7

 تحديات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. -8
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 برنامج المؤتمر االفتراضي الدولي:
آفاق املستقبلتحديات العصر  -اللغة العربية  و

 2021يوليوز / تموز  –جويلية11و 10يومي  املنعقد

 

 

 2021يوليوز 10برنامج اليوم األول للمؤتمر يوم 

 الجلسة االفتتاحية )توقيت غرينتش(:

 

 التوقيت كلمة  

 9.00 األستاذ الدكتور: الغالي بن لباد مدير امللتقى  01

 9.10 رئيس املركز: أ.عمار شرعان 02

األستاذ الدكتور حازم ذنون إسماعيل صالح السبعاوي عميد كلية التربية    03

 العراق-للعلوم اإلنسانية جامعة املوصل

9.20 

املركز متعدد التخصصات للبحث في حسن مدير عمر حنيش األستاذ الدكتور  04

 املغرب-جامعة محمد الخامس بالرباط  األداء والتنافسية

9.30 

سعاد بسناس ي مديرة مخبر اللهجات ومعالجة الكالم جامعة   الدكتورةاألستاذة  05

 الجزائر/1وهران

9.40 

 

 

 

 الجلسة األولى

  التوقيت رئاسة الجلسة: أ.د. الغالي بن لباد

1 
 د. العربي الحضراوي 

 جامعة محمد الخامس الرباط

تقنيات التدريس الرقمية ودورها في تعليم اللغة 

 بغيرهاالعربية للناطقين 
9:50  

2 

 د. فضيلة عبادو

 -جامعة محمد بوضياف

 مسيلة

 حوسبة اللغة، سبيل للنهوض باللغة العربية

نحو إطار جديد لتفعيل اللغة العربية ومواكبتها 

 للعصر الرقمي

10:00  
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3 

 د:العبادي عبد الحق.

جامعة ابن خلدون، تيارت،  

 الجزائر

مستقبل اللغة العربية بين رهان الحوسبة 

 والتحديات املعاصرة.
10:10  

4 
 أ.عبد الحميد درويش الديلمي

 جامعةاألنبار/كلية الزراعة

اللغة العربية من التعليم التقليدي الى التعليم 

 االلكتروني )حوسبة اللغة(
10:20  

5 

باحثة دكتوراه : عبد الالوي 

نجاة  جامعة الدكتور الطاهر 

 موالي/ سعيدة / الجزائر

العربية في ظل توظيف شبكة واقع اللغة 

 التواصل االجتماعي
10:30  

6 

باحث دكتوراه : أحمد عبد 

 الرازق بومخيط

جامعة الجياللي ليابس سيدي 

 بلعباس،الجزائر.

مصطلح البطل بين تجاذبات الّتعّددية 

 الفكرية والعملية الّسردية 
10:40 

7 

 باحثة دكتوراه: مــريــم عـلــوانـــي

"طاهري محــمــد" جــامــعة 

 ببشــــار

حركية املصطلح في اللغة العربية بين 

 األصالة والتجديد
10:50 

8 
 د. نواصر سعيد

 جامعة ادرار/ الجزائر

 اللغة العربية من خالل االنشودة املدرسية
11.00 

9 

 د. ادريس محمد صقر جرادات

مركز السنابل للدراسات 

-والتراث الشعبي في سعير

 فلسطين-الخليل

ترجمة الوثائق العثمانية والتركية إلى اللغة 

 العربية

 في فلسطين ضرورة وطنية وقومية  
11.10 

10 

باحث دكتوراه: محمد األمين 

 حضري 

معهد الترجمة جامعة 

 الجزائر/1وهران

 رقمنة اللغة العربية في ظل تحديات التكنولوجيا

11.20 

11 
 باحثة دكتوراه: بن زهرير بالل

 الجزائر/02جامعة البليدة 

 أثر التعليم االلكتروني في تطوير اللغة العربية
11.30 

 الـــنــقــــا ش
11:40 

 د10مدة 
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 الجلسة الثانية لليوم األول للمؤتمر

 التوقيت د.هشام بن مختاري  رئاسة الجلسة:  

1- 
 د. حاج بنيرد 

 جامعة مولود معمري، الجزائر
 13:00 العربّية ورهان املصطلح العلمي

2- 

Dr. Mahmoud Mousa Ziad 

أستاذ غير متفرغ بجامعة 

 القدس فلسطين

 املصطلح اللساني بين التراث والدرس الحديث

Linguistic term between heritage and 

modern lesson 

13:10 

3- 

 د. فوزية طيب عمارة

جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 

 "الجزائر.

تعليمية اللغة تأثير التداخل اللغوي على 

 العربية

 

13:20 

4- 

 أستاذة بحث :  فطيمة ديلمي

املركز الوطني للبحوث في عصور 

ما قبل التاريخ علم اإلنسان 

 والتاريخ/ الجزائر

 مصطلح االقتباس املفهوم واإلشكاليات

 

 

13:30 

5- 
 الباحث/ فوضيل مولود

 الجزائر -جامعة تامنغست

ِح ِفي 
َ
ل
َ
ْصط

ُ
 امل

ُ
ِة الَعَرِبَيِة أْزَمة

َ
غ
ُّ
 الل

َراِث  -
ُ
َساِني الَجِديِد َوالت ِ

ّ
ِصَراٌع ِبْيَن الَواِفِد الل

ِديِم 
َ
وي الق

َ
غ
ُّ
 -الل

13:40 

6- 

 باحث دكتوراه : هزيل يحي

أبو القاسم  02جامعة الجزائر 

 سعد هللا

املصطلح اللغوي بين العمق التراثي ومعيارية 

 املناهج الحديثة
13:50 

7- 
 العزيز الطالبيالباحث: عبد 

 ــ البلد: املغرب

أزمة املصطلح العروض ي في واقع راهن اللغة 

 العربية
14:00 

 النقــــاش
14:10  

 د10املدة 
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 الجلسة الثالثة  لليوم األول 

 التوقيت  رئاسة الجلسة: د.مصطفاوي مصطفي

01 
Dr.benmokhtari hicham 

 الجزائر/2جامعة وهران

traduction et termeslinguistiquesarabe entre 

désordre et enrichissement 
14.30 

02 
 د. سيفي حياة

 جامعة تلمسان/الجزائر
 14.40 الترجمة العلمية إلى العربية التحديات و الحلول 

03 

 حفيضة  العمريني باحثة :

–جامعة محمد الخامس 

 -الرباط

 مقترحات وحلول  -واقع ترجمة املصطلحات اللسانية 

The reality of translating linguistic terms- 

siggestions and solution 

14.50 

04 
 الدكتور  أرزقي  شمون 

 جامعة بجاية/الجزائر
 اللغة العربية وقضية الترجمة بين الواقع واملأمول 

15:00 

 

05 

 د. عبد النور جميعي

مركز البحث العلمي والّتقني 

غة العربية
ّ
 الجزائر -لتطوير الل

قراءة في املصطلحات العربية "ملعجم مصطلحات 

 "19 -كوفيد
15:10 

6- 

 الباحثة: نرجس بخوش

جامعة األمير عبد القادر 

للعلوم اإلسالمية، قسنطينة/ 

 الجزائر

 15:20 دور الترجمة في الحوار الحضاري 

7- 

 زايديطالب دكتوراه: ملين 

جامعة محمد خيضر بسكرة 

 .الجزائر

دراسة   –ترجمة املصطلح اللساني التعليمي إشكالية 

يمية في الدرس اللغوي املغاربي 
ّ
في مصطلح التعل

 -املعاصر

15:30 

8 

خيرة املهدي  طالب دكتوراه:

 هجالة

 الجزائر/02جامعة البليدة

اللغة العربية والوضع املصطلحي في الحركة الوطنية 

 والثورة الجزائرية

15:40 

 

9 

 د. محمد الطحناوي 

جامعة ابن طفيل، القنيطرة، 

 املغرب.

 اللغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي

 مقاربة رقمية الستخداماتها اللغوية
15.50 

 النقـــــاش
16:00 

 د10مدة
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 2021يوليوز 11جلسات اليوم الثاني للمؤتمر 

 الجلسة األولى لليوم الثاني للمؤتمر

 التوقيت  رئاسة الجلسة: د. لطرش صليحة 

01 

 أ.د. محمد عبد هللا سليمان

جامعة القرآن الكريم وتأصيل 

 -عميد كلية اآلداب  -العلوم 

 السودان

إشكالية املصطلح واملنهج في النقد 

 العربي الحديث

 

8:00 

02 

 د. عاصم زاهي مفلح العطروز

أستاذ األدب والنقد العربي املساعد 

-بالجامعة اإلسالمية بوالية منيسوتا 

 امريكا

تقنيات األبعاد الداللية في 

املصطلح الصوتي والصرفي عند ابن 

 جّني

 بين النظرية والتطبيق

8:10 

03 

 د.شبيشب بوعمامة

الدرجة العلمية: دكتوراه في الترجمة 

 وعلوم النص

اللغة العربية والوضع املصطلحي في 

 مجال الفلسفة
8:20 

04 

 محمد سيف اإلسالم بـــوفالقــــةد. 

 ،الجزائر جامعة عنابة

 

صطلحي
ُ
غة العربية والوضع امل

ُّ
 الل

سانية والّنقدية 
ّ
صطلحات الل

ُ
امل

رجمة
ّ
 وإشكاليات  الت

8:30 

05 
 د. ابن شماني محمد

 الجزائر. جامعة غليزان.
 9:00 املتكلم / املستمع في اللسانيات العربية

06 

 كركوري مباركة حنان د.

بن يوسف بن خّدة  1جامعة الجزائر 

 )الجزائر(

خصوصية املصطلح القانوني في قواعد 

 9:10 )املفاهيم واألبعاد(اللغة العربية

07 
 قادري خضرة. د.

 تيارت. –جامعة ابن خلدون 

الوضع االصطالحي للمكان في النقد 

 .العربي
9:20 

08 
 عرجة آسية طالب دكتورة :

 املدية –جامعة يحيى فارس 

املصطلحات اللغوية التراثية في الدرس 

 اللساني الحديث
9:30 

09 

Shaher Ismael Al Shaher 

Associate Professor 

Sun Yat-Sen University 

 9:40 في جدلية العالقة بين اللغة والسياسة

 النقاش
9:50 

 د10مدة 
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 الجلسة الثانية لليوم الثاني للمؤتمر

 التوقيت رئاسة الجلسة :بن بوزيان محمد

 أ. محمد كوشنان. -1

 املدية/الجزائرجامعة 

 أثر وسائل اإلعالم الحديثة على اللغة العربية
10:10  

 التادلي خولة باحثة في الدكتوراه: -2

جامعة محمد الخامس املغرب، 

 الرباط

 اللغة العربية وواقع التواصل االجتماعي

10:20 

 نعار محمد د. -3

 جامعة ابن خلدون تيارت

مسالك املصطلح النقدي العربي في ضوء 

 لسانيات النص
10:30 

 هأ.عبد السالم موريد -4

 جامعة أدرار/الجزائر

دور لغة الضاد في تطوير العلوم التجريبية 

الحديثة اعتمادا على آيات الذكر الحكيم 

)عالقة اللغة العربية باإلعجاز العلمي 

 القرآني(

10:40 

 د. حفيظة بشارف -5

جامعة الدكتور موالي الطاهر 

 سعيدة/ الجزائر.

غة العربية ودوره في 
ّ
املصطلح النقدي في الل

 10:50 عملية املثاقفة

 محمد سريرد. -6

 جامعة يحيى فارس املدية 

 اللغة العربية والفكر االنساني

 بين ثقافة االرتحال وتحديات الكتابة
11:00 

 هشام مصباح د. -7

 2عبد الحميد مهري قسنطينة

 الجزائر

اللغة العربية في زمن الحداثة وما بعد 

 راهن الحداثة
11:10 

 

 النقاش
11:20 

 د10مدة 
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 الجلسة الثالثة لليوم الثاني 

 رئاسة الجلسة: د . صافية زفنكي

 د. أيمن أحمد علي عبد اللطيف -1

مدير مركز نور للبحث 

 واالستشارات العلمية، مصر

العربية اختالف املنهجية بين تعليم 

 للعرب وأهل اللغات األجنبية

11:40 

 د. منيف أحمد حميدوش -2

كلية اآلداب  -جامعة الفرات  

 الثانية، الحسكة

 اللغة العربية للناطقين بغيرها 

 بين إثبات الوجود ... وأصالة االنتماء

11:50 

 د. محمد العيمش -3

جامعة ابن خلدون ملحقة قصر 

 -الجزائر-تيارت -الشاللة

املشكالت التي تعيق تعليم العربية أهم 

 لغير ناطقيها والحلول املقترحة.

12:00 

 د. السيد محمد السيد جاد هللا -4

محاضر ومدرب مادة القدرات 

)القسم اللفظي( اململكة العربية 

 السعودية

تأثير العوملة الثقافية في تعليم 

 العربية للناطقين بلغات أجنبية

12:10 

 أ. رفيقة سماحي -5

املدرسة العليا لألساتذة بشار/ 

 الجزائر.

تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها  

 بين الواقع واآلفاق.

12:20 

 باحثة في الدكتوراه: قداوي سومية -6

 الجزائر/1جامعة وهران

مظاهر االضطراب في ترجمة املصطلح 

 النقدي العربي الحديث

12:30 

 النقاش

 

12:40 

 د 10املدة 

 بتوقيت غرينتش 13الساعة  الختاميةالجلسة 

 تالوة البيان الختامي والنتائج والتوصيات

 كلمة ختامية لرئيس املؤتمر

 ورئيس اللجنة العلمية

 ورئيس املركز اليمقراطي العربي
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 توصيات المؤتمر
ميدانية إيجاد أرضية علمية تساهم في معالجة املشكالت التي تعصف باملصطلح، بإنجاز دراسات وصفية -1

 للمصطلحات املتعددة الترادف، املستخدمة في الوطن العربي.

التأني في عملية وضع املصطلح وعدم التسرع، وعلى األخص في املصطلحات التي تتميز بنوع من الضبط -2

 الداللي؛ كي يتم تفادي مشكلة الترادف غير البناء.

 العمل على تفعيل اللغة العربية في الفضاء الرقمي.-3

ستحداث أقسام واملخابر الخاصة، تعنى بترجمة الوثائق واملستندات والكتب، كل في مجال تخصصه، ا-4

 وتوحيد مشارب املترجمين.

تشجيع الكفاءات الجديدة التي تصنع تقنيات وتطبيقات لغوية عربية. وإعادة حوسبة اللغة العربية في البرامج -5

 اإللكترونية.

ل اآلخر والتعايش معه، واالبتعاد عن تضخيم الذات التي كانت من أبرز أسباب البعد عن الذاتية ومحاولة تقب-6

 فوض ى املصطلح، فال ينظر كل باحث بعين األفضلية ملصطلحه.

 توظيف مختلف املصطلحات التي تنتجها املجامع والهيئات الفاعلة في ميدان املصطلح.-7

ني وقضاياه، ووضع خطة عمل مشتركة بين الدول في املبادرة إلى انشاء جمعية علمية تعنى باملصطلح اللسا-8

 الوطن العربي.

ضرورة عودة علماء العرب إلى مضامين القرآن الكريم الستنباط الحقائق العلمية منها وتجسيدها على أرض -9

 الواقع، واالستعانة باملتخصصين في لغة القرآن الكريم الفصحى. 

مجاز، اشتقاق...( في صياغة املصطلحات العلمية )ضرورة توظيف ما تتيحه اللغة العربية من وسائل توليدية -10

املستحدثة قبل اللجوء إلى االقتراض اللغوي، وما ينتج عنه من مصطلحات دخيلة أو هجينة أو معّربة. والعمل 

بما يتناسب ومقتضيات العصر، قبل اللجوء إلى على مراعاة املصطلح اللساني العربي القديم، ومحاولة اثرائه 

 اقتراض مصطلحات لسانية أجنبية

االستفادة من االستعمال الحي للمصطلحات العربية املستجدة في مختلف املجاالت العلمية والتقنية في -11

نية على اعداد مدونات املصطلحات التي يمكن توظيفها في انجاز معاجم متخصصة في املجاالت املعنية بصفة آ

 .19غرار ما قام به واضعوا معجم كوفيد

ضرورة التفطن إلى الخلفيات الفلسفية واليتولوجية واملنهجية، فضال عن الخلفيات األيديولوجية التي -12

 تتضمنها املصطلحات األجنبية.

ة نسق لساني ضرورة االلتفاف إلى الجانب املراس ي في اللغة العربية بدال من االلتفات إلى البحث عن صياغ-13

 صوري وعقالني يتعالى على الواقع اللغوي العربي الفعلي ممثال في الصورة األولى الفصيحة.

البحث في السبب واآلليات العلمية الكفيلة بإرجاع هبة اللغة العربية املفقودة والسبل الكفيلة لالرتقاء بها -14

 نحو اللغات السامية.

فرنسين والعربندوة علمية تجمع بين امل اقتراح -15 
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 اللغة العربية للناطقين بغيرها

 بين إثبات الوجود ..... وأصالة االنتماء

Arabic for non-native speakers 

Between the proof of existence ..... and the authenticity of belonging 

 سورية، الحسكة -، جامعة الفرات  1حميدوش منيف أحمدد. 

 monefhamidosh@gmail.comاإللكتروني: البريد 

 امللخص : 

قافِة وللتاريخ،                    
َّ
 وعاٌء للث

َ
 ليست وسيلة  إنَّ اللغة

ُ
 بين اللغة والثقافة، فاللغة

ٌ
فالعالقة وطيدة

ة العربية لها الدور الكبير للتواصل بين الناس فقط، بل هي األداة املهمة لنقل الثقافة ومحتوى الفكر، فاللغ

 والرئيس في ترسيخ الهوية الثقافية لألمة العربية واإلسالمية.

م العربية وتعليمها، باعتبارها حلقة الوصل بين املنهاج والدارس، والسيما عندما 
ُّ
لقد أصبح الوعي بأهمية تعل

 يتعلق األمر بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .

تحديات اللغة العربية أمر مؤلم عندما ننظر بتأمل بسيط إلى الجانب املشرق من حياة لغتنا، إنَّ البحث في 

وجهود العظماء من أبناء اللغة في تنقيتها من الشوائب الفكرية واللغوية ، واالجتماعية ، وعيوب النطق 

لعربية ، حيث وجدنا من واللسان ، فهناك تحديات داخلية وتتمثل في األزمة الحضارية التي تعيشها األمة ا

يدعو إلى هجر هذه اللغة الفصحى واستبدال العاميات املحكية بها، وكذلك ازدواجية اللغة لدى هؤالء، 

وكذا تداخل مستويات اللغة األم الصوتية باملستويات الصوتية للغة املراد تعلمها، هذا باإلضافة إلى تأثر 

م وينقل بعض الجوانب اللغوية إلى اللغة العربية،  وتحديات الدارس الناطق بغير اللغة العربية بلغته األ 

خارجية يمكن التغلب عليها إذا تمسكنا بثوابتنا الثقافية، وقيمنا الدينية، وشخصيتنا القومية، وخصائصنا 

 النفسية واالجتماعية ، وكذلك بقيمنا التاريخية والحضارية . 

ه الدارس الناطق بغير اللغة العربية أثناء تعلمه لها فقمنا وقد عالجت هذه الدراسة أهم املشكالت التي تواج

بتحليل هاته املشكالت وتفسيرها ومعرفة أسبابها، ومن ثم قمنا باقتراح الكثير من السبل والطرق قصد 

معالجتها، واستخدمنا املنهج الوصفي التحليلي، باستقراء األدب التربوي السابق الذي تعرض إلى تعليم 

 ة لغير الناطقين بها. اللغة العربي

 اللغة العربية ، الناطقين بغيرها ، تحديات ، وعاء ، وسيلة . كلمات مفتاحية :

Summary:  

                  Language is a vessel for culture and history, as the relationship between language and 

culture is close. Language is not only a means of communication between people, but rather 

                                                            
 منيف أحمد حميدوش. مدرس . اختصاص الشعر العباس ي ، جامعة الفرات ، كلية اآلداب الثانية ، الحسكة . - 1
 

mailto:monefhamidosh@gmail.com
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an important tool for transmitting culture and the content of thought. The Arabic language has 

a major and main role in establishing the cultural identity of the Arab and Islamic nation. 

Awareness of the importance of learning and teaching Arabic has become a link between the 

curriculum and the student, especially when it comes to teaching Arabic to non-native 

speakers. 

Looking into the challenges of the Arabic language is painful when we look with simple 

contemplation at the bright side of our language’s life, and the efforts of the great people of 

the language to purify it from the intellectual, linguistic, and social defects, and the defects of 

speech and the tongue. There are internal challenges that are represented in the civilizational 

crisis that the Arab nation is experiencing. We found those calling for the abandonment of this 

classical language and the replacement of spoken colloquialisms, as well as the bilingualism 

of the language among these people, as well as the overlap of the phonemic levels of the 

mother tongue with the phonemic levels of the language to be learned, in addition to the 

influence of the student speaking in a language other than Arabic in his mother tongue and 

transferring some linguistic aspects to the Arabic language, And external challenges that can 

be overcome if we adhere to our cultural constants, our religious values, our national 

character, our psychological and social characteristics, as well as our historical and 

civilizational values. 

This study addressed the most important problems facing a student speaking in a language 

other than Arabic while learning them, so we analyzed these problems, explained them and 

found their causes, and then we proposed many ways and methods in order to address them, 

and we used the descriptive and analytical approach, by extrapolating the previous 

educational literature that was exposed to teaching the Arabic language For non-native 

speakers.. 

Key words: Arabic language, non-native speakers, challenges, container, means. 

 املقدمة 

 أسباب اختيار املوضوع : -1

 أهمية موضوع الدراسة : -2

 أهداف موضوع الدراسة : -3

 منهج الدراسة : -4
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 الفصل األول :  اللغة العربية بين اللغات العاملية  -5

 .مكانتها 

 .أهميتها 

 . دورها 

 هاب الناطقين لغير العربية اللغة وتعليم تعلم الفصل الثاني : صعوبات -6

  صعوبات تواجه املعلم 

  صعوبات تواجه املتعلم 

  صعوبة توفر املناهج التدريسية 

  صعوبة اللغة العربية بحد ذاتها على غير الناطقين بها 

 الفصل الثالث :  التحديات التي تواجه اللغة العربية لغير الناطقين بها  -7

  العوملة 

 البرمجيات الحديثة 

  املصطلحات األجنبية 

  ى اللغات األخر 

 بعض الحلول واملقترحات  -8

  ما يخص املعلم 

  ما يخص املتعلم 

  ما يخص املناهج التدريسية 

 الخاتمة  -9

 ثبت املصادر واملراجع  -10

 أسباب اختيار املوضوع :  -1

التعرف على القضايا واإلشكاليات التي تواجه اللغة العربية لغير الناطقين بها مثل الفجوة                            

 عن املعجم
ً
ية ، وعدم وجود محرك بحث عربي ذكي يتعامل بشكل علمي مع خصائص اللغة العربية ، فضال

إشكاليات املسح الضوئي اآللي ، وهي من العمليات املعقدة التي لم تتطور بالنسبة للغة العربية ، هذا 

ة اللغة العربية باإلضافة إلى املساهمة في تطوير وإتاحة املحلل الصرفي ، وهو أداة رئيسة في معالج

بالحاسوب ، هذا إلى جانب تمكين املستخدم العربي من استخدام لغته العربية لكسر حاجز اللغة عن 

 التعرف 
ً
طريق تعريب أسماء النطاقات ، كذلك التعرف على إشكاليات الترجمة وتعريب املصطلحات، وأخيرا
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منة ، وبالتالي إثراء وتدعيم املحتوى العربي على املبادرات واملشاريع اإلستراتيجية العربية في مجال الرق

 ومكوناته اإلبداعية على اإلنترنت

 أهمية موضوع الدراسة :  -2

ها تناقش بعض التحديات العامة التي تواجه اللغة العربية                             تكمن أهمية هذه الدراسة في أنَّ

 عن العوملة والتحديات الخاصة التي تؤثر في اللغة العربية كلغ
ً
ة ثانية ودارسيها من الناطقين بغيرها، فضال

الثقافية وأثرها في الطلبة األجانب خاصة في ظل التغيرات العاملية الجديدة؛ وانتشار ثقافتي االتصاالت 

وترجع أهمية هذه الدراسة إلى استنهاض اللغة العربية وتطويرها، ومن ثم إيجاد آليات   والحاسوب.

 ء املحتوى العربي على اإلنترنت .لتطويرها، وإثرا

 سواء تعدُّ اللغة العربّية من أعرق اللغات على اإلطالق، لها ثقافة وحضارة واسعة، فهي لغة حّية ومعاصرة

ِزيُل رب العاملين نزل  "وجل:  عز هللا يقول  الكريم، القران لغة هي خارجها، أو العربية البلدان داخل
ْ
ن
َ
ت
َ
ُه ل

َّ
ِإن َو

ِبَك 
ْ
ل
َ
وُح األمين على ق  من املنذرين ِبِلَساٍن عربي مبين ِبِه الرُّ

َ
ون

ُ
ك
َ
ِبَك ِلت

ْ
ل
َ
 ( 1" )نزل به الروح األمين على ق

التطرق وخاصة - -كما تنبثق أهمية الدراسة من املوضوع الذي تناقشه، إذ أصبح من الضروري وبكل جرأة

تساعد على النهوض من خالل امللتقيات العلمية واملؤتمرات الدولية إلى دراسة أهم السبل التي من شأنها أن 

باللغة العربية وتطويرها سواء على مستواها املحلي أو العاملي، وسواء بالنسبة ملن يتكلمون بها أو غير 

 الناطقين بها، وكذا مناقشة أهم الطرق الكفيلة بتعليمها خاصة لغير الناطقين بها.

 أهداف موضوع الدراسة : -3

 عالقتها الجيدة بوضوح األهداف تتسم أن والبد تحقيقها، إلى ىيسع غاية من له البدَّ  علمي بحث كل          

 :في اآلتي الحالي البحث أهداف تتمثل الدراسة، ملشكلة واملحددة واملفسرة املباشرة

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز ومعالجة أهم الجوانب املرتبطة بالتحديات التي تحيط بتعليم اللغة العربية 

 سيتم إبراز أهم الصعوبات واملشكالت التي تواجههم أثناء تعلمها.لغير الناطقين بها، حيث 

 توضيح مكانة وأهمية اللغة العربية  

 إبراز أهم الصعوبات التي تقف أمام تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.  

 ما التحديات التي تواجهها اللغة العربية أمام العوملة ؟ 

 تي تقف أمام الذين يريدون تعلمها من غير العرب.الكشف عن أهم املشكالت واملعيقات ال 

 اقتراح بعض الحلول التي يمكن أن تساهم في تذليل صعوبات تعليم وتعلم اللغة العربية. 

تتركز أهداف الدراسة في التعرف على التحديات التي تواجه اللغة العربية في كيفية الحفاظ على االنتماء 

املحافظة على الثقافة العربية اإلسالمية، وصياغة شكل املجتمع اإلنساني والهوية في العصر الرقمي وبالتالي 

كذلك التعرف على الدور املتنامي للغة العربية على الخريطة املعرفية باعتبارها ركيزة أساسية  العربي،

                                                            

 . 193-192الشعراء :  -1
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https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02QGYDLZDJEEJh9KfUfgtQY9oduEg%3A1616541034523&lei=anVaYOnDH4zuUuDJqagC&q=%D9%86%D8%B2%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%82%D9%8E%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%90%D9%83%D9%8E%20%D9%84%D9%90%D8%AA%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D9%90%D9%84%D9%90%D8%B3%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8D%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%86&ved=2ahUKEwjpoILRxMfvAhUMtxQKHeBkCiUQsKwBKAF6BAgVEAI
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ت للمعرفة على اختالف أنواعها وعبر القرون املختلفة وذلك الستيعاب التحديدات وتسخيرها لحل املشكال 

 ملواجهة تحديات التجديدات في األلفية الثالثة.
ً
 وفنيا

ً
 التنموية ، وإعداد نخبة بشرية متميزة تقنيا

 :  منهج الدراسة -4

 علينا انتهاج منهج علمي يضبط خطوات البحث                  
ً
لكي نعطي للبحث صبغته العلمية، كان واجبا

ئج موضوعية. واملعنى العام للمنهج هو األسلوب الذي بطريقة متسلسلة مرتبة تمكننا من الوصول إلى نتا

يقود إلى هدف معين في البحث. وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على املنهج الوصفي الذي يعرف بأنه: طريقة 

، عن طريق جمع معلومات مقننة عن املشكلة وتصنيفها، 
ً
لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا

دقيقة، وذلك أنه األنسب لدراسة هذه الظاهرة لدى مجتمع البحث، والذي وتحليلها، وإخضاعها للدراسة ال

لنا احتكاك مباشر وتفاعل مستمر مع أفراده، كوننا أشرفنا على تدريسهم وعايشنا معهم مشكلة استخدام 

 اللغة وكتابتها وتوظيفها.

 الفصل األول :  اللغة العربية بين اللغات العاملية  -5

 :مكانتها 

عدُّ اللغة العربية ضمن أبرز خمس لغات في العالم وأغناها ثقافة وحضارة، إلى جانب لغات أخرى ت             

كاإلنجليزية واإلسبانية والصينية والفرنسية . فزاد اإلقبال على تعلمها إلى جانب اللغات األجنبية األخرى، 

تعد أهم مقومات الثقافة العربية  من قبل الناطقين بغيرها، في الكثير من البلدان على مستوى العالم، كما 

 بعقيدة األمة ، وهويتها ، لذلك صمدت أكثر من سبعة عشر 
ً
اإلسالمية ، وهي أكثر اللغات اإلنسانية ارتباطا

 على إبداع أبنائها حوالي تسعة قرون.)
ً
 لحضارة أمتها ، وشاهدا

ً
 دليال

ً
 (1قرنا

لى االشتقاق ، وتوليد املعاني ، واأللفاظ ، وقدرتها على إّن اللغة العربية تتميز بقدرتها الفائقة ع          

عة من  التعريب ، واحتواء األلفاظ من اللغات األخرى ،إلى جانب غزارة صيغها ، وكثرة أوزانها ، وهذه الّسِ

املفردات والتراكيب أكسبتها القدرة على التعبير بوضوح وسالسة ، لهذه املكانة الراقية للغة العربية جعل 

ير من الناطقين بغيرها، إلى تعلمها، فأنشأت الكثير من املراكز الدولية سواء في البلدان العربية أو الكث

خارجها، من أجل تعليمها لهؤالء وتعود أسباب تعلمها إلى الكثير من األسباب منها: السياسّية، 

ه ورغم  الجهود املبذولة لتعليمها مازال الكثير والدبلوماسّية، واالقتصادّية، والدينّية، والسياحّية...الخ. إال أنَّ

من العقبات واملشكالت التي تعترض غير الناطقين بالعربية إلى تعلمها، وحتى إلى تعليمها من طرف 

 املختصين.

                                                            

، مكتبة وهبة للطباعة 1ربية لألجانب )من النظرية إلى التطبيق(: فتحي علي يونس. طاملرجع في تعليم اللغة الع -1

 .86، ص 2003والنشر، القاهرة، 
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 فيها؛ ألّنها  
ٌ
غة من االهتمام والعناية، وهذا أمر هللا نافذ

ُ
ة ل  به أيَّ

َ
غة العربية بما لم تحظ

ّ
ولذلك حظيت الل

 القر 
ُ
غة

ُ
غة العربية؛ ألّن هللا جلَّ جالله اختارها من بين ل

ّ
آن الكريم،  وهذا بدوره أعظم شرف وأكبر أهمية لل

غات األرض ليكون بها كالمه الخالد الذي أعجز به من كاَن ومن سيأتي  إلى  قيام الساعة، وال يكوُن هذا 
ُ
ل

غة تحتمل ثقل الكالم اإللهي وقوة 
ّ
 لكون هذه الل

َّ
 ب الرباني. طأالخاإلعجاز إال

 : أهميتها 

ها من أقدم اللغات في العالم وأكملها، وقد عال شأنها بين لغات                إنَّ أهمية اللغِة العربيِة تكمن في أنَّ

ها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، فهي لغة حية قادرة على الفعِل والتفاعِل، وهي الرابط  العالم أجمع ألنَّ

ه األساس ي والعرو  ّدِ
ُ
ة الوثقى التي تربط بين املسلمين في أرجاء املعمورة، فالجهد الكبير واضح والسعي على أش

وفهم أسرارها ونحوها  بين املسلمين، غير العرب واألجانب لتعلم هذه اللغة منذ القرن السابع امليالدي ،

 .وصرفها وذلك للمحافظة على الوحدة الفكرية والعقائدية بين أفراد هذه األمة

لقد ازداد االهتمام باللغة العربية، خاصة من قبل الناطقين بغيرها، فعمل الكثير منهم على تعلمها، وتوسع 

 اإلقبال على تعلمها في جميع أنحاء العالم، وازداد هذا االهتمام خاصة في السنوات األخيرة

 هناك الكثير من العوامل التي أدت بهؤالء إلى تعلمها كر  
ً
غبتهم في اإلشباع العلمي واملعرفي، وكما ذكرنا أنفا

وكذا االطالع على الثقافة العربية وفكرها وتراثها املتنوع واملتعدد، وربما كذلك يرجع إلى عوامل موضوعية 

كالعوملة، التي جعلت من العالم قرية صغيرة ال حدود بين الشعوب، فتحتم على الكثير تعلم العربية، 

 سية وفكرية، وهذا باعتبار أنَّ اللغة هي الوسيلة األرقى لالتصال والحوار.باإلضافة إلى عوامل ثقافية وسيا

غة بشكل عام من أهم ميزات اإلنسان الطبيعية واالجتماعية، وهي الوسيلة األفضل للّتعبير             
ّ
عتبر الل

ُ
ت

غة العربية من أنّ 
ّ
ها أحد مكونات عن املشاعر واالحتياجات الخاصة بالفرد والجماعة، وتأتي أهمية الل

قافات، وهي السبب الرئيس في قيام 
ّ
املجتمع الرئيسية، ومن أهم عوامل البناء في مختلف الحضارات والث

بنة األساسية في عملية  
ّ
غة هو الل

ّ
الّدول وإنشاء املجتمعات املختلفة؛ ألّن الّتواصل الذي يتم عن طريق الل

غة يعبر بشكل كبير
ّ
عن تماسك املجتمع الّناطق بها، واهتمامه بها وبقواعدها،  البناء هذه، وقوة وبالغة الل

وعلومها، وآدابها، وضوابطها، وهذا يعّد أجمل أشكال الرقي في الّتفكير والسلوك لدى املجتمعات املحافظة 

 (1على  لغتها.)

ع
ّ
قافة والهوية الخاصة بالش

ّ
غة العربية إلى العالقة الوطيدة بينها وبين الث

ّ
وب، فهي وسيلة تمتّد أهمية الل

عبر عن تفكير األمم، والوسيلة األولى في نشر ثقافات األمم املختلفة حول العالم، 
ُ
الّتواصل بينهم، وهي التي  ت

                                                            

 ، 2004اللغة العربية وأثرها على وحدة األمة : ناصر الدين األسدي ،  -1
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ميزها 
ُ
شكل هوية األمة الثقافية التي ت

ُ
 التي  ت

ً
غة العربية هي املسؤولة عن كل  هذه األمور فهي  إذا

ّ
وبما أّن الل

 ( 1عن باقي األمم .)

وتتمثل أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في املكانة العاملية التي تبوأتها اللغة العربية في                

العصور القديمة والحديثة؛ حيث جعلت هذه املكانة من تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات األخرى 

ناطقين بغيرها من أنها لغة اإلسالم الذي ضرورة ملحة ومهمة عظمى. وتنبع أهمية تعليم اللغة العربية لل

تدين به شعوب أكثر من أربعين دولة من دول العالم؛ حيث اتخذ اإلسالم من اللغة العربية لسانا له، وأنشأ 

هذا بين اللغة العربية واإلسالم عالقة ترقى فوق كل جدل، وأوجد صالت ال تدفع، وروابط ال تقطع، وأواصر 

العربية، فقد أسهم في تعليمها للناطقين بغيرها في انتشار  اإلسالم اللغةما حفظ ال تنفصم عراها، وبمثل 

  اإلسالم.

وفي العصر الحالي تتمثل أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ بفضل ظهور العالم العربي              

مية، والعسكرية، واالجتماعية، على الساحة العاملية في مختلف املجاالت: السياسية، واالقتصادية، والعل

والدينية، كما أن الوطن العربي أصبح اآلن قوة بشرية لها وزنها، وتأثيرها الفعال في موازين القــوى العاملية، 

 عن انفتاح سوق العالم العربي للعمالة األجنبية، وحرص دول العالم على املشاركة في هذا 
ً
هذا فضـال

 لدول
ً
ة، أو هيئة، أو عالم، أو باحث أجنبي االستغناء عن تعلم اللغة العربية كلغة السوق؛ لذا لم يكن ممكنا

 أجنبية.

 بدور فعال في مواجهة التحديات             
ً
إنَّ تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يمكن أن يسهم أيضا

اللغة العربية الذي  املعاصرة للدين اإلسالمي، والخطة الخفية لنشر الفرقة بين املسلمين بانتزاع حبل

يعتصمون به، وحينئذ يسهل تشويه تعاليم اإلسالم بين من ال يعرفون اللغة العربية. كما يبرز تعليمها 

في كافة ميادين الحياة، فضال عن أن تعليم العربية كلغة أجنبية يمكن أن  العربية واإلسالميةالشخصية 

 ا وإثراء حصيلتها.يسهم بدور فعال في حفظ اللغة نفسها، بل في تطويره

 : دورها 

اللغة العربية البدَّ أن تكون لغة العلم والبحث ، لغة الحديث ، ولغة األدب، أي أنَّ اللغة                            

 إذا كانت اللغة أساس تلك 
َّ
العربية يجب أن تكون شاملة لكل العلوم والفنون واآلداب ، فال توجد حضارة إال

 ويقول هللا عز وجل الحضارة ، وقد ار 
ً
 وثيقا

ً
ا أنزلناه قرآنا ” تبطت اللغة العربية بالقرآن الكريم ارتباطا إنَّ

 لعلكم تعقلون 
ً
 ( 2”)عربيا

وبالنسبة لعاملية اللغة العربية فقد أصبحت هي اللغة العاملية األولى في مختلف العلوم والفنون في عصر 

 الثالث الهجري .ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية منذ القرن 

                                                            

 . 17، ص 2009نشأة اللغة وأهميتها: حاتم علو الطائي .  -2
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وقد نشأت مراكز لدراسة اللغة العربية في باريس وأكسفورد وروما ، وقد أصبحت هذه اللغة لغة الثقافة 

والتجارة ووسيلة االتصاالت الدولية ، وبسبب انتشارها وعامليتها ، قررت الجمعية العامة لألمم املتحدة في 

ربية ضمن اللغات الرسمية املقررة في الجمعية العامة م، إدخال اللغة الع1973جلستها العامة في ديسمبر 

 ( 1ولجانها الرئيسية .)

كما يؤكد ذلك سعد الحاج بكري بأن هللا سبحانه وتعالى شاء للغة العربية أن تكون لغة كتابة الكريم           

 سبحانه وتعالى ، وعلى ذلك فهي ليست مجرد لغة ، وهي ليست محور انتماء قومي ، بل إنَّ فيها كالم هللا

 ( 2،ورسالة اإلسالم للبشر أجمعين .)

 عالقة وطيدة    
ً
 على خريطة املعرفة اإلنسانية ، وقد أقامت اللغة مؤخرا

ً
 بارزا

ً
لقد تبوأت اللغة العربية موقعا

مع الهندسة ،وذلك من خالل هندسة الذكاء االصطناعي ، التي تساهم فيها اللسانيات الحاسوبية 

Computational Linguistics ،بقسط وافر ، كما تنفرد بمثل هذه الشبكة الكثيفة من العالقات املعرفية

وهذا ما يؤكد موقعها على الخريطة املعرفية فهي الركيزة األساسية للمعرفة على اختالف أنواعها ، وكذلك 

ا ، ورقمنة تراثها ، ركيزة الفلسفة عبر القرون ومحور تقنيات املعلومات ، وهندسة معرفتها ، ولغات برمجته

 وإحياء حضارتها .

فكيف نيهئ لغتنا العربية  املعلومات،في هذا الصدد أنَّ اللغة أصبحت أهم العلوم املغذية لتقنيات            

بعد أن صار علم اللغة الحديث يستند إلى الرياضيات ، والهندسة ، واإلحصاء  العوملة؟ خاصةملطالب عصر 

 علم الحاسوب ونظم ، واملنطق ، والبيولوج
ً
ي ، والفسيولوجي ، والسيكولوجي ، والسوسيولوجي ، وأخيرا

 ( 3املعلومات .)

 ألهمية تعليم اللغة العربية في املجتمعات الغربية؛ فقد بدأ االهتمام بتعليم اللغة العربية في جامعات 
ً
ونظرا

” اللغة العربية ألول مرة في جامعة  الدول األجنبية ومدارسها في القرن السابع عشر امليالدي، حينما دخلت

 في إنجلترا، وكان لذلك هدفان أحدهما ديني، واآلخر اقتصادي. ” كامبردج 

                                                            

ية اللغة العربية ومكانتها بين لغات العالم : عبد الكريم خليفة .  دمشق : مجمع اللغة العربية ، املؤتمر السنوي عامل -2

 . 21-20، ص2003أكتوبر  23-20” اللغة العربية في مواجهة املخاطر ” الثاني 

 

ربية : نظرة متكاملة وخطة سعد على الحاج بكري ، توفيق أحمد القصير .التفاعل بين املعلوماتية واللغة الع -1

 (.1996مايو  -1995هـ/ ديسمبر1416ذو الحجة  -)رجب2، ع1مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية ، مج-مستقبلية .

الكويت :  -الثقافة العربية وعصر املعلومات: رؤية ملستقبل الخطاب الثقافي العربي : نبيل علي .  عالم املعرفة . - 3

 .2002، 276فنون واآلداب ، عاملجلس الوطني للثقافة وال
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م، 1974اللغة العربية حديث نسبيا؛ فقد بدأ عام  االهتمام بتعليموفي الواليات املتحدة األمريكية فإنَّ 

يكي ، ومنذ ذلك الوقت ظهر اهتمام متزايد حينما أدخلت العربية في مدرسة اللغات التابعة للجيش األمر 

باللغة العربية؛ وانتشرت مراكز تعليم اللغة العربية بها، كما نظر إلى اللغة العربية على أنها حقل مهم في 

 الدراسات اإلنسانية، ينبغي أن تهتم به مؤسسات التعليم األمريكية. 

 عل
ً
 شديدا

ً
ى تعلم اللغة العربية في البالد العربية واألجنبية؛ وشهد النصف األخير من القرن العشرين إقباال

فتضاعف أعداد دارسيها من غير أبنائها في املدارس والجامعات العربية وغير العربية، وال ريب أنَّ عوامل 

 - :أهمهاكثيرة كانت دافعة إلى هذا اإلقبال، من 

  فة أسرار دستوره القرآن اإلقبال على دراسة اإلسالم؛ لفهم تعاليمه العقدية والشرعية، ومعر

  .الكريم، وسنة نبيه محمد )ص( وفهم سيرته

 .املكانة: العلمية والسياسية التي أحرزتها اللغة العربية في املؤسسات العلمية، والهيئات السياسية 

   الثروة النفطية التي تفجرت في كثير من البالد العربية، أدت إلى توثيق الصالت التجارية بين البلدان

 .جنبيةاأل 

  النهضة املعرفية التي شهدتها البالد العربية بعد استقاللها، بإنشاء املعاهد والجامعات، التي

 من أبناء شعوب العالم الثالث ملواصلة دراستهم
ً
ورغم األهمية الكبيرة لتعليم اللغة العربية  .استقطبت كثيرا

 في 
ً
 كبيرا

ً
نشرها، وتدريسها لغير أبنائها، كما قطع أهل اللغات للناطقين بغيرها، غير أنَّ أهلها لم يقطعوا شوطا

 .األخرى، ولم تدرس دراسة علمية دقيقة

 بها الناطقين لغير العربية اللغة وتعليم تعلم صعوبات الثاني: الفصل- 6

برز لقد شهد منتصف القرن العشرين اهتماما بالغا في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وقد                  

 على املستويين العربي والعاملي، فقد اعتنت جامعات بريطانية وأمريكية بتعليم اللغة 
ً
هذا االهتمام واضحا

 للحصول على بعض الشهادات والوظائف، 
ً
 وأساسيا

ً
 مهما

ً
هناك و العربية وصار تعليمها وتعلمها متطلبا

بها، وقد وفقت الكثير من البلدان في ذلك،  من املحاوالت الجادة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين الكثير

 أن هناك الكثير من العراقيل والصعوبات التي تقف أمام تعلمها 
َّ
 وتعليمها.إال

يدفعنا كعرب للبحث في معرفة معلوماتية  والهوية،وفي العصر الرقمي وما تحتمه دوافع حفظ االنتماء 

لتاريخ الطويل لألمة العربية لن يكون إال باستيعاب فالحفاظ على التراث العربي وا واملقصد،عربية اللغة 

وإثراء املحتوى الرقمي  الكوني،التقنيات الحديثة وتطوير كلُّ ما يسهم في الترويج للثقافة العربية في الفضاء 

 الرقمي.فقدنا وجودنا في العصر  الرقمية، وإاللتحقيق الصحوة اإلبداعية  العربي،
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الهوية ومن خالل الحرص على تعزيز  العربية،تي تحيق بالعرب وتمييع الهوية وفي ظل التحديات واملخاطر ال

تضع نص اإلعالن الصادر عنها من خالل  م،2007فقد كانت القمة العربية في الرياض  الوطني، واالنتماء

هوية تلعب اللغة العربية دور املعبر عن هذه ال مقوماتها، حيثودعم  العربية،العمل الجاد لتحصين الهوية 

 العربية:والحافظة لتراثها. ويمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى املعوقات التي تعترض التعليم والبحث باللغة 

 املعرفة.مشكلة املصطلحات وتوفرها في كل ميادين  –

 العربية.مشكلة توفر الكتب واملؤلفات واملراجع باللغة  –

 نصوص لتيسير القراءة والفهم واالستيعابمشكلة التجهيزات بالحرف العربي وإمكانية تشكيل ال –

  صعوبات تواجه املعلم 

في الحقيقة ال يمكن تعليم اللغة العربية دون وجود معلم، فاملعلم: "هو الحلقة الهامة في التعليم               

 ( 1واملحرك األساس ي في مسار العملية التعليمية، وهو عنصر من أهم عناصر القضية")

 
ً
 في مواجهة التحديات الكبيرة والعامة التي تواجه أمة القرن الحادي والعشرين كما تؤدي  دورا

ً
 وفاعال

ً
 مهما

 كما يقول بعض الدارسين ، األجانب ، والدليل 
ً
 صعبا

ً
ولذلك فإن تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ليس أمرا

وِة اإلسالميِة في جنوب شرق على ذلك انتشارها السريع في البالد التي فتحها املسلمون العرب لنشر الدع

 
ً
نا النواجه صعوبات وتحديات تقف عائقا  ، ولكن هذا ال يعني أنَّ

ً
آسية والتي وجدت هذه الشعوب فيها حلوال

 في وجه املعلم ومن أهم التحديات :

 
ً
ربية ، اإلشكاالت التي تعود إلى اللغة العربية نفسها ، وقد اعترف علماء اللسانيات في شتى البالد الع -أوال

ة في البلدان الناطقة بها ، فمن الطبيعي أن تواجه مشكالت  بأن عملية  تعلم  العربية تواجه صعوبات جمَّ

 عند متعلمي العربية من الناطقين بغيرها .
ً
 أكبر أو أكثر تعقيدا

 
ً
هرة اللغوية من اإلشكاالت التي تتعلق  بعملية التعلم والتعليم في حد ذاتها ، وقد تمَّ دراسة هذه الظا  -ثانيا

: األهداف ، وطرق التدريس ، أجل الوصول إلى أيسر الطرق في تعليم العربية ، وتتمثل في أربعة أوجه 

 واملناهج التعليمية ، وطرائق التقويم  

 
ً
اإلشكاالت التي ترتبط بدارس ي اللغة العربية أنفسهم ، إذ يمتلكون أنظمة لغوية لها خصائصها  -ثالثا

 الختالف الجنسيات الصوتية ، والنح
ً
اللية، والتركيبية ، وهذا أمر طبيعي نظرا وية ، والصرفية ، والدَّ

 ومسالكهم اللغوية واللهجية . 

 
ً
إشكالية وجود املدرس املتخصص الذي يتمتع بصفات تؤهله للقيام بهذه املهمة على أكمل وجه ،  -رابعا

بغيرها  يجب أن تبنى على ما به يتحقق تعميق املفهوم وبناء على ذلك فإن ثقافة معلم اللغة العربية للناطقين 

                                                            

 2012املشكالت الصوتية في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها. دكوري  ماسيري وسمية دفع هللا أحمد ا ألمين. )  -1

 .  10( جامعة املدينة العاملية. ماليزيا. مجلة املجتمع،ص
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اللغوي ، وتنمية املهارات اللغوية لدى الدارسين من خالل تقعيدها ، وتوصيفها بمناهج وطرائق مختلفة ، 

واستمر األمر في دراسة هذه الصعوبات حتى عصرنا الحاضر ، إذ أفرزت ملهارات اللغة العربية  مصنفات 

( وعن عناصر  االستماع واملحادثة والقراءة والكتابةاألربع )  املهارات اللغويةعن  لغوية خاصة  تتحدث

 ( . ومن أبرز تلك الصعوبات:األصوات والنحو والصرف والداللة )   مكونات اللغة العربية

ة ، وإشكاالتها في تع  ليم العربية مسألة االزدواجية بين ) الفصحى والعامية ( وأثرها في الحياة العملية والعلميَّ

 على مستويين مختلفين . 

 مظاهر تعقيد اللغة العربية الفصحى بقوانين نحوية وصرفية أكثر ماتهم املتخصصون وليس الطالب . 

ها من الحروف املصوته ) الحركات(.   ظاهرة الكتابة العربية وخلّوِ

 قضية اإلمالء العربي وتنوعاته في كتابة الهمزة املتطرفة واملتوسطة .  

احة العربية من املعاجم التاريخية املناسبة لتعليم العربية.إشكا   لية املعجم العربي واملعجمية ، وخلو السَّ

ة الثروة   ِ
ّ
 لقل

ً
مسألة القدرة على التعبير الكتابي لدى الطلبة العرب والتي تتميز أحيانا بالضعف نظرا

 املفرداتيه . 

 ، وعدم إبراز جماليات النصوص اللغوية.عرض املادة اللغوية بطريقة تقليدية وحتى تكون صعبة 

عدم استخدام اللغة العربية خارج البيئة الدراسية، فنجد الناطقين بغير العربية وعند خروجهم خارج  

 البيئة الدراسية يسمعون لغة غير التي كانوا يتعلمونها، مما يزيد من صعوبة تعلمها.

قصد الذين يملكون كفاءة عالية في التدريس، وعلى هذا ندرة املتخصصين املؤهلين لتعليم اللغة العربية، ون 

األساس: "إنَّ من أخطر املشكالت التي يعاني منها تعليم العربية لغير الناطقين بها، ندرة وجود املعلم الكفء 

القادر على تكيف األهداف، واملواد التعليمية، وطريقة التدريس مع نوعيات الدارسين وحاجاتهم وحاجات 

 ( 1تي يعيشون فيها")البيئة ال

 حديثة في تدريس اللغة العربية. 
ً
 استخدام الطرق التقليدية في التدريس كالتلقين، وعدم إتباع طرقا

 إهمال مراعاة مستوى الدارسين عند إعداد املناهج مما أدى إلى صعوبة بعضها وسهولة البعض اآلخر. 

 بصورة كافية. عدم وجود مؤسسات تعليمية للغة العربية لغير الناطقين بها 

  صعوبات تواجه املتعلم 

لقد ازداد الطلب على تعلم اللغة العربية من قبل الكثير من األفراد غير الناطقين باللغة                        

:
ً
 أنَّ هناك الكثير من الصعوبات التي تواجههم مثال

َّ
 العربية إال

                                                            
 .307سعودية: مكتبة الرشد، ص، ال، الرياض2011. 1 الناقة. طاملدخل في تدريس النحو: محمود كامل  - 1
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تي تقدم للناطقين بالعربية، فإنَّ معظم املواد يعتمد املتعلم الناطق بغير العربية على نفس الكتب ال 

واملوضوعات الصرفية في كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تقدم للمتعلمين من خالل طرائق 

 التدريس التقليدية املتبعة في تدريس الناطقين بها .

 الختالف لغته األصلية وعاداته ال 
ً
 الناطق استبدال املتعلم بعض األصوات وذلك تبعا

ً
ّنطقية. فمثال

 
ً
باإلنجليزية يبدل صوت الضاد إلى "دال"، والناطق بالتركية يبدل صوت الضاد إلى "زاي"، ونقدم نماذجا

 لبعض األخطاء لدى متعلمي العربية الناطقين باللغات األخرى : 

 من األخطاء الصوتية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخطأ

 رجأنا السيارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رجعنا

 هذه إمارة جميلةــــــــــــــــــــــــــــــ عمارة 

 الفيل هيوان كبير ــــــــــــــــــــــ حيوان 

 ماية عاشوا تحت الهماية ـــــــــــــــ الح

 نذر إلى الهاتف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظر 

ـــ ضخم   هذا الفيل دخم ــــــــــــــــــــــــــ

 من األخطاء في التراكيب النحوية 

 ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الصو    الخطأ 

 الساعة تالته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثة

ـــ العطلة   بدأت عطلة الصيفية ــــــــــــــــ

 
ً
 الساعة التامنه إال تلت ـــــــــــ ثلثا

 
َ
 تغلُب الشجاعة

ُ
 الكترة بتغلب الشجاعة ـــــــــــــــــالكثرة

 من األخطاء في املفردات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     الصواب    الخطأ 

ـــــــــــــــــــ بصديقي  اتصلت في صديقي اليوم ــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــ لكهل عندك أوالد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتوجب علينا شكر هللا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجب 

 هذا منظر ملفت للنظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفت 
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والقواميس، يجد املتعلم الناطق بغير العربية صعوبة في تحديد معاني الكلمات من خالل البحث في املعاجم  

 تعدد معاني الكلمات يسبب صعوبة في فهم املعنى املقصود من النص املقروء  فإنَّ 

في اآلونة األخيرة وفي الحرب الظاملة على سورية برزت قضية الالجئين السوريين في تعلم لغتهم في وظهرت  

 الالجئين ل حصو  دون  تحول  التي العوائق كإحدى اللغوية البلدان التي هاجروا إليها، حيث برزت الصعوبات

 ففي .املنطقة دول  من عدد في مختلفة بطرق  األطفال على الصعوبات هذه التعليم، وتؤثر على السوريين

ل تركيا،
ّ
  اللغة تشك

ً
  عائقا

ً
 ولبنان، األردن وفي .باملدارس السوريين الالجئين أطفال التحاق أمام أساسّيا

 ما العربية، باللغة السوريين الالجئين لأطفا إملام مستويات التعليم عن االنقطاع من سنوات أخفضت

 املنظمات على فتعّين العراق، كردستان في أّما .املدارس في والبقاء النظامي بالتعليم االلتحاق عليهم يصّعب

 تعلم فرص مع التنوع هذا وموازنة الكردية اللغة تنوع بحسب مناهجها تعديل الدولية الحكومية غير

 .يةواإلنكليز  العربية اللغتين

مشكلة ِاختيار املواد اللغوية وتقديمها للمتعلم على أسس غير علمية من حيث الشيوع واألهمية والتدرج  

 (1وغيرها من املعايير التي يجب أن تؤخذ باالعتبار في إعداد املناهج". )

ئية، هي يجد املتعلم غير الناطق بالعربية صعوبة أثناء الكتابة واإلمالء، حيث أنَّ : "الصعوبات اإلمال  

 بالكتابة العربية التي تكون بشكل غير صحيح أو مضبوط" .)
ً
 (2صعوبات ترتبط أساسا

إن: "املتعلم الناطق بغير العربية يجد صعوبة في التعرف على األشكال املختلفة للحروف وكذا صعوبة  

 (3التمييز بين الحروف املتشابهة".)

 في
ً
 عامال

َ
 منظمة اليونيسف اللغة

ً
 للحصول على املوارد الثقافية  اعتبرت مؤخرا

ً
 لكونها أداة

ً
النزاعات نظرا

 في مساعدة الالجئين على مواجهة آثار الخسارة والنزوح 
ً
 محورّيا

ً
 عن الهوية. إذ تؤدي اللغة دورا

ً
واملادية وتعبيرا

 يخبرون به قصصهم ليستمع إليها اآلخرون ويفهموها .
ً
 والصدمات، فتمنحهم صوتا

 التدريسية  صعوبة توفر املناهج 

تؤكد كثير من الدراسات إلى ضعف أداء املؤسسات التربوية والتعليمية العربية في إعداد                           

، ولذلك تمت إعادة النظم التعليمية وتغيير املناهج إلنتاج 
ً
 وتربويا

ً
املعلمين وتأهيل الفتيات والشباب ثقافيا

                                                            

 . 1970 . القاهرة: دار املعارف، 2اختصار املعاجم واهدافه وطرائقه: عائشة عبد الرحمن . ط  -1

 . القاهر: دار الفكر العربي. 1املهارات اللغوية مستوياتها، تدريسها، صعوباتها.  رشدي أحمد طعيمة . ط  -2

 4علي جاسم جاسم.  املجلد راسات للعلوم االنسانية واالجتماعية.تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. مجلة د 3

 .40، ص2014. الجامعة ا ألردنية، 2، العدد 
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، حيث لم يعد التعليم التقليدي هو نفسها وتساير التطور املعرفي والحض
ً
اري للعوملة التي تجري سريعا

املصدر الوحيد للعلم واملعرفة ولم يعد املعلم هو الناقل لها فقط ولكن هناك مصادر متعددة لألدوات 

 املعرفية فعلينا أن نتهيأ لها ونهيأ أبناءنا لها . 

بوية بشكل عام، وأهميته بشكل خاص في ميدان تعليم بالرغم من أهمية الكتاب في العملية التر               

نا نرى في الوقت نفسه أنَّ هذا الكتاب لم يرق في واقعه اآلن إلى مستوى   أنَّ
َّ
اللغة العربية للناطقين بغيرها، إال

ه ال يحقق الرسالة التعليمية الصحيحة املنوطة به، ولقد دفع هذا الكثير من األفراد  تلك األهمية، كما أنَّ

والهيئات إلى املطالبة بضرورة إعداد كتب أساسية؛ لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث نادت 

البحوث والدراسات وارتفعت األصوات في املؤتمرات والندوات التي عقدت منادية بالحاجة الشديدة لهذه 

تنسيق التعريب في الوطن خاصة تحت إشراف مكتب  الكتب. فاملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 
ً
العربي سميت)ندوة تأليف كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها(. ثم قامت املنظمة العربية استجابة

لهذه الندوة بالشروع في تأليف الكتاب األساس ي املعجم الوسيط،  وكذلك  تسمية لجنة من  الخبراء لوضع 

 (1) ليمية املناسبة(.املناهج وتأليف الكتب واختيار املواد التع

وهناك حاجة ماسة إلى إعداد مواد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ حيث إّن املوجود في                

 مقارنة بما هو موجود في اللغات التي اهتم أصحابها بها وبعض ما 
ً
الساحة من هذا النوع من املواد قليل جدا

 وبح
ً
 يعّد قديما

ً
 إلى فئة معينة أو بيئة معينة)هو موجود فعال

ً
ه قد يكون موجها  (.2اجة إلى التطوير كما أنَّ

فيحتاج إعداد مواد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها إلى وقت طويل إلى مسح شامل ملا هو موجود 

 وألنماط وأنواع التدريبات ولضبط تام للمفردات وللتراكيب ولدرجة من التدرج مالئمة. إذ
ً
إنَّ التأليف  فعال

 في هذا النوع يختلف عن غيره يحتاج إلى مزيد من الوقت.

ه ليس باستطاعة كل معلم أن يقوم بمثل هذا النوع من اإلعداد فمعّد هذه املواد البدَّ  ويضاف إلى ذلك أنَّ

 في إعداد مواد تعليم اللغة. و 
ً
 في تعليم العربية لغير الناطقين بها بل خبيرا

ً
حاجة إلى إعداد من أن يكون خبيرا

 املزيد من مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

 من الكتب ولكنها ال تحقق األهداف. فكثير منها غير مناسب وبعضها يحتاج            
ً
بالرغم أّن في الساحة كثيرا

خالف ما في إلى تطوير وتعديل ولكن أين من يتبنى ذلك؟ املؤلفون موجودون والداعم مفقود. وهذا على 

                                                            
  1980آذار  7-4عقدت الندوة بالرباط في الفترة من  العربية،ندوة حول اللغة  1
القاسمي علي، منشورات التقنيات التربوية في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها: د. محمد علي السيد  2

 .8م ص  1991-ه 1411اإليسيسكو 
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 للتطوير 
ً
 يصدر منها كثير من الكتب والسالسل وتخضع دائما

ً
اللغات األخرى وما لديها فاإلنجليزية مثال

 (1والتعديل وإعادة الطبع حتى صارت دور النشر عندهم تتنافس في طبعها ونشرها.)

الكتاب املدرس ي لتعليم العربية  ينبغي أن يختلف الكتاب التعليمي لتعليم العربية لغير الناطقين عن             

 وكنا وما زلنا مع  والوسيلة. ولكنألبنائها من حيث الغرض والبناء 
ً
 طويال

ً
أغفلت هذه الفروق األساسية زمنا

األسف نبعث بالكتب التي نستعملها في مدارسنا العربية إلى البلدان الشقيقة غير العربية التي تطلب 

 سها.مساعدتنا في تعليم لغتنا في مدار 

وبصورة عامة يكمن الفرق الجوهري بين الكتاب املدرس ي املخصص للعرب والكتاب املدرس ي املخصص  

يستعمله تالميذ ينتمون إلى الثقافة ذاتها ويتكلمون اللغة العربية التي يتعلمونها ، أما  األول  لغيرهم في أنَّ 

اللغة العربية، فإذا كان الكتاب األول ينبغي  فيستعمله طالب ال ينتمون إلى الثقافة نفسها وال يعرفون الثاني 

أن يقوم على نتائج التحليل التقابلي للغة العربية الفصحى ولهجة التالميذ ودراسة بيئتهم فإنَّ الكتاب الثاني 

قد يحتاج إلى التحليل التقابلي للغة العربية ولغة التالميذ بحيث تحدد ما تتفق فيه اللغتان، وما تختلفان 

 تفادة من ذلك في معرفة الصعوبات التي يواجهها التلميذ في تعلم تراكيب العربية ونظامها الصوتي.فيه لالس

( 2يعتبر إعداد املواد التعليمية واختيارها من أصعب األمور التي تواجه املسؤولين عن البرامج التعليمية،)

 من العمليتين يحتاج ملجموعة من املعايير والضوابط وا
ً
لشروط واملواصفات التي بدونها تصبح وذلك ألّن أيا

 فهي  كلتاهما عملية غير علمية. وألنَّ عملية إعداد
ً
املواد التعليمية هي في األساس عملية علمية تربوية، إذا

ملجاالت التي ينبغي أن تعالج في املواد  من األسس واملبادئ املستمدة من ا عملية تقوم على مجموعة

نا أمام أمرين فيما يتصل التعليمية. فإن نظرنا إلى مي
ّ
دان تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وجدنا أن

 باملواد التعليمية :

ا أن نختار من املواد والكتب املطروحة في امليدان، وفي هذه الحالة تقابلنا صعوبتان:  -1  إمَّ

  .أوالهما ما ُوّجه إلى كثير من هذه املواد والكتب من انتقادات 

  جود معايير إجرائية متفق عليها لالختيار السليم، واختالف اللغويين في هذه املعايير.وثانيهما عدم و 

                                                            
تعليم العربية بالراديو : رشدي علي عبد الرحمن . مقال في السجل العلمي للندوة العاملية األولى لتعليم العربية  1

م ،  1980ه املوافق  1400 العربية السعوديةلغير الناطقين بها، عمادة شؤون املكتبات، جامعة الرياض، اململكة 
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 م. 2015باكستان. العدد الثاني والعشرون،  -جامعة بنجاب، الهور  القسم العربي،
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ة الدراسات واملمارسات   -2
ّ
ا أن نقوم بإعداد مواد جديدة، وفي هذه الحالة تقابلنا صعوبة تتمثل في قل وإمَّ

 ( 1ا اإلعداد. )العلمية املتفق عليها التي تضع بين أيدينا األسس واملبادئ التي ينبغي أن تحكم هذ

عدُّ نوعية  -3
ُ
 من عناصرها ، وركيزة من ركائزها ، ولذا ت

ً
 من أركان عملية التعلم ، وعنصرا

ً
الكتاب املنهجي يعد ركنا

 الكتاب وجودته أبرز األمور التي تشغل بال املهتمين بحقل تعليم العربية لغير الناطقين بها . 

 لغة العربية لغير الناطقين بها الفصل الثالث :  التحديات التي تواجه ال -  7

   : العوملة 

(.وللعوملة آثارها الثقافية 2العوملة تعني الهيمنة أو السيطرة وتمثل مرحلة أبعد املدى )                        

واالجتماعية املدمرة ألّنها تهمل األبعاد االجتماعية واإلنسانية وزيادة التفكك االجتماعي وهي تقوم على 

ثقافة عاملية واحدة هي)ثقافة السوق(،ومحو الخصوصية الثقافية لشعب من الشعوب وقطع صياغة 

وصل األجيال الحديثة بتراثها وجذور حضارتها  وما فيها من التركيز حتى النجاح الفردي وجمع الثروة 

ية وال يهتم وإضعاف الثقافة  الوطنية ألنَّ  الدور العلمي للعوملة يتناول املشتركات في الحضارة العلم

 بخصوصيات الوطن واملجتمع. 

إنَّ ثقافة العوملة قائمة على الغزو والفرض والضغط وهذا يمكن أن يؤدي إلى كارثة بفعل الهيمنة            

سلطة السوق. سلطة املؤسسة االنتاجية. وهذا الفكر يقودنا الى العوملة وهي التي تستند إلى ثالث قواعد :  

العالم ألنها  على بالسيادة االميركية املتحدة الواليات تحظى( ولذلك تهدف العوملة أن  3.)سلطة رأس املال 

 .تمتلك القوة والتقنية

 من االنشغال بالقيم النبيلة والعوملة              
ً
جزء مهم للهيمنة وتنميط الناس وجعلهم منشغلين بالربح بدال

 تربوية في عقول األجيال ويؤكد على قيم والقيم االنسانية العليا، فمجتمع العوملة الرأس
ً
مالي يكرس أفكارا

الربح ومقدار ما يحقق االنسان من أرباح فهي مصدر سعادته ونجاحه حتى تصبح ظاهرة الربح ظاهرة 

سلوكية ال يمكن الفرار منها. فنماذج السلوك والثقافة االميركية يخترق التربية ويستغل العلم واملعلومات 

اإلعالم من خالل الشركات العمالقة الى فرض النمط التربوي األميركي وأمركة  يثة وأجهزةوالتقنيات الحد

 مظاهر الحياة وسلوك الفرد وحتى التقاليد واأللعاب والفنون ونمط األكل وامللبس واملسكن .

                                                            
د. محمود الناقة  تحليله ، وتقويمه ، الكتاب األساس ي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، إعداده ، 1

 .27م، ص  1983ود. رشدي طعيمة جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

 .3أثر العوملة في املجال التعليمي والتربوي: فالح القريش ي . جريدة الصباح، ص  2

 

 .7ص السابق:املرجع  3
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ها تواجه مجموعة من التحديات من قبل   أنَّ
َّ
قوى العوملة على الرغم مما تقدم من علو شأن اللغة العربية إال

 في تعليمها للطلبة األجانب كلغة 
ً
 ثانية.خصوَصا

إنَّ العوملة اليوم هي من التحديات املعاصرة التي تعرقل أكثر من كل ش يء، وبروز ظاهرة العوملة                 

لتربوي يؤثر في ميدان التعليم كما يؤثر في املجاالت االقتصادية والسياسية، والثقافية ذلك أنَّ النظام ا

 إلى تأثير  التعليمي مرتبط بالعوملة ويحتكم إلى عملية التأثير من
ً
خالل تفاعله مع البيئة املحلية امتدادا

ومن خالل التغيرات العاملية في عالم السياسة واالقتصاد  الواحد،النظام العاملي على أنظمة املجتمع 

 والتطور التكنولوجي الحضاري.

 علىوملة تحمل في طياتها الشكَّ أنَّ الع           
ً
 يرسم معالم  أثارا

ً
 ومنها ما يكون تأثيره مستقبال

ً
ما هو قائم حاليا

نا حتى اآلن لم نَر آثارها بوضوح كامل ألنَّ حركة  الغد وانعكاساتها قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية ولكنَّ

 العوملة لم تكتمل بعد فواصل تطبيقها.

االتصالية واملعلوماتية، أعادت توجيه املسألة لتدخل في إطار ما يسمى بحوار فالعوملة والثورة            

ماسة إلى إعادة النظر  بتنا بحاجة املعرفي، حيثالحضارات، وثقافة التغيير والتأقلم مع متطلبات التطور 

ديات في وعينا لحقيقة أنَّ دخولنا في عصر اقتصاد املعرفة هو السبيل الوحيد لنجاحنا في مواجهة تح

 العوملة .

ولذلك فإنَّ اللغة العربية تقف أمام تحديات تحتاج إلى تكاتف علماء اللغة ، واملختصين بعلم النفس ، وعلم 

االجتماع ، وعلوم تقنيات املعلومات ، باإلضافة إلى جهود وزارات التربية والتعليم ، والجامعات ومراكز 

ليهم العناية بهذه القضية ، فاللغة القومية هي من البحوث والدراسات ، ومجامع اللغة العربية ، فع

 (1املقومات األساسية للشخصية العربية ، والهوية القومية واالنتماء في زمن تحديات العوملة.)

لذلك نشطت األوساط الدولية في طرح قضية العوملة في مجاالت أخرى كالثقافة واملعلوماتية والتجارة ، 

 للعوملة املعلوماتية من خالل ما تمثله هذه الشبكة الدولية وتمثل شبكة اإلنترنت للمعلو 
ً
 دوليا

ً
مات نموذجا

في عوملة املعلومات ، وكذلك آثارها املختلفة على املتعاملين معها ، مستفيدين وعاملين ، فالعوملة فرص 

 (2ومخاطر ، وال ينبغي أن نغفلهما . )

                                                            
.2008 لرفاعي.  االرتقاء باللغة العربية من أجل اإلحياء العربي :  عبد املجيد ا 1

http://www.arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=News&file=article&sid=328,Web2010. 

 

) املحرم 1، ع12مج  -هللا عباس . مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية .ومخاطر .هشام عبد 00العوملة املعلوماتية : فرص  2

 .82م ( ، ص2006هـ/ فبراير ،يوليو1427، جمادى اآلخرة 

http://www.arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=News&file=article&sid=328,Web2010
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 من قبل نظام ا
ً
 فعليا

ً
ّّ هناك خطرا لعوملة ، يهدد وجود الكثير من لغات العالم ، ومن كل ذلك يشهد أّن

ضمن اللغات املهددة اللغة العربية ، وال يخفى أنَّ اللغة العربية )نسبة األمية في الناطقين بها قد يصل إلى 

% ( وظلت عبر تاريخها تستند في قدرتها على البقاء إلى العامل الديني والقومي ، وهاتان الدعامتان اآلن 60

ه يعتبرهما حجر العثرة األبرز في طريقه .)مستهدف  (1تان من قبل نظام العوملة ، ألنَّ

ه ال يوجد بني تحتية قوية للمنظومات  ومن املعوقات والعراقيل التي تواجه العرب في مواجهة العوملة ، أنَّ

 املعلوماتية العربية.

% ، خاصة 4م من اللغات ، إلى أقل من نسبة إنَّ العوملة الثقافية ستقلص الكم الهائل املوجود اليو           

ه لن يبق من اللغات في مواجهة  أنَّ اللغات تتراجع أمام غزو اللغات القومية ، وخاصة اللغة اإلنجليزية ، وأنَّ

م ، غير اللغتين العربية والصينية لخصوصية حضارة كّلٍّ منهما ، ورسوخ قدمهما 2200اللغة اإلنجليزية سنة 

 (2ر السنين .)في املقاومة عب

وهذا أمر فيه نوع من التفاؤل إذا اعتبرنا أنَّ الجانب الديني والقومي هما رديفا الجانب الحضاري وليس         

طرفان نقيضان ، فالدول العربية لديها اإلمكانات الفنية والقدرات البشرية املبدعة ، والقدرات املادية في 

حيد الثقافة العاملية ،وإلغاء الثقافات األخرى ، أي تمركز العالم مواجهة أخطار العوملة التي تسعى إلى تو 

حول قطب واحد وهيمنة أمريكية جديدة ، فهل من حل أمام الزحف العوملي الستعادة املجد الحضاري 

 العربي ؟

أو االنهيار  الحضاري،فالعوملة بإمكانها أن تسمح للشعوب العربية بالنهوض السريع واستعادة املجد 

ونحن العرب نحاول استعادة املجد الحضاري العربي  معها،فهي تهب االزدهار والتقدم ملن يتكيف  يع،السر 

مما يدعم مكانتنا أمام  واللغة،وإشكاالتها والنهوض بالثقافة العربية  العربية،من خالل حل قضايا اللغة 

  والحضاري.األمة املعرفي والثقافي  وإثراء املحتوى العربي ألنَّ في ذلك نهوض اإلنترنت،وعلى ساحة  العالم،

بفعل  نشطة،بل األخطر من ذلك أنَّ اللغة العربية في ظل العوملة وثورة املعلومات تتعرض لحركات تهميش 

الضغوط الهائلة الناجمة عن طغيان اللغة اإلنجليزية على الصعيد السياس ي واالقتصادي والتقني 

                                                            
-اللغة العربية في الفكر العربي من عصر النهضة إلى عصر العوملة . خالد محمد حسين اليوبي . رسالة دكتوراه . 1

 هـ1430جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية ، 

 

اللغة العربية بين الخطر الخارجي والتهميش الداخلي : محمد عبد الحي .مركز الجزيرة للدراسات  2 -1

: -91E1-45A6-DBDE-R/exeres/58679E86http://www.aljazeera.net/N                                  

5803E93946EB.htm,2010  
 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/58679E86-DBDE-45A6-91E1-%205803E93946EB.htm,2010
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/58679E86-DBDE-45A6-91E1-%205803E93946EB.htm,2010
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 قرار منظمة التجارة وهنا علينا أن ندرك مدى خط واملعلوماتي،
ً
 وسياسيا

ً
 وثقافيا

ً
ورة ما يعنيه اقتصاديا

 (1العاملية ) الجات ( بعدم اعتبار اللغة العربية ضمن لغاتها الرسمية. )

 :البرمجيات الحديثة 

لعل أعظم ما أنتجته عبقرية اإلنسان في العصر الحديث هو هذه اآللة العجيبة التي دخلت كل بيت،             

في كل صناعة، ابتداًء بساعة اليد وانتهاًء بمركبات الفضاء. وليست عظمة هذا االختراع في هذا  واشتركت

 في الوظائف التي يؤديها. الِكبتار والالجهاز الذي يسمونه بالحاسوب أو الحا سب أو 

عرَّف في هذا العصر، بل عظمته فيما  
ُ
ها أعرف من أن ت جاء بعده من ونحن هنا في غنى عن التعريف بها؛ ألنَّ

تقنيات تعتمد عليه، فما األقمار الصناعية وثورة االتصاالت والجواالت الذكية التي أصبحت أشبه بكبتارٍّ 

 أحد وجوه هذه العظمة التي جاء بها هذا الجهاز. وألّن هذه اآللة اختراع غربي، وفد إلينا مع ما 
َّ
صغير إال

، فقد جاءنا بلغته وتطبيقاته التي خدمها مخترعوها حملته إلينا التجارة العاملية واألسواق املفتوحة

فجعلوها بلغتهم، وخدموها خير ما يمكن أن تخدم أمة لغتها من خالل مخترعاتها، فترى كل البرامج 

 والتطبيقات واألجهزة مخدومة باللغة اإلنجليزية أكثر من أي لغة أخرى، وال سيما اللغة العربية.

بح جعل هذه الشركات املصنعة للتقنية و أجهزتها وتطبيقاتها تلتفت إلى ولكن السعي املحموم للبيع والر 

 تمتد على  وبرامجها باللغةإنتاج هذه األجهزة وتطبيقاتها 
ً
 وراء الربح في  سوق عربية كبيرة جدا

ً
العربية؛ سعيا

، يعيش فيها ما يزيد على ثالثمئة مليون نسمة، كثير منه
ً
 عربيا

ً
م اآلن يملكون هذه أكثر من اثنين وعشرين بلدا

 ا ألجهزة من كبتار وجوال ذكي و صحون مستقبلة للبث الفضائي وغيرها من التقنيات.

أما بالنسبة ملسايرة اللغة العربية للتجديد واإلبداع في عصر الرقمنة فإنَّ التطور الهائل في ميادين تقنيات 

بيرنتيك ، واألوتوماتيك ، أو ما يسمى اآلن املعلومات واتصاالتها ، ونظم املعلومات ، واإللكترونيك ، والس

بالبيروتيك ، والروبوتيك ، والتليماتيك ، فهذه العلوم الحديثة يطلق عليها علوم التجديد والحداثة ، وهذه 

التجديدات تحدد مكانة كل دولة على الخريطة املعرفية ،ودولنا العربية ،ستكثف جهودها الستيعاب 

 ملواجهة تحديات التجديدات وتسخيرها لحل امل
ً
 وفنيا

ً
شكالت التنموية ، وإعداد نخبة بشرية متميزة تقنيا

                                                            
 .2005 ،318الكويت، ع ،سلسلة عالم املعرفة  حجازي.نادية  على،نبيل  املعرفة.رؤية عربية ملجتمع  الرقمية:الفجوة  1
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 ،وإال حكمت على نفسها بالدخول 
ً
 وإبداعيا

ً
التجديدات في األلفية الثالثة ، التي ال تقبل األمم الضعيفة تقنيا

 (1تحت طائلة االستعمار الجديد من خالل زحف العوملة.)

   : املصطلحات األجنبية 

املصطلح أساس التواصل في مجتمع املعرفة ، هو الحامل ملا يسمى باملحتوى                                              

 للمصطلح تنحسر عن الحياة ، فالعائد االقتصادي  Digital Contentالرقمي 
ً
، واللغة التي ال تعطي اهتماما

قتصادية عن وجود عالقة أساسية بين واالجتماعي للمصطلح كبير للغاية ، حيث تدل الدراسات اال

 استعمال املجتمعات للغتها األم وبين نموها االقتصادي واالجتماعي          

التي يكتبون بها أغلب مفرداتها وتراكيبها رموز اصطالحية يعجز من ال ينتمي إلى فئتهم عن فهمها،  إنَّ اللغة 

ك لن تجد ضالتك فيها.فيها كبريات املعاجم لفهم دالالتها ف وإن استفتيت  إنَّ

فمن املصطلحات التي يطلقها مستعملو اللغة الهجينة على هذه الظاهرة:العربيزي، العرابيزي، العربيزية، 

عربتيني، العربتيني، العربنجليزية، أرابيش، األنجلو عربي، العرنسية، عراب فرانكو، فرانكو أراب، الفرانكو 

لقون عليها أيضا: لغة الشات، لغة الدردشة، لغة الشباب، لغة املوضة، أرابيا، اإليميال، والروشنة، كما يط

لغة العصر، لغة العوملة، لغة الحضارة، لغة األسرار، وقد يضيفونها للمواقع اإللكترونية فيقولون عنها: لغة 

، لغة الفيسبوك ،اللغة الفيسبوكية، لغةالتويتر، لغة اليوتيوب، لغة البريد اإللكتروني، لغة املاسينجر

استعراض ،لغة السكايب، وهذه املصطلحات تتوالد وتتكاثر بازدياد عدد مستعمليها ونوعية املواقع 

 التواصلية.

ويالحظ أن بعض هذه املصطلحات منحوتة من العربية واإلنجليزية، كما في العربنجليزية، أرابيش وبعضها 

نكو أراب، الفرانكو أرابيا)، وبعضها من العربية من العربية والفرنسية، كما في العرنسية، عراب فرانكو، وفرا

The Arabic chat alphabet(.2 )والالتينية، كما في عربتيني، العربتيني، ولغة الشات مثال جاءت مما يسمى  

االختصارات التي يستعملونها فهي كثيرة، وهي معميات شبيهة بطالسم السحرة، وهذه نماذج منها على سبيل  

 ، وتقسم إلى نوعين : املثال ال الحصر
ً
 أيضا

 على مستوى املفردات: -أ

                                                            
حمزة الكتاني .  -قدرة اللغة العربية على مسايرة اإلبداعات والتجديدات في مجال العلوم الطبية والطبيعية . 1

 1/6/2010: تم االطالع عليه  43الرباط : مكتب تنسيق التعريب ، ع -مجلة اللسان العربي ، األلكسو .

http://www.arabization.org.ma/downloads/matalla/43/docs/21.doc. 

 

حمزة الكتاني .  -درة اللغة العربية على مسايرة اإلبداعات والتجديدات في مجال العلوم الطبية والطبيعية .ق 2

 1/6/2010: تم االطالع عليه  43الرباط : مكتب تنسيق التعريب ، ع -مجلة اللسان العربي ، األلكسو .

http://www.arabization.org.ma/downloads/matalla/43/docs/21.doc. 

http://www.arabization.org.ma/downloads/matalla/43/docs/21.doc
http://www.arabization.org.ma/downloads/matalla/43/docs/21.doc
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 Dode:           . دودي( اختصار: عبدهللا(Taal :  . اختصار: تقي الدين )تال( 

 Idk   :  اختصار:  ال أعرفi don't  know Kab :  . اختصار:  كله بأمر هللا 

 Halel  :اختصار: الحمد هلل.                 SMS صية قصيرة.: اختصار: رسالة ن 

 SA M                  .اختصار: ما شاء هللا :jAK : 
ً
 اختصار : جزاكم هللا خيرا

 see you :CU •               .
ً
. hiترجمة: نراك الحقا

ً
 : اختصار: مرحبا

 AA :  . السالم عليكمAssalam Alykom  

أوكي، ثانكس، سوري، فاين،   وهذه سلوى الخالد موظفة ترى أنَّ إدخال كلمات ومصطلحات إنجليزية، مثل

ها مفردات تدور على أسماعنا  هاو آريو؟، آريو شور؟، ماي بي، هاي، باي في كالمها اليومي أمر عادي، ألنَّ

 (1يوميا في املواقف االجتماعية .)

هذا غيض من فيض، وما خفي كان أعظم، وفي حقيقة األمر ما وضع اللغة العربية اليوم إال حالة تراكمية؛ 

ها قد بدأت تفقد رونقها باالستخدام الخاطئ من قبل مستخدمي ولئ ن كانت تتمتع بجمال منقطع النظير، فإنَّ

مواقع التواصل االجتماعي، ألنَّ هذه املواقع تفرض السرعة في أداء اللغة األمر الذي أدى إلى استحداث 

العربي بحيث ما عادوا مفردات غريبة وربما سوقية مما أدى إلى ضعف األداء اللغوي لدى الشباب 

يستخدمون اللغة الرصينة واستبدلوها بلغة ركيكة في مفرداتها وتعابيرها وهي لغة الفرانكو أراب أو العربيزي 

 (2والتي تعد تشويها صريحا للغة العربية.)

 على مستوى النصوص:  -1

لهم: ذهبنا إلى صالة الجمعة، فإنك تعجب مما تقرأه في رسائلهم، مثل قو  النصوص،أما على مستوى                

 .r7naوخطك جميل كصديقتك  فتكتب بالعربيزي كما يلي:   األشياء،واشترينا بعض 

تقرأ:)هال   nshufk, CU soon isA hla 7bibi a5bark wenk ma 9rnaومن نصو هم أيضا نقرأ قولهم: 

ال حبيبي، كيف حالك؟، أين حبيبي أخبارك وينك ما صرنا نشوفك، س ي يوسوون إن شاء هللا وتعني:  )أه

 أنت ؟ لم  نرك منذ زمن، أراك قريًبا إن شاء هللا.

 ومثال بعض النصوص التي جاءت فيه القافية بالعربيزي:

                      Infectionأيا ذا القلب ال تحزن فذاك الحب 

 Injectionفلن تجدي عقاقير ولن تشفيك  

 Directionفكم من عاقل فطن مض ى بالحب 

 Mentionستنكره وتنساه ولن يبقى له 

                                                            
 ومابعدها. 167،219عبد هللا القليص ي: التوليد اللغوي عند القاض ي التنوخي،  1
فتاح الرموز اللغوية في الرسائل النصية أثناء التواصل االجتماعي االفتراض ي: دراسة في الداللة واملعنى ،  بن م 2

 .750خيرة ، وموالي حاج مراد ،ص
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 وال تكتب له 
ً
  Sectionفال تنظم له شعرا

 Selectionوال يحزنك من باعك فقد أخطأت  

 وال تبدي له 
ً
  actionوال تبدي له أ سفا

     exceptionفإن الحب منزلة لبعض الناس 

  tensionفبعض الناس إن هجروا فال حزن وال 

  connectionل ويبقى وبعض الناس إن هجروا يظ

  reactionفوصل الروح له فعل وما أحاله 

  affectionبدعوات بقلب دجى لها أثر وال  

  Passionفإن لم يبق لي ش يء فال حب وال 

  conversionفال أ سف على دنيا  لك وعليك 

 موقع ويكيبيديا ما هو العربيزي؟

 فرنجيةوهذه القصيدة كتبت قافيتها بالخط العربي وكلماتها إ

 أيا ذا القلب ال تحزن           فــــــــذاك الحب إنفيكشن                 

 فلـــــن تجـــــــدي عقاقير           ولــــــــن تشفيك إنجيكشن                 

 فكم مــــن عاقل فطن           مض ى بالحب دايريكشن                 

 ـــــــره وتنســــــــــــــــــــاه             ولـــــــــــــــــــــن يبقى له مينشنستنكــــــــ                

 (1وال يحزنك من باعك           فقد أخطأت سيليكشن )                 

ومن الغرائب التي نجدها عند متعملي هذه اللغة أنهم في الو قت الذي يكيلون فيه التهم للعربية ويصفو نها 

 لعجز تلقاهم يخضعونها للتصريف با

واالشتقاق كما في الفصحى فتسمع في كالمهم أو تقرأ فيما يكتبونه )يأنتر أي: يدخل على شبكة ا إلنترنت، 

ويشيت أي: يقوم، ويفرمط بمعنى: ييهئ الحاسب أو يرتبه ويصفيه من الفيروسات، وربما وظفوا كلمات 

 طنش قب، يروشن أي يخرج على ا مثل:غريبة، 
ً
 غير مفهوم أو يفعل أفعاال

ً
ملألوف، يهيس أي: يقول كالما

ا »غريبة في موقف معين، يأنتخ أي: يتكا سل وال يفعل شيئا، ا ألوكشة أي: البنت الجميلة ويجمع نها 

 (2«.)ألكش

 : اللغات األخرى 

                                                            
 خالد احتفاءأبحاث ودراسات: الندوة التي أقامها املركز بالشراكة مع قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة امللك  1

 .56، الرياض، ص1ط 2014بالعربية في يومها العاملي،

 

 .25املرجع السابق: ص 2
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وإنَّ كلمة املواجهة بين  مستهدفة،أنَّ اللغة العربية  حولنا نرى الدقيق على ما يجري  خالل االطالعمن           

 بين اللغة العربية  رقيقة الاللغة العربية واللغات األخرى هي كلمة 
ً
تمثل حقيقة الصدام الذي وقع فعال

 األجنبية.واللغات 

لقد بدأت املواجهة بين اللغة العربية واللغات األخرى منذ اليوم األول لدخول النفوذ األجنبي إلى قلب األمة 

ه املفتاح لكل حرب  الدقة،تركيز التغريب والغزو الثقافي على اللغة العربية بالغ وكان  العربية، من حيث أنَّ

 القرآن.أو  التاريخ،أو  التراث،أو  الفكر،توجه نحو العقيدة أو 

هولقد كان تركيز النفوذ األجنبي على اللغة العربية هو بمثابة الحرب على القرآن الكريم  إذا نزلت  نفسه، فإنَّ

وكأنه  القرآن،واستمرت على ذلك التنازل جاء اليوم الذي يبدو بيان  هابط،غة إلى مستوى في البيان الل

ويقرأ  الكتابة،وعند ذلك ينفصل القرآن عن لغة  العامة،مختلف وغامض الرتفاعه عن مستوى اللغة 

 جنبي ترمي إلى ( وكانت خطة النفوذ األ 1)العربية. بقاموس ويتحقق هدف النفوذ األجنبي بعزل اللغة 

    العربية.تقديم اللغات األجنبية في األقطار التي يحتلونها على اللغة 

  والدعوة إلى كتابة اللغة العربية بالحروف الالتيني وتشجيعها،تقديم اللهجات واللغات املحلية 

  من هؤالء  الغرب،إيفاد أبناء البلد املحتل للدراسة في بالد 
ً
غة هي الوجه الثاني الل املحتلين بأنَّ إيمانا

ومن هنا كانت الحملة على اللغة الفصحى،  وفكرها،للفكر، وإنَّ من يجيد لغة أمة البد أن يعجب بتاريخها 

ال بل بالعكس يحملون االنتماء للغة الثانية  اهتمام،الشباب ال يحملون للغة أي  فئة منمن خالل تخرج 

مومهم من خالل مقولة " إنَّ اللغة العربية لغتنا هي ملك وانطلقوا ببث س انتمائهم،التي تعلموها وليس من 

 وهدفها. وداللتها، وبنيتها،وهي دعوة خبيثة في محتواها  فيها.ومن حقنا أن نتصرف  لنا،

 من االنتقام تجاوز اللغة 
ً
إنَّ من يتابع اقتحام اللغات األجنبية للغة العربية في مهدها ، يجد في ذلك نوعا

الكريم ، وكان العنوان ) إيقاف اللغة العربية ( ، وجاء هذا املخطط عن طريق القسر ،  العربية إلى القرآن

والتحدي وبفعل عوامل غير طبيعية أقامت السدود أمام نمو اللغة العربية ، وخاصة في املناطق التي انتشر 

فإنَّ ذلك يجعلها ‘ عليها فيها اإلسالم ولذلك نحن مطالبون بأن نحمي لغتنا من اقتحام ألفاظ اللغات األجنبية 

مهلهلة من جمال صنعتها الفريدة ، ونسيجها املنسجم ، فاإلسراف في استخدام الدخيل من اللغات له 

 محاذيره التي يعرفها شيوخ اللغة ، والتحذير من إسقاط حركات اإلعراب .  

 بعض الحلول واملقترحات  -8

  ما يخصُّ املعلم 

                                                            
( ،مطبعة دار 5نور الجندي ، دار االعتصام )على طريق االعتصام اللغة العربية في مواجهة اللغات األخرى : أ 1

 . 6. ص1988البيان ، مصر ، 
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الحلقة الرئيسية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ولحجم هذه يعتبر املعلم كما ذكرنا سابقا 

 املسؤولية املنوطة به، وجب أن يكون هذا املعلم ذا كفاءة عالية، لذلك ينبغي:

 ضرورة التكوين الجيد ملعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وان يكون ملما بكل ما يتعلق بتدريسها. -أ

غير  استراتيجية لتعليمريب املنهي للمدرسين باعتبار إعداد املعلم، مسألة التحسين في مستوى التد -ب

 .الناطقين بالعربية

ضرورة تمكين معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها من إتقان على األقل لغتين أو أكثر إلى جانب  -ت

 اللغة العربية، كاإلنجليزية والصينية مثال.

ناطقين بغيرها على ِاستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينبغي تدريب معلم اللغة العربية لل -ث

وشبكة االنترنت خاصة في تعليم اللغة العربية كلغة حوار وتواصل، وذلك للوصول إلى التراث العربي على 

 أسس أكثر علمية وموضوعية.

ر وهي: معيار تحديد معايير إلعداد معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها موزعة على ثالثة معايي -ج

 اإلعداد اللغوي ومعيار اإلعداد املنهي ومعيار اإلعداد الثقافي.

يجب على اللغة العربية أن تواكب عصر الرقمنة من خالل مشاريع للنهوض بها وإدماجها في العصر  -ح

 حتى ال يشعر اإلنسان العربي بالعزلة الفكرية عن الحياة والحداثة بطريقة ال تسمح له بمواكبة الرقمي،

 عصر العوملة.

ونستطيع النهوض  الرقمية،يجب أن نواجه التدفق املعلوماتي بتدفق عربي حتى نعبر الفجوة  -خ

 لنؤكد دخولنا قرن اقتصاد املعرفة. لها،السريع ونكون منتجين للمعرفة وليس مستهلكين 

  -د
ً
ذي أطلقته وبالتالي فمشروع ذاكرة العالم ال لتطويرها، مضاعفة،تستحق اللغة العربية منا جهودا

، وكما يشير عبد املجيد الرفاعي أن على أبناء )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

فالتراث العربي كنز نادر يجب صيانته والحفاظ عليه من أجل  العاملي،العربية املحافظة على هذا التراث 

 .الحفاظ على الثروة الثقافية العربية

 وتعريف األجيال الجديدة بها . العربي،كرة التراثية اإلجمالية لشعوب العالم الحفاظ على الذا -ذ

يجب االلتزام بالتحدث باللغة العربية في املحافل الدولية واملباحثات واملؤتمرات الصحفية لتأكيد  -ر

 االنتماء الوطني ، وتعزيز التمسك بالهوية ، وإعادة املكانة الحضارية للغة العربية .

  ودوافعهم. وأهدافهم، واالجتماعية،رسين الثقافية واللغوية خلفية املد -ز

 بالعربية الناطق غير املتعلم يخص ما: 

علمية من خالل بذل الكثير من الجهود  -أ   مثل:قيام املتعلم ببعض األنشطة التعليمية التَّ
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 تصفح القرآن الكريم، ومحاولة تدارسه. -

 العربية الفصحى.متابعة الفضائيات التي تبث برامجها باللغة  -

تصفح شبكات االنترنت، والتفاعل مع شبكات التواصل االجتماعي من خالل املحادثات الكتابية  -

 عبر وسائل التواصل االجتماعي، مع الناطقين باللغة العربّية.

مراعاة التكامل في شخصية املتعلم في املجاالت الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية، حيث يجب  -ب

 ما يقدم له قدر اإلمكان من الجوانب الثالثة )املعرفي والوجداني والنفس ي والحركي(. تناول 

التدرج في معرفة الكلمات، واملصطلحات القريبة من بيئته، واملالصقة لحياته اليومّية، كاملنزل ومكّوناته،  -ت

 كوناته.وأثاثه، واألرض وما عليها، والحيوانات وأنواعها، واألطعمة وأصنافها، والسوق وم

 اعتماد نمط الحوار واملحادثة، وذلك بتفعيل ما تّم تعلمه من مفرداتٍّ ومصطلحاتٍّ .  -ث

 انتماء الطالب لخلفيات لغوية وثقافية متعددة . -ج

 ضعف تجاوب الطالب مع املدرس ، وعدم مشاركتهم لألنشطة التعليمية .  -ح

 وية الحديثة . ضعف بعض املدرسين في مهارات اللغة وعناصرها. وبعض الجوانب الترب -خ

 مشكالت في تعلم النحو والصرف ، والكتابة ، واإلمالء  -د

  : ما يخص املناهج التدريسية 

االهتمام باملعالجة اآللية للغة العربية ، وتعريب نظم التشغيل ، وتصميم لغات برمجة عربية ،واالستعداد  -أ

 مثمرة في
ً
 ، مثل الصرف  للدخول إلى عصر الترجمة اآللية ، ويؤكد بأنَّ هناك جهودا

ً
معالجة اللغة العربية آليا

 ، يمكن 
ً
 وحاسوبيا

ً
اآللي ، واإلعراب اآللي ، والتشكيل التلقائي ، بناء قواعد البيانات املعجمية  فالعربية لغويا

تندرج في إطارها كثير من اللغات األخرى ،  Supersetالنظر إليها بلغة الرياضيات الحديثة على أنها فئة عليا 

 خاصة من هذه الفئة العليا. كحالة 

 والحديثة الالزمة التكنولوجية بالوسائل مزودة بها الناطقين لغير العربية اللغة لتعليم خاصة معاهد إنشاء -ب

 .والبصرية السمعية منها

 واقع تعليم من وتجارب دراسات على مبنية بها الناطقين لغير العربية اللغة بتعليم خاصة مناهج إعداد -ت

 . األخرى  اللغات تعليم واقع من بدال العربية

 بالعربية الناطق غير املتعلم على يصعب التي الكلمة معنى عن العربية املعاجم في البحث صعوبة تذليل -ث

 التعلم من األولى في  املراحل وخاصة صعب األمر وهذا وجذرها الكلمة مادة يحدد أن يستلزم ذلك ألن فهمها

 .بغيرها الناطقينب الخاص املعجم باستخدام ذلك ويكون 

 .بغيرها للناطقين العربية اللغة تدريس في اإللكتروني بالتعليم يسمى ما وتوفير وتوسيع تطبيق -ج
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غات  -ح
ّ
من أكبر الّتحديات التي  واجهتها العربية هو ثباتها وانتصارها على عامل الزمن والتطور، في  حين أّن الل

 ر عبر الزمن.األخرى مثل اإلنجليزية قد تطورت واختلفت بشكل كبي

 الخاتمة -9

اللغة العربية هي مستودع كنوز األمة ، وجسرها للعبور من املاض ي إلى الحاضر إلى املستقبل ، فاللغة هي 

 سر كيان األمم ، وعنوان وجودها ، والطريق إلى التالحم والتواصل الفكري مع اآلخرين .

ل اللغة العربية وذلك لتغطية املتغيرات ملا إنَّ مجتمع املعرفة يؤكد على خلق أساليب حديثة في استعما

يسمى بالصناعات اللغوية أو تقنيات اللغة .حرص الناطقون بغير اللغة العربية على دراسة هذه اللغة، 

والتعرف على مفرداتها ومعانيها وقواعدها وكل ما يتعلق بها، فظهر ما يسمى ب "تعليم اللغة العربية 

العلم قد ساعد على تفعيل دور اللغة العربية في مواجهة التحديات، للناطقين بغيرها"، فظهور هذا 

وانتشارها خاصة بين املسلمين غير العرب، فساعدهم على فهم أمور دينهم، فهي منبع القرآن الكريم والسنة 

 النبوية الشريفة.
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  اختالف املنهجية بين تعليم العربية للعرب وأهل اللغات األجنبية

Methodology Difference between Teaching Arabic to Arabs and Non-native Speakers 
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 امللخص:

ية( يستهدف هذا البحث املعنون بـ)اختالف املنهجية بين تعليم العربية للعرب وأهل اللغات األجنب

بيان مشكالت تعليم القواعد لغير الناطقين بالعربية، وتقديم حلول واقتراحات تزيل تلك املشكالت، 

يكتسب هذا البحث أهميته من أهمية مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وال يخفى أن قطاًعا كبيًرا 

ام شريعة اإلسالم ورسالته الخالدة؛ ومن هنا من هذا املجال إنما يستهدف معرفة الدين، والوقوف على أحك

يكتسب البحث أهميته من أهمية الدين في حياتنا، وأهمية العربية نفسها بوصفها وعاء هذه الرسالة 

 .الخاتمة، عالوة على ما يعكسه انتشارها من سيادة العرب وعزهم

تقديرات والتأويالت وقد انطلق الباحث من عدة فرضيات؛ أهمها أن التقعيد العربي مملوء بال

واالفتراضات التي ال تتناسب مع طبيعة اللغة ووظيفتها، وأن الدارس غير الناطق بالعربية يحتاج إلى املمارسة 

 .أكثر من حاجته على التحليالت والتقديرات

ولتحقيق أهداف البحث استعان الباحث باملنهج الوصفي التحليلي الذي يرصد الظواهر؛ تمهيًدا 

تفسيرها، ومحاولة الحصول منها على نتائج تتسم باملوضوعية والقياس، عالوة على املنهج املقارن لتحليلها و 

 .الذي يوازن بين ظاهرتين أو أكثر؛ بغية الوقوف على أوجه التمايز والتشابه؛ إلصدار أحكام موضوعية عليها

فتراض في التقعيد العربي وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج؛ أهمها: أن التقدير والتأويل واال 

أمور تمثل مشكلة مستعصية لدى الدارسين الناطقين بغير العربية، وأن أبواب النحو والصرف والبالغة 

تحتاج إلى رؤية جديدة تناسب هذا املجال، وترجع مرة أخرى باللغة إلى طبيعتها الوصفية ونزعتها الوظيفية 

 .االستعمالية

أهمها أنه من األهمية بمكان عند وضع مناهج اللغة العربية لغير  وقد اتخذ البحث بعض التوصيات؛

الناطقين بها أن يؤخذ في االعتبار أنهم فئة تحتاج إلى منهجية مختلفة في التعامل، وأن املناسب لهم ربط 

 اللغة باالستعمال، والبعد بها عن التكلف والتأويل واالفتراض.

 تعليمية. –املنهجية  –املنهج  –النحو الوظيفي  –قين بغيرها تعليم العربية للناطالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The study aims to clarify the problems of teaching Arabic grammar to non-native speakers 

and provide solutions and suggestions that remove these problems. The importance of the 

mailto:alawaamry@gmail.com


 الجزء األول                                                        تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي  44

study lies in the importance of teaching Arabic to non-native speakers besides its role in 

learning Islam, its law provisions and immortal message.  Thus, its importance connects to the 

importance of Islam in our lives, the importance of Arabic as the language of Quraan and 

spreading it as a symbol of Arab's sovereignty and glory. 

The hypothesis of the study represents that  Arabic teaching methodology is full of 

estimations, interpretations and assumptions that never suit the nature and function of Arabic. 

Moreover,  the non-native speaker needs practice more than interpretations and assumptions.  

To achieve the aims of the study, the researcher used a descriptive-analytical approach to 

monitor, analyze and interpret the phenomenon to get subjective and measurable results, 

besides the comparative approach to compare and contrast two or more phenomena to gain 

objective judgment about them.  

The study concluded that estimations, interpretations and assumptions in Arabic teaching 

methodology represent an intractable problem for non-native learners and that grammar,  

morphology and rhetoric need a new vision that suits this field and returns language to its 

nature and functional use. 

The study recommends the importance of considering non-native learners when 

establishing  Arabic language curricula that they need a different methodology to deal with 

them, the importance of linking language to usage and being away from affectation, 

interpretation and assumptions. 

Key words: Teaching Arabic to non-native speakers- Functional grammar, curriculum 

methodology and education. 

 مقدمة:

اللغة العربية لغة عظيمة خالدة، وهي من أوسع اللغات اإلنسانية على مستوى املعجم والداللة وعلى 

ا من القواعد على مستوى التركيب 
ً
املستوى التركيبي التقعيدي؛ فقد ترك أئمة اللغة صرًحا عظيًما شامخ

 .املستوى الداللي العميق املتمثل في قواعد البالغة بعلميها الرئيسين املعاني والبيان والبنية، عالوة على

وقد بدأت تعليمية العربية وصفية املنهج تقريرية املنزع، فيما قرره علماء اللغة القدماء كالخليل 

أو السبب، بل الفراهيدي وابن جني وغيرهما؛ فتحروا وصف اللغة كما تكلم بها العرب دون التماس العلة 

كانوا يكتفون بالعلل األوائل التي من شأنها أن تقرر املعرفة وترسخها في نفوس وعقول الدارسين؛ حتى إذا 

ما استشرفت النفوس ما وراء تلك العلة األولى، وتطلعت نحو العلل الثواني أو الثوالث، كان التفسير 

مرفوع، وال املفعول منصوب، بل الغاية الكبرى  والتأويل أن هكذا تكلم العرب؛ فال يعنيهم ملاذا الفاعل

العظيمة املرجوة هي إقامة األلسنة على الجادة، وأمن اللحن والعثار، وتبصير املستعربين وأهل األمصار 
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بلغة العرب، وطرائقها في التعبير، وتفننها في اإلعراب، لكن مع اشتغال املتأخرين باملنطق والفلسفة، بدأ 

لتأويالت التي أرهقت العرب والعجم، وأدخلت اللغة في دروب من الجدل السفسطائي البحث عن العلل وا

 .العقيم الذي ال ثمرة من ورائه وال طائل، وحادت باللغة عن وظيفتها األصلية؛ وهي التواصل واإلفهام

ومن هذه إن مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من املجاالت التي تواجه تحديات كبيرة وكثيرة؛ 

التحديات اختالف املنهجية بين تعليم العربية للعرب وللناطقين بلغات أجنبي؛ ألن هذا البناء التقعيدي 

السامق العظيم يعتمد في جوانب كثيرة منه على التجريد والتخيل والعلل الثواني والثوالث وهكذا؛ وهي 

ستطيعون أن يدركوا هذه التعليالت مسألة ربما تكون مقبولة ومستساغة عند الدارسين العرب الذين ي

والتخيالت واالفتراضات؛ حتى إذا ما طبقنا هذه األمور أو هذه املنهجية على الطالب األعاجم الذين يدرسون 

العربية اصطدموا بحواجز كثيرة؛ منها: الحاجز املعجمي الداللي والصوتي والصرفي الصيغي والحاجز 

يالت وتكهنات إلى جانب ما في املجال البالغي من بنية داللية عميقة التركيبي وما وراءه من افتراضات وتعل

تحتاج إلى افتراضات كثيرة وتجريدات وتقديرات ال يستطيع الطالب أن يتخيلها وال أن يرتبها ترتيبها املنطقي؛ 

تناسب فتضيق نفسه بالعربية وبتلقي العلم؛ ومن ثم فإن املنهجية التي تناسب العرب في تلقي العربية ال 

ألبته غيرهم من غير الناطقين بالعربية الذين تناسبهم املنهجية الوصفية الوظيفية في علوم العربية كافة 

ومهاراتها جمعاء؛ تلك املنهجية التي تبعده عن التخيالت واالفتراضات والتقديرات، وتقدم له ما يعينه على 

ز وأحاجٍّ يتعذر حلها أو فك طالسمها؛ ومن التعلم دون إرهاق أو مشقة أو عنت، ودون مستغلقات وأالغي

هنا جاءت هذه الدراسة التي تحاول أن توازن بين املنهجية التقليدية املعتمدة على التجريد والتقدير وبين 

املنهجية الوظيفية الوصفية التي تناسب غير الناطقين بالعربية في علوم اللغة كافة، في محاولة لتقديم 

 .لقواعد في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرهاتصور ومقترحات لتدريس ا

وقد قسمت هذا البحث املتواضع الذي هو جهد املقل إلى مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث، وخاتمة، 

ويذيل الجميع فهرس املصادر واملراجع، أما املبحث األول، فيتناول التقدير والتخيل، واملبحث الثاني يتناول 

املبحث الثالث يتناول التمسك بأحكام لفظية شكلية، وهللا أسأل التوفيق والسداد كثرة التفريع والتبويب، و 

 .والرشاد، وأبرأ من الحول والقوة

: أهمية الدراسة
ً

 :أوال

 :األهمية النظرية ()أ

يكتسب هذا البحث أهميته من أهمية مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وال يخفى أن قطاًعا 

ا املجال إنما يستهدف معرفة الدين، والوقوف على أحكام شريعة اإلسالم ورسالته الخالدة؛ كبيًرا من هذ

ومن هنا يكتسب البحث أهميته من أهمية الدين في حياتنا، وأهمية العربية نفسها بوصفها وعاء هذه 

 .الرسالة الخاتمة، عالوة على ما يعكسه انتشارها من سيادة العرب وعزهم

 :مليةاألهمية الع ()ب

يكتسب البحث أهمية عملية كونه يعرض مشكالت تعليم القواعد في مجال تعليم العربية للناطقين 

 لتلك املشكالت؛ بما يمكن أن يستفيد منه واضعو املناهج لتلك الفئة، إلى 
ً

بغيرها، ويقدم اقتراحات وحلوال
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ذا املجال، إلى جانب أن البحث جانب تطبيق تلك املقترحات والتوصيات من ِقبل املؤسسات القائمة على ه

 ومقترحات لم 
ً

يمهد الطريق لبحوث أخرى تأتي بعده تتناول املسألة من جوانب مختلفة، وتقدم حلوال

 .تتناولها الدراسة أو فاتت الباحث؛ فتكون حلقة من سلسلة متصلة لتقديم تصور متكامل في هذا املجال

 :ثانًيا: فرضيات الدراسة

 :فرضيات؛ يمكن إجمالها على النحو اآلتيانطلق الباحث من عدة 

التقعيد العربي مملوء بالتقديرات والتأويالت واالفتراضات التي ال تتناسب مع طبيعة اللغة  -

 .ووظيفتها

 .الدارس غير الناطق بالعربية يحتاج إلى املمارسة أكثر من حاجته على التحليالت والتقديرات -

 .نظر، ال سيما عند تقديمه لغير الناطقين بالعربيةالتقعيد العربي يحتاج إلى إعادة  -

ا: مشكلة الدراسة
ً
 :ثالث

حاد املتأخرون من علماء العربية عن املنهج الوصفي والنزعة الوظيفية للغة، واستغرقهم البحث عن 

ا على العلل الثواني والثوالث؛ فجعلوا اللغة وتعليمية القواعد مفعمة بالتقديرات واالفتراضات، ونظروا إليه

أنها حقائق مسلم بها ومقطوع بصحتها ويقينها، على الرغم من أنهم هم أنفسهم من وضعها، وان كثيًرا منها ال 

يصمد أمام املناقشة الجادة، على أن تلك االفتراضات ربما يستطيع التعاطي معها الدارسون العرب ولو 

ّد صدمة كبيرة لهذه الفئة ربما تصرفهم عن بشق األنفس والعنت، لكن تقديمها لغير الناطقين بالعربية ُيعَ 

غايتهم النبيلة وتتقاصر هممهم وعزائهم عن التحصيل؛ ومن هنا كان ينبغي للباحثين التصدي لهذه املشكلة 

والوقوف على أبعادها، ومحاولة تقديم حلول واقتراحات ناجعة تزيل هذا التحدي العلمي، وتعيد األمور على 

ا في هذه املسيرةنصابها الصحيح؛ فكانت ه  .ذه الدراسة التي تحاول أن تقدم تصوًرا جادًّ

 :رابًعا: أسئلة الدراسة

 رئيًسا مفاده
ً

 :إن مشكلة الدراسة كما سبق بيانها تثير سؤاال

هل التعليالت واالفتراضات في تعليم القواعد العربية حقائق مقطوع بها أم هي محض اجتهادات  -

 ها؟يمكن تغييرها أو االستغناء عن

 :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

ما مشكالت تعليم النحو والصرف والبالغة لغير الناطقين بالعربية؟ وما املقترحات لحل تلك  -

 املشكالت؟

أي منهجية تصلح لتعليم القواعد العربية؟ وما دور النزعة الوظيفية في مجال تعليم العربية  -

 للناطقين بغيرها؟

 :خامًسا: أهداف الدراسة

 :تستهدف الدراسة تحقيق ما يأتي

 .بيان مشكالت تعليم القواعد لغير الناطقين بالعربية -

 .تقديم حلول واقتراحات تزيل تلك املشكالت -
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 .بيان املنهجية املناسبة لتعليم تلك الفئة -

تعليمية لغير الناطقين تقديم تصور يؤخذ في االعتبار عند وضع وتصميم املناهج والبرمجيات ال -

 .بالعربية

 :سادًسا: منهج الدراسة

استعان البحث باملنهج الوصفي التحليلي الذي يرصد الظواهر؛ تمهيًدا لتحليلها وتفسيرها، ومحاولة 

الحصول منها على نتائج تتسم باملوضوعية والقياس، عالوة على املنهج املقارن الذي يوازن بين ظاهرتين أو 

 .وقوف على أوجه التمايز والتشابه؛ إلصدار أحكام موضوعية عليهاأكثر؛ بغية ال

 :سابًعا: مصطلحات الدراسة

هناك عدة مصطلحات تمثل مفاصل هذا البحث التي تدور عليها حركيته، وعليها اعتماده؛ ويمكن بيانها 

 :على النحو اآلتي

 (:Teaching Arabic to Non-native Speakersتعليم العربية لغير الناطقين بها ) •

هو تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من اللغات؛ من خالل تقسيم اللغة باعتبار مهاراتها الرئيسة؛ 

كاالستماع، واملحادثة، والكتابة، والقراءة، وبتقسيم املحتوى إلى مستويات تناسب الرصيد املعرفي للدارس؛ 

تقدم؛ بغية تحصيل الدارس الكفاية اللغوية التي تمكنه بدًءا من التمهيدي، ومروًرا باملتوسط، وانتهاء بامل

من التعامل والتفكير بالعربية في املواقف الطبيعية الحياتية، عالوة على ترسيخ ملكة التفكير بالعربية، 

والقدرة على تلقي العلم واملعارف من خاللها دون الحاجة إلى الترجمة أو اللغات الوسيطة؛ وهي عملية تجري 

 .استراتيجيات وأدوات مختلفة ومتعددة من خالل

 (:functional grammarالنحو الوظيفي ) •

إن مصطلح النحو الوظيفي الذي يمثل النزعة أو املنحى الوظيفي للغة هو اتجاه لساني حديث، وقد 

ية عرفه أصحاب هذا االتجاه بأنه اتجاه لساني ُيعنى بتواصلية اللغة؛ لتحقيق الكفايات التداولية والنفس

وما بعدها(؛ ويمكن أن يقال: هو اتجاه يراعي الجانب االجتماعي في  45م، ص 1989والنمطية )املتوكل، 

 .اللغة، ويدرسها في أثناء االستعمال

 (:methodاملنهج ) •

َباَن 
َ
ْتَحَتْيِن ُنُهوًجا َوَضَح َواْست

َ
ِريُق َيْنَهُج ِبف

َّ
َهَج الط

َ
؛ فاملنهج يعني املنهج مصدر ميمي من الفعل نهج؛ يقال: ن

مجموعة الخطوات »(، وقد عرفه بعض الباحثين بأنه 627، ص 2الطريق الواضح )الفيومي، دت، ج 

العلمية الواضحة والدقيقة التي يسلكها الباحث في مناقشة أو معالجة ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو 

ظمة تحكم السير العلمي؛ بغية (؛ وهو في رأيي عملية معرفية من13م، ص 2010)مصباح، « إعالمية معينة

 .الوصول إلى الحقائق والنتائج

 (:methodologyاملنهجية ) •

مصطلح »املنهجية مصدر صناعي يدل لغة على صفات املنهج، وتعرفها دائرة املعارف البريطانية بأنها 

مجال  عام ملختلف العمليات التي ينص عليها أي علم، ويستعين بها في دراسة الظاهرة الواقعة في
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اختصاصه؛ وهذا يؤكد وحدة املنهج العلمي بوصفه طريقة تفكير يعتمد عليها في تحصيل املعرفة؛ ومن ثم 

(، وعالوة على ذلك فبين املنهج واملنهجية 17م، ص 1986)التير، « يكون املنهج العلمي ضرورة للبحث العلمي

ئق وخطوات يتخذها الباحث تحت عموم وخصوص؛ إذ املنهجية تنضوي تحت املنهج؛ لكونها آليات وطرا

مظلة املنهج الذي يختاره؛ حتى يمكن القول بأنها ما يرسمه الباحث لنفسه من خطة يلتزم بها في التعاطي مع 

 -البحث تحت مظلة املنهج البحثي املختار؛ كأن يوضح الباحث اللغوي 
ً

أنه سيلتزم بالترجمة للعلماء،  -مثال

بين بعض اآلراء، وطريقة العزو واإلحاالت، وما يرسمه لنفسه من طريق وبيان البحر العروض ي، وأن يوازن 

 .يسير فيه...الخ

 (:educationallyتعليمية ) •

وما بعدها(؛ ويمكن  51م، ص 2014هناك كالم كثير عن التعليمية والتعلمية واملوازنة بينهما )فلكاوي، 

م؛ ومن ثم ففيها معنى التجهيز الخلوص من ذلك بأن التعليمية مصدر صناعي من )تعليم( مصد ا
َّ
لفعل عل

والتحضير؛ لالكتساب والتحصيل ملنجز معرفي ُمَعّد سابًقا، ويمكن تعريف التعليمية بكونها االنتقاء املعرفي 

املنظم ملحتوى يتناسب مع فئة مستهدفة بالدرس والتحصيل؛ من خالل منهاج وأهداف وأساليب 

 ملحتوى؛ بما يضمن الربط بين العلم والحياة؛ اكتساًبا وتطبيًقا.واستراتيجيات تناسب تلك الفئة وذلك ا

 التمهيد

يمثل النحو العربي املنظومة التقعيدية للتركيب؛ تلك املنظومة التي تحكم الجملة واملركب وأحكامهما 

ح التأليفية وعالئقهما الوظيفية، وشروط اإلفادة بما يضمن تجنب اللبس وإنجاز العملية التواصلية بنجا

في أثناء التخاطب، وقد اقتض ى تحقيق تلك الغاية تأسيس مجموعة كبيرة من الضوابط والقواعد التي 

ا واختصاًرا، متًنا، وشرًحا، وحاشية، وتقريًرا، نظًما، 
ً
امتألت بها كتب النحو على اختالف مناهجها؛ بسط

متعارف عليه وما وصلنا من التراث  ونثًرا إلى غير ذلك من أنواع التأليف العربي في القواعد على حسب ما هو

هـ( إلى الجيل املعاصر من أرباب الفكر أصحاب األقالم من 170العربي من لدن الخليل الفراهيدي )املتوفى: 

 .املشاهير واألعالم الذين تصدوا ويتصدون للتحرير في هذا الفن

أثناء التصنيف عكرت  واملالحظ على املنظومة التقعيدية للنحو أنها صاحبتها بعض املشكالت في

صفوها، وألقت بظالل من الصعوبة واالستغالق اكتنفت جوانبها، بل وصل األمر إلى االبتعاد عن الغاية من 

تعلم النحو والدخول في نفق من الجدل السفسطائي والترف الفكري االستعالئي املجدب الذي جعل 

م عل مة على اإلفهام، واملنع والتقييد مقدَّ ى اإلجازة والسماع واالستعمال؛ فلحقت كثير من األحكام مقدَّ

الشوائب النحو العربي، وصرفت عنه عيون الطالبين، ففروا منه فرار الخائفين؛ كأنهم حمر مستنفرة، فرت 

من قسورة، وما زالت األجيال تتعاقب وقد اصطلحوا جميًعا واتفقوا على صعوبة النحو؛ هذا وهم عرب 

لون؛ فما بالنا بالعجم الذين يقفون على شاطئ هذا البحر اللجي الهائج األمواج يتكلمون العربية، وبها يتواص

 !املظلم القيعان

وقد ذكر أئمة اللغة أنفسهم أن التعليالت اللغوية واالفتراضات إنما هي مسألة اجتهادية تمثل وجهة 

مهم أن هذه العلل غير نظر القائل بها، وليست هي الحقيقة، بل هي ما بدأ أو ما ظهر له، وُيفهم من كال 
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مستقرة؛ فربما يجيء أحدهم بعلة تظل مدة حتى يأتي غيره بما هو أفضل منها؛ وفي كالم الخليل الفراهيدي 

عن وصفية اللغة ما يدل على ذلك داللة ناصعة؛ فالعرب نطقت على سجيتها، ثم جاء دور الناحي يصف، 

ي طرائق التعبير وأنماط التركيب؛ وهي حكمة يتفاوت ويعلل ويفسر بما يفتح هللا عليه به؛ لبيان الحكمة ف

(، ويؤكد ابن جني )املتوفى: 66م، ص 1986الناس في اختراعها؛ كل على حسب عقله وفهم ورؤيته )الزجاجي، 

هـ( ما ذهب إليه الفراهيدي من أن باب التعليل في اللغة لم يقفل؛ ألنها وجهات نظر في تفسير نظام 392

 .(، لكن العلة الحقيقة في كل قاعدة أن العرب هكذا تكلمت191، ص 1جني، دت، ج  الكالم العربي )ابن

تتمثل مشكالت النحو العربي أو تعليمية القواعد التركيبية العربية فيما صاحبها من التأويالت 

عن والتقديرات واالفتراضات البعيدة عن الواقع؛ تلك االفتراضات التي خرجت باللغة عن طبيعتها وأبعدتها 

الغاية املرجوة من القدرة على التواصل وإخراج التركيب في صورة سليمة صحيحة؛ كما نطق بها العرب 

 .القدماء األوائل

أما الصرف والبالغة فليسا بأحسن حال من النحو، بل يكفي أن يعرج الدارس على باب اإلعالل 

رب التي تعيش في أفكار عجيبة، ويكفي دار واإلبدال؛ كي يهرول مسرًعا عائًدا إلى بالده، متناسًيا بالد الع

البالغة أن يقرأ عن االستعارة التبعية في الفعل والحرف، وسريان التشبيه من الجزئيات إلى الكليات؛ كي 

 .يخفق قلبه في سرعة وترتعد فرائصه

وأتناول  وفي السطور اآلتية أتناول أهم تلك املشكالت في محاور تتمثل في التقدير والتأويل واالفتراض،

بتها هذه األمور وأغلقت منافذها، وتحت كل باب أضع اقتراحي أو تصوري لحل  بعض األبواب التي قد صعَّ

مشكلة تدريسه؛ فالطالب األجنبي األعجمي الذي ينطق بلغة بغير العربية إنما هو يبحث عن التواصل 

هي أمور ترهق عقله، وتبعده عن والسالمة اللغوية، وال تهمه التأويالت والتقديرات واالفتراضات، بل 

 الهدف، وتقيد حركته وتعطله عن التقدم في مسيرته اللغوية والعلمية.

 املبحث األول: التقدير والتخيل:

عّم التقدير الكثير من أبواب النحو العربي والصرف والبالغة، على الرغم من أن عدم التقدير مقدم 

مما يحتاج في القواعد األصولية في التراث اللغوي العربي، ومن أهم على التقدير، وما ال يحتاج إلى تأويل أولى 

 :املشكالت املترتبة على هذه املسألة األمور اآلتية

 :استتار الضمير (1)

ذهب النحاة إلى أن الفاعل ال بد من تحققه في الجملة الفعلية؛ فهو عندهم إما ظاهر أو ضمير مستتر، 

ب العرب الذين يتكلمون العربية، ويتماش ى تفكيرهم اللغوي مع وربما تصلح طريقة القياس هذه مع الطال 

هذا الطرح االفتراض ي، لكن الطالب األعجمي يتعذر عليه مثل هذا التخريج، بل إن اللغات األخرى ال تعرف 

 .مثل هذا التصور 

الفعل، وترجع هذه املشكلة إلى تقسيم النحاة الجملة إلى اسميه وفعلية؛ فجعلوا الفاعل ال يتقدم على 

وحكموا على املقدم أنه مبتدأ؛ وهي نظرة بنيوية تجنبها البالغيون، وكان تعاطيهم أكثر نضًجا ودقة؛ فأطلقوا 

على املبتدأ والفاعل مصطلح املسند إليه، وعلى الفعل والخبر مصطلح املسند؛ وهذا فيه ما فيه من اإلجمال 
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وفيون أصوب رأًيا وذوي نظرة استشرافية عندما والوظيفية، وعدم التفريع لألحكام والضوابط، وكان الك

(؛ وهي رؤية تمثل البذرة األولى في تأسيس 177، ص 6م، ج 1998أجازوا تقدم الفاعل على الفعل )أبو حيان،

 .(23، ص 1م، ج 1988هـ( رحمه هللا )سيبويه، 180مصطلح اإلسناد الذي نص عليه سيبويه )املتوفى: 

نا إشكاالت كثيرة؛ فال يعنينا املبتدأ والفاعل، إنما أحدهما متحدث عنه، وهذا التعاطي مع املسألة يجنب

والحكم الذي يصاحبه أو الحديث هو املسند، أما التقدم والتأخر، فهي مساله ترجع إلى السياق ومقتض ى 

حال املخاطب، والداعي الذي يرجح التقدم أو التأخر؛ ومن ثم فان هذا التناول يقض ي على مسالة استتار 

الضمير؛ وترجع اللغة مرة أخرى وصفية النزعة، وظيفية االستعمال، بعيدة عن االفتراض والتقدير؛ 

فالفعل مسند، واملسند إليه؛ إما أنه تقدم عليه أو أنه غير مذكور في الكالم؛ لعدم الحاجة إلى ذكره؛ فجملة؛ 

و مسند إليه، وال داعي إلى تقدير نحو: )محمد قام( من مسند إليه ومسند، و)محمد( في جواب: )َمن جاء؟( ه

املسند املحذوف؛ ألنه في الحقيقة غير محذوف، بل مذكور في السؤال، وأما شرط اتحاد الناطق في الكالم؛ 

(؛ ومن ثم فمشكلة استتار الضمير متفرعة 8، ص 1م، ج 1990فهو مردود بما يطول به املقام )ابن مالك، 

قائمة برأسها، إنما أساس اإلشكال هو تقسيم الجملة إلى اسمية  عن أحكام افتراضية أخرى، وليست مشكله

وفعلية؛ وهو تقسيم غير عملي ورابك لعقول الدارسين، ويجافي االستعمال واملنزع الوظيفي... وما ذكرته في 

بابي الفاعل واملبتدأ مجرد تمثيل يسمح به املقام، وهذا البحث املختصر، ومن ثم فإن املشكلة ضاربة في 

 .ع أبواب النحو، وينبغي النظر إليها والتعاطي معها بتلك النظرة الوظيفية الوصفيةجمي

 :تقدير العامل املحذوف (2)

ألقت نظرية العامل بظالل من االفتراضات الكثيرة على الدرس اللغوي العربي؛ ومن ثم انعكس ذلك 

إن الكالم في هذه املسألة مع  صعوبة وتعقيًدا على تدريس القواعد النحوية لغير الناطقين بالعربية؛ حتى

هذه الفئة يشبه فك الطالسم السحرية وترجمة اللغات القديمة املنقرضة، وقد ذهب النحاة يتلمسون 

العامل بعد أن افترضوه وجعلوه حقيقة ال تقبل الشك أو الجدل؛ فإن لم يكن ظاهًرا، فهو مقدر على الرغم 

التفسيرات النحوية؛ فمثال قولهم في باب االشتغال: )زيًدا  من أن النظرة الوظيفية تستقض ي ضم املعجم إلى

ضربت أخاه(: إن زيًدا منتصب على املفعولية بفعل محذوف وجوب يفسره املذكور، والتقدير: أهنت 

 .زيًدا...الخ، وكان يكفي أن يقال: )زيٌد( مهان

زم( عند تناول قوله تعالى: وقد امتدت هذه الظاهرة إلى كثير من أبواب النحو؛ ومن ذلك في باب )الجوا

ِرِكيَن اْسَتَجاَرَك{ ]التوبة: 
ْ
ش
ُ ْ
َحٌد ِمَن امل

َ
[؛ فذهبوا إلى أن )أحد( فاعل مرفوع بفعل محذوف وجوًبا 6}َوِإْن أ

ر )أبو سعيد السيرافي،  ر واملفسَّ (؛ وهو 410، ص 1م، ج 2008يفسره املذكور؛ ألنه ال يجوز الجمع بين املفّسِ

 .بل محض افتراض، وكان يكفي أن يقال: )أحد( مسند إليه )متحدث عنه( كالم ال دليل عليه،

 :القلب املكاني (3)

القلب املكاني اصطالح صرفي نجم عن افتراض أصل ما ملادة لغوية وأن بعض العرب في استعمالهم قد 

ذا (، وعلى الرغم من أن ه184، ص 1م، ج 2004غيروا في ترتيب هذه الحروف )ركن الدين االستراباذي، 

الزعم يجد صدى طيًبا في نفس ي، بل هو أقرب إلى الحقيقة والصواب؛ ملا نراه من ظواهر مماثلة في العاميات 
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املعاصرة، فإن إظهار الحقائق كاملة للمريض ربما يضره ويؤخر شفاءه، ومن منطلق )كفى باملرء إثًما أن 

بالعربية كما هو بكل صدق وشفافية، يحدث بكل ما سمع(، فال ينبغي أن يقدم هذا الباب لغير الناطقين 

بل تقدم تلك التقاليب على أنها رؤوس أبواب قائمة بنفسها؛ فالحادي غير الواحد، وأشياء على وزن أفعال، 

ن، وأن أصل أشياء أشيئاء بزنة أفعالء، كما جمعوا لين على  -وهو الصحيح في رأيي–ال أنها  ئ بزنة لّيِ جمع شّيِ

 الجتماع شبه ثالث ألفات؛ فصارت أشياء بزنة )أفعاء( )كمال أليناء، ثم حذفوا من الج
ً

مع المه استثقاال

 .(670، ص 2م، ج 2003الدين األنباري، 

 :االستعارة (4)

االستعارة باب من أبواب البيان مبني على التشبيه وقائم عليه بادعاء حذف أحد طرفي التشبيه وادعاء 

(، ويظل التشبيه هو األساس وعليه التعويل؛ 268ص هـ، 1419دخول أحدهما في جنس اآلخر )العسكري، 

ومن ثم فقولهم: )رأيُت أسًدا يطلق النار في املعركة( يقال فيه على املنهجية التقليدية: شبه الجندي باألسد 

بجامع الشجاعة في كل، ثم حذف الجندي وهو املشبه، وصرح باألسد وهو املشبه به على سبيل االستعارة 

  ...النار تخييل التصريحية، ويطلق

هذا الكالم على حسنه ال يصلح مع غير الناطقين بالعربية؛ ألنه سيوقعهم في إشكاالت معجمية 

وثقافية، عالوة على صعوبة التخيل والربط بين هذه املسائل االفتراضية، في حين تخبرنا منهجية النحو 

 .ع الشجاعةالوظيفي أن العبارة السابقة تشبيه فقط، شبه الجندي باألسد بجام

 :اإلعالل واإلبدال (5)

يكاد الصرف العربي أن يتمحور حول اإلعالل واإلبدال بما فيه من تخيالت وافتراضات فاقت الوصف،  

َول(، تحركت الواو 
َ
ربما ال مثيل لها في أي لغة من اللغات؛ تلك االفتراضات التي جعلت كلمة )قال( أصلها )ق

جعل كلمة )خطايا( جمع )خطيئة( تمر بست خطوات حتى تصل إلى وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألًفا، والذي 

صورتها املستعملة؛ وكأننا في عالم سحري أسطوري مستغلق مملوء باألوهام، أو في درس من دروس الهندسة 

الفراغية؛ فيقولون: أصلها خطايئ، ثم حطائئ، ثم خطائي، ثم خطاءي، ثم خطاءا، ثم خطايا )ابن جني، 

 .(8، ص 3دت، ج 

 :ملمنوع من الصرفا (6)

تظهر في الدرس اللغوي النحوي ما ُيعَرف باملمنوع من الصرف؛ وهو في الحقيقة من املشكالت التي 

نجمت عن جمع اللغة من قبائل متعددة، لكل منها لهجتها وطريقتها في التعبير، فظهر بعد هذا الجمع 

َنوَّ 
ُ
ن أحياًنا أخرى؛ فبدأ العلماء املختلط أن هناك كلمات منونة وأخرى غير منونة، وكلمات ت َنوَّ

ُ
ن أحياًنا وال ت

يتأولون ويبحثون و ينقبون عن تعليالت وتفسيرات تبين سبب منع هذه الكلمة من الصرف وصرف تلك 

ا ربما ال مثيل  األخرى؛ فأتوا بالعجب العجاب من التعديالت العجيبة الغريبة التي بنوا منها صرًحا كبيًرا جدًّ

م، وعلى الرغم من أنها مجرد افتراضات افترضوها  له في أي منظومة
َ
تقعيدية ألي لغة من لغات العال

وتعليالت عللوها، فإنهم نظروا إليها على أنها حقائق ثابتة ونواميس ال يمكن أن تتغير أو تتبدل على الرغم 

ي قديًما )دت، ص من أن تلك التعديالت ال تثبت وال تصمد عند املناقشة العلمية الجادة؛ كما فعل السهيل
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ا إبراهيم مصطفى في كتابه إحياء  127م، ص 1997(، و ابن مضاء )19-39
ً
وما بعدها(، وكما فعل حديث

(، وغيرهم من املفكرين الذين خلعوا التقليد، ولم يدوروا في تلك الدوائر 112-100م، ص 2014النحو )

 القديمة.

 املبحث الثاني: كثرة التفريع والتبويب:

 :تراضات النحوية والصرفية والبالغية كثرة األبواب والتفريع في القواعد، ومن ذلكنجم عن االف

 :تقسيم الجمع إلى كثرة وقلة (1)

انتهج علماء العربية تقسيم الجمع إلى كثرة وقلة، وجعلوا للقلة أوزاًنا أربعة؛ هي )ِفْعلة، أفعال، أفُعل، 

(، لكن الواقع 123-122م، ص 1986زجاجي، أفعلة(، وجعلوا معها جمعي التصحيح أو جمع السالمة )ال

اللغوي يشهد من فصيح املسموع عن العرب أن القلة والكثرة مسألة اعتبارية يحددها السياق وما يكتنف 

املقام من قرائن حالية ومقالية؛ ومن ثم فإن هذا التقسيم العددي للجموع ما هو إال باعتبار الكثير من 

اعاة للسياق، ودون التفات إلى أن الشواهد املطروحة إنما تكلم بها عرب الشواهد وإسقاط ما عداها دون مر 

 .أقحاح ال ينبغي املزايدة عليهم في معيار الفصاحة والقياس

 :تقسيم التوابع (2)

وأولوا ما  -ومن ذلك املصادر-اشترط النحاة في النعت االشتقاق على الرغم من كثرة ما ورد منه جامًدا 

(، وقد ترتب على هذا الشرط تفتت باب النعت 45، ص 2م، ج 1996ن السراج، فقد هذا الشرط بمشتق )اب

وانسالخ ثالثة أبواب منه؛ هي: البدل، وعطف البيان، والتوكيد، ولو أنهم نزلوا عن هذا الشرط الذي 

تعارضه الشواهد، لضم باب النعت البدل، وعطف البيان، والتوكيد؛ وغاية األمر وقصاراه أن أغراض 

أما التوضيح الذي يمثله البيان؛  -أنواع البدل–ضاف إليها الكلية والبعضية واالشتمال والغلط النعت سي

فهو غرض أو وظيفة أصيلة للنعت في األساس، لكنهم أخرجوا عطف البيان لجموده مع أدائه اإليضاح 

 من وظائف النعت، وجعلوه باًبا مست
ً

 قائًما برأسه، كالنعت تماًما، وقد أخرجوا التأكيد الذي هو أصال
ً

قال

لكن يمكن ضم كل هذه األبواب في باب النعت؛ فيكون قولنا: )جاء رجل غريب( نعًتا يفيد التخصيص، 

و)ورأيت زيًدا التاجر( يفيد التوضيح، و)هذا زيد الكريم( يفيد املدح، و)هذا بكر البخيل( يفيد الذم، و)جاء 

صفه( يفيد البعضية، و)أعجبتني الفتاة أخالقها( يفيد أبو عبد هللا محمد( يفيد الكلية، و)أكلت الرغيف ن

االشتمال، و)جاء زيد زيد أو نفسه( يفيد التوكيد، أو يمكن التعبير عن كل أولئك التوابع بلفظ واحد هو 

)تابع( ويكون التمايز ببنها باعتبار الغرض أو الوظيفة النحوية؛ فالتبعية مسألة لفظية مردها االعتبار 

 .املعبر عنه باإلعراب، أما الوظيفة أو األغراض، فهي منحى استعمالي وظيفي الشكلي الصوتي

 :تقسيم االستعارة (3)

سبق أن ذكرت أن االستعارة مبنية على التشبيه، وأنه يكتفى بذكر هذا التخريج عند التعامل مع فئة 

ا تصريحية ومكنية غير الناطقين بالعربية، لكن املالحظ أنهم قسموا االستعارة أقساًما كثيرة؛ فجعلوه

وما  175، ص 2م، ج 2003وأصلية وتبعية ومطلقة ومجردة ومرشحة وتخييلية )بهاء الدين السبكي، 
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بعدها(، وكل هذا التفريع والتكثير لألبواب إنما مرده باب واحد هو التشبيه، وال ينبغي تجاوزه عند التعامل 

 .مع غير الناطقين بالعربية

 :للفظيةكثرة التبويب في املحسنات ا (4)

مما وقع أيًضا في التقعيد البالغي وربما يناسبه املنهج االستنباطي والقياس في تعليم العرب كثرة التفريع 

والتقعيد والتبويب في املحسنات البديعية، في حين أن تعليم العجم يناسبه منهجية النحو الوظيفي التي 

بابا  الجناس والسجع كان ينبغي أن يندرجا  تنحو إلى الوصفية والعملية بغرض االستعمال؛ وها هما ذان

تحت باب واحد في تعليم غير الناطقين بالعربية تحت مصطلح التناسب أو التماثل الصوتي، ولم يقف األمر 

عند هذا الحد، بل نرى الباب الواحد قد كثرت فروعه وتفاصيله؛ وليس دل على ذلك من باب الجناس أو 

ق، التجنيس الذي جعلوه أنواًعا كث
َّ
يرة منوعة؛ منه التام والناقص، واملركب، واملفروق، واملرفو، واملفل

ف، واملحرَّف، واملطرف، واملكتنف، واملردوف، واملضارع، والالحق... )املرشدي،  ، ص 2هـ، ج 1348واملصحَّ

العجم وما بعدها(؛ ومن ثم فهناك أسماء ومصطلحات كثيرة رابكة ومرهقة للدارسين للعرب، فما بالنا ب 160

 الذين ال يطيقون كل هذه التفاصيل، وال يتمتعون بنفس طويل في تفريع وتكثير القواعد.

 املبحث الثالث: التمسك بأحكام لفظية شكلية:

يالحظ على التقعيد العربي كثرة العناية بأمور شكلية راجعة إلى اللفظ على حساب الداللة؛ ما جعل 

لجمود والجفاف، بل ربما يشعر الطالبون أنهم يدورون في حلقات النحو والصرف والتقعيد البالغي يتسم با

 .مفرغة دون الحصول على ثمرة حقيقية؛ وفيما يأتي أناقش بعض القضايا التي تندرج تحت األحكام اللفظية

 :اإلعراب (1)

ا عجيًبا؛ حتى إنهم جعلوا علم النحو كله إعراًبا من خالل النظر 
ً
تمسك النحاة بظاهرة اإلعراب تمسك

لى أواخر الكلمات وما يطرأ عليها من تغيير في املواقع املختلفة على حسب ما تؤديه الكلمة من وظيفة نحوية إ

في الجملة؛ وهي نظرة فيها ما فيها من تقييد النحو وتقزيمه بقصره على أواخر الكلم، في حين أنهم يشمل 

م والسياق وشروط اإلفادة، أما العالمة العالئق بين الكلمات واألدوات، وما يكتنف ذلك من الرتبة والتضا

اإلعرابية، فهي مجرد قرينة على املعنى النحوي، ال كل القرائن؛ فهناك قرائن أخرى يمكن االستناد إليها 

ملعرفة الوظائف النحوية غير العالمة اإلعرابية؛ حتى إن العرب أنفسهم وهم أهل اللغة ما كانوا ينظرون 

تقديس وفي األقل حفاوة بالعالمة اإلعرابية، بل ورد مما ورد عنهم إهمال ترك  تلك النظرة التي ال تخلو من

 :( ]السريع[130م، ص 1993العالمات وطرحها عند بيان املراد؛ ومن ذلك قول امرئ القيس )األصمعي، 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْب غ

ْ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَيْوَم أش

ْحِقٍب 
َ
 ُمْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

مـــــــــــــــــــــــــــــــا ِمـــــــــــــــــــــــــــــــَن ِ  َوال َواِغـــــــــــــــــــــــــــــــِل  
ْ
 إث

 

وه في الشعر من باب الضرائر مدفوع بوقوعه في القرآن الكريم؛ كما في قوله والذهاب إلى أن هذا ونح

ْم{ ]البقرة: 
ُ
ك
ْ
ى َباِرئ

َ
ُتوُبوا ِإل

َ
[ بسكون الهمزة في )بارئكم(، وما حكاه أبو زيد في 54جّل شأنه بقراءة أبي عمرو: }ف

ُتُبوَن{ ]الزخرف: 
ْ
َدْيِهْم َيك

َ
َنا ل

ْ
ى َوُرُسل

َ
[، على أن الضرورة الشعرية نفسها مصطلح 80قوله عّز من قائل: }َبل
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تعليمي ال ينبغي استصحابه في كل موضع واالستناد إليه عند مخالفة القواعد املوضوعة إلقامة نمط 

(؛ حتى إن العرب ربما 75م، ص 2020معياري من العربية من تبعه أمن العثار واللحن واألضرار )العوامري، 

تناًدا إلى وضوح املعنى وظهور املراد؛ فلم يعد للعالمة اإلعرابية أي دور؛ نصبوا املرفوع ورفعوا املنصوب اس

(؛ وها نحن أوالء في عامياتنا 129، ص 2م، ج 1990كما في قولهم: )خرق الثوُب املسماَر( )ابن مالك، 

تبقى بل لعدم الحاجة إليها، و  -كما قد يظن بعضهم-املعاصرة ال نستعمل العالمات اإلعرابية ال لصعوبتها 

مشكلة أبواب املعرب بغير الحركات؛ كاملثنى واملجموع على حده، وما ُيعَرف باألسماء الستة، أقول: إن املثنى 

َساِحَراِن{ ]طه: 
َ
اِن ل

َ
، ص 2م، ج 2000[ )ابن جني، 63مسموع فيه التزام األلف؛ وعليه قوله تعالى: }ِإنَّ َهذ

م الواو واإلعراب بالحركات، كما ُسِمع فيه التزام الياء (، أما جمع املذكر السالم، فمسموع فيه التزا341

(، أما األسماء الستة، فعلى الرغم 59، 53، ص 1واإلعراب بالحركات أيًضا )ابن هشام األنصاري، دت، ج 

(، فإني أرى إلزامها 141، ص 1م، ج 2007من أن بها ثالث لغات؛ هي النقص والقصر والتمام )الشاطبي، 

ك في جمع املذكر السالم؛ ألن عند تثنية األسماء الستة، ال بد من العودة إلى الواو، وال الواو كما أرى ذل

يخفى على أحد له نظر بالتحقيق أن من وافق لغة من لغات العرب، فقد وافق الصواب، وجانب اللوم 

   .(14، ص 2والعتاب )ابن جني، دت، ج 

عالماته املختلفة إنما استعمله العرب؛ إلى أن اإلعراب ب –كقطرب –على أنني أخالف من ذهب  

على  -كغيره من القرائن األخرى –(، بل ال شك أنه يدل 70م، ص 1986للسرعة في أداء الكالم )الزجاجي، 

وظائف نحوية؛ كاملسند إليه، ومالبساته، لكني ال أرى أن ترك هذا اإلعراب ُيَعد مشكلة كبيرة في العربية أو 

الفهم، أو أن تركه سيؤدي إلى انقطاع صلة األجيال املعاصرة والقادمة بتراثها  أنه يؤدي دوًرا يتوقف عليه

م، ص 1966العظيم أو إرثها املقدس املتمثل في القرآن والسنة كما ذهب أستاذي الجليل عباس حسن )

بالعربية وما بعدها(، ومن نافلة القول اإلشارة إلى أن التخلي عن قرينة اإلعراب في تعليم غير الناطقين  260

 .يجنبنا بعض املشكالت املصاحبة لها؛ مثل: اإلعراب التقديري واملحلي والحكائي

 :الخالفات (2)

تعج كتب القواعد العربية من نحو وصرف وبالغة بخالفات ال حصر لها بين العلماء واملذاهب، ومعظم 

أحكام لفظية وافتراضات  تلك الخالفات شكلي صوري ال عالقة له بصحة العبارة أو بتغير الداللة، بل مرده

وضعها كل فريق نجمت عن رؤيته واجتهاده بعيًدا عن اللغة نفسها وسماعها عن العرب؛ فنرى املطوالت تعج 

، 297-296، ص 1م، ج 1998بالخالف في بساطة األدوات وتركيبها؛ كما فعلوا مع )لكن(، و)الت( )األشموني، 

319). 

وما بعدها(؛ وال شك  29، ص 1م، ج 1975الرض ي االستراباذي، وقد اختلفوا طرائق قدًدا في )أشياء( )

أن مثل هذه املناقشات والخالفات إنما تناسب الباحثين املتخصصين في مرحلة الدكتوراه، وال يمكن أن 

 .تكون هذه الخالفات ذات قيمة أو نفع لفئة غير الناطقين بالعربية

علوم البالغة؛ ومن ذلك اختالفهم عند حذف أداة  وكما اختلفوا في النحو والصرف، اختلفوا أيًضا في

التشبيه وذكر كل من املشبه واملشبه به؛ نحو: )زيد أسد( أتشبيه هذا أم استعارة؟ )بهاء الدين السبكي، 
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م لهذه الفئة من الدارسين غير الناطقين 23، ص 2م، ج 2003 (، ال شك أن مثل هذه الخالفات يجب أال تقدَّ

مرحلة التحصيل، وال تعنيهم تلك الخالفات التي تعني الباحثين املتقدمين من املتخصصين بالعربية؛ ألنهم في 

ا يستفيدون فيها من هذه الخالفات، وتترتب عليها نتائج أو يبنون عليها 
ً
في علوم اللغة الذين يقدمون بحوث

تخلو تلك املناهج من  نتائج معينة؛ ومن ثم فينبغي عند إعداد مناهج القواعد لغير الناطقين بالعربية أن

م إليهم الوجوه السهلة الجائزة وما قدمته املجامع اللغوية  الخالفات النحوية والصرفية والبالغية، وأن تقدَّ

وما أجازته في هذا الصدد؛ ألن فئة غير الناطقين بالعربية إنما يعنيهم اللغة االستعمالية التي تحلو من 

 .ا، وال يصلون في يوم من األيام إلى بر األمانخالفات يضيعون في دروبها وبين أمواجه

 :تعدد الوجوه دون الربط بالسياق (3)

ُيالَحظ على تدريس القواعد العربية؛ سواء في النحو أم الصرف أم البالغة تعدد الوجوه في التركيب  

سمح الواحد أو في الصيغة الواحدة دون النظر إلى مسالة السياق الذى يرجح أو يقطع بوجه، بما ال ي

بدخول أو بتعدد الوجوه األخرى؛ وهي مشكلة مرتبطة بصنعة اإلعراب واالحتمالية الصيغية، عالوة على 

 يقولون: )هو مجازر بالحذف أو استعارة بالكناية 
ً

تعدد أنواع املجاز في العبارة الواحدة؛ كما أنهم مثال

داللة املجاز بالحذف تختلف عن داللة وتصريحية...الخ( دون أن ُيرَبط ذلك بالداللة والسياق؛ فال شك أن 

املجاز اللغوي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالسياق يقطع بوجه من الوجوه، وال مجال في ذلك 

لالحتمال؛ وهذا يدعونا عند وضع املناهج التعليمية للناطقين بغير العربية أن نربط التقعيد بالسياق، وال 

د الوجوه من اإلشكاليات املرتبطة نعدد الوجوه املحتملة التي تحتملها  البنية السطحية؛ ومن ثم فإن تعدُّ

بالتقعيد العربي؛ سواء في النحو أم الصرف أم البالغة؛ ومن ثم فالربط بين صناعة النحو والسياق والداللة 

عِ 
ْ
َبحان، وقد تأملُت يوًما قوله جل شأنه: }َوُيط َعاَم من األهمية بمكان، بل هو أكبر عنوان للفوز والرَّ

َّ
ُموَن الط

ِسيًرا{ ]اإلنسان: 
َ
ِه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوأ ى ُحّبِ

َ
[؛ فوقع في نفس ي أن قوله: )الطعام( ال يفيد جديًدا مع داللة 8َعل

منزًها  -سبحانه وتعالى-الفعل )يطعم( بمادته املعجمية على الطعام؛ إذ كل مطعوم طعام، وملا كان كالم هللا 

 عن ال
ً
عبث، فإن التأمل يقض ي بحذف املفعول الثاني للفعل )أطعم( اختصاًرا، وأن يكون عن الحشو مبرأ

الكالم )ويطعمون على حبه مسكيًنا...( وتكون الهاء في )حبه( عائدة إلى هللا أو الطعام املفهوم من الفعل أو 

املطلق من باب  نائب عن املفعول  -برأيي-من السياق؛ ومن ثم فإن إعراب )الطعام( هنا في اآلية الكريمة 

نيابة اسم املصدر؛ وهو هنا مبين للنوع لتعريفه بـ)أل( الجنسية الكمالية؛ أي: الطعام الكامل الحسن الذي 

تحبه النفوس؛ بقرينة )على حبه(؛ سواء عادت الهاء للطعام تأكيًدا للمعنى املفهوم من )أل( أم عادت على 

م أحسن ما عنده وإال فما جدوى الحب املولى سبحانه وتعالى؛ إذ ال شك أن حب هللا سيج طِعم يقّدِ
ُ
عل امل

إن لم يكن له تبعات وتضحيات مادية ومعنوية بإرغام النفس على اإلحسان ملن ال يرجو بقاءها! ومن هنا 

فإن اإلعراب ال ينفصل عن السياق؛ وهو املعروف بنحو النص الذي يمكن تقديمه لغير الناطقين في صورة 

 .ميسرة

الصرف صيغ محتملة؛ كما في ُحَمْيد التي تصلح أن تكون تصغير ترخيم لكل من )أحمد( ولدينا في  

)محمد( )محمود( )حامد(، و)ُمستفَعل( التي تصلح اسم مفعول واسم زمان ومكان، وإنما يزيل كل هذه 
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سياقات الوجوه املحتملة الجائزة السياق الذي ستوضع فيه الكلمة؛ فال غنى عن تعليمية القواعد في إطار 

 .تعطي اللغة املعنى والوظيفية واالستعمال

ِل  
َ
كما أنهم كثيًرا ما يعددون الوجوه بين املجاز بالحذف أو املجاز اللغوي؛ كما في قوله تعالى: }َواْسأ

وَن{ ]يوسف: 
ُ
َصاِدق

َ
ا ل َنا ِفيَها َوِإنَّ

ْ
َبل
ْ
ق
َ
ِتي أ

َّ
ِعيَر ال

ْ
ا ِفيَها َوال نَّ

ُ
ِتي ك

َّ
 ال

َ
ْرَية

َ
ق
ْ
ملعنى إما أن يكون: )اسأل أهل [؛ فا82ال

القرية( على تقدير حذف مضاف، أو أن الكالم به مجاز لغوي من باب االستعارة املكنية بتشبيه القرية 

بإنسان يمكن سؤاله، لكن الوجه الذي يقطع به السياق هو األول؛ بدليل عطف العير على القرية، وقد 

 يها من الراكبين؛ حتى صار هذا املجاز حقيقة عرفية.جرى في كالمهم إطالق العير على القافلة بمن ف

 :خاتمة

حاولت في هذا البحث بيان منهجية النحو الوظيفي في التعامل مع تدريس القواعد العربية لغير 

الناطقين بها، ولم يكن عملي هذا على سبيل االستقراء والحصر، بل على سبيل التمثيل بما يسمح به املقام 

الصغير أو هذه الورقة البحثية املختصر، لكني حرصت على التطواف السريع على  في إطار هذا البحث

قضايا محورية في التعامل مع القواعد عند التصدي إلعداد املناهج املوجهة لفئة غير الناطقين بالعربية؛ 

لقواعد فيمكن من خالل ذلك بيان وجهة نظري في التعامل مع اإلشكاليات التي هي حاضرة في جميع أبواب ا

 .العربية تقريبا، وفي نهاية هذا البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج، واتخذت بعض التوصيات

: النتائج
ً

 :أوال

هناك اختالف بين منهجية تعليم اللغة العربية للعرب؛ تلك املنهجية التي تستند إلى القياس  -

لح معهم إال منهجية النحو الوظيفي واالستنباط، أما عند التعامل مع غير الناطقين بالعربية، فال يص

 .املستندة إلى االستعمال والتوظيف

مشكله التقدير أو التخيل من املشكالت التي صاحبت التقعيد العربي؛ سواء في النحو أم الصرف  -

أم البالغة؛ ونجم عنها مشكالت كثيره في معظم األبواب؛ من ذلك: مسالة استتار الضمير، وتقدير العوامل 

 .فة، القلب املكاني، واالستعارةاملحذو 

مشكلة كثرة التفريع والتبويب من املشكالت التي تواجه غير الناطقين بالعربية عند تحصيلهم  -

القواعد؛ من ذلك: التقسيم الجمع إلى قلة وكثرة، وكذلك تفتيت باب التابع إلى أنواع كثيرة، وتفريع االستعارة 

 .حسنات البديعيةإلى أنواع جمة، وكثرة التبويب في امل

مشكلة التمسك باألحكام اللفظية الشكلية أدت إلى ظهور مشكالت كثيره في التقعيد العربي؛ منها:  -

مسالة اإلعراب والنظر إليها بوصفها قرينة وحيدة على املعنى الوظيفي، على الرغم من أنها مجرد قرينة من 

التي تشيع في التقعيد العربي قد ألقت بظاللها على  القرائن، كما أن الخالفات النحوية والصرفية والبالغية

 .مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها
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 :ثانًيا: التوصيات

 .عند إعداد املناهج لغير الناطقين بالعربية ال بد من تجنب التأويل والتقدير واالفتراض -

َعّد املناهج من خالل تجميع األبواب املتشابهة تحت ع -
ُ
نوان واحد، وتقليل التفريع بضم ينبغي أن ت

 .الفروع بعضها إلى بعض وإلحاقها بأصل واحد

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ينبغي أن يكون تعليًما من أجل املمارسة؛ بعيًدا عن الخالفات  -

 .واالفتراضات والترف الفكري 

ية، ومسرحة املناهج، والتعلم ال بد من استخدام االستراتيجيات الحديثة؛ مثل: األلعاب اللغو  -

التعاوني، وعالقه السؤال بالجواب، والتعلم القائم على املهام، وخرائط املفاهيم والخرائط الذهنية، 

 .والعصف الذهني، وحل املشكالت، والتقويم، واإلحاالت املرجعية... وغير ذلك من االستراتيجيات

كاة التراكيب الحية البعيدة عن األمثلة ال بد من استخدام القصص الستخراج القواعد ومحا -

 .املبتورة التي تشيع في كتب تعلم القواعد العربية

ال بد من استعمال منهجية النحو الوظيفي ووضعها نصب العينين عند إعداد املناهج لغير  -

 الناطقين بالعربية.

 

 قائمة املصادر واملراجع:

 م(: األصمعيات اختيار األصمعي، تحقيق: 1993ن أصمع )األصمعي، أبو سعيد عبد امللك بن قريب بن علي ب

 .، دار املعارف، مصر7أحمد محمد شاكر، عبد السالم محمد هارون، ط

 ( عروس األفراح في شرح تلخيص 2003بهاء الدين السبكي، أحمد بن علي بن عبد الكافي أبو حامد :)م

 .للطباعة والنشر، بيروت ، املكتبة العصرية1املفتاح، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، ط

 ( الجماهيرية للنشر والتوزيع 1986التير، مصطفى عمر ،)م(: مقدمة في مبادئ وأسس البحث العلمي، )دط

 .واإلعالن، ليبيا

 الهيئة املصرية العامة للكتاب، مصر4ابن جني، أبو الفتح عثمان املوصلي )دت(: الخصائص، ط ،. 

 ( سر صناعة اإلعراب، ط2000ابن جني، أبو الفتح عثمان املوصلي :)دار الكتب العلمية، بيروت1م ،. 

 ( دار املعارف، مصر1966حسن، عباس ،)م(: اللغة والنحو بين القديم والحديث، )دط. 

 ( التذييل والتكميل في شرح كتاب 1998أبو حيان األندلس ي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف :)م

 .قلم، دمشق، دار كنوز، إشبيليا، دار ال1التسهيل، تحقيق: د. حسن هنداوي، ط

 ( شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق: محمد 1975الرض ي االستراباذي، محمد بن الحسن نجم الدين :)م

 .محيي الدين وآخرون، )دط(، دار الكتب العلمية، بيروت

 ( شرح شافية ابن الحاجب، 2004ركن الدين االستراباذي، حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني :)م

 .، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة1ق: د. عبد املقصود محمد عبد املقصود، طتحقي
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 ( اإليضاح في علل النحو، تحقيق: د. مازن املبارك، ط1986الزجاجي، أبو القاسم الزجاجي :)دار 5م ،

 .النفائس، بيروت

 ( األصول في النحو، تحقيق: عبد1996ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل :)الحسين الفتلي،  م

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت3ط

  السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا األندلس ي )دت(: أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث

 .والفقه، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، )دط(، مطبعة السعادة، القاهرة

 ( الكتاب1988سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر :)3، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، طم ،

 .مكتبة الخانجي، القاهرة

 ( املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، تحقيق: د. 2007الشاطبي، أبو إسحق إبراهيم بن موس ى :)م

، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة 1عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرون، ط

 .كة املكرمةأم القرى، م

 ( الصناعتين، 1419العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران :)هـ

 .تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، )دط(، املكتبة العصرية، بيروت

 ( املنظومة النحوية دراسة في البنية2020العوامري، أيمن أحمد علي عبد اللطيف :)والتركيب؛ الكافية  م

الشافية البن مالك نموذًجا، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة املنيا، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية، 

 .مصر

  ،الفيومي، أحمد بن محمد بن علي )دت(: املصباح املنير في غريب الشرح الكبير، )دط(، املكتبة العلمية

 .بيروت

 م(: اإلنصاف في مسائل الخالف 2003بن محمد بن عبيد هللا األنصاري ) كمال الدين األنباري، عبد الرحمن

 .، املكتبة العصرية، بيروت1بين النحويين البصريين والكوفيين، ط

 ( شرح تسهيل الفوائد، تحقيق: د. عبد 1990ابن مالك، محمد بن عبد هللا، أبو عبد هللا جمال الدين :)م

 .، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، مصر1الرحمن السيد، د. محمد بدوي املختون، ط

 ( اللسانيات الوظيفية؛ مدخل نظري، ط1989املتوكل، أحمد :)منشورات عكاظ، املغرب1م ،. 

 ( شرح املرشدي على عقود الجمان في املعاني والبديع 1348املرشدي، عبد الرحمن بن عيس ى بن مرشد :)هـ

 .بي الحلبي وأوالده، مصر، مطبعة مصطفى البا1والبيان للسيوطي، ط

 ( منهجية البحث في العلوم السياسية واإلعالم، ط2010مصباح، عامر :)ديوان املطبوعات الجامعية، 2م ،

 .الجزائر

 ( مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة2014مصطفى، إبراهيم ،)م(: إحياء النحو، )دط. 

 م(: الرد على النحاة، تحقيق: د. محمد إبراهيم 1997) ابن مضاء القرطبي، أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن

 .، دار االعتصام، القاهرة1البنا، ط
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  ،ابن هشام األنصاري، أبو محمد عبد هللا جمال الدين بن يوسف )دت(: أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك

 .تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )دط(، املكتبة العصرية، بيروت
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Idiomatic Crisis in the Arabic Language 

- A conflict between the new linguistic entrant and the ancient linguistic heritage - 

 فوضيل مولوداألستاذ/ 

Pr/Foudil Mouloud 

 الجزائر -جامعة تمنراست  -مخبر العلوم والبيئة 

Science and Environment Laboratory - University of Tamanrasset - Algeria 

 امللخص: 

بين الوافد تتناول هذه األوراق البحثية أزمة املصطلح في اللغة العربية، والتي هي وليدة صراع                     

اللساني الجديد والتراث اللغوي القديم، مقتصرة على تحليل طريقة نقل املصطلح من اللغات األجنبية إلى 

العربية ووصف املنطلقات األولى لتلقي اللسانيات في الوطن العربي، ومنه تلقي املصطلح اللغوي الذي يعد 

ار الدرس اللساني العربي، وتأخذ هذه اإلشكالية بدوره إشكالية وعقبة من العقبات التي أدت إلى عرقلة مس

 للفكر اللغوي العربي القديم، بل 
ً
بدايتها من كون أن اللسانيات في العالم العربي الحديث ليست استمرارا

وهي اإلشكالية التي بدورها أدت إلى خلق اضطرابات للمصطلح  وردت إلينا من ثقافات غربية باألساس،

 قل للعربية. اللساني أثناء فترة الن

إن الهدف من هذه الدراسة هو رصد أهم األسباب التي أدت إلى اضطراب املصطلح اللغوي                    

وعوامل اختالف وتعدد ترجمة املصطلح اللساني الواحد؛ ولبلوغ هذه األهداف؛ تطرق البحث إلى املحاور 

ملصطلح؛ وإشكالية الترجمة؛ وإشكالية الكتابة التالية: إشكاليتي االستمداد والتطبيق؛ وإشكالية تعدد ا

اللسانية العربية؛ وإشكالية الهوية الالإنسانية للعلوم اإلنسانية في الوطن العربي، دون أن نغفل عن رصد 

 في آخر املطاف اإلدالء بجملة من التوصيات 
ً
أهم إشكاليات تلقي اللسانيات في الثقافة العربية، محاوال

 املصطلحية.لتذليل هذه األزمة 

 أزمة. –إشكالية   -تلقي اللسانيات   -الترجمة  –التعدد  –املصطلح اللساني الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

                  These research papers deal with the term crisis in the Arabic language, which is the 

result of a conflict between the new linguistic entrant and the old linguistic heritage, limited to 

analyzing the method of transferring the term from foreign languages to Arabic and describing 

the first premises for receiving linguistics in the Arab world, and from it receiving the linguistic 

term, which in turn is problematic. And one of the obstacles that led to obstructing the course 

of the Arabic linguistic lesson, and this problem takes its beginning from the fact that linguistics 

in the modern Arab world is not a continuation of the ancient Arab linguistic thought, but 
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rather came to us from Western cultures mainly, the problem that led to the creation of 

disturbances for the linguistic term during the transfer period for Arabic. 

                The aim of this study is to monitor the most important reasons that led to the disorder 

of the linguistic term and the factors of variation and multiple translation of a single linguistic 

term; To achieve these goals; The research touched on the following axes: the problems of 

derivation and application; the problem of the multiplicity of the term; the problem of 

translation; the problem of Arabic linguistic writing; And the problem of the inhuman identity 

of the human sciences in the Arab world, without losing sight of the most important problems 

of receiving linguistics in Arab culture, trying in the end to make a number of 

recommendations to overcome this terminological crisis. 

Key words: linguistic term - plurality - translation - receiving linguistics - problematic - crisis. 

 مقدمة:

يعج الدرس اللساني العربي بجملة من العوائق والعقبات التي أدت إلى اضطراب املصطلح                          

وخلق فوض ى مصطلحية في اللغة العربية، وتأخذ هذه العوائق بدايتها، من أن الدرس اللغوي لم يكن 

 لثقافات غربية باألساس، 
ً
 للفكر اللغوي العربي القديم، بل كان محاكيا

ً
أضف إلى ذلك القصور في استمرارا

 من أن العرب ال يمكنها معرفة اللسانيات إال من نوافذ اللغات األجنبية؛ كاإلنجليزية 
ً
الفهم املنطلق أساسا

والتي هي محل  -والفرنسية ........وغيرها من اللغات، وهو اإلشكال الذي أدى إلى توليد جملة من األزمات 

 على املجامع الل-بحثنا
ً
 لكبح جماح هذه الفوض ى املصطلحية، وهذا ، فكان لزاما

ً
غوية أن تسعى جاهدة

وتحاول الدراسة اإلجابة على اإلشكال التالي: إذا  االضطراب الترجمي الذي يشهده املصطلح العربي الواحد،

كان لهذه الفوض ى املصطلحية والتعدد الترجمي للمصطلح اللغوي العربي الواحد أسباب؛ فما هي؟ وهل 

 ح في اللغة العربية هي إشكالية نقل أم إشكالية تلقي؟ وهل هي أزمة إنسان أم لسان؟أزمة املصطل

 ولعل من أهم األهداف التي أسعى إلى تحقيقها من خالل هذه األوراق البحثية ما يلي:          

 رصد أهم العوائق التي واجهت نقل املصطلح اللغوي من اللغات األجنبية إلى اللغة العربية. 

 وعقبات للمصطلحعلى ذلك التعدد ملشارب املترجمين العرب، والذي بدوره ساهم في خلق أزمات  الوقوف 

 اللساني العربي.

الوقوف على املنطلقات الفكرية واملنهحية األولى أثناء فترة تلقي اللسانيات العربية ونقلها والتي تعد بدورها  

 اإلشكالية األولى لنشوء أزمة املصطلح.

وصول إلى توصيات عملية من شأنها أن توحد املصطلح العربي، وتقض ي على التعدد االجتهاد في ال 

 واالضطراب الترجمي للمصطلح العربي الواحد.

وألجل مجابهة إشكاليات البحث وبلوغ هذه األهداف، وظفت املنهج الوصفي املالئم لعرض حال املصطلح 

 بتفعيل آليا
ً
 لسانيا

ً
 ت التحليل.اللغوي العربي، ومن ثم نقده نقدا
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 توطئة: -1

تجدر اإلشارة إلى أن الدراسات اللغوية العربية والسيما املتعلقة باللسانيات أنبأت عن وجود أزمة في              

 إياه عقبة من عقبات الدرس اللساني العربي ومشكلة من املشكالت املتعددة التي 
ً
املصطلح اللساني، معتبرة

من خالل بحثي هذا؛ على البعض منها بعد إبانة مفهوم املصطلح اللساني تتعلق باللسانيات عامة، وسأقف 

 في الثقافة العربية.

 مفهوم املصطلح اللساني العربي: -02

إن الحديث عن إشكالية املصطلح اللساني العربي يقودنا للوقوف على مفهومه وأهميته لكونه "                  

اللسانيات الحديثة، وذلك ألنه أعاد بعث علوم اللغة العربية القديمة لبنة وركيزة ال يستهان بها في ميدان 

من جديد لتواكب الحياة العلمية الراهنة وتساير الدرس اللساني الغربي الحديث" )موريدة عبد السالم: 

 (313م، ص 2020

بن منظور في مادة تباينت املفاهيم اللغوية له، بتباين وتعدد املعاجم العربية، ومنه لسان العرب ال لغة:  -أ

"صلح" الذي ينص على ما يلي: "صلح الصالح ضد الفساد، والصلح، تصالح قوم بينهم، وقوم صلوح، 

 للفظ )فساد(.462م، ص1988متصالحون" )ابن منظور: 
ً
 وضدا

ً
 ( فهو بذلك يجعل لفظ )صلح( نقيضا

: -ب
ً
 يعتبر أول معجم لغوي عربي تناول لفظ)مصطلح( هو معجم تاج  اصطالحا

ً
العروس للزبيدي، معتبرا

 من 
ً
أياه اتفاق حصل لطائفة مخصوصة على أمر مخصوص، أما في االصطالح فنجد الجرجاني  يقدم عددا

التعريفات لهذا اللفظ؛ يفهم من خاللها أن املصطلح عنده عبارة عن انتقال حصل للفظ أو نقله للداللة 

لة أو رابط بين املعنى الجديد واملعنى اللغوي القديم. على معنى جديد غير املعنى اللغوي السابق؛ مع وجود ص

 (04)علي بوشاقور: ص 

ومن خالل ما سبق يتضح أن املصطلح اللساني العربي ذو أصول وأسس تراثية، بدليل ما أوردته                 

 من مفاهيم لهذا املصطلح للعرب القدامى. 

 منهجية وضع املصطلح: -03

ة الفوض ى املصطلحية والتعدد الترجمي؛ اتفق الدارسون أو املترجمون بمعية املجامع ألجل مجابه           

 ( 98 – 97م، ص2020اللغوية على وضع ضوابط ومقاييس؛ نذكرها على النحو اآلتي: )ليلى قالتي: 

د وهي عبارة عن مجموعة من املعايير والقوانين التي تنتجها لغة ما في تولي: Normalisationالتقيس  -أ

 املصطلح، وتختلف من لغة إلى أخرى.

حيث تشهد ثلة من املصطلحات صعوبة وغموض حتى أنها ال تفهم وال يتضح  :Cryptageالتسفير  -ب

مدلولها إال للمتخصص والعارف بها في املجال الترجمي، وهي لغة تواصل وشفرة بين هؤالء، ويعزى غموضها 

 إلى منهجية وضعها ونقلها.

 وهي نوعان:: Acceptabiliteالقبولية  -ج

 وتعنى بمراعاة القواعد التركيبية الخاصة بتلك اللغة؛ أثناء الصياغة املصطلحية.مقبولية نحوية:  

 والتي يشترط فيها أن يعبر املصطلح عن مفهوم محدد مترجم لحقيقة علمية.مقبولية داللية:  
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ز باالقتصاد واالقتضاب اللغوي، إذ أن املصطلح يتمي: Economie Linguistiqueاالقتصاد اللغوي  -د

 فهو بذلك وحدة لغوية متكاملة الجوانب ووحدة موجزة شاملة.

 :Scientificitèالعلمية  -ه

وهي ذلك الطابع التقني الذي يحكم املصطلح، والذي وجب أن يستوفي شروط املصطلح املتفق عليها في تلك 

 اللغة.

أن املصطلح ال يقبل تعددية الداللة أو ما يعرف  ومما هو معلوم: Monosemieاألحادية اللفظية  -و

 .Polysemieوال الترادف  Synonymieباالشتراك اللفظي 

ويقصد به تعبير املصطلح الواحد عن املفهوم الواحد داخل الحقل العلمي : Monothéismeالتوحيد  -ي

 لالضطراب املفهومي والخلط املصطلحي، فهو بذلك من أهم األس
ً
س التي يقوم عليها املصطلح الواحد؛ تجنبا

 العلمي.

 أسباب أزمة واضطراب املصطلح اللساني العربي: -04

يرى أحمد محمد قدور أن أزمة املصطلح اللساني في الدرس العربي وما تثيره من مشكالت ترتبط                 

م، 2001د محمد قدور: بإشكاليتين لسانيتين بارزتين هما: )إشكالية االستمداد وإشكالية التطبيق(.)أحم

 (11ص 

  إشكالية االستمداد: - 04-01

ومَردُّ هذه اإلشكالية حسب منظوره إلى ذلك التراكم الذي شكلته املقاالت والكتب املهتمة                     

 باللسانيات، وهو األمر الذي من شأنه أن يرهق الباحث واملتابع ملسار الدرس اللساني العربي، "إذ أن معظم

 فيما يِرُد من جديد" )أحمد 
ً
العلوم املفترضة التي يجري استمدادها، أو نقل ثماراتها إلى العربية يشكو نقصا

( فهو بذلك يرى أن الترجمة بدورها تشكل عقبة من العقبات التي تعرقل 11م، ص 2001محمد قدور، 

 عند عبد 
ً
امللك مرتاض نجده يفضل أن مسار الدرس اللغوي العربي، فإشكالية ترجمة مصطلح "نص" مثال

( هو )النسيج( ألن معنى الترابط املتحقق فيه ال يتوافر في مادة )نصص( بالرغم textيكون املقابل العربي لــــــ )

، )خالد حميد صبري، 
ً
 وممارسة

ً
 وشكال

ً
( ونتيجة لغياب 49م، ص 2015من أن العرب عرفوا النص مفهوما

نى الحديث املستورد، لجأ الباحثون إلى االعتماد على املفاهيم الغربية تصور عربي أصيل ملفهوم الّنص باملع

 (50م، ص2015املسندة لهذه الظاهرة. )خالد حميد صبري: 

 إشكالية التطبيق:   -04-02

إن إشكاليتي االستمداد والتطبيق حسب منظور أحمد محمد قدور، هما إشكاليتان متالزمتان؛ إذ أن           

والتهافت وعدم وضوح الرؤية حين فترة االستمداد، أثر في التطبيق، لتشكل بذلك صراع بين الكثرة والخلط 

الوافد اللساني الجديد والتراث اللغوي القديم، ومحاوالت غير منصفة إلخضاع املعطيات العربية للنظريات 

 (12م، 2001الجديدة، أو مساعٍّ لرّدِ كل جديد إلى نظيره في القديم.)أحمد محمد قدور: 

 إشكالية ترجمة املصطلح اللساني العربي: 04-03
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إن من أهم أسباب الحيد عن جادة الصواب للمصطلحات اللسانية والفهم الخاطئ لها، هو عامل             

الترجمة، فقد "وقع الخلط بين املفهوم )الداللة العلمية( واللفظ )الدليل اللغوي( في عملية الترجمة 

 على  السطحية التي ال تعمق
ً
البحث في الداللة العلمية للمصطلح مما يؤدي إلى فهم خاطئ ينعكس حتما

كيفية نقل العلوم إلى اللغة العربية، فمن ثمة على املترجم للمصطلح أن يتحلى بالوعي التام،)خالد حميد 

 نجد ( وذلك حتى ال يقع االختالف في إيجاد املقابل للمصطلح الغربي، ففي تونس مث53م، ص2015صبري: 
ً
ال

مصطلح األلسنية، وفي الجزائر نجد اللسانيات وفي املغرب األقص ى نجد مصطلح السنيات، وفي املقابل نجد 

 وتعريفات للمصطلحات اللسانية وما يقابلها باللغة األجنبية، األمر 
ً
 ملعاجم لسانية تقدم شروحا

ً
فقدانا

(، كما 11ي )اللسانيات( )علي بوشاقور: صالذي من شأنه أن يقلل من فائدة املصطلح في هذا الحقل اللغو 

وعدم الدقة في حاالت عديدة إلى إجراء العملية الترجمية  الخطأيرى مسعود شريط أن سبب الوقوع في 

بمعزل عن املعرف، وإغفال السياقات الفكرية واملعرفية املنتجة للمصطلحات اللسانية والنقدية الغربية 

و ما يستوجب تعقب املصطلح أثناء جميع مراحل نقله،)مسعود شريط: قبل هجرتها إلى البيئة العربية وه

 (12 –11( ولعل من أهم األسباب لهذه املشكالت ما يلي: )علي بوشاقور: ص 104م، ص2017

 جدة اللسانيات في البلدان التي أنتجتها، فكيف الحال في البلدان التي تستوردها. -

للسانيين العرب وتوزيعهم بين ثقافة انجليزية وثقافة فرنسية اختالف مصادر التكوين العلمي واملعرفي  -

 وثقافة أملانية.......إلــــخ.

 اختالف وسائل توليد املصطلحات يفض ي إلى تعدد املصطلحات. -

االنقطاع عن استعمال املصطلحات التراثية بعد النهضة الحديثة الغنية بمفاهيمها واالعتماد على  -

 مصطلحات جديدة.

 في رفض بعض التعص -
ً
ب الفردي والقطري حول املصطلحات التي تنتجها كل دولة، ويظهر ذلك جليا

 املجامع املشرقية لبعض املصطلحات التي ظهرت في املغرب العربي.

 لدينا. -
ً
 ثقافيا

ً
 االفتراض اللغوي دون تخطيط مؤسس ي من شأنه أن يحدث سقما

 لمصطلحات والكتب.غياب التنسيق أثناء النشر واإلعالم والتسويق ل -

 انعدام سلطة املجامع اللغوية العربية. -

فمشكلة املصطلح تكمل في وضعه وترجمته وصياغته واالصطالح عليه، وإن املتتبع لهذه القضية                   

قد يلحظ أن إشكالية املصطلح الحديث قد بدأت تطفو إلى السطح مع بداية القرن العشرين، حيث بدأ 

الدراسات اللغوية الغربية، وشرع عدد من املستشرقين في دراسة اللغة العربية، ودفعهم البحث االتصال ب

فيها إلى إيجاد مصطلحات تقابل املصطلحات املوجودة في اللغات الغربية، وقد تباينت وسائلهم وأساليبهم 

ا للزخم الهائل من في اختيار ووضع ما يحتاجونه من مصطلحات، وبمرور الوقت بدأت املشكلة تتعمق نظر 

املصطلحات الوافدة، وما يصاحب هذه املصطلحات من اختالف حول مفاهيمها أو تطورات في مدلوالتها، 

 في اللغة التي وضع فيها املصطلح واللغة التي أخذ منها 
ً
فمن هذا املنطلق يقف واضع املصطلح العربي حائرا

 (181م، ص 2018املفهوم.)عبد القادر عواد: 
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 الية تعدد املصطلح العربي:إشك  04-04

من بين القضايا الجوهرية التي ال تزال تؤرق الباحثين واملجامع اللغوية في البلدان العربية؛                     

املصطلح اللساني، حيث أدى عدم التنسيق إلى تكرار الجهود وبعثرتها كما أدى إلى استشراء ظاهرة تعدد 

صطلح األجنبي الواحد، وقضية املصطلح أصبحت من القضايا الراهنة في املفاهيم االصطالحية مقابل امل

( كما أن تداخل املصطلحات في لغاتها األصلية، 98م، ص2020كل حقل السيما اللسانيات،)ليلى قالتي: 

وتعدد االتجاهات واختالف املناهج واللغات للمترجمين الناقلين، له تبعات كبرى منها تعدد املصطلح 

وهذا التعدد راجع لعدة عوامل: نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر ما يلي: )أحمد محمد اللساني، 

 (7-6م، ص2001قدور:

 تشويش في نقل املعرفة. -
ً
 غياب التعاون بين املترجمين العرب مما ينجر عنه سلبا

 حات.غلبة النزعة الفردية والتفرد في ترجمة املصطلح دون أن يعود ملا وضع قبله من مصطل -

 تعصب املترجم للمصطلح املوجود في القطر الذي ينتمي إليه. -

 اختالف منهجيات واضعي املقابل للمصطلح األجنبي والذي من شأنه أن يوسع دائرة التعدد. -

اختالف لغة املصدر، إذ أن بعضهم ينطلق من املصطلح الفرنس ي لكونه على دراية باللغة الفرنسية واآلخر  -

 االنجليزية وهكذا. ينطلق من اللغة

 تعدد املترادفات للمصطلح في اللغة األصل التي صدر بها املصطلح. -

، املصطلح الرئيس الدال على هذا العلم أي )اللسانيات(، فلقد بلغت 
ً
ومن املصطلحات التي شهدت تعددا

 وفق ما أlinguistiqueاملصطلحات املعربة أو املترجمة ملصطلح )
ً
ورده الدكتور ( ثالثة وعشرين مصطلحا

 عبد السالم املسدي، نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر ما يلي: 
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 (01الشكل رقم:) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (02الشكل رقم:)                                      

 

فمعظم هذه اإلشكاليات املصطلحية التي تتعلق بالتسمية مرتبط بتبني الباحثين العرب                  

لى يومنا للمصطلحين األساسين هما: اللسانيات وعلم اللغة، وهو اإلشكال واالختالف الذي مازال مستمر إ

 (93م، ص2015هذا. )خالد حميد صبري: 

 الكتابة اللسانية العربية وأزمة املصطلح: -05

شهدت مرحلة انتقال اللسانيات من الثقافة الغربية إلى الثقافة العربية عقبات وصعوبات والتي تتضح          

ن مدعاة لطرح مجموعة من بصماتها جلية في كثير من الكتابات اللسانية العربية، وهو الخطب الذي كا

تبنى أو تستحق؟ وهل هي صالحة لدراسة 
ُ
األسئلة نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر: هل تستحق أن ت

اللغة العربية أو غير صالحة؟ فبفضل هذه األسئلة وغيرها تسنى للباحثين العرب تشخيص أهم هذه 

م، 2015سة اللغة العربية )خالد حميد صبري:العقبات، وكذا الكشف عن أهمية النظريات اللسانية في درا

 األلسنيـــــــــــة

 علم اللغة

 اللغويات

 الدراسات اللغوية الحديثة

 علم اللغة العام

 علم اللسان

 الالنغويستيك

 فقه اللغة

 ديث علم اللغة الح

 علم اللغات 

 علم اللغات العام

 علوم اللغة

 علم اللسان البشري 

 علم اللسانية

 الدراسات اللغوية املعاصرة

 النظر اللغوي الحديث

 علم اللغويات الحديث

 اللغويات الجديدة

 علم النص

 علم لغة النص

 علم اللغة النص ي

 نحو النص

لسانيات القول أو 

 بطأالخ

 بالخطأتحليل 

linguistique 

لسانيات 

 النص
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م، 2021(، ومن أهم العقبات التي واجهت الكتابة اللسانية العربية ما يلي: )بيطام حواء وأمير منصر: 86

 (367-366ص

 التوجس من مصدر اللسانيات الحديثة. -أ

 االعتقاد باكتمال التراث اللغوي العربي. -ب

 سانيات بصورة مؤسسة.تقصير اللسانيين في تقديم الل -ت

 قلة التواصل بين اللسانيين. -ث

 إشكالية اضطراب املصطلح. -ج

 عرض املعرفة اللسانية الحديثة بأسلوب سطحي. -ح

 غض الطرف عن التراث في تاريخ الدراسات اللغوية. -خ

لنظرية عدم تحديد بعض اللسانيين لإلطار الذي تندرج فيه كتاباتهم بدقة من الناحية املنهجية وا -د

 والوصفية.

القصور املنهجي املتمثل في الترويج لبعض األخطاء املعرفية وعدم مواكبتها لتطور البحث اللساني، إضافة  -ذ

 إلى ذلك االرتباك في تحديد مجال البحث. 

 تلقي اللسانيات في الثقافة العربية وفوض ى املصطلح: -06

 في فوض ى املصطلح لقد كانت املنطلقات األولى لتلقي الل            
ً
 بارزا

ً
 سلبيا

ً
سانيات في الثقافة العربية أثرا

 من اإلشكاليات التي كانت تشغل فكر الباحثين والدارسين العرب، ومنه اإلشكاليات 
ً
اللغوي، انطالقا

 التالية:

:إشكالية  -06-01
ً
 غريبا

ً
 كون أن اللسانيات علما

باحث اللغوي العربي الحديث، والتعصب للوافد اللساني الغربي إن مشكلة االنبهار التي أصيب بها ال             

الجديد أفض ى إلى عدم استقصاء البحث اللغوي في الفكر العربي القديم، وهي اإلشكالية التي بدورها أدت 

يد اعتقاد سلبي قوامه أن اللسانيات مولود معرفي غربي وليد العقلية الغربية، مما جعل بعضهم 
َّ
إلى تول

البحث اللساني ال تربطه أي صلة بالثقافة العربية ومنه اللغة العربية، ألنه بحث أوجدته وأملته  يعتقد أن

ظروف اللغات األروبية التي تختلف في انتماءاتها وتكوينها وشعوبها املتكلمة بها، وتأريخها عن العربية، األمر 

ن الباحثين املعاصرين العرب أن الذي جعل الباحث العربي املعاصر والحديث ينكر ويرفض كل ما يرد م

يسلكوه أو يتعاملوا به مع لغتنا العربية التي ال عالقة لها بظروف تلك اللغات األروبية. )خالد حميد 

( وتتضح انعكاسات هذه اإلشكالية في إقصاء جملة من املصطلحات العربية التراثية، 87م، ص2015صبري:

لحي )اللفظ واملعنى( اللذين يقابلهما في الوافد اللساني الجديد ونذكر منها على سبيل املثال ال الحصر: مصط

 مصطلحي )الدال واملدلول(.

فالغرب الذي أنتج اللسانيات على شاكلة صورة غير محببة في املتخيل العربي، صورة رسمتها                  

لناهب للخيرات واملعادي السياسة ولم ترسمها املعرفة اللسانية، ارتبطت بالغرب الغازي واملستعمر وا

لإلسالم الذي هو دين األمة، ومن ثمة وضع الدرس اللساني العربي في معادلة الصراع واملواجهة، حتى عدت 
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والتي تسعى جاهدة إلى تشجيع كل صوت يضرب على وتر االنسالخ عن  صورة من صور اإلمبريالية العاملية،

يلة بشتى األشكال: االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، اللغة العربية الواحدة، والثقافة العربية األص

والعلمية)اللسانية(، وبعضهم حاول ربط نشأة الدراسة اللغوية في أروبا بحمالت التبشير املسيحية والتي 

 (88م، ص2015تسعى إلى الوصول إلى كافة شعوب العالم.)خالد حميد صبري: 

، يقومون بتسويق مصطلحات لغاتهم األروبية األجنبية على حساب فهم بذلك وبطريقة غير مباشرة             

العربية باسم العاملية، وهي دعوة منهم لالنسالخ عنها وعن مصطلحاتها، فالعربية اليوم تعيش بين الحصار 

واالنحسار، حصار أملته اللغات األجنبية وانحسار في مصطلحاتها التي لم تعرف التطور والزيادة منذ أمد 

 بعيد.

 للحداثة: -06-02
ً
 إشكالية كون أن اللسانيات رمزا

إن من أهم أسباب نشوء أزمات في املصطلح اللغوي العربي  هو ثورة التغيير املعرفي التي صنعها                  

العالم سوسير؛ والذي يمثل األب الروحي للسانيات في بدايات القرن العشرين جعلت الدرس اللساني 

د بديل عن املناهج اللغوية التقليدية، بل األنموذج الذي يحتذى به من طرف كثير من الحديث ليس مجر 

 للحداثة، ونتيجة لذلك أدخلت اللسانيات في 
ً
العلوم اإلنسانية، لذلك صارت اللسانيات السوسيرية عنوانا

العقلية صراعات وأزمات بين ما هو قديم وحديث، أو ما هو تراثي أو معاصر، بل الصراع السائد على 

العربية منذ ما يعرف بالنهضة، حتى القضية األولى التي تشغل الفكر العربي، وأساس هذا الصراع أسباب 

تتعلق بالدين واللغة والقومية، في كثير من الدراسات اللغوية العربية، األمر الذي انجر عنه توليد أفعال 

، فهي تعكس توجه أصحابها
ً
نحو أحد طرفي هذا الصراع، فانقسموا من  متطرفة وردود أفعال ال تقل تطرفا

 حيث التوجه إلى صنفين:

: واتجه أصحاب هذا التوجه صوب التراث. 
ً
 تاما

ً
 صنف رافض للسانيات رفضا

: هؤالء اعطوا ظهرهم للتراث، فهذا من بين األمور التي أثرت على  
ً
صنف تبنى اللسانيات جملة وتفصيال

 في تطور الدرس اللساني العربي، وطبيعة نتاجه، )خالد الكتابات العربية، ومن العوائق التي تر 
ً
 كبيرا

ً
كت أثرا

( كما نرى بصمات هذا الصراع بادية كذلك في أزمة املصطلح، ويظهر هذا 88م، ص2015حميد صبري: 

 من خالل املصطلح التداولي، إذ أننا نجد فئة تنتصر للمصطلح التراثي، واألخرى تنتصر للوافد اللساني 
ً
جليا

 يد.الجد

 إشكالية ابتعاد اللسانيات عن قضايا املجتمع: -06-03

 من كون أن اللسانيات العربية لم تعالج املشكالت اللغوية، بل             
ُ
ويظهر مضمون هذا العائق، انطالقا

عبرت عن عجز املجتمعات العربية املعروفة بتنوعها الثقافي وتعددها اللغوي، وهو ما قاد إلى مجموعة من 

شكالت اللغوية املتداخلة على مستويات مختلفة منها: املستوى التعليمي واالجتماعي والثقافي والسياس ي امل

وغيرها، واملالحظ أن اللسانيات ظلت غير آبهة بهذه املشكالت، وكأنها ال تمت بصلة إلى مجاالت اهتماماتها، 

تمع، وعدم امتالك اآلليات واألدوات وهذا ما يفسر عجز اللسانيات عن االنخراط في القضايا العامة للمج
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الكفيلة بإيجاد مخرج للكثير من املشاكل املطروحة، حسب منظور الدكتور حافظ إسماعيلي علوي. 

 ( 81م، ص2009)حافظ إسماعيلي علوي:

 إشكالية الهوية الإلإنسانية للعلوم اإلنسانية في الوطن العربي: 06-04

علوم اإلنسانية في الوطن العربي إشكالية من اإلشكاالت التي تعترض البحث اللساني تعتبر ال                            

العربي، واملصطلح اللساني على وجه الخصوص، إذ تأخذ بدايتها من كون إن اللسانيات في العالم العربي 

ساس، يضاف الحديث لم تنشأ في أحضان الثقافة العربية القديمة، وإنما وردت من ثقافات أخرى غربية باأل 

إلى ذلك أن املعرفة اللسانية العربية ال تكون إال من نافذة اللغات األجنبية اإلنجليزية أو الفرنسية، فنشوء 

هذه العلوم اإلنسانية وتدريسها وتداولها في املؤسسات التعليمية الجامعية ومؤسسات البحث لم يأت 

( وهذا ما طبعها 56م، ص2007مصطفى غلفان: نتيجة تطور ذاتي طبيعي وتلقائي للفكر العربي الحديث، )

ان متداخالن هما: )مصطفى غلفان:   (56م، ص2007منذ البداية بطابع األزمة، إذ اختلط فيها منذ البدء همَّ

 همٌّ مرتبط بمتابعة واستيعاب مظاهر التطور الفكري في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في الغرب. 

الت الواقع االجتماعي نفسه، ونتيجة قيامها في تربة فكرية غير التربة همٌّ مرتبط برصد وفهم واقع وتحو  

 دخيلة.            
ً
 العربية عوملت اللسانيات وباقي العلوم اإلنسانية األخرى باعتبارها علوما

كما يرى مصطفى غلفان أن جانب القصور في الدراسات اإلنسانية العربية يتمثل في كونها تفتقد              

 أل 
ً
 وسيكولوجيا

ً
 واجتماعيا

ً
هم عنصر تتطلبه اللسانيات الحديثة وهو دراسة الواقع املعطى لغويا

وأنثروبولوجيا، بهذا املعنى يمكن القول بأن علومنا اإلنسانية لم تساهم بعد في فهم الواقع العربي بدراسته 

العلوم اإلنسانية في الوطن دراسة جديدة من منظور ما تقدمه مختلف النظريات، ويرجع سبب عدم ازدهار 

العربي بما فيها اللسانيات إلى أن أوليات هذه العلوم تلقن لكن بكيفية مجردة، فينتج عن ذلك بنية معرفية 

غير مرتبطة بالواقع، أضف إلى ذلك أن جل املؤلفات غير التقليدية هي عبارة عن تلخيص نظري ملبادئ 

مليدانية تكاد تكون نادرة حسب منظوره، إضافة إلى ذلك أن العلوم، أما البحوث والكتابات التطبيقية ا

علومنا اإلنسانية ال تراعي الخلفية اإليديولوجية واإلبستمولوجية لهذه العلوم، فهم يأخذون بمبدأ أن  

 وكل ممارساته قابلة للدرس والتحليل باعتبارها ظواهر إنسانية اجتماعية باألساس. 
ً
اإلنسان موضوعا

 (57م، ص2007 ))مصطفى غلفان:

وإن كانت هذه اإلشكاليات تبدو جوهرية لدى البعض، إال أننا نجدها تمثل العقبات األولى التي                  

أدت إلى عرقلة مسار الدرس اللساني العربي، ومنه املصطلح اللساني الذي ظل يتأرجح بين أصول ثراثية 

 أصيلة ووافد لساني جديد.

 خاتمة:

خلصت من خالل هذه األوراق البحثية إلى أن معظم األزمات املصطلحاتية التي واجهت الدرس                  

اللساني العربي في مساره؛ هي عقبات وأزمات وعوائق ترتبط بمنهج العرض والتطبيق والتعامل مع املوروث 

العوائق والعقبات، العربي، فقبل أن تتجذر الثقافة اللسانية في املجتمع العربي، وقبل أن تستفحل هذه 

 على رواد اللسانيات في العالم العربي أن يراعوا ما يلي:
ً
 كان لزاما
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 الكف عن سهام النقد املوجه إلى النحو والصرف العربيين واملعجم العربي باسم علم اللسانيات. 

 ضرورة تكثيف التواصل بين اللسانيين العرب. 

 ستلزم توحيد مشارب املترجمين.إن العقبات واإلشكاليات التي تتعلق باملصطلح، ت 

 ضرورة تفعيل املوروث الثقافي العربي في الدرس اللساني. 

 ضرورة توحيد مصادر التكوين العلمي واملعرفي للسانيين العرب. 

االهتمام باملجامع اللغوية العربية، باعتبارها السلطة املخول إليها ضبط املصطلحات الوافدة، وتفعيل  

 املصطلحات الراكدة.

 بتعاد عن التعصب الفردي والقطري حول املصطلحات التي تنتجها كل دولة.اال  

 قائمة املصادر واملراجع: 

 م(، أصـــــــول بناء املصـــــــطلح اللســـــــاني العربي عند عبد الرحمان الحاج 2020موريدة عبد الســـــــالم، )ديســـــــمبر

 . 04، ع 11صالح، مجلة املمارسات اللغوية، م 

 ( ،لسان العرب، د1988ابن منظور ،)03بيروت، م –بيروت، دار لسان العرب  –ار الجيل م. 

  (املصـــــــــــــطلح اللســـــــــــــاني بين أزمة التعدد الترجمي واالضـــــــــــــطراب التداولي، مجلة 2020ليلى قالتي، أفريل ،)م

 .01، ع 04الجزائر، م  –دراسات معاصرة، املركز الجامعي تيسمسيلت 

  )ســــورية،  –رس اللغوي، دار الفكر، دمشــــق م(، اللســــانيات وآفاق الد2001أحمد محمد قدور، )أيار)مايو

 .01ط

 ( ،م(، اللســــانيات النصــــية في الدراســــات العربية الحديثة )بحث في األطر املنهجية 2015خالد حميد صــــبري

 .01والنظرية(، دار األمان، الرباط، ط

  ،ة حسيبة ، جامعكلية ا آداب واللغاتعلي بوشاقور، )د.س( إشكالية املصطلح اللساني في الدرس الجامعي

 الشلف، الجزائر. –بن بوعلي 

  (،ترجمة املصــــــــــطلح اللســــــــــاني إلى اللغة العربية2017مســــــــــعود شــــــــــريط ،)أزمة تمثل املفاهيم أم موضــــــــــة  -م

 ، ماي.12الجزائر، ع  –اختالف، مجلة إشكاالت في اللغة واألدب، جامعة تمنراست 

  ني إلى اللغة العربية بين ضــــــــــــرورات م(، إشــــــــــــكالية ترجمة املصــــــــــــطلح اللســــــــــــا2018عبد القادر عواد، )مارس

 .13، ع 05سيدي بلعباس، الجزائر، م  –التلقي وأسئلة الهوية، مجلة التعليمية، جامعة جياللي ليابس 

  م(، الكتابة اللســـــانية العربية التمهيدية في ضـــــوء النقد اللســـــاني، 2021بيطام حواء وأمير منصـــــر، )جانفي

 .07، ع 04الوصفية، مجلة اآلداب واللغات والعلوم اإلنسانية، م دراسة في العوائق املنهجية والنظرية و 

 ( ،اللســــــــــــانيات في الثقافة العربية املعاصــــــــــــرة، دراســــــــــــة تحليلة نقدية في 2009حافظ إســــــــــــماعيلي علوي ،)م

 قضايا التلقي وإشكاالته، دار الكتاب الجديد املتحدة، بيروت.
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  ( ،اللســانيات العربية؛ رؤية م2007مصــطفى غلفان ،)نهجية في املصــادر واألســس النظرية، أعمال الندوة م

الحصـــــــــــــيلة واآلفاق، كلية اآلداب والعلوم اإلنســـــــــــــانية،  –الدولية حول اللغة العربية والنظريات اللســـــــــــــانية 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، سايس بفاس املغرب.
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 إشكالية املصطلح واملنهج في النقد العربي الحديث

The problem of term and method in modern Arab criticism 

 أ.د. محمد عبد   سليمان الصديق

 السودان –عميد كلية اآلداب  -جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم  –أستاذ األدب والنقد 

  abomoneeb123@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 :امللخص

هدف هذا البحث إلى دراسة اإلشكاليات التي تواجه النقد العربي الحديث وخاصة فيما يتعلق باملصطلح ي    

واملنهج، ويعالج إشكالية املصطلح النقدي الحديث، وكيفية التعاطي معه؟ في ظل تعدد ترجمة املصطلح 

 بألفاظ مختلفة ومفاهيم متعددة تربك الناقد والباحث.

ج النقدية الحديثة، بعد عجزنا عن إنتاج مناهج ونظريات خاصة بالنقد العربي، ثم إشكالية املناه     

واملساهمة في حركة املناهج الكونية الحديثة، ويبقى سؤال كيف نوظف املناهج املتاحة لخدمة النقد العربي 

 الحديث قائما؟

قد العربي الحديث عدم قدرتنا وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج منها: أن أكبر التحديات التي تواجه الن    

على إنتاج مناهج ونظريات ومصطلحات نقدية عربية ذات خصوصية تسهم في تطوير الفعل النقدي مع 

النظريات الكونية التي أنتجها اآلخر، ال سيما وأننا أصبحنا مجرد مستهلكين لهذه املناهج واملصطلحات التي 

 بدور النقد والناقد العربي. ينتجها نقاد الغرب، فالقصور واضح فيما يتعلق

إن النقد األدبي العربي الحديث يواجه إشكالية املصطلح املتمثلة في تعدد الترجمات للمصطلح الواحد إلى 

ألفاظ متعددة بحسب فهم املترجم مما يجعله يخالف قاعدة مفهوم واحد للفظ واحد، فيحدث ذلك إرباكا 

 من طلبة الدراسات العليا في مرحلتي املاجستير والدكتوراه. في مجال الدراسات األدبية السيما للباحثين

 النقد(. –املنهج  –املصطلح  –الكلمات املفتاحية: )إشكالية 

 

Abstract 

    This research aims to study the problems facing modern Arab criticism, especially with 

regard to the term and method, and it addresses the problem of the modern critical term, and 

how to deal with it? In light of the multiple translations of the term with different words and 

multiple concepts, the critic and researcher are confused. 

     Then the problem of modern monetary curricula, after our inability to produce curricula and 

theories specific to Arab criticism, and to contribute to the movement of modern cosmic 

curricula, and the question remains: How do we employ the available curricula to serve 

modern Arab criticism? 

mailto:abomoneeb123@gmail.com
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    This study concluded with results, including: The biggest challenges facing modern Arab 

criticism are our inability to produce specific Arab critical curricula, theories and terms that 

contribute to the development of critical action with the cosmic theories produced by the 

other, especially since we have become mere consumers of these curricula and terms 

produced by them. Western critics, the shortcomings are clear with regard to the role of Arab 

criticism and critic. 

Modern Arabic literary criticism faces the problem of the term represented by the multiplicity 

of translations of one term into multiple words according to the translator’s understanding, 

which makes it contravene the rule of one concept of one word, and this creates confusion in 

the field of literary studies, especially for researchers from postgraduate students in the 

master’s and doctoral stages. 

Keywords: (problem - term - method – criticism). 

 مقدمة:

هناك ارتباط وثيق بين املصطلح واملنهج فبضبط املصطلح يستقيم املنهج "وبين املنهج واملصطلح عالقة 

قرابة وثيقة يجدر بالناقد وصلها، إنهما صنوان ليس في وسع أحدهما أن يستغني عن اآلخر أثناء الفعل 

 1بوظيفتهب النقدي وتذهب ريحه ويفشل في القيام الخطأالنقدي، ودون ذلك يهتز 

إن كل علم من العلوم اإلنسانية مواجه بإشكاليات والنقد األدبي ليس بدعا من هذه العلوم في هذا العصر، 

وعلى الرغم مما يواجه النقد من تحديات إال أن اإلنتاج األدبي الحديث مازال متدفقا كما وكيفا، واملوهبة 

ناصية إنتاج املصطلح واملنهج والنظرية في هذا العربية مازالت متقدة على الرغم من ابتعادنا من تملك 

 العصر.

 وقد اشتملت هذه الدراسة على مقدمة ومبحثين وخاتمة:

نتناول فيه اإلشكاليات التي تواجه املصطلح فال يمكن دراسة األدب دون  املبحث األول: إشكالية املصطلح:

واملفهوم والترجمة التي تتعدد ألفاظها جهاز اصطالحي واضح املعالم. فاملصطلح مواجه بإشكالية التعريف 

 ومفاهيمها في أغلب األحيان مما يربك املمارسة النقدية لدى النقاد والباحثين وطالب الدراسات العليا.

وهي إشكالية تواجه النقد األدبي عموما ونقد الشعر خصوصا، وأكبر ما  املبحث الثاني: إشكالية املنهج:

ا على املشاركة الكونية في صناعة النظرية واملنهج. ولذلك لم يبق أمامنا يواجه النقد الحديث عدم قدرتن

خيار إال التعاطي مع املناهج الغربية الحديثة، وهي مناهج كونية محايدة تسهم في الدراسات النقدية العربية 

 إسهاما بالغا، وقد أثبتت فاعلية في هذا املجال.

                                                            
، 1الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط إشكالية املصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد،  د. يوسف وغليس ي ، 1

 56م،  ص2008
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نا في إثراء هذه املناهج والنظريات الحديثة؟ وكيف نسائل هذه ولكن السؤال املطروح ما هو سهمنا ومشاركت 

املناهج ونتحاور معها وال نسلم بكل ما جاء فيها من باب االنبهار بها، هذه هي األسئلة الجوهرية الذي نحاول 

ّوج البحث بخاتمة، وقائمة باملصادر واملراجع. اإلجابة عنها في هذا املبحث.
ُ
 وقد ت

 لية املصطلحاملبحث األول: إشكا

وموقعا  املعاصر،ب النقدي العربي الخطأ، ومعضلة من معضالت مثل املصطلح إشكالية نقدية عصيبةي

وبؤرة من أشد البؤر التي تثير من التوتر والجعجعة ما  النقاد،معتاصا من أشكال املواقع التي يتبارى فيها 

ال يحسن الحديث عن  واحدة،ورقة نقدية . فاملصطلح واملنهج " وجان ل 1تثير بين الباحثين والدارسين

أحدهما بمعزل عن اآلخر ، فكل منهما شاهد على وجود اآلخر وباعث على ظهوره ، لهذا فإنه ال يعتبر تقرب 

أحدهما من اآلخر تقربا يوحي باالستجداء أو األخذ دون عطاء ، وإنما هو تقارب يقوم على أساس من وجود 

معالجة  من-تقديرنافي –. لذلك فالجدوي 2يما بينهما نوعا من التكاملاملصلحة املشتركة التي تفترض ف

ونتناول في هذا  3القضية االصطالحية منفردة بذاتها ولذاتها، مفصولة عن القضية األم )إشكالية املنهج( 

املبحث إشكالية املصطلح من عدة محاور هي: املصطلح مفتاح العلوم، شروط املصطلح العلمي، إشكالية 

 ة املصطلح.ترجم

 املصطلح مفتاح العلوم:

املصطلح له أهمية بالغة في فهم العلوم فهو مفتاح العلوم والفنون وال يمكن أن يؤسس أي علم من العلوم 

إال على جهاز اصطالحي ومفاهيمي، وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا باملصطلح، يقول التهانوي:" إن أكثر ما 

دونة والفنون املروجة إلى األساتذة هو اشتباه االصطالح، فإن لكل علم يحتاج به في تحصيل العلوم امل

 .4اصطالحا إذا لم يعلم بذلك ال يتيسر للشارع فيه إلى االهتداء سبيال وال إلى فهمه دليال"

وكان املتكلمون أول من اهتم باملصطلحات قال عنهم الجاحظ:" وهم تخيروا تلك األلفاظ لتلك املعاني، وهم 

لها من كالم العرب تلك األسماء. وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم فصاروا اشتقوا 

وليس، وذكروا الهندية، والُهوية، واملاهية،  وأيس، والجوهر، في ذلك سلفا لكل خلف، ولذلك قالوا: العرض،

 .5وأشباه ذلك"

لحاتها. ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى. يقول املسدي " من املعلوم بالضرورة أن مفاتيح العلوم مصط

فهي مجمع حقائقها املعرفية وعنوان ما به يتميز كل واحد منها عما سواه. وليس من مسلك يتوسل به 

اإلنسان إلى منطلق العلم غير ألفاظه االصطالحية حتى فكأنها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال ليس 

                                                            
 11لجديد، صيوسف وغليس ي ، إشكالية املصطلح في الخطاب النقدي العربي ا 1
مجلة اللسان العربي الرباط ، عدد  -عرض وتلخيص –جواد حسني عبد الرحيم، ندوة إشكالية املنهج واملصطلح النقدي  2

 265، ص1985،  23
 57يوسف وغليس ي ، إشكالية املصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص 3
 1، ص1التهانوي، كشاف االصطالحات واالفنون، ج4
 139، ص 1بيان والتبيين، جالجاحظ، ال5
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ومضامين قدره من يقين املعارف وحقيق األقوال فإذا استبان خطر مدلوالته إال محاور العلم ذاته، 

املصطلح في كل فن توضح أن السجل االصطالحي هو الكشف املفهومي الذي يقيم للعلم سوره الجامع 

 .1وحصنه املانع"

"إن معرفة املصطلح تفض ي إلى فهم املادة العلمية، فضال عن أن توحيد املصطلحات يؤدي إلى انطالق 

 .2حثين واملؤلفين من قاسم مشترك فيما يؤلفون ويكتبون"البا

بة استقّر معناها أو باألحرى استخدامها وحّدد 
ّ
وقد عرف املصطلح بتعريفات منها"مفهوم مفرد أو عبارة مرك

في وضوح، هو تعبير خاص ضيق في داللتـه املتخصصة، وواضح إلى أقص ى درجة ممكنة، وله ما يقابله في 

يرد دائما في سيـاق النظـام الخاص باملصطلحات فرع محدد فيتحقق بذلك وضوحه اللغات األخرى و 

 .3الضروري"

 شروط املصطلح العلمي:

لقد جرت العادة أن يقيد املصطلح بجملة من الشروط العامة التي تميزه عن الكلمات اللغوية العادية، كأن 

على لسان املتلفظ ، واضح املفهوم ، آحادي  يكون قصيرا اليتجاوز الكلمة الواحدة...وأن يكون ذلقا خفيفا

الداللة ، موصول الداللة االصطالحية بالداللة اللغوية، وأن يراعي خصائص البنية الصوتية للغة، مع 

للصيغ واملوازين الصرفية القياسية املتعارف عليها ...وأن يوضع بحسب  -قدر اإلمكان -إمكانية إخضاعه

 4ه تبعا ألولوياتها في النسيج األصيل لروح اللغة طرائق الوضع االصطالحي وآليات

وكذلك " اتفاق العلماء للداللة على معنى من املعاني، اختالف داللته الجديدة عن داللته اللغوية األولى، 

 5وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين مدلوالته، االكتفاء بلفظة واحدة للداللة على معنى علمي واحد.

 املصطلح: إشكالية ترجمة

على الرغم من الجهود الجماعية والفردية املبذولة في هذا امليدان فاملصطلح النقدي العربي الحديث، 

وبشكل خاص منذ السبعينات وحتى الوقت الحاضر، يعاني من االضطراب وعدم االستقرار. إذ غالبا ما 

ى سبيل املثال ال الحصر وعل نجد مقابالت موضوعة أو مترجمة أو معربة مختلفة للمصطلح الواحد.

بالنسبة إلشكالية الترجمة يمكن أن نضرب بعض األمثلة التي تبين اضطراب فهم املصطلح ومن ذلك ما 

ب النقدي العربي الخطأفي إشكالية املنهج والنثرية واملصطلح في  –ذكره، فاضل ثامر "في كتابه اللغة الثانية 

 Longueتترجم بطرق مختلفة. فكلمة  Langue Paroleاسيةالحديث "كما نجد أن الثنائية اللسانية األس

الفرنسية  paroleلسان "، وأخرى بـ " لغة " وثالثة بـ "نظام لغوي"، بينما تترجم كلمة "  –الفرنسية تترجم تارة 

                                                            
عبد السالم املسدي، حوار املشارقة واملغاربة حوار املصطلح بين املشرق واملغرب، كتاب العربي، وزارة اإلعالم 1

 9، ص2005الكويتية،
 3، ص 2006أحمد مطلوب، بحوث مصطلحية، املجمع العلمي، 2
 .12لطباعة والنشر، مصر، د.ت، صمحمود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح، دار غريب ل3
 70يوسف وغليس ي ، إشكالية املصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص 4
 9محمود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح، ص 5
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وحينا « القواعد»املعروف يترجم حينا بـ Grammarبـ "الكالم " أو " اللفظ " أو "الحدث الكالمي". ومصطلح 

الذي يترجم بمقابالت عديدة مثل "النحو" و"القواعد"  Syntaxبـ "النحو"، وينطبق األمر على مصطلح  اخر

 .1و" نظم الجملة" وما إلى ذلك" و "التركيب "

في إشكالية النقد والحداثة واإلبداع، عن  –مدارات نقدية »ومن ذلك ما تحدث عنه، فاضل ثامر، في كتابه 

"ونعرف جيدا إن مصطلح البنيوية  ب والسردية بقولهالخطأيوية و إشكالية ترجمة مصطلحي البن

Structuralism  ظل عرضة للتغيير، فقد شاع في البداية مقابل ترجمي آخر هو "الهيكلية " وبعضهم

قد جمع حوله مقابالت  Discourse ب "الخطأاستخدم مصطلح التركيبية والبنائية. كما إن مصطلح "

القول، األطروحة، الحديث، اإلنشاء، لغة الكالم، الكالم املتصل، أسلوب ترجمية ال حصر لها مثل: 

 .2التناول، وغير ذلك"

وهو علم جديد نسبيا -Narratoloyيقول فاضل ثامر عن ترجمة مصطلح السردية "أما في مجال السردية 

لح تتقاسمه فان عدم استقرار املصطلح السردي واضح للغاية. وفي دراسة خاصة وجدنا أن هذا املصط –

املقابالت الترجمية التالية: علم السرد، السرديات، السردية، نظرية القصة، القصصية، املسردية، 

 .3القصيات، السردلوجية، الناراتالوجيا"

"وغير ذلك وهي مقابالت تعتمد الترجمة والتعريب الجزئي والكلي. كما قمنا في موضع آخر بدراسة تحوالت 

 Sjuzhet/Fabulaوضعها الشكالنيون الروس وهي ثنائية املتن الحكائي/املبنى الحكائي:الثنائية السردية التي 

ب الخطأوبالثنائية السردية البنيوية القصة/ Story/Plotوصلتها بثنائية القصة/الحبكة(

Story/discourse"4. 

ية يعتمد عليها في من اإلشكاليات التي تواجه الترجمة إشكالية الفوض ى في الترجمة إذ ليس هناك جهة مرجع

ترجمة املصطلحات في العالم العربي مما يؤدي إلى االجتهادات الفردية في ترجمة املصطلحات مما ينتج عنه 

تعدد الترجمة وهذا يحدث إرباكا كبيرا في الدراسات العليا في جامعاتنا العربية فنجد الطالب يستخدم 

 هي ألفاظ مختلفة ملفهوم واحد.املصطلح الواحد ظانا أنها مصطلحات مختلفة في حين 

وتباينت اآلراء حول توحيد املصطلح فمن العلماء املعاصرين من يرى توحيد املصطلحات في كل البالد 

العربية وأن تكون هناك مؤسسة مرجعية هي التي تتبنى ترجمة املصطلحات ونحتها واملساهمة في نشرها 

د من األفراد فكل ينشأ املصطلح بحسب ما يراه وهؤالء واستقرارها، وبعضهم يرى أن تترك األمور لالجتها

 يرون أن املرجعية الواحدة وتوحيد املصطلح يقتل روح اإلبداع والتنافس.

                                                            
لثقافي في اشكالية املنهج والنثرية واملصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث " املركز ا –ثامر، فاضل " اللغة الثانية 1

 .177ص  1،ط 1994العربي، بيروت، 
 12ص  1987دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد « في اشكالية النقد والحداثة واالبداع –مدارات نقدية »ثامر، فاضل 2

2-217. 
 180-178ص « اللغة الثانية»ثامر، فاضل 3
 .190-184ثامر، فاضل، املصدر السابق ص 4
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يقول الدكتور املسدي:"فمن املعلوم أن املؤسسة األكاديمية هي في كل أقطار األرض مؤثرة في مسيرة العلم 

ها مؤثرة بوصفها مؤسسة بحثية أكثر مما هي مؤسسة تدريسية واملعرفة. فأما في الدول املتقدمة علميا فإن

وفي أقطارنا -ألنها هي التي تزدهر فيها املراكز واملختبرات ومشاريع البحث وبرامجه، وأما في الدول النامية 

 . 1فإن الجامعة مؤثرة بوصفها مؤسسة تعليمية قبل كل ش يء آخر-العربية تحديدا

ويقول:" ومما سلف نخلص إلى الجوهر املنشود: إن املؤسسة التعليمية يستطرد املسدي في هذه الرؤية 

عندنا هي امللتحمة بدرجة عليا في آليات اإلنتاج املعرفي، وبناء عليه ال مجال لتوليد املصطلح عربيا وال حتى 

الطرح لتنسيق فيه ما لم يتحقق التوحيد التربوي، أو الحد األقص ى من التنسيق فيه، وربما نواصل في هذا 

لنقول ال أمل في التوحيد التربوي ما لم ننجز التوحيد السياس ي على معنى الحد األقص ى من تنسيق املصالح 

 .2بين الضرورات والغايات"

والنقاد ال يتواطئون على املصطلح من الوهلة األولى وإنما تكون هناك مقترحات متعددة ولكن من كتب له 

يذيع بين النقاد في الحقل املعين ويستقر فيصبح مصطلحا قارا لكثرة  الشيوع منها هو الذي يتعامل معه ثم

وقال بعض نقاد مصر "البنائية" ثم  استعماله " قال أهل تونس عند انطالق الحداثة النقدية:" الهيكلية"

وقال أهل تونس "أسلوبية" ممتثلين  أصلح وأسلس فامتثل كل النقاد وتبنوه. ظهر للجميع أن لفظ" البنيوية"

السيما املرحوم د. شكري محمد عياد  –لوصايا املعرفة: لفظ واحد للمفهوم الواحد، ولكن روادا في مصر 

تمسكوا بالعبارة املزدوجة "علم األسلوب" اقتفاء بما سبق إليه الرائد األول أحمد الشايب -ود. صالح فضل

 .3منذ أواسط القرن العشرين"

التي تواجه النقد والناقد األدبي وطالب الدراسات العليا، وتتمثل إن إشكالية املصطلح من أكبر اإلشكاليات 

هذه اإلشكالية في ترجمة املصطلحات في اللغات األخرى إذ أن الترجمة للمصطلح يختلف لفظها من مترجم 

إلى آخر بحسب ما يراه مقابال من لفظ للمصطلح املترجم مما يجعل املصطلحات باللغة العربية تتعدد 

 حدث إرباكا كبيرا في املتعامل معها، وكان يجب أن نعمل بمبدأ لفظ واحد ملفهوم واحد.وبالتالي ت

 إشكالية املنهج املبحث الثاني:

أبدأ الحديث عن هذا التحدي اإلشكالي بسؤال: هل األدباء والنقاد العرب في العصر الحديث يمتلكون    

لتي تسهم في تطوير األدب العربي واملشاركة في الخارطة القدرة على إنتاج النظرية واملناهج األدبية والنقدية ا

 األدبية العاملية؟

                                                            
شارقة واملغاربة حوار املصطلح بين املشرق واملغرب، كتاب العربي، وزارة اإلعالم عبد السالم املسدي، حوار امل1

 31، ص 2005الكويتية،
عبد السالم املسدي، حوار املشارقة واملغاربة حوار املصطلح بين املشرق واملغرب، كتاب العربي، وزارة اإلعالم 2

 32، ص 2005الكويتية،
املغاربة حوار املصطلح بين املشرق واملغرب، كتاب العربي، وزارة اإلعالم عبد السالم املسدي، حوار املشارقة و 3

 38، ص 2005الكويتية،
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"إن إشكالية املنهج من قبل ومن بعد جزء من إشكالية شاملة كبرى ما تفتأ نعاني من ثقلها ودوارها على أكثر 

لك من صعيد، تلك هي إشكالية البحث عن الذات في مهب األنواء لنبوئها مكانا الئقا تحت الشمس. ذ

 .1بالتحديد هو قدرنا وإشكالنا األكبر"

إن في تراثنا األدبي القديم نظريات أدبية ونقدية تعالج مشكالت كبرى فعلى سبيل املثال أنتج عبد القاهر 

الجرجاني " نظرية النظم " التي عالج من خاللها قضية اللفظ واملعنى، فهي نظرية أنتجت في سياقها التاريخي 

ا يؤكد على امتالك الناقد العربي قديما القدرة على إنتاج النظرية. ولكن ما هو غير وموضوعها النقدي مم

مؤكد القدرة على إنتاج النظرية في واقعنا املعاصر ربما يعود ذلك لالرتباك املعرفي الذي تعانيه األمة، 

يات واملذاهب واملناهج وانفالت تملك ناصية العلم من بين أيدينا إذ أننا أصبحنا عالة على غيرنا نجتر النظر 

 األدبية التي ينتجها الغرب في سياق بيئة ومشكالت واعتبارات فكرية تختلف عن قضايانا أحيانا.

صحيح هناك نظريات في النقد أنتجها الغرب جديرة بأن يستفيد منها النقد العربي الحديث، ولكن ليس كل 

والشك أن النظريات واملناهج األدبية والنقدية  نظرية تصلح ملعالجة قضايانا الختالف اللغات وخصوصياتها

نظريات ومناهج عاملية محايدة ال تميز بين اآلداب واللغات، ومشكلتنا أن املتخصصين في األدب في العالم 

العربي ينقسمون إلى تيارات مختلفة حيال ما ينتجه الغرب من نظريات فهنالك تيار منبهر تماما ومأخوذ 

لغربية وكل ما سوى ذلك ال يساوي عنده شيئا ويرى وجوب االنصياع التام لهذه بالثقافة والنظريات ا

النظريات، وتيار آخر يرفض تلك النظريات ويقدس التراث العربي تقديسا تاما ويعتقد أن ما يأتينا من الغرب 

ا ال رجس من عمل الشيطان، ولكن يجب أن تكون النظرة نظرة عقالنية فالسياق املعرفي ال يختلف كثير 

سيما في النظريات املحايدة واملتجردة التي تخدم األدب وتنظر إليه بتجرد محض، ولكن بعض النظريات 

تحمل أفكارا تخالف وتصادم منظومة القيم الفكرية والثقافية واملجتمعية لعاملنا العربي وفي هذه الحالة 

 يجب أن نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه النظريات؟

ءل الدكتور صالح فضل قائال:" في دراستنا للمناهج النقدية هل يصح التمييز أو ينبغي وفي هذا الصدد يتسا

التمييز بين ما هو عربي وما هو أجنبي؟ وهل خضعت املناهج النقدية لنفس املحددات واملقومات وأشكال 

الحساسية  التطور التي خضعت لها في الثقافة العربية؟ وما هي العالقة بين الدائرتين؟ هذا سؤال بالغ

والخطورة والذين يطرحون هذا السؤال غالبا ما يأخذون مواقف متباينة، فمنهم من يؤثر الحديث عن فكر 

وأدب وثقافة عربية فحسب ويضعها مقابل الفكر واألدب والثقافة الغربية والعاملية مقابلة للتغاير 

من األفقين تاريخه وتطوره  واالختالف ويعتمد في ذلك على أسباب تاريخية ومنطقية معقولة، فلكل

وارتباطاته الجذرية باملجتمع والحياة واألوضاع السياسية والثقافية والعقائدية وخاصة الحواجز اللغوية... 

ولعل أصحاب املوقف اآلخر املقابل لذلك. الذين يرون الفكر اإلنساني لم يتمثل في جزيرة معزولة، ولم 

ما كان دائما يجد سبله الختراق هذه الحواجز ليسفر عن حركة يتطور عبر سجون اللغات واألقاليم، وإن

                                                            
 7نجيب العوفي، ظواهر نصية، ص1
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ترتبط بطبيعة الحال باملجتمعات التي نشأ فيها وتخضع للشروط التاريخية التي تكيفها، لكنها ال تلبث أن 

 .1تسري بعد ذلك إلى الفكر اإلنساني كله تخلق تيارات أشبه ما تكون بتيارات عاملية"

رس من خاللها األدب تواجه كل األجناس األدبية حتى الراسخ منها كالشعر الذي فإشكالية املناهج التي ند

يعد فن العرب األول وقد تفنن النقاد العرب في الحديث عنه والتنظير له منذ القدم ونملك من ذلك تراثا 

 صر.فنيا تراكميا في مجالي التنظير واإلنتاج فهو من أكثر الفنون التي تثير جدال في واقعنا املعا

أما الرواية فالتنظير فيها غربي محض وكل األصول الفنية واملناهج النقدية الحديثة من إنتاج الغرب وال 

مشاحة في ذلك فهي جنس عاملي مشترك بين اآلداب العاملية ولكن أين سهمنا في التنظير والنظرية واملناهج 

 النقدية؟

م، فهو 1898ا لم نعرفه إال بعد دخول نابليون مصر وكذلك املسرح الذي يكاد يجتمع النقاد العرب على أنن

فن إغريقي ويوناني نظر له كبار أدبائهم وفالسفتهم منذ أفالطون وأرسطو في كتابه )فن الشعر( فاملسرح 

تحدياته مازالت قائمة في مجالي التأليف والتمثيل وإن كان بعضهم يرى أن املسرح عند العرب قديم منذ 

ر ما يعرف بمسرح " خيال الظل " ولعل املسرح في العصر الحديث خطا خطوات العصر العباس ي حيث ظه

 كبيرة في معظم دول العالم العربي.

ويبدو أن النقاد املعاصرين لهم مواقف متباينة حول التعامل مع املناهج النقدية الحديثة " إن املسار 

يعا لحظيا أحاديا ونفعيا ومتأخرا عن الفكري النقدي يبدو في غالبة ترجيعا للغرب النقدي واملعرفي ترج

 .2األصل"

وهناك توجه نقدي آخر يرى ضرورة اإلفادة من املناهج النقدية الحديثة "قد يكون عبد القادر القط أكثر 

الدارسين العرب جرأة في الدعوة إلى وجوب االنخراط في الحركة النقدية التجديدية دون تردد وال تباطؤ، 

نقدنا الجديد بتخلفه عن اإليقاع السريع التي تشهده املدارس النقدية في -على وجه التحديد-مآخذا

 .4." ذلك أن تطورنا بطيء لم يخلق وعيا خاصا بالحداثة إلى اآلن"3الغرب"

وكثير من النقاد العرب املعاصرين لم يسلموا للمناهج الجديدة بل أقبلوا على تمحيصها والكشف عن 

انا واإلضافة إليها وتبيين قصورها والتفكير في املناهج ومساءلتها هذه خاصية صالحيتها واختبارها ونقدها أحي

أخرى تميز تعامل دارسينا...ذلك أنهم أقبلوا على هذه املناهج مسائلين إياها مقلبين وجهة نظرهم فيها دون 

 .5أحكام مسبقة. فالواضح أنهم تجاوزوا مرحلة االنبهار واألحكام النهائية الحاسمة "

باينت املواقف النقدية من الشعر املعاصر وتعددت مناهج تحليله وتأويله " فبعض هذه املواقف دعا لقد ت

إلى نقده على ضوء األصول الفنية التقليدية للشعر العربي، وبعضها ربطه بقيم الحداثة والتحوالت الثقافية 

                                                            
 21م، ص2002صالح فضل، مناهج النقد املعاصر، ميربت للنشر واملعلومات، القاهرة، 1
 124ص1996، 2نبيل سليمان ، في اإلبداع والنقد، دار الحوار للنشر ، ط2
 496محمد ناصر العجمي، النقد األدبي الحديث، ص3
 48أسئلة النقد، ص4
 509محمد ناصر العجيمي ،النقد األدبي الحديث ، ص 5



 الجزء األول                                                        تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي  80

عالقته بسيرة الشاعر وأحداث والحضارية املعاصرة. واهتمت بعض املناهج بأبعاده النفسية والوجدانية و 

حياته، وبعضه ركز على أبعاده االجتماعية واإليديولوجية أو على أبعاده األسطورية، وأخضعه البعض لقيم 

ومعايير الرؤية الدينية اإلسالمية، ودعا آخرون إلى تحليل بنيته النصية الداخلية ودراسة مكوناته اللغوية 

 .1ية"واألسلوبية والداللية بطريقة موضوع

فال بد لنا من التعاطي مع املناهج الغربية ومتابعة حركة تطورها، وأن نأخذ منها ما يخدم األدب العربي في 

مجال الدراسات النقدية الحديثة، فهي بال شك تسهم إسهاما بالغا في مجال البحث العلمي في جامعاتنا 

ار املرجوة منه، فاملنهج يضبط عملية البحث العربية إذ أن البحث العلمي يرتكز على املنهج حتى يعطي الثم

 العلمي، ويحقق النتائج بدقة.

 خاتمة:

 النتائج:

 لقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج نجملها فيما يلي:

إن أكبر التحديات التي تواجه النقد العربي  الحديث عدم قدرتنا على إنتاج مناهج ونظريات ومصطلحات  .1

تطوير الفعل النقدي مع النظريات الكونية التي أنتجها األخر، ال  نقدية عربية ذات خصوصية تسهم في

سيما وأننا أصبحنا مجرد مستهلكين لهذه املناهج واملصطلحات التي ينتجها نقاد الغرب، فالقصور واضح 

 فيما يتعلق بدور النقد والناقد العربي.

ألفاظ مختلفة بحسب فهم املترجم مما يواجه األدب العربي إشكالية املصطلح املتمثلة في تعدد ترجمته إلى  .2

يحدث إرباكا في مجال الدراسات األدبية السيما للباحثين من طلبة الدراسات العليا في مرحلتي املاجستير 

 والدكتوراه.

حجم النقد األدبي املعاصر ال يتناسب مع حجم اإلنتاج األدبي الغزير فالقصور واضح فيما يتعلق بدور  .3

 النقد العربي.

 املراجع:قائمة 

 2006أحمد مطلوب، بحوث مصطلحية، املجمع العلمي،  .1

 1التهانوي، كشاف االصطالحات واالفنون، ج .2

 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج .3

                                                            
عبد هللا شريق، إشكالية املنهج في نقد الشعر العربي املعاصر من خالل تجارب النقد املرجعي، دار رؤية للنشر والتوزيع، 1

 12، ص 2015
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ب النقدي العربي الحديث " الخطأفي اشــــــكالية املنهج والنثرية واملصــــــطلح في  –ثامر، فاضــــــل " اللغة الثانية  .4

 .1 ،ط1994املركز الثقافي العربي، بيروت، 

دار الشــؤون الثقافية العامة، بغداد « في اشــكالية النقد والحداثة واالبداع –مدارات نقدية »ثامر، فاضــل  .5

1987  

م، عبد الســـــالم املســـــدي، 2002صـــــالح فضـــــل، مناهج النقد املعاصـــــر، ميربت للنشـــــر واملعلومات، القاهرة،  .6

 2005اب العربي، وزارة اإلعالم الكويتية،حوار املشارقة واملغاربة حوار املصطلح بين املشرق واملغرب، كت

عبد هللا شــــــريق، إشــــــكالية املنهج في نقد الشــــــعر العربي املعاصــــــر من خالل تجارب النقد املرجعي، دار رؤية  .7

 2015للنشر والتوزيع، 

 محمد ناصر العجمي، النقد األدبي الحديث .8

 والنشر محمود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح، دار غريب للطباعة .9

 محمود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح .10

 1996، 2نبيل سليمان ، في اإلبداع والنقد، دار الحوار للنشر ، ط .11

 نجيب العوفي، ظواهر نصية .12

 ب النقدي العربي الجديدالخطأيوسف وغليس ي ، إشكالية املصطلح في  .13
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A digital approach to its linguistic uses 

 د. محمد الطحناوي 

Dr.MOHAMED  ET-TAHNAOUI 

 كلية اللغات واآلداب والفنون  -مختبر اللغة واملجتمع  -أستاذ / باحث 

 املغرب -القنيطرة  -جامعة ابن طفيل 
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 :امللخص

َم بفعلها إلى      
َ
الت جّد متسارعة في مجال التكنولوجيا واالتصال؛ تحّول العال م املعاصر تحوُّ

َ
يشهد العال

رة ال وجود فيها للحدود واملسافات، حيث أصبح الحصول على املعلومة ممكنا في ملح البصر من قرية صغي

راِت التقنية املتسارعة تأثيرا مباشرا على اللغة سلًبا وإيجاًبا  خالل كبسة زّر واحدة. وال شك أنَّ لهذه التغيُّ

ه باعتبارها وسيلة البرمجة في هذه التكنولوجيات وأداة التواصل بها. و
ْ
ْسَدت

َ
في هذا السياق ال يمكن إنكار ما أ

التكنولوجيات الحديثة من ِخْدَماتٍّ جليلة للغة العربية جعلتها لغة رقمية بامتياز، يشهد على ذلك حضورها 

الوازن في املواقع والتطبيقات اإللكترونية، واعتمادها لغة أساسية ضمن لغات البرمجة اإللكترونية في 

 
ُ
عة حديثا، وهذا يكشف عن حيوية اللغة العربية ومرونتها في االستخدام مختلف التكنولوجيات امل َصنَّ

 الرقمي. 

ونسعى من خالل هذا البحث إلى أن نقارب الحضور الرقمي للغة العربية، من خالل الوقوف على واقع     

ات وجود الحال الذي تعيشه في التطبيقات الرقمية الخاصة بالتواصل االجتماعي، حيث رصدنا منذ سنو 

ما يمكن تسميته بالثلوث اللغوي في املواد العربية املنشورة على صفحات هذه التطبيقات واملتبادلة عبرها، 

ثلوث عكسته تلك االستخدامات غير املوفقة للغة العربية نحوا وصرفا وإمالء وأسلوبا، وقد كنا نرصد 

على تبويبها ودراستها، دراسة نسعى من شواهد تلك االستخدامات ونحتفظ بصورها، وعملنا في هذا البحث 

خاللها إلى املساهمة في تجويد االستخدام االفتراض ي للغة العربية، من خالل التوظيف السليم لقواعدها 

وأصولها في الفضاء الرقمي، بما يضع حّدا لتلك الركاكة اللغوية الرقمية التي أضحت تعّج بها تطبيقات 

 التواصل االجتماعي.

 اللغة، التواصل، املجتمع، التكنولوجيا، الرقمنة: فتاحيةالكلمات امل
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Abstract 

The contemporary world is witnessing very rapid transformations in the field of 

technology and communication. As a result, the world has transformed into a small 

village without borders and distances, where information can be obtained in the blink 

of an eye with one click of a button. There is no doubt that these rapid technological 

changes have a direct impact on the language, both negatively and positively, as it is the 

means of programming in these technologies and the tool for communicating with 

them. In this context, it cannot be denied that modern technology has served the Arabic 

language, as it has made it a digital language par excellence, this confirms the presence 

of the Arabic language in a balanced way in electronic sites and applications, and its 

adoption as a basic language within electronic programming languages in various 

newly manufactured technologies, and this reveals the vitality of the language Arabia 

and its flexibility in digital use. 

Through this research, we seek to approach the digital presence of the Arabic language, 

by standing on the reality of the situation in which you live on social media, as we have 

observed for years the existence of what can be called the linguistic triangle in the posts 

shared on social media pages, a linguistic third indicated by the presence of errors 

Grammatical, morphological, spelling and stylistic language, and we have been 

monitoring the evidence of these errors and keeping their pictures, and we worked in 

this research to classify and study them, a study through which we seek to contribute to 

improving the default use of the Arabic language, through the proper employment of 

its rules and origins in the digital space, thus putting an end to those The digital 

linguistic thinness that has become teeming with social networking applications. 

Key words: Langue, Communication, Société, Technologie, Numérisation 

 مقدمة

يعالج البحث قضية راهنة من قضايا اللغة العربية، ترتبط باالستعمال الرقمي لها عبر مواقع التواصل       

االجتماعي، إذ نسعى إلى التركيز على البعد اللغوي لهذا االستخدام وما يعرفه من خروقات شملت مختلف 

تتم مشاركته بين  فيماها. ذلك أّن املتأمل أنظمة اللغة العربية النحوية منها والصرفية واإلمالئية وغير 

املتفاعلين االفتراضين عبر مواقع التواصل االجتماعي، يالحظ بما ال تخطئه العين وجود جملة من األخطاء 

اللغوية، التي تنعكس سلبا على قيمة املنتوج الرقمي املتداول من رصيد العربية. ومن ثمة فإّن هذا البحث 
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رصد هذه الخروقات اللغوية الرقمية التي طغت في التداول عبر مواقع التواصل يهدف من جهة إلى أن ي

 االجتماعي، ثم تصحيحها في أفق تنقية فضاء التواصل االجتماعي من تراكماتها.

ز البحث تحديدا على آلية من آليات التواصل االجتماعي بين املتفاعلين العرب وهي الصورة، وذلك       
ّ
وقد رك

أثر في التفاعل االفتراض ي ال تحققه بقّية اآلليات األخرى مثل املنشور أو التعليق، حيث عمل ملا لها من 

البحث على جمع عدد مهم من الصور املتضمنة لخروقات لغوية، وتصنيفها حسب انتماءاتها لنظام اللغة 

 رد صوابه.مع ما يكفي من التعليل قبل أن يو  أصرفا وإمالء، ثم يقّدم وصفا للخطالعربية نحوا و 

 اللغة العربية: النظام وخرق قواعد النظام أوال:-

الجزيرة العربية وبالد الشام والعراق، واستقّرت على صورة  الطويل في هانمت اللغة العربية خالل تاريخ        

لذين هّزا العربي وغير العربي ممن عرفها وأتقنها
ّ
نحوي: )المن القواعد والبناء والبيان في نثرها وشعرها ال

ِويت بقّوتهم وضُعفت  (.49، ص2008
َ
ر واقع اللغة العربية اليوم كثيرا بواقع املسلمين، إذ ق

ّ
وقد تأث

ه العربي، لكنها رغم ذلك ما تزال تصارع 
ّ
بُضْعِفهم، حيث اشتّد املكر والكيد لتوهينها من طرف األجنبي وظل

تنكشف لنا حقيقة هامة في أّية لغة، وهي أّن  . "وهنا(37، ص2008)النحوي:  بين مكر األعداء وجفاء األبناء

ما اللغة تختزن بين أحرفها وكلماتها فكرا وتصّورا وتاريخا، 
ّ
اللغة ليست حروفا وكلمات وجمال فحسب، وإن

ل بين الكلمات والجمل ويتلّبسهما"
ّ
 (.77، ص2008)النحوي: وأّن هذا الفكر والتصور يتسل

الخاص الذي تخضع له مفرداتها وعباراتها، ويتشكل هذا النظام من  وللغة العربية نظامها اللغوي         

ي، وهي النظام النحوي، 
ّ
مجموعة من األنظمة الفرعية التي ينهض كل منها بجانب من جوانب النظام الكل

(، فاللغة بهذا 11، ص2006: )زايدوالنظام الصرفي، والنظام الصوتي، والنظام الداللي، والنظام اإلمالئي

"مجموعة من العالقات والرموز، يعّبر عنها بأصوات يحدثها جهاز النطق، وتدركها األذن وتحفظها  املعنى

د هذه يخرق املتكلم بالعربية األحكام أو السنن الخاصة بأح(، وعندما 158، ص2006: )زايد اليد بالكتابة"

 اللغوي باللحن. خطأال، وقد سّمى قدماء اللغويون العرب الوقوع في أاألنظمة يكون قد وقع في خط

اللغوي في مرحلة متقدمة من تاريخ اللغة العربية هو اختالط العرب بغيرهم من األعاجم  الخطأإّن سبب        

في عصر الفتوحات اإلسالمية، إذ "ال يخفى على املشتغلين بالدراسات اللغوية أّن اللحن قد ظهر في عصر 

العربي بغيره من أبناء األمم األخرى التي اعتنقت اإلسالم  مبكر بعد الفتوحات اإلسالمية، نتيجة اختالط

دينا، فوقع حينئذ الخلل في الكالم، وبدأ اللحن على ألسنة العوام أّوال، ثم أخذ ينتشر على نطاق 

ما ابتعدنا عن تاريخ العرب القديم كلما كان الخروج عن قواعد اللغة 6واسع")لوحيش ي: دت، ص
ّ
(، وكل

وأشّد وضوحا، "فكما اختلط العرب قديما باألمم األخرى من البلدان املفتوحة، فشاع  العربية أكثر بروزا

الزيغ واللحن في لغتنا، كذلك اختلطوا حديثا باألعاجم من األوروبيين، فنتج من ذلك االختالط تسّرب ألفاظ 

كثيرة من اإلنجليزية والفرنسية على الخصوص، أسهمت في إضعاف النطق باللغة العربية 

 (.8لفصحى")لوحيش ي: دت، صا

وقد تعددت أشكال الخرق اللغوي للعربية في التداول بشكل عام والرقمي منه على الخصوص، إذ شملت        

مختلف أنظمة اللغة بال استثناء، حيث كشفت عن عدم هضم للقواعد النحوية واإلمالئية بشكل خاص، 
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لكتابة من النواحي اإلعرابية واالشتقاقية ونحوها، "فإذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة لصحة ا

ية"
ّ
النحوي يغير داللة  الخطأف (،26، ص2015)الديلمي: فإّن اإلمالء وسيلة لها من حيث الصورة الخط

، 2015)الديلمي:  اإلمالئي فيغّير داللة الكلمة ألّن كل رسم معّين لها مرتبط بمعنى معّين. الخطأالجملة أّما 

ما ملا هو نحوي وصرفي في مجموعة من قواعد اإلمالء، وهذا من بين اإلكراهات  (، بل إّن 28ص
ّ
هناك تحك

التي تحول دون الهضم الكامل ألصول اإلمالء العربي، إذا تفترض في الكاتب أن يكون على دراية بأصول 

(، 46، ص2015: )الديلمي اشتقاق الكلمات وبتموقعها اإلعرابي الذي يتغّير بتغير العوامل الداخلة عليها

فالفعل املضارع املعتل اآلخر مثال، يكتب بحرف العلة في اآلخر، لكن عندما يدخله الجزم إعرابيا فإّن ذلك 

يؤدي إلى حذف حرف العلة من اآلخر حسب قاعدة جزم املعتل اآلخر، ألن هذا الحذف هو عالمة الجزم 

ة اإلعرابية للكلمة، ففي حالة الرفع على الواو هنا. والهمزة املتوسطة مثال أيضا، يختلف رسمها حسب الحال

 (.71و10، ص2006)زايد: وفي النصب على السطر وفي حال الجر على الياء 

لقد انتبه علماء العربية قدماء ومعاصرين إلى ما عرفته أنظمة اللغة العربية النحوية والصرفية         

تأليف في مجال التنبيه على األخطاء التي اعترت هذه من خروقات، فاتجهوا إلى ال -بشكل خاص  -واإلمالئية 

فوا في ذلك سلسلة من الكتب الهادفة إلى تخليص اللغة من الشوائب التي  ،(68، ص2006)زايد: األنظمة
ّ
وأل

نا 
ّ
 أن

ّ
نجد في أحايين كثيرة اعترتها، غير أنه رغم ما بذلوه من مجهودات طّيبة ومحمودة في هذا املجال، إال

األخطاء رغم العلم بها، عمال بقول مأثور شاع وانتشر في هذا الباب هو قولهم: "خطأ مشهور تغاضيا عن 

 (.13لوحيش ي: دت، ص)خير من صواب مهجور"

 وسائل التواصل االجتماعي: النشأة والتطور وتناسل التطبيقات ثانيا:-

ر في األداء وسرعة في تبادل عمل اإلنسان على تطوير وسائله االتصالية بما يضمن له فاعلية أكث         

املعلومات، ومن ثمة ظهر في املجتمعات العديد من وسائل االتصال التي ما فتئت تتطور وتتعّدد وظائفها، 

ذي يطبع الحياة املعاصرة، يجد أّن وسائل االتصال الحديثة أصبحت 
ّ
ذلك أّن املتأمل في املحيط االتصالي ال

عرَّف وسائل التواصل االجتماعي بكونها منظومة من  لها عنه.تشكل جزءا من حياة الفرد ال يمكن فص
ُ
وت

الشبكات اإللكترونية التي تخّول للمنخرط فيها إنشاء حساب خاص به، يربطه من خالل نظام اجتماعي 

إلكتروني مع مشتركين آخرين لديهم نفس االهتمامات، مما يساعد على التفاعل بين األعضاء بعضهم بعضا، 

تطبيقات التواصل االجتماعي من مراسلة فورية أو صوتية أو مرئية أو تبادل امللفات عبر ما تتيحه 

 (.7، ص2012واملنشورات وغيرها)فضل هللا: 

ويشير الدارسون إلى أّن مفهوم مواقع التواصل االجتماعي قد صيغ في خمسينيات القرن املاض ي من         

عة لندن، إذ كانت وسائل التواصل االجتماعي حينها ما تزال قبل الباحث في العلوم اإلنسانية جون برنز بجام

في طورها البدائي، تعتمد بشكل خاص على البريد اإللكتروني، قبل أن تشهد هذه الوسائل في منتصف 

التسعينيات ثورة جديدة مع معطيات الذكاء االصطناعي، ما أفرز جيال جديدا مطورا منها، حيث ظهر في عام 

، الذي أتاح التواصل بشكل مجاني بين Classmates.comيث للتواصل االجتماعي هو أول موقع حد 1995

(، غير أّن 33، ص2017األصدقاء املتمدرسين من مرحلة التعليم االبتدائي إلى الجامعي)نورية وخيري: 
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في العقد األبحاث في هذا املجال تؤكد أّن النشأة الفعلية للجيل الجديد من مواقع التواصل االجتماعي كانت 

ن من  Friend Ster1ظهر موقع  2002األول من األلفية الثالثة، ففي سنة 
ّ
لصاحبه جونثان أبرامز، الذي مك

ملؤسسه  2004التواصل بين األصدقاء واألفراد بلغات مختلفة. وبعده بعامين ظهر موقع فايسبوك سنة 

واصل من خالل مجتمع افتراض ي، غير مارك زوكر بيرغ في جامعة هارفرد، وقد قام هو اآلخر على فكرة الت

أّن مساهمة هذا املوقع في تعزيز املشاركة السياسية جعلته يحقق حضورا وازنا بين األفراد ونموا 

ردا)نورية وخيري: 
ّ
ما جعل املوقع حاليا األول في العالم واألكثر شعبية بأزيد من مليار  (،34-33، ص2017مط

اته لتتجاوز األفراد، بحيث أصبح بإمكان املنظمات أيضا إنشاء مشترك، خاصة بعد أن طّور املوقع خدم

 (45، ص2015صفحات لها على املوقع بشكل مجاني شريطة استعمال هويات حقيقية)كيسر: 

ظهر موقع يوتيوب في والية كاليفورنيا، وقد طّوره كّل من األمريكي تشاد هيرلي، والتايواني  2005وفي سنة       

، ويقوم املوقع على فكرة Paypalالي جاود كريم، وهم ثالثة موظفين سابقين في شركة ستيف تشين، والبنغ

، 2017توفير مقاطع الفيديو لألحداث العاملية وملختلف النشاطات االجتماعية في العالم)نورية وخيري: 

يد رفعها (، بحيث يمكن للمتفاعل رفعها في املوقع ومشاهدتها ومشاركتها، ويشترط املوقع على من ير 34ص

-45، ص2015)كيسر: تسجيل نفسه، في حين أّن مشاهدتها متاحة لجميع مستخدمي املوقع بدون تسجيل

موقع تويتر على يد كل من جاك درزي، وبيز ستون، وإيفان ويليامز،  2006وبعده بسنة ظهر في عام  (،46

ر، تسمح للمتفاعل بالتغريد عبر تد
ّ
حرفا.  140وينة ال تتجاوز واملوقع عبارة عن خدمة للتدوين املصغ

 (.45، ص2015)كيسر: 

، ظهرت مواقع اجتماعية أخرى حققت حضورا معتبرا في مجال التواصل وفي نهاية هذا العقد أيضا        

االجتماعي، أبرزها موقع الواتساب، وهو تطبيق مراسلة مجاني متاح على جميع الهواتف الذكية وأجهزة 

صال والتواصل باألصدقاء والعائلة، ويمكن من خالله إرسال الرسائل الحاسوب، يتيح للمستخدم االت

والرسائل الصوتية، حيث يعمل التطبيق بشكل النصية، وإجراء املكاملات، وإرسال الصور ومقاطع الفيديو 

ن من إجراء الدردشة الجماعية، حيث يسمح 
ّ
أساس ي على دمج خدمات املراسلة التقليدية، كما يمك

بريان  من قبل األمريكي 2009اس بالتفاعل بينهم، وقد تم تطوير التطبيق سنة ملجموعة من الن

وخالل  (.2021)موسوعة موضوع كوم: ياهو وكالهما كان موظفا سابقا في موقع جان كوم واألوكراني أكتون 

اني أيضا، طّوره كل من كيفين سيستروم ومايك ظهر تطبيق األنستغرام، وهو تطبيق مج 2010سنة 

كرايغر، حيث قّررا إنشاء موقع اجتماعي بسيط االستخدام أطلقا عليه اسم األنستغرام، وقد كان حكرا في 

البداية على أجهزة شركة آبل، قبل أن يتم تحديثه في ما بعد ليستخدم في األجهزة التي تعمل بنظام 

تخدميه برفع الصور ومقاطع الفيديو، ومتابعة رواد املوقع األندرويد، ويسمح التطبيق ملس

هم مع كما يستطيعون ربط حساب األنستغرام لدي للصور املنشورة، وتحديد املوقع الجغرافي اآلخرين،

حساباتهم األخرى في شبكات التواصل االجتماعي، مما يتيح ُمشاركة الصور املرفوعة من أنستغرام إلى تلك 

 (.2021)ويكيبيديا:  املواقع.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88!
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88!
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D9%85_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D9%85_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
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املعنى فإّن الفضاء الرقمي خالل تسعينيات القرن املاض ي والعقد األول من القرن الحالي عرف نقلة بهذا         

أذكتها الثورة التكنولوجية في مجال االتصال واملعلوميات، فنشأ عنها جيل جديد  نوعية في أشكال التواصل

، ألغيت فيه الحدود واملسافات، تجري عملية التواصل فيه من التواصل االجتماعي االفتراض ي بين البشر

شبكات في شبكات إلكترونية تعّددت واستأثرت بجمهور واسع من املنخرطين، هي ما اصطلح عليه بمواقع أو 

 (.217، ص2019التواصل االجتماعي)مالك: 

وتعتمد عملية التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي على مجموعة من الخصائص التي نجدها        

مشتركة في ما بينها أو مقصورة أحيانا على بعضها دون األخرى، منها خاصية التعليقات، التي تتيح للمتفاعل 

ئه إما بالكتابة أو عبر الصور ومقاطع الفيديو. ومنها أيضا خاصية اإلشارة، التعليق على منشورات أصدقا

التي تسمح للمتفاعل بأن يشير إلى أصدقائه في منشور من منشوراته، إذ يتوصلون بإشعار ينبهم إلى ذلك 

فيتفاعلون معه. وهناك أيضا خاصية اإلعجاب، التي يعّبر من خاللها املتفاعل عن إعجابه بمنشورات 

صدقائه، وقد تم تطوير هذه الخاصية في بعض املواقع وبشكل خاص في فيسبوك لتصبح اختياراتها أ

متعددة هي أعجبني، وأحببته، وأضحكني، وأغضبني، وأحزنني، وتضامني، ولكل منها أيقونتها الخاصة. وآخر 

ن املتفاع
ّ
ل من مشاركة منشورات اآلليات أو الخصائص املعتمدة في التفاعل هي خاصية املشاركة، التي تمك

َركين مع صاحب املنشور األصلي، 
َ
أصدقائه على صفحته الشخصية، فيتفاعل معها أصدقاؤه غير املشت

وميزة هذه الخاصية أنها توّسع من دائرة التفاعل مع املنشورات، وتجعلها تحصد على أكبر عدد من 

 (.55، ص2017)نورية وخيري: التعليقات واإلعجابات

اقع الحال واملقالالتفا ثالثا:-  عل اللغوي بالعربية عبر وسائل التواصل االجتماعي: و

في عصرنا على اللغة العربية أن تؤهل نفسها لتكون في مستوى  فرضت التحديات العلمية والتكنولوجية       

اء متغيرات املرحلة، حيث يكشف الواقع أّن العربية ما تزال رغم ما حققته في هذا املجال بعيدة عن أد

وظيفتها الكاملة، إذ "بدون تجاوزٍّ للفجوات التي تعاني منها، سواء على مستوى التنظير اللساني والسوسيو 

م، أو على مستوى الحوسبة، أو االستخدام 
ّ
لساني، أو على مستوى املعجم، أو على مستوى التعليم والتعل

استخدام اللغة العربية  اللغوي عموما، فإنه ال يمكن تحقيق الكفاية الوظيفية املأمولة من

 (.222-221، ص2019)مالك: معلوماتيا"

فوجود لغة عربية وظيفية متطّورة، من شأنه أن يجعل التربة العربية قاعدة إلنتاج التكنولوجيا         

املعلوماتية وتسويقها، بما يعنيه ذلك من تسويق للعربية وظيفيا والقطع مع االستيطان اللغوي األجنبي 

، (224، ص2019)مالك: ى يهدد كيانها ألنه استطاع تسويق نفسه وثقافته من خالل منتجاتهالذي أضح

فاملنظومة اللغوية العربية "تعيش أزمة تتجلى في وضع لغوي مضطرب وممزق بين مطلب الهوية القومية 

ثورة التكنولوجية والهوية الوطنية من جهة، وإكراهات العوملة واالنفتاح والوظيفة البرغماتية التي فرضتها ال

، 2019)مالك: واملعلومية، والتي يعد االنتشار الكبير لشبكات التواصل االجتماعي أحد أهم تجلياتها"

تشير الدراسات السابقة في املوضوع إلى أّن اللغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي تعاني من و (. 271ص

ت في استعمال عدد من مفردات اللغة األجنبية  ثالثة مشاكل أساسية، األولى هي "الثنائية اللغوية
ّ
التي تجل
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ت في مزاحمة اللهجة املحلية للفصحى 
ّ
إلى جانب اللغة العربية، والثانية تمثلت في االزدواجية اللغوية التي تجل

في النصوص املكتوبة، والثالثة ارتبطت بمشكلة الضعف اللغوي في مستويات اللغة الكتابية واملعجمية 

 (.283، ص2017والنحوية والتركيبية")كاظم:  والصرفية

إّن املتتبع لوسائل االتصال املعاصرة، يالحظ تطوير الشركات ملجموعة من تطبيقات التواصل         

ره من إمكانات 
ّ
االجتماعي، التي أصبحت جزأ ال يتجّزأ من الحياة التواصلية لألفراد اليوم، نظرا ملا توف

كتوب واملرئي واملسموع، وقد تعّددت هذه التطبيقات وتطّورت بفعل اإلقبال تواصلية ثرية تجمع بين امل

رد عليها، يكشف ذلك عدد التحميالت لها من متجر التطبيقات. ومن أبرز هذه التطبيقات كما أشرنا 
ّ
املط

لينك دين(WhatsApp) ، والواتس أب(Twitter)، والتويتر(Facebook) سابقا نجد الفيسبوك
ّ
 ، وال

(LinkedIn) واألنستغرام ،(Instagram)والفايبر ، (Viber) والسكايب ،(Skype) ( وسينالSignal ).وغيرها 

ة ِمن نقالت نوعية في حياة األفراد، حيث أصبحوا          ْته هذه التطبيقات التفاعليَّ
َ
ْحَدث

َ
وإذا كان ال يخفى ما أ

ه ال يمكن أْن ننكَر أيضا تأثيَرها في الل
ّ
غة العربية باعتبارها لغة التواصل، تأثير أّدى إلى مهووسين بها، فإن

مين في  ِ
ّ
ة الدخيلة، ووقوع الدارسين واملتعل ضمور الفصحى، وسيادة العامّيِ والغريب واملفردات األجنبيَّ

ة الشنيعة،  أي أّن الخروقات اللغوية التي انتشرت في مواقع التواصل االجتماعي تدخل في األخطاء اللغويَّ

ل خطرا على متلقيها، حيث انتقلت آثاره من العالم إطار االستخ
ّ
دام السلبي للغة العربية، الذي يشك

االفتراض ي إلى العالم الواقعي، وهو ما يعكسه ذلك الضعف اللغوي يعاني منه متكلمو العربية وكاتبوها، إذ 

كاديمية هناك عدم تمكن من قواعدها الصحيحة وضوابطها في املؤسسات التعليمية واملناسبات األ

 (.225، ص2019واإلعالمية)مالك: 

تعّدد وسائل واملتأمل في استعمال العربية عبر مواقع التواصل االجتماعي، يالحظ بما ال تخطئه العين         

التفاعل اللغوي عبر هذه املواقع، حيث تتفاوت درجة تأثير كل وسيلة منها في املتلقي. وبالنظر إلى ما تتيحه 

ل االجتماعي من إمكانات تواصلية فإنه يمكن التمييز فيها بين وسائل التفاعل اللغوي تطبيقات التواص

 (:9، ص2019اآلتية)عصيدة: 

يتيح مساحة مهمة للمتفاعل اللغوي تسمح له بكتابة مقال مطول إذا أراد ذلك، وتختلف درجة  املنشور: -أ

الوقت الذي تحقق فيه بعضها نسبا مهمة  التفاعل مع املنشورات بحسب طبيعة املادة املعروضة فيها، ففي

 (.10-9، ص2019من التعاليق واملشاركة، ال تحظى فيه أخرى بذلك)عصيدة: 

للصورة مكانة معتبرة في وسائل التواصل االجتماعي، ألّنها تستطيع تكثيف موضوعات التفاعل  الصورة: -ب 

في املنشور مثال، ولذلك فهي تحقق نسب اللغوي واختزالها أيقونيا بعيدا عن كّم املعلومات الذي نجد 

، 2019مشاركة أوسع في مواقع التواصل االجتماعي لخصائصها التصميمية املثيرة للمتلقي)عصيدة: 

 (.10ص

يكون التفاعل فيه بالصوت والصورة، أي أنه تفاعل لغوي حي من فم املتفاعل إلى أذن املتلقي،  الفيديو: -ج 

سدية ترتبط باملادة املعروضة فيه، ويحتل الفيديو هو اآلخر مكانة مع ما يصاحب ذلك من إيماءات ج

 معتبرة في وسائل التواصل االجتماعي.
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في معالجتنا ملوضوع البحث اخترنا االشتغال بالوسيلة الثانية من وسائل التفاعل اللغوي عبر شبكات        

لى)املنشور( تحتل املادة اللغوية املعروضة التواصل االجتماعي وهي الصورة، والسبب في ذلك أّن الوسيلة األو 

ن من رصد 
ّ
فيها حّيزا كبيرا تحتاج معالجته اللغوية مدة زمنية طويلة. كما أّن الوسيلة الثالثة)الفيديو( تمك

ن من رصد ما هو إمالئي، ولذلك تبقى 
ّ
األخطاء اللغوية النحوية فقط أثناء كالم املتفاعل، في حين ال تمك

ألمثل لرصد واقع التفاعل اللغوي في وسائل التواصل االجتماعي، ألنها تتيح رصد معظم الصورة الوسيلة ا

 أنظمة اللغة العربية النحوية واإلمالئية والصرفية. 

مواقع التواصل االجتماعي التي سنعالج  تبعا لذلك وبناء على اختيارنا للصورة أداة لالشتغال فإننا نحّدد       

قع الفيسبوك والواتساب واألنستغرام، ألنها األكثر استعماال للصورة في التفاعل مادتها اللغوية، وهي مو 

اللغوي، بهذا املعنى فإّن املاّدة اللغوية من الصور التي سنجعلها موضوع اشتغال هنا، جمعناها من هذه 

مة العربية، وقد املواقع الثالثة على فترات زمنية متفاوتة، وصنفناها اعتمادا على طبيعة الخرق اللغوي ألنظ

ظهر لنا من خالل تبويب املادة اللغوية املجمعة أّن كّل الخروقات اللغوية تقع في نظامين اثنين هما النظام 

 النحوي والنظام اإلمالئي.

اقع التواصل االجتماعي -1  الخرق الرقمي للنظام النحوي في مو

دها مجموعة من الصور املتداولة عبر عرف النظام النحوي للغة العربية خروقات مختلفة لقواعده     
ّ
، تؤك

شبكات التواصل االجتماعي، وبتأمل هذه الصور يظهر أّن الخروقات النحوية تتركز في قواعد بعينها تتكرر، 

 وتكرارها يعني أّن هناك جهال فعليا بضوابطها، وعليه ندرجها هنا حسب درجة انتشارها. 

 العدد وكنايات العدد: -1-1

ب)10-1ي اللغة العربية أربعة أنواع، فهناك العدد املفرد)العدد ف     
ّ
(، والعدد 19-11(، والعدد املرك

(، ولكل نوع منها قواعد تحكم عالقتها باملعدود من حيث التذكير 90-20(، وأعداد العقود)99-21املعطوف)

ت فيها معنى العدد والتأنيث توقف عندها اللغويون بتفصيل. وللعدد أيضا كناياته، وكنايات العدد كلما

ولكنها ليست من ألفاظه، وهي: كذا، كأين، بضع، نيف، كم، وتدل كنايات العدد على عدد غير محدد ال يقل 

عن ثالثة وال يزيد عن تسعة، ولذلك تطبق عليها قاعدة األعداد املفردة من ثالثة إلى تسعة في التذكير 

عدد وكناياته رقميا في مواقع التواصل االجتماعي يدرك والتأنيث فتكون عكس املعدود. واملتأمل في كتابة ال

 وجود خرق للقواعد الخاصة به وهذه بعض من تجليات ذلك:
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ففي الصورة األولى تم استخدم العدد عشرة مفردا، ما يعني أنه ينبغي أن يخالف املعدود الذي ورد      

س املعدود استخدمه مؤنثا أيضا، مؤنثا)عادات=عادة(، لكن املتفاعل بدل أن يجعل ا
ْ
لعدد مذكرا عك

ر عادات(، ويتم تأنيث العدد أو تذكيره بإضافة تاء التأنيث أو حذفها، كما أّن العدد 
ْ
والصحيح هو)عش

ن.  وفي الصورة الثانية ورد املعدود 
ّ
را تفتح شين العشرة، أما إذا كان مؤنثا فتسك

ّ
عشرة إذا كان معدوده مذك

( ينبغي أن يرد مؤنثا مخالفا للمعدود ألنه 3)أدعية=دعاء( وهو مذكر، ما يعني أّن العدد)بصورة الجمع أيضا

 .9إلى 3عدد مفرد، لكن املتفاعل جاء به مذكرا مثل املعدود مخالفا قاعدة األعداد املفردة من 

دة على أن في العدد واحد بصيغته املؤنثة)إحدى(، حيث تنص القاع الخطأوفي الصورتين الثالثة وقع      

العدد املفرد من واحد إلى اثنان يوافق املعدود في التذكير والتأنيث، واملعدود هنا مذكر)دروس( ألن العبرة 

في التذكير والتأنيث بصورة املفرد)درس( وليست بصورة الجمع. لكن املتفاعل جعل العدد مؤنثا)إحدى(، 

 ورة الجمع في املعدود بدل املفرد.أن املتفاعل اعتمد ص الخطأوالصواب )أحد الدروس(، وسبب 

أما الصورة األخيرة فتشتمل على كناية من كنايات العدد هي)بضع(، وبما أّن كنايات العدد تدل على عدد       

فوق اثنان وتحت عشرة فإنها تأخذ قاعدة األعداد من ثالثة إلى تسعة، أي تكون عكس املعدود في التذكير 

جمعا )أيام( وصورة مفرده)يوم(، أي أنه مذكر ينبغي تأنيث الكناية والتأنيث، واملعدود هنا جاء 

رها)بضع( بحذف تاء التأنيث مخالفا القاعدة.
ّ
 معه)بضعة(، لكن املتفاعل ذك
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 االسم املنقوص: -1-2

االسم املنقوص قسم من أقسام االسم باعتبار نهايته، فهو بهذا االعتبار إّما مقصور أو ممدود أو      

ن يكون منقوصا معناه أن ينتهي بياء الزمة في آخره مكسور ما قبلها، ويعرب االسم املنقوص منقوص، وأ

حسب موقعه في الجملة بحركات مقّدرة على الياء في حالتي الرفع والجر وينصب بالفتحة الظاهرة. وبالنسبة 

ص نكرة ويعوضها تنوين يسمى ليائه وهي ما يهمنا هنا فإنها تحذف في حالتي الرفع والجر إذا كان االسم املنقو 

تنوين العوض، أي عوض عن الياء املحذوفة. بينما تبقى الياء ثابتة في االسم املنقوص في حالة النصب، أو 

إذا كان معرفا بأل أو مضافا. وبالنظر في التداول الرقمي لالسم املنقوص في مواقع التواصل االجتماعي، 

 ض تجليات ذلك:يظهر عدم ضبط لقاعدة حذف يائه، وهذه بع

     

      
فاملتفاعلون االفتراضيون بهذه الصور استخدموا االسم املنقوص، وقد ورد لديهم نكرة وليس في حالة       

النصب، لكنهم مع ذلك احتفظوا بياء املنقوص، في حين أنه ينبغي أن تحذف ويعوضها تنوين العوض، 

(، ولذلك فالصواب حسب ترتيب الصور: )انتقام ر  ّ (، و)هل من مصلٍّ (، و)شعور قاسٍّ (، و)شخص خالٍّ اقٍّ

.) (، و)أشهر محامٍّ  و)أنت راضٍّ

 جزم الفعل املعتل اآلخر: -1-3

الجزم في اللغة العربية إّما أن يكون بأداة من أدوات الجزم، أو جزما بالطلب)األمر(، وعالمة الجزم في        

آلخر، وإّما حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتّل اآلخر. كلتا الحالتين إّما السكون إذا كان الفعل صحيح ا

 كما تنص القاعدة، حيث 
ُ
وإذا كان الجزم بالسكون ال يطرح إشكاال فإّن الجزم بحذف حرف العلة ال ُيْضَبط
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يظهر من خالل االستخدام الرقمي له في شبكات التواصل االجتماعي عدم هضم آللية جزم الفعل املعتل 

 ظهر من خالل الصور املتداولة اآلتية:اآلخر، وهو ما ي

 

   

   
الصورتان األولى والثانية هي للجزم بالطلب)األمر(، أما الصور الباقية فالجزم فيها باألدوات، بـ)لم(        

ى،
ّ
 مّرتان، و)ال( الناهية في مناسبتين، واألفعال املستخدمة مع الجزم هنا كلها معتلة اآلخر، وهي بالترتيب: صل

نس ى، يأتي، ينتهي، تنس ى، تسعى. ويفترض تطبيقا لقاعدة جزم الفعل املعتل اآلخر، أن يحذف حرف العلة 

، انَس، لم يأِت، لم  عالمة على الجزم، لكن املتفاعلين االفتراضيين هّمشوا القاعدة، والصواب هو: صّلِ

 ينتِه، ال تنَس، ال تسَع.

 رتبة املفعولية والخبرية: -1-4

م أّن للكلمة داخل الجملة الفعلية رتبة تحتلها إعرابيا، فهي إّما فعل أو فاعل أو مفعول به، معلو        

وبالنسبة إلى الرتبة الثالثة وهي رتبة املفعولية فإنها إعرابيا تدخل في باب املنصوبات، أي ما حّقه النصب، 

د إذا كان العامُل به فعال متعّدًيا فاملفعول به اسٌم منصوب يدلُّ على ما وقع عليه فعُل الفاعل، وقد يتعّد 

إلى مفعولين أو إلى ثالثة مفاعيل، ومن عالمات النصب في األفعال واألسماء الفتحة الظاهرة أو املقّدرة. كما 

نجد ضمن باب املنصوبات أيضا خبر كان وأخواتها. وفي االستعمال الرقمي للمفعول به وخبر كان عبر 

ظهر عدم ضبط إلعراب النصب فيهما، ومن تجليات ذلك ما نجده في الصور تطبيقات التواصل االجتماعي، ي

 اآلتية:  
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فالصورتان األولى والثانية للمفعول به الذي جاء بعد الفعل والفاعل )يراك( في الصورة األولى،        

نفس ي(، و)ستجد(، في الصورة الثانية، لكن بدل أن ينصب املفعول به نجده مرفوعا)طيب، مريض 

والصواب هو )طّيبا، مريضا نفسيا(. أما في الصورتين الثالثة والرابعة فنجد خبرا للناسخ الفعلي)أصبح( 

 وفارس شجاع(، في حين حقه النصب مع نعته، أي 
ّ
و)كان(، لكنه جاء مرفوعا)إنسان نكدي، عالم فذ

ا وفارسا شجاعا(.
ّ
 الصواب)إنسانا نكديا، عاملا فذ

1-5- "
 
 :كسر همزة "إن

ال تكوُن همزة إنَّ في حالة واحدة دائًما، فقد تأتي مفتوحة أو مكسورة، وعليه فقد حّدد لها اللغويون        

املواضع التي يجب فيه الكسر، واملواضع التي يجب فيها الفتح، واملواضع التي يجوز فيها الوجهان معا. وما 

على سبيل املثال ال الحصر حين تكون في بداية يهمنا هنا هو مواضع الكسر الواجب لها، حيث تكسر وجوبا 

الكالم، أو حين تأتي بعد "حيث"، أو بعد "إذ". وبتأمل االستعمال الرقمي لهمزة إّن، نجد أّنها من أبرز املسائل 

في مواقع التواصل االجتماعي، وأكثر املواضع التي يقع فيها ذلك حين تستعمل  الخطأالنحوية التي يقع فيها 

القول)قال، قالوا، يقولون، قيل، قولهم، قالت...(، حيث تنص القاعدة على وجوب كسرها بعد  بعد أفعال

كل فعل للقول، لكن ذلك ال يمتثل له في شبكات التواصل االجتماعي، وهو ما توضحه الصور املتداولة 

 اآلتية:
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لقول، لكنها وردت لديهم مفتوحة، أي فاملتفاعلون اللغويون عبر هذه الصور استخدموا إّن بعد أفعال ا

 مخالفة للقاعدة، والصواب)يقال إّن، قال إّن(.

 النسبة إلى الجمع: -1-6

النسبة هي إلحاق ياء مشددة في آخر االسم وكسر ما قبلها للداللة على نسبة ش يء إلى آخر، وفي كل         

وهو  لحق بآخره ياء النسبة. واملنسوب،نسبة نجد اسمين هما املنسوب إليه، وهو االسم األصلي الذي ست

االسم الذي أضيفت إلى آخره ياء النسبة، وتتم النسبة إلى أنواع عّدة من األسماء، وعند النسبة إليها تلحقها 

تغييرات تتحكم فيها نوعية االسم الذي دخلت عليه، ومن بين األسماء املنسوبة نجد صيغة الجمع، وتنص 

ى ضرورة إعادة االسم إلى صيغة املفرد عند النسبة إليه، غير أّن االستعمال قاعدة النسبة إلى الجمع عل

الرقمي للجمع في مواقع التواصل االجتماعي باعتباره اسما منسوبا، ال يتم فيه احترام قاعدة النسبة، حيث 

رد، وتؤكد يتم االحتفاظ بصيغة الجمع كما هي وتضاف إليها الياء املشددة دون إعادة االسم إلى صيغة املف

 هذه الصور مظاهر ذلك:
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الكلمات املعنية بالنسبة في هذه الصور هي: ُدولي، مَهنية، خدماتية، مؤسساتي، وما تشترك فيه أّنها عبارة       

عن جمع، والنسبة إلى الجمع تكون بالعودة إلى صورة مفرده، لكن املتفاعلين هنا نسبوا إلى الجمع خالفا 

ة.للقاعدة، وم ِسيَّ سَّ
َ
 ن ثمة فالصواب: َدولي، مْهِنية، ِخْدِمَية، ُمؤ

 الفصل بين املضاف واملضاف إليه بالعطف: -1-7

ركيب اإِلضافّي بمنزلة         
ّ
 إليه يصيران بالت

َ
 واملضاف

َ
يرى اللغويون العرب وعلى رأسهم سيبويه أّن املضاف

الفصل بين أجزاء الكلمة، فعّدوا تبعا لذلك الفصل الكلمة الواحدة، ولذلك يمنع الفصل بينهما مثلما يمنع 

ْبُح الفصِل بينهما. ومن 
ُ
صاال زاد ق ِ

ّ
ما ازداَد الُجزءاِن ِات

ّ
بين املضاف واملضاف إليه قبيحا، من منطلق أنه كل

أبرز وجوه الفصل بين املضاف واملضاف إليه في شبكات التواصل االجتماعي نجد الفصل بينهما بالعطف، 

لى املضاف قبل تمام املضاف إليه واستيفائه، ذلك أّن األجزل في الكالم أن نستوفي للمضاف أي العطف ع

ا إلى ضميره. لكن التداول الرقمي للمضاف واملضاف إليه 
ً
املضاف إليه أوال، ثم نعطف عليه بعدها مضاف

 عبر تطبيقات التواصل يأتي خالف ذلك، ومن تجلياته ما نجده في الصور اآلتية:
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فاملتفاعلون بهذه الصور فصلوا بين املضاف واملضاف إليه بالعطف، وكان األجدى استيفاء املضاف       

إليه للمضاف األول، ثم عطف املضاف الثاني بضمير يعود على املضاف إليه. ومن ثمة فالصواب بالترتيب 

تربية الطفل وتعليمه من خالل  هو: مراتب القراءة الصحيحة وأركانها، هيئة دعم الصحافة وتشجيعها،

 اللعب، بيع السيارات وشراؤها.

 األسماء الستة: -1-8

عرب بالحروف، فالواو       
ُ
و، وذو، واملشهور في إعرابها أّنها ت

ُ
ٌخ، وَحٌم، وَهٌن، وف

َ
األسماء الستة هي: أٌب، وأ

غي إضافتها لغير ياء املتكلم، للرفع، واأللف للنصب، والياء للجر، ولكي تعرب األسماء الستة بالحروف ينب

قطعت عن اإلضافة فتعرب  فإن أضيفت إلى ياء املتكلم أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء، أما إن

بالحركات الظاهرة، وإذا ثّنيت تعرب إعراب املثنى، وإن جمعت جمع تكسير أعربت إعرابه بالحركات 

بالحروف. وإذا كان إعرابها بالحركات ال يطرح إشكاال الظاهرة، وإن جمعت جمع مذكر ساملا أعربت إعرابه 

كبيرا في االستخدام الرقمي لها عبر مواقع التواصل االجتماعي، فإّن إعرابها بالحروف يشكل معضلة 

ٌخ، حيث ال يدرك إعرابها الصحيح 
َ
للمتفاعل االفتراض ي عبر هذه الشبكات، وبشكل خاص االسمين: أٌب، وأ

 فع، وينصب في غير موقع النصب، ويجر في غير موقع الجر، وهذه بعض تجليات ذلك:فيرفع في غير موقع الر 
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فالصورة أعاله تتضمن اسما من األسماء الخمسة هو )أبو(، لكنه في ترتيب العبارة جاء مضافا، أي أّن   

 امد الغزالي. حقه الجر بالياء، لكن املتفاعل تركه مرفوعا، والصواب في الصورة أعاله هو: فلسفة أبي ح

 استخدام "غير" املعرفة: -1-9

استخدم العرب كلمة "غير" مضافة إلى ما بعدها، حيث تعتبر من األلفاظ املالزمة لإلضافة، ومن هنا         

 في استثناءات، ألنها تعتبر في حكم املضاف حتى وإن حذف ما أضيفت 
ّ
منعوا دخول "أل" التعريف عليها إال

إذا أريد تعريف التركيب اإلضافي فإّن القاعدة هي أن تدخل "أل" على املضاف إليه وليس إليه، من منطلق أنه 

على املضاف، كقوله تعالى:)غير املغضوب عليهم(. ولتدخل عليها "أل" اشترطوا أن يكون ما أضيفت إليه 

ليه مضافا إلى مقرونا بأل، أو أن يكون ما أضيفت إليه مضافا إلى مقترن بـ"أل"، أو أن يكون ما أضيفت إ

ضمير مقترن بـ"أل"، وأضاف املتأخرون استثناء آخر وهو عندما تقطع "غير" عن اإلضافة، أي عند حذف 

ما تضاف إليه، واستعملت بهذا املعنى في مثل قولهم "احترام الغير". وباالطالع على االستخدام الرقمي لكلمة 

فها خارج االستثناءات السابقة، ما يعني عدم ضبط "غير" في شبكات التواصل االجتماعي، نجد أنه يتم تعري

 لقواعد التعريف اإلضافي لها، وهذه بعض تجليات ذلك:

   
فهاتان الصورتان دخلت فيهما أداة التعريف "أل"، على)غير(، وكان األجدى أن تدخل على ما بعدها، أو      

ت، أو الغير املسلمات. أما في الصور الثانية عليهما معا، أي أّن الصواب في الصورة األولى هو: غير املسلما

 فهو: غير املتحجبة، أو الغير املتحجبة.

 أكلوني البراغيث: -1-10

القاعدة في العربية تقول إّن الفعل يجب إفراده حتى لو كان الفاعل مثًنى أو جمعا، أي ال تتصل به عالمة       

بداللة الفاعل على التثنية أو الجمع. غير أنه وخالفا تثنية وال عالمة جمع، فالعرب يفردون الفعل اكتفاء 

للقاعدة كانت قبيلة طّيئ تلحق بالفعل عالمة التثنية أو الجمع، مثل قولهم أكلوني البراغيث، ومن هنا عرفت 

هذه الظاهرة اللغوية بين النحاة بلغة "أكلوني البراغيث" ألنه مثالها الذي اشتهرت به، وبه استشهد سيبويه 

نون  ، أوألف االثنين ، أوواو الجماعةكتاب. وقد أصبحت العبارة تطلق على كل من يلحق بالفعل في ال

. وبتأمل االستخدام الرقمي للغة العربية عبر مواقع التواصل االجتماعي، نجد آثارا للغة أكلوني النسوة

 البراغيث في التداول، ومن مظاهره الصورة اآلتية:

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A9&action=edit&redlink=1
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عبارة املعنية في الصورة هي)أتعبوني عبادك(، وصوابها إفراد الفعل بدل صيغة الجمع التي جاء بها بالقول: فال

 أتعبني عبادك.

اقع التواصل االجتماعي -2  الخرق الرقمي للنظام اإلمالئي في مو

ي مستوى  عرف الرسم الكتابي للغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي أضرارا كثيرة كشفت عن      
ّ
تدن

املتفاعل اللغوي االفتراض ي، وجهله بأصول اإلمالء العربي، إذ يكشف التداول الرقمي عن عدم هضم لجملة 

من القواعد اإلمالئية، ما يعني أّن هناك تهميشا لفرع أساسٍّ من فروع اللغة العربية. وبالنظر إلى املادة 

ماعي وطبيعة الخروقات اإلمالئية فيها فإننا نعالجها اللغوية املجمعة من الصور من تطبيقات التواصل االجت

 هنا حسب درجة انتشارها.

 همزة القطع والوصل: -2-1

الهمزة في بداية الكلمة نوعان، إّما همزة قطع أو همزة وصل، ولكل منهما قاعدة خاصة برسمها اإلمالئي،        

ره، وماض ي الفعل الثالثي، وفي الفعل الّداّل فبالنسبة إلى همزة القطع فإنها تكتب في الفعل الرباعي ومصد

على املتكلم. أّما همزة الوصل فتكتب في كل فعل غير رباعي ومصدره، وأمر الفعل الثالثي، وفي األسماء 

العشرة. غير أّن االستخدام الرقمي لكال الهمزتين في التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي يتم فيه خرق 

 اهما بقواعد األخرى، وهو ما رصدناه في الصور التالية:قواعدهما، وكتابة إحد

   
استخدم املتفاعلون االفتراضيون في هذه الصور أفعاال ثالثية هي: نجح، حلم، ضحك، ضغط. وقد وردت      

لديهم بصيغة األمر: إنجح، إحلم، إضحك، إضغط، ما يستلزم أن تبدأ هذه األفعال بهمزة الوصل توصال 

لساكن، وليس بالقطع كما فعلوا، ألن أمر الثالثي همزته وصل، ومن ثمة فالصواب: انجح، إلى النطق با

 احلم، اضحك، اضغط.

 الهمزة املتوسطة: -2-2
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الهمزة في وسط الكلمة لها قاعدة ضابطة لها، فهي تكتب على الحرف املشابه للحركة األقوى، فالكسرة         

ثم السكون. والحرف املشابه للكسر هو الياء، وللضم هو الواو، أقوى الحركات، تليها الضمة، فالفتحة، 

وللفتح هو األلف، والسكون يناسبه السطر. فبعد مالحظة حركة الهمزة وحركة الحرف قبلها يطّبق ميزان 

القوة بينهما، فتكتب الهمزة على الحرف املشابه ألقواهما. وتعد كلمة "مئة" من أبرز الكلمات التي تكتب 

شكل خاطئ، فالهمزة فيها متوّسطة، وعمال بقواعد كتابة املتوسطة القائمة على ميزان القوة، فإنها همزتها ب

تكتب على الياء ألّن حركتها فتحة وحركة ما قبلها كسرة، والكسرة أقوى بحرفها املشابه وهو الياء. غير أّن 

ه لم يكن هناك 
ّ
نقط أو إعجام للحروف، فكانت كلمة العرب قديما كتبوها باأللف "مائة"، والعلة في ذلك أن

"مئة" تختلط بشبه الجملة "منه"، خصوصا إذا اجتمعتا في مثل قولهم)خذ منه مئة دينار(، ومن هنا أضافوا 

إليها األلف عالمة لتمييزها عن غيرها، أي أّن هذه األلف ليست من أصل الكلمة وال عالقة لها بقواعد الهمزة، 

ريق ال غير. وإذا كانت كتابتها باأللف قديما لها مبّرراتها، فإّن هذه املبررات قد وإنما هي ألف فارقة أو للتف

زالت مع استعمال النقط للحروف العربية، غير أنه مع ذلك نجد استمرارا في كتابتها باأللف، وهو ما رصدناه 

 في صورتين متداولتين عبر مواقع التواصل االجتماعي، ندرجها هنا:

   
  الصورتين اشتملتا على كلمة مئة باأللف)مائة(، في الوقت الذي لم يعد فيه مبرر لوجودها.يالحظ كيف أّن 

 الهمزة املتطرفة: -2-3

الهمزة في آخر الكلمة أو الهمزة املتطرفة لها قاعدة مخالفة للتي في بداية الكلمة)الوصل والقطع( وللتي         

املشابه لحركة ما قبلها، أي يتم النظر إلى حركة الحرف  في وسط الكلمة)املتوسطة(، حيث تكتب على الحرف

الذي قبل الهمزة فإن كان مضموما كتبناها على الواو، وإن كان مكسورا أثبتناها على الياء، وإن كان مفتوحا 

كتبت على األلف، وإن كان ساكنا نكتبها على السطر. والفرق بينها وبين املتوسطة أنه ال تعنينا في املتطرفة 

كة الهمزة، وإنما حركة ما قبلها فقط، بخالف املتوسطة التي ننظر لحركتها وحركة ما قبلها لتطبيق ميزان حر 

القوة. وفي االستخدام الرقمي للهمزة املتطرفة عبر مواقع التواصل االجتماعي نجد خطأين بارزين، يتصل 

السطر مع إضافة ألف بعدها في حاالت األول بعدم ضبط قاعدتها، ويتصل الثاني ـ وهو األكثرـ بكتابتها على 

 ال ينبغي فيها إضافتها، ومن تجليات ذلك الصورة اآلتية:
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فالصور الثالث األولى هي لهمزة متطرفة ما قبلها ساكن صحيح، أي ينبغي أن تكتب على السطر ألنه       

في حين أّن الصواب: الدفء، دفء. أما  يوافق السكون، لكن املتفاعلين االفتراضيين كتبوها على الياء،

الصور الثالث األخرى فهي لهمزة متطرفة ما قبلها ساكن معتل باأللف، وقد كتبت فعال على السطر، لكن 

تمت إضافة ألف بعدها ال عالقة لها بالقاعدة، فالهمزة هنا مسبوقة بألف ممدودة، وما دامت كذلك ال 

 ة فالصواب: هباًء، مساًء، ذكاًء.نأتي بألف ممدودة أخرى بعدها، ومن ثم

 األسماء العشرة: -2-4

األسماء العشرة هي أسماء تكتب بهمزة وصل ابتداء، وهي: ابن، ابنة، اسم، اثنان، اثنتان، ايم، ايمن،       

أما الثالثة الباقية فهجرت وهي: ايم،  است، امرؤ، امرأة، وقد استمر من هذه األسماء في االستعمال سبعة،

ألربعة منها هي: ابن، اسم،  ااست. وفي االستعمال الرقمي لها عبر مواقع التواصل االجتماعي نجد شيوع ايمن،

امرأة، اثنان، غير أّن استعمالها فيها كان خارج مجموعة من األصول اإلمالئية الضابطة التي قّعد لها 

 اللغويون في كتبهم، لذلك نعالج كل اسم من األسماء األربعة على حدة:

 همزة كلمة "ابن": -أ

من ضوابط كتابة همزة الوصل في كلمة ابن أنها تحذف إذا وقعت بين علمين ثانيهما أب لألول، سواء        

أكان العلمين اسمين أو كنيتين، بشرط أن ال يفصل بينهما بفاصل، وأن يكون العلم مفردا وغير منون. كما 

داء)يا(، أو همزة االستفهام)أ(. فإذا لم تقع بين علمين ولم تحذف منها همزة الوصل إذا جاءت قبلها أداة الن

يتقّدمها استفهام بالهمزة أو نداء بالياء، أو جاءت في بداية السطر بعد علم في نهاية السطر السابق له، فإنها 
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 ال تحذف. وفي مواقع التواصل االجتماعي ال نجد وعيا بهذه الضوابط املنظمة لحذف همزة "ابن" أو تركها،

 إضافة إلى قطعها أحيانا عوض الوصل الواجب فيها، وهو ما رصدناه هنا:

      

     

     
الصور الثالث األولى لهمزة )ابن( بين علمين ثانيهما أب لألول، أي ينبغي أن تحذف، لكن املتفاعلين        

ب، مالك بن دينار. والصور طأالخاحتفظوا بها دون ضبط للقاعدة، والصواب: علي بن أبي طالب، عمر بن 

الثالث الثانية هي لهمزة)ابن( بعد ياء النداء، أي ينبغي حذفها تطبيقا للقاعدة، لكن بدال من ذلك نجد 

احتفاظا بها، في حين أّن الصواب: يا بن آدم، فيها جميعا. أّما الصور الثالث األخيرة فهي لهمزة )ابن( كتبت 

 ها همزة الوصل)ابن( ألنها من األسماء العشرة.بهمزة القطع)إبن(، في حين أّن حق

 همزة كلمة "اسم" في البسملة وخارجها: -ب 

تشتمل البسملة على أحد األسماء العشرة وهو كلمة "اسم"، ويشترط في هذه الكلمة خارج البسملة أن        

 الرحمن الرحيم( فإّن همزة تكتب بهمزة وصل ال قطع، أّما إذا وردت في البسملة وكانت األخيرة كاملة)بسم هللا

الوصل تحذف من كلمة "اسم"، بشرط أال تكون البسملة متعلقة بما قبلها أو بعدها. فإن كانت البسملة 
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غير كاملة )باسم هللا، باسمك اللهم(، أو متعلقة بما قبلها أو بعدها)نفتتح باسم هللا الرحمان الرحيم 

ا تحذف إذا تقّدمها االستفهام بالهمزة)أسمك محمد(. الجلسة(، فإّن همزة الوصل ال تحذف منها. كم

وبالنظر في الصور املجمعة من مواقع التواصل االجتماعي نجد عدم ضبط لقواعد حذف الهمزة من كلمة 

 "اسم" أو االحتفاظ بها في البسملة، كما نرصد كتابتها بهمزة قطع بدل الوصل، وهو ما تعكسه الصور هنا: 

     

     
الصور الثالث األولى استخدم فيها املتفاعلون االفتراضيون كلمة "اسم" في بسملة غير كاملة، ما يعني        

عدم إمكانية حذف الهمزة من الكلمة، لكننا نجدهم حذفوها مطبقين عليها قاعدة البسملة الكاملة، ولذلك 

األخرى فاستخدمت فيها كلمة "اسم" فالصواب أن تكتب: باسم هللا، باأللف فيها جميعا. أّم الصور الثالث 

واإلشكال أنه تمت كتابتها بهمزة القطع)إسم(، في حين أّن حقها همزة الوصل)اسم( ألنها من خارج البسملة، 

 األسماء العشرة.

 همزة كلمة "اثنان": -ج 

مزة، فهي من اإلشكال في كتابة همزة "اثنان" عبر مواقع التواصل االجتماعي، يرتبط تحديدا بنوع اله       

األسماء العشرة كما قلنا، وهذه األسماء كلها همزتها همزة وصل، لكن املتفاعلين االفتراضيين يستعملونها 

 رسما بهمزة القطع)إثنان(، وهو ما رصدناه في أكثر من مناسبة من خالل الصور التالية:
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 بناء على القاعدة فالصواب كتابة الكلمة بهمزة وصل)اثنان(

 همزة كلمة "امرأة": -د 

نفس اإلشكال السابق نجده في كتابة همزة "امرأة" عبر مواقع التواصل االجتماعي، حيث تكتب بهمزة        

قطع)إمرأة( في حين أن الواجب فيها الوصل)امرأة( ألنها من األسماء العشرة كما قلنا، لكن شبكات التواصل 

 وهذه بعض تجليات ذلك: االجتماعي تعج بالصور التي تخالف القاعدة،

     
 كتابة إن شاء  : -2-5     

هناك فرق في الرسم اإلمالئي وفي الداللة بين "إن شاء هللا" و"إنشاء هللا"، فاألولى عبارة عن كلمتين، أداة     

ومن حيث  شرط)إن( وفعل شرط)شاء(، وفي دالالتها تعني إرادة هللا أي إن أراد هللا. أما الثانية فلفظ واحد،

ُق هللا أو ُصْنُع هللا. وفي االستخدام الرقمي لهما عبر مواقع التواصل االجتماعي نجد جهال 
ْ
ل
َ
داللتها تعني خ

بالفرق بين املعنيين حيث تتداول الثانية)إنشاء هللا( كثيرا، لكن ليس بمعناها)صنع هللا، خلق هللا(، وإنما 

 ما يؤكد ذلك: بمعنى األولى)إرادة هللا(. وفي الصور اآلتية



 الجزء األول                                                        تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي  104

     
فاملتفاعلون االفتراضيون في هذه الصور استخدموا عبارة "إنشاء هللا" متصلة، في حين أّن املقصود في      

كالمهم إرادة هللا، وهذه الداللة ال يحققها الوصل الذي يعني "صنع هللا"، لذلك فإّن الواجب هنا فصلها في 

 الداللة إرادة هللا.الكتابة: إن شاء هللا، حتى تتحقق في 

 كتابة "في ما" و"فيما": -2-6

هناك باب من أبواب اإلمالء تحت عنوان "الفصل والوصل"، ويدرج فيه اللغويون كلمات تكتب مّرة     

مفصولة ومّرة موصولة، وحّددوا الشروط أو املواضع التي ينبغي فيها الوصل من التي ينبغي فيها الفصل. 

ا هنا كلمة "فيما" مع "في ما"، و"ما" في هذا السياق إّما أنها مصدرية أو موصولية، ومن أبرزها وهو ما يهمن

ما( وهي في داللتها تكون 
ّ
فإذا كانت مصدرية فإنها ال تستقّل بنفسها في الكتابة اإلمالئية)عندما، حيثما، قل

"الذي"، وهي لذلك تكتب  ظرفية بمعنى "في حين" أو "حينما". أما "ما" املوصولية فتكون بمعنى اسم املوصول 

وا على رسم )ما( مفصولة عن )في( إذا كانت  مستقلة رسما عما قبلها. واللغويون في باب الفصل والوصل نصُّ

ذي(، أي موصولية، أما إذا كانت مصدرية بمعناها الظرفي "في حين" أو "حينما" فإنها توصل بها. 
َّ
بمعنى )ال

قع التواصل االجتماعي يظِهر جهال بقواعد باب الفصل والوصل فيها، غير أّن التداول الرقمي للكلمة عبر موا

حيث تستعمل في السواد األعظم من املنشورات موصولة)فيما( في حين أّن حّقها الفصل لكونها موصولية 

 بمعنى "الذي"، وهذا ما توضحه الصور اآلتية:
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ولة، في حين أّن "ما" فيها موصولية أي بمعنى فاملتفاعلون االفتراضيون هنا استخدموا "فيما" موص     

"الذي"، ألّن تعويض امليم باالسم املوصول يظهر ذلك: "في الذي اختاره هللا"، "عدم التدخل في الذي ال 

يعنيك"، "ال تتكلم في الذي ال يعنيك". فالتعويض هنا استقام فيه املعنى، ما يعني أّنها موصولية، لذلك وجب 

 ما" في الصور الثالث معا. فصلها بكتابة "في

 خاتمة

بهذا نأتي على كل ما يرتبط بالحضور الرقمي للغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي، حيث عرضنا      

لواقع الخروقات التي عرفها نظامها النحوي واإلمالئي من خالل مجموعة من الصور التي تداولها املتفاعلون 

ضم لجملة من القواعد املرتبطة بالنظامين معا، وهو ما يطرح إشكاالت االفتراضيون، والتي تعكس عدم ه

انتشارها على نطاق واسع بين املتفاعلين، من منطلق سرعة التواصل عبر شبكات التواصل االجتماعي، ما 

يتطلب حملة مضادة لنشر صوابها، وقد بدأت تظهر بوادر هذه الحملة من خالل صفحات تفاعلية لغوية، 

حتى تضبط القاعدة، غير أّن هذه الحملة على أهميتها وقيمتها  الخطأنشر الصواب إلى جانب تعمل على 

اللغوي املنتشر في شبكات التواصل  الخطأالهادفة، لم ترق إلى املستوى املطلوب ألنها ال تغطي جميع أبواب 

تكون عمليات التصويب االجتماعي، ما يستلزم من القائمين عليها بذل جهد مضاعف في الرصد والتتبع حتى 

 شاملة. 

 الئحة املراجع املعتمدة في البحث

(: دور مواقع التواصل االجتماعي في إثراء اللغة العربية، مجلة جامعة القدس 2019عصيدة فادي) -1

 .14-2(، 49املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية،)

 ة الوطنية.(: أثر الفيسبوك على املجتمع، املكتب2012فضل هللا وائل) -2

 ، دار دجلة.1(: األخطاء اإلمالئية الشائعة، ط2015الديلمي هيثم) -3

 (: األخطاء الشائعة: النحوية والصرفية واإلمالئية، دار اليازوري.2006)زايد فهد -4

(: األخطاء اللغوية واألسلوبية في مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها في سالمة اللغة 2017كاظم رياض) -5

 .300-283(، 4بية، مجلة التراث العربي، )العر 

(: وسائل التواصل االجتماعي: دليل عملي للهيئات املعنية باإلدارات االنتخابية، 2015كيسر شينا) -6

 املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات.

 لوحيش ي ناصر)دت(: صحح لغتك، دار الجسور. -7

التواصل االجتماعي وتأثيره على الهوية اللغوية في العالم (: الضعف اللغوي في شبكات 2019مالك حسن) -8

 .228-215العربي، مجلة مداد اآلداب، عدد خاص باملؤتمرات، 

 .2021-04-15، تحديث /https://ar.wikipedia.org/wikiاملوسوعة الحرة ويكيبيديا، على الرابط:  -9

 .2021-04-15تحديث ، https://mawdoo3.com: الرابطعة موضوع كوم، على موسو  -10

 (، دار النحوي.1(: اللغة العربية بين مكر األعداء وجفاء األبناء، )ط2008النحوي عدنان) -11

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://mawdoo3.com/
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االتصال األسري، رسالة  (: تأثير مواقع التواصل االجتماعي على2017نورية حميش، خيري حميدي) -12

ماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس، كلية العلوم االجتماعية، مستغانم، قسم علوم اإلعالم والتواصل، 

 تخصص اتصال وصحافة مكتوبة.
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ي 
 
 تقنيات األبعاد الداللية في املصطلح الصوتي والصرفي عند ابن جن

 تطبيقبين النظرية وال

Techniques of semantic dimensions in the phonemic and morphological term of Ibn 

Jinni, between theory and practice 

 د. عاصم زاهي مفلح العطروز

 امريكا -أستاذ األدب والنقد العربي املساعد بالجامعة اإلسالمية بوالية منيسوتا 

Dr. Asem Zahi Mofleh Al – Atrouz 

Assistant Professor of Ancient Arab Literature and Criticism / The Islamic University of 

Minnesota - America 

 dr.asem2912@gmail.comالبريد اإللكتروني:   

  امللخص:

موضوع هذه الدراسة هو )تقنيات األبعاد الداللية في املصطلح الصوتي والصرفي عند ابن جّني بين  

 رية والتطبيق. النظ

واستخرجت "سّر الصناعة" و "املنصف"، ولقد توقفت في دراسة هذا املوضوع عند كتابين البن جني، هما 

منهما كل املصطلحات الصوتية والصرفية، وهي من الكثرة بحيث ال يتسع إليها بحث؛ ولذا فقد انتقيت بعض 

 املصطلحات، وركزت على دراسة املصطلحات الصوتية. 

قد رأيت أن تكون هذه الدراسة في مبحثين مع مقدمة وخاتمة؛ فأما املقدمة فقد كانت وبه، ف 

مفتتحا للدراسة، وإضاءة إلى العمل فيها. وأما املبحث األول فقد تناولت فيه دراسة املصطلحات الصوتية. 

ا تناولت فدرست مصطلحات: املخرج، واملدرج، والصوت، والحرف، والجهر والهمس، والرخاوة والشدة. كم

في املبحث الثاني دراسة املصطلحات الصرفية. فقصرت البحث على دراسة التصريف، والحرف؛ وما ذلك 

 إال خشاة أن تتضخم الدراسة. 

ثم ذكرت في الخاتمة أهم النتائج التي تم الوصول إليها. وهللا أسأل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه 

 الكريم. إنه حسبنا وإليه مناب

ABSTRACT 

The subject of this study is (Semantic Dimension Techniques in the Phonemic and 

Morphological Terminology of Ibn Jinni between Theory and Practice 

I stopped in studying this subject at two books by Ibn Jinni, which are “The Secret of Industry” 

and “Al-Munsef”, and I extracted from them all the phonetic and morphological terms, and 

they are so numerous that no research can accommodate them; Therefore, I selected some 

terms, and focused on studying phonetic terms. 
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And with it, I saw that this study should be in two sections with an introduction and a 

conclusion; As for the introduction, it was an introduction to the study, and an illumination to 

work in it. The first topic dealt with the study of phonetic terms. I studied the terms: director, 

runway, voice, letter, loudness and whisper, looseness and intensity. In the second section, I 

also dealt with the study of morphological terms. I confined the research to the study of the 

conjugation, and the letter; And that is only for fear that the study will be enlarged. 

Then I mentioned in the conclusion the most important results that have been reached. And I 

ask God to accept this work purely for his honorable face. He counts us, and to him is Manab 

 تقنيات، األبعاد الداللية، الداللة، املصطلحالكلمات الدالة:  

 دمةاملق

الحمد هلل حمد الشاكرين، وأفضل الصالة وأزكى التسليم على خير خلقه املبعوث رحمة للعاملين، 

 وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغّر امليامين. وبعد:

عطوا الكالم". وما كان أجمل 
ُ
ما كان أبلغ أبا حّيان التوحيدي حين قال في العرب: "منعوا الطعام وأ

ست رينان: "اللغة العربية بدأت فجأة على غاية الكمال، وهذا أغرب ما وقع في تاريخ البشر، الفرنس ي إرن قول 

العربية بال ريب فليس لها طفولة وال شيخوخة". وقال األملاني فريتاغ: "اللغة العربية أغنى لغات العالم". ف

ع بعاطفة، املنساق وراء هوى، أغنى اللغات وأقواها وأكرمها وأحياها، وما هو بانطالق خيال الشاعر املندف

وال هو بكلل بصر صّب وامق، أو بصيرة متيم عاشق، ولو كان املقام يتسع لقلت فلوفيت، ولزدت فأربيت 

وما أربيت. وحسبها أنها اللغة التي اختارها خالق البشر وخالق لغاتهم لتكون لغة الدين الحق والكتاب املبين 

 فّرطنا في الكتاب من ش يء". الذي قال فيه منزله تبارك اسمه: "ما

العربية جّد غنية بثروة لغوية ال قدرة ألحد أن يحصيها؛ ألن هذه الثروة من الضخامة والسعة بحيث 

ال تسلس قيادها ملن يريد حصرها أو إحصاءها، ولقد بلغت في الغنى والسعة الحّد الذي لم تبلغه لغة على 

 وجه األرض.

الهند والحبشة وغيرهم من األمم والشعوب، وكانت لغة الدين إن لغة وسعت حضارة فارس والروم و 

والسياسة والعلوم واآلداب والفنون واالجتماع واالقتصاد مع أن ما استخدم منها لهذا كله لم يزد عن عشرة 

، مع أن معجما واحدا منها؛ نحو: تاج العروس يحوي عشرين ومئة ألف مادة، وهذا يعني أن (1)آالف مادة

 ني عشر جزءا قد وسع كل حضارة، ووفى بكل حاجة، ولم تضق بلفظ أو تعجز عن معنى. جزءا من اث

وما دام جزء يسير من هذه اللغة قد اتسع لكل هذا، فإن ما بقي لقادر على أن يتسع لكل حضارة، 

ولكل مدينة ولكل ثقافة ولكل مخترع أو مكتشف، مهما تعاقبت القرون. هذا إذا أحسن أبناؤها التصرف 

ا وأجادوا استغالل ما فيها من خصائص تنفرد فيها من بين سائر لغات البشر؛ فهي تتسّنم ذرى اللغات فيه

                                                            
 .29-23م،  ص:1979، 2، دار العلم للماليين، بيروت، طمقدمة الصحاح، أحمد عبد الغفور: ينظر: عطار 1
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االشتقاقية؛ فباالشتقاق، وتغيير الحركات الصرفية، وباملجاز، والتركيب، والنحت، والتعريب اتسعت هذه 

 أو مستجّد. اللغة لجميع املعارف اإلنسانية، وهي قادرة على االتساع والوفاء بكل جديد

يمر برهط من الجند يتدربون  -رضوان هللا عليه–هذا إذا توافر لها اليوم أخيار بررة؛ فهذا الفاروق  

على رمي السهام، ولكنهم ال يجيدون إصابة الهدف، فيقرّعهم، فيقولون: إنما نحن متعلمين، فحين سمعها 

هللا، وهللا إن خطاكم في لغتكم أشد  غضب غضبة مضرّية، تكاد تهتك حجاب الشمس، وصرخ فيهم: قّبحكم

؛ فإنها من ديِنكم، "عندي من خطئكم في رمايتكم، قولوا: إنما نحن متعلمون. وهو من قال: 
َ
موا العربية

َّ
تعل

موا الفرائَض؛ فإنها من دينكم
َّ
 .(1)"وتعل

نهما فردة. وكالرشيد يسمع تدافع ابنيه لتقديم النعل ملعلمهم، فيصلح بينهم على أن يقوم كل واحد م

 وكاملأمون يزن الكتاب بالذهب، بل يشن الحروب للحصول على نفائس الكتب. 

وهذا إن توافر لها كأولئك العلماء األوفياء يجوبون جيوب البيد ترتفع بهم الروابي، وتنحط بهم 

لضّب، أو الوهاد، وتتقاذفهم التنائف، لم تثنهم أسفار غير قاصدة، ولم يوهن عزائمهم حّر يغلي له دماغ ا

 قّر ينعقد له ذنب الكلب، نحن في حاجة إلى أمثال هؤالء وأولئك. 

"سّر وعودا إلى البحث ألقول بأنني قد توقفت في دراسة هذا املوضوع عند كتابين البن جني، هما  

واستخرجت كل املصطلحات الصوتية والصرفية، وهي من الكثرة بحيث ال يتسع الصناعة" و "املنصف"، 

؛ ولذا فقد انتقيت بعض املصطلحات، وركزت على دراسة املصطلحات الصوتية؛ فدرست إليها بحث

مصطلحات: املخرج، واملدرج، والصوت، والحرف، والجهر والهمس، والرخاوة والشدة. أما مجال الصرف 

فقد قصرت البحث على دراسة التصريف، والحرف؛ وما ذلك إال خشاة أن تتضخم الدراسة. وجاءت 

 ى النحو اآلتي:الدراسة عل

ل: املصطلحات الصوتية  املبحث األو 

 تمهيد )املصطلح( -

املصطلح مصدر ميمي من الفعل "اصطلح"، وهو كلمة أو رمز يستعمل للتعبير عن مفهوم مادي، 

 أو معنوي. وهو علم العلوم ومفتاحها؛ وقد قيل إذا أردت: إتقان علم فعليك أن تتعمق في مصطلحاته.

أو مركب وضع ويوضع ملفهوم ما، بينه وبين مفهومه عالقة داللية، وقد نقل واملصطلح: لفظ مفرد 

هذا اللفظ عما وضع له أصال، ثم استخدم استخداما فنيا؛ ليدل على هذا املفهوم املراد، وهو يحتل مكانة 

عظيمة في تيسير سبل املعرفة؛ فال بد لكل علم من مصطلحات يستدل بها على كل جانب من جوانبه أو 

ل من مجاالته، واالصطالح يعني اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص، أو هو اتفاق قوم على مجا

 تسمية الش يء باسم ما، ينقل به عما وضع له أصال. 

                                                            

ينظر: الحنبلي، مرعي الكرمي: مســـــــــبوك الذهب في فضـــــــــل العرب وشـــــــــرف العلم على شـــــــــرف النســـــــــب، تحقيق: علي  (1)

ســم: ايضــاح الوقف . وينظر: االنباري، أبو بكر محمد بن القا9م: ص:1988، 1حســن الحلبي، دار عمار، عمان، ط

 .1971واالبتداء، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، مطبوعات: مجمع اللغة العربية بدمشق، 
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وقد يكون املصطلح عاما عامليا موضوعا في مجاالت كثيرة؛ كالسياسة، واالقتصاد، واالجتماع، 

أو أمة ما، وفي مجال محدد. وباعثه هذه املفاهيم املوجودة والطب، والهندسة. وقد يكون خاصا في فئة ما 

واملستجدة، ويتم وضعه واالتفاق فيه، واإلجماع عليه بعد حّده؛ بتعريفه ووصفه، وربطه بمنظومة من 

املفاهيم، ثم يصار إلى تقييسه النتقاء اللفظ األفضل الدال على هذا املفهوم؛ ويكون تقييس املفاهيم بحدها 

وطرح أمثلة عليها، وتوضيحها وبيان خصائصها، وجواهرها وجوانبها ومزاياها. كما يكون تقييس  ،-تعريفها–

املصطلحات بأصالتها، وخفتها في النطق، وكونها موجزة في عدد أحرفها، وخيرها ما كان غير مركب؛ أي أنه 

لته على مفهومه؛ قائم على لفظ واحد، ال على لفظين أو مجموعة من األلفاظ. وأن يكون دقيقا في دال

فيرتبط بمفهومه بعالقة داللية؛ بحيث إن مجرد ذكره يوحي بمفهومه، وأن يكون قابال لالشتقاق، شائعا في 

 استعماله، متواضعا عليه، متفقا فيه.

إن العصر الذي نعيشه يمكن أن نسميه: عصر ثورة املصطلحات؛ ففي كل يوم يستجد أكثر من 

ة نامت منذ عهود فنأت عن الركب ونأى عنها. ولكنها أمة أصيلة ذات مجد ثالثة آالف مصطلح. فما حال أم

 عريق وتاريخ مجيد وسؤدد تليد:

 إن الــــــــجــــــــواهــــــــر فــــــــي الــــــــتــــــــراب جــــــــواهــــــــر

 

 واألســـــــــــــــــد فــــي قــــفــــص األســـــــــــــــود أســـــــــــــــود 

 

وهي تمتلك تراثا لغويا عز نظيره؛ فقد بينت في املقدمة أن ما استخدم من مواد هذه اللغة ال يبلغ 

هذا العشر قد اتسع ليشمل سائر العلوم واملعارف والفنون واآلداب، وكل حاجات النفس، العشر، مع أن 

 وخلجات نفوسهم.

إن لغة كهذه فيها من صفات الحيوية وعوامل البقاء؛ لغة وسعت كل جوانب حياة الجاهلي في  

حبش ي والقبطي في أحقافه، واملسلم في سمو رسالته، وإعجاز بيان دستوره، والفارس ي والرومي والهندي وال

حضاراتهم ومدنياتهم وثقافاتهم، ونقلت بها علوم اليونان وفلسفتهم وطبهم ومنطقهم. ما زالت وستبقى قادرة 

على أن تستوعب كل جديد وأن تضع املصطلح لكل مبتدع أو مكتشف أو مخترع؛ باالشتقاق، واملجاز، 

 والتركيب، والتصغير، والتكسير، والنسب، واإللحاق... 

ا يلي نماذج مختارة من املصطلحات الصوتية والصرفية من كتابي: "سّر الصناعة"، وفيم

 و"املنصف" البني جني

: املخرج واملدرج واملقطع
ً
ال  أو 

استخدم ابن جني املصطلحين الصوتيين )املخرج واملدرج( متتابعين في أثناء تقديمه لكتابه: "سر 

في مخارجها ومدارجها، وانقسام أصنافها، وأحكام  الصناعة"؛ يقول: "... واذكر أحوال هذه الحروف

مجهورها ومهموسها، وشديدها ورخوها، و صحيحها ومعتلها، و مطبقها ومنفتحها، وساكنها ومتحركها، 
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ومضغوطها ومهتوتها، و منحرفها ومشربها، ومستويها ومكررها، ومستعليها ومنخفضها، إلى غير ذلك من 

 .(1) أحكامها وأجناسها..."

وردا في عنوان تحت: "باب أسماء الحروف، وأجناسها، ومخارجها، ومدارجها، وفروعها كما 

 .(2)املستحسنة، وفروعها املستقبحة، وذكر خالف العلماء فيها مستقص ى مشروحا"

، وكالهما اسم مكان؛ األول مصوغ من الفعل )خرج(، -كما أسلفت–هذان مصطلحان صوتيان 

؛ إذ إن -بفتح العين–، وقد صيغا على زنة: )َمْفَعل( -أو من مصدريهما–والثاني مصوغ من الفعل: )درج( 

 كليهما مصوغ من فعل ثالثي صحيح، وهو مضموم "العين" في املضارع.

 -محقق الكتاب–هكذا قال ابن جني: "ومخارجها، ومدارجها.."، ومن عجب أن يجعل حسن هنداوي 

؟! غير أن ما يراه الباحث (3)له: مدارج الحروف: مخارجهااملصطلحين بمعنى واحد؟!؛ فهو يعّرف )املدارج( بقو 

 إال أنهما مختلفان مفترقان. -مع ما بينهما من التقارب–غير هذا، وأن املصطلحين 

وهو ينطلق من رؤيته هذه من منطلقين؛ أولهما الفرق في املعنى أو الداللة بين: )خرج(، و )درج(،  

. وثانيهما: أن هذا العلم -أو من مصدريهما–من هذين الفعلين  هذا الفرق الذي يمتد ليشمل كل ما اشتق

أورد املصطلحين كليهما لعلمه بفرق ما بينهما من داللة متأتية من علمه بفرق ما بين  -ابن جني–الجليل 

 فعليهما في الداللة واملعنى. ولو كانا مترادفين الكتفى بأحدهما، ولم يجر على لسانه ذكر اآلخر.

فهو أن )املدرج( عاّم، و)املخرج( خاّص؛  -كما يرى الباحث–بين )املخرج( و )املدرج( فأما الفرق 

فاملخرج هو املكان الذي يخرج منه؛ كالبيت، ونحوهن، وهو في علم األصوات: مكان التقاء العضوين 

رج الصبي؛ الناطقين إلنتاج الصوت، أو الحرف. أما )املدرج( فمن )الدرج( ومنه )التدّرج(؛ ومن ذلك قول: د

 وهي مرحلة ما قبل املش ي. ومنه مردج الطائرة؛ وهو سيرها املمهد النطالقها أو وقوفها بعد الهبوط.

وعليه فالدرج مرحلة تسبق الخروج؛ وبه فإن املدرج هو مكان بدء حركة العضوين الناطقين  

خرج من أحد املخرجين استعدادا إلنتاج الصوت في املخرج. وهو كذلك مسار الصوت بعد إنتاجه إلى أن ي

إلى أذن السامع. وعليه يمكن القول: إن نحو )امليم( صوت مخرجه من الشفتين، ومدرجه  -الفم أو األنف–

من بدء حركتهما إلى أن يلتقيا؛ فينتجا هذا الصوت، ومدرجه من األنف. وبه فما دام اتفاق علماء األصوات 

تقاء العضوين الناطقين؛ فإن كال من الفم واألنف قد استقر على إطالق مصطلح )املخرج( على مكان ال

 .-ال مخرج–مدرج للصوت 

ولعل ابن جني في وضعه ملصطلح )املدرج( أراد أن يستدرك على سيبويه اقتصاره على )املخرج( 

استعدادا لنطق الهمزة، وبعد التقائهما وحبسهما الهواء،  -الحبلين–مصطلحا قبل التقاء الوترين الصوتيين 

                                                            

، تحقيق: حســــن هنداوي، دار القلم، دمشــــق، -مقدمة املؤلف– : ســــر صــــناعة اإلعرابابن جني، أبو الفتح عثمان (1)

لى إيراد قـدر من املصــــــــــــطلحـات الصــــــــــــوتيـة . وقـد تعمـدت اإلطـالـة في نقـل العبـارة حرصـــــــــــــا مني ع1/4م، 1985، 1ط

 والصرفية عند ابن جني.

 .1/41: : سر صناعة اإلعرابابن جني، أبو الفتح عثمان (2)

 .1/5 -الهامش-املصدر نفسه:  (3)
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جهما وإنتاج هذا الصوت، والى أن يخرج من الفم؟!. وإطالقه كذلك على حركات اللسان استعدادا فانفرا

لاللتقاء بموضع ما من الحجرة الصوتية، فالتقائه به، فإنتاج الصوت، وعلى خروج الصوت من الفم أو 

 -أو الشفتانية– األنف؟ وعلى حركة الشفتين قبل أن يلتقيا، وأثناء التقائهما إلنتاج األصوات الشفوية

فانفراجهما، فخروج الباء، وخروج امليم من األنف؟. فأراد ابن جني أن يبين أن املخرج هو مكان التقاء 

العضوين الناطقين فإنتاج الصوت، أما ما سبق هذا، االلتقاء من استعداد وتهيؤ، وما تبعه بعد إنتاجه من 

 خروج من الفم أو األنف )فمدرج(.

أن سيبويه غفل عن أن مخرج الصوت يتغير بين نطق الصوت مفردا، ونطقه في ومع أنني أشّك في 

كلمة؛ بتأثير األصوات املجاورة سابقها والحقها، أو بتأثير الحركات؛ إذ فرق بين نطق الصوت مفردا ساكنا، 

مكان وبين نطقه متحركا مركبا يترتب عليه تغير ما في طبيعته لتغير مخرجه، فأطلق مصطلح )املخرج( على 

التقاء العضوين الناطقين بصرف النظر عن تغير هذا املخرج بما ذكرت من عوامل التغير. فأراد ابن جني 

 أن يبين هذا التغير؛ فأضاف إلى مصطلح املخرج مصطلحا أعّم هو: )املدرج(. 

ا من فإن هذه اللثغة ناشئة من أنهم ينطقونه -مثال–ومعلوم أن كثيرين ممن يلثغون في نطق )الّراء( 

غير مخرجها الطبيعي، ال من عيب خلقي في جهاز النطق لدى كل منهم؛ لهذا فمن األصح أن يقال: )مدرج( 

الراء عند هؤالء ال مخرج الراء؛ ذلك ألن التهيؤ لديهم كان أقصر من أن يبلغ اللسان املخرج، أو أن نطق 

 الحرف كان من غير مخرجه األصل.

فليس لها مواضع نطق؛  -الحركات–وامت، أما الصوائت كذلك فإن املخرج مصطلح خاّص بالص

 وليس لها مخارج، وعليه يمكن القول: إن لها مدارج؛ ونعني بها مسارها حتى تخرج من الفم إلى أذن السامع.

ولعل ابن جني أول من وضع مصطلح: )املدارج( فكان له في وضعه حق الريادة وفضلها، ولعله كذلك 

للباحث هذان االفتراضان من دراسته لعلم األصوات، واطالعه على عدد غير آخر من استخدمه؛ و تأتى 

 قليل من كتب األصوات قديمها وحديثها.

أما مصطلح )املخرج(، )املخارج( فمصطلح قديم استخدمه العلماء قبل ابن جني بقرون؛ فقد جاء 

ن حرفا، منها خمسة وعشرون في مقدمة معجم )العين(: "قال الليث: قال الخليل: في العربية تسعة وعشرو 

وليس املقام مقام -. (1)صحاحا لها أحياز ومخارج، وأربعة هوائية؛ هي: الواو، والياء، واأللف اللينة، والهمزة"

 .-مناقشة الخليل في شأن الهمزة وعّده إياها ضمن الصوامت

                                                            

، تحقيق محمد املخزومي، و إبراهيم السامرائي، دار الرشيد -املقدمة– كتاب العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد:  (1)

. وقد أطلق ســـيبويه على األلف خاصـــة 1/57م، 1982طباعة، طباعة شـــركة املطابع النموذجية، عمان، للنشـــر وال

، تحقيق: عبد الســالم هارون، عالم الكتب، الكتابمصــطلح: )الهاوي(، ينظر: ســيبويه، أبو بشــر عمرو بن عثمان: 

أشد من اتساع مخرج الياء،  ، وعرفه بأنه: "حرف اتسع لهواء الصوت، مخرجه436، 4/435م: 1983، 3بيروت، ط

والواو؛ ألنك قد تضــــــــــم شــــــــــفتيك في الواو، وترفع لســــــــــانك في الياء قبل الحنك، وهي األلف". ثم اســــــــــتخدم ابن جني 

. وأشـــــــــرك معها في )الهوّي( كال من امليم والنون؛ 1/62: الصـــــــــناعة ســـــــــراملصـــــــــطلح نفســـــــــه لأللف؛ ينظر:  ابن جني: 
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ن ه( مصطلحي: املخارج، واألحياز. ولعله أول من استخدم هذي175-ه100وضع الخليل )

املصطلحين؛ إذ لم تصل إلينا كتب في مجال الدراسات اللغوية عموما، والصوتية على وجه الخصوص قبل 

 -أو عن سيبويه–ه( فأخذ عن الخليل 392-ه330معجم )العين( املنسوب إلى الخليل. ثم جاء ابن جني )

 مصطلح: )املخرج(، وأتبعه بمصطلح: )املدرج(.

لخليل بمصطلح: )األحياز(؟. في "اللسان": "وحوز الدار وحيزها: ما ولسائل أن يسال: ما الذي عناه ا 

، وأصله من الواو، والحْيز تخفيف -بتشديد الياء–انضم إليها من املرافق واملنافع. وكل ناحية على حدة حّيز 

ل سيبويه، الحّيز؛ مثل: هْين وهّين، ولْين ولّين. والجمع أحياز نادر، فأما على القياس :فحيائز بالهمز في قو 

وحياوز بالواو في قول أبي الحسن. قال األزهري: وكان القياس أن يكون أحواز، بمنزلة امليت و األموات، و 

 .(1)لكنهم فرقوا بينهما كراهة االلتباس . وفي الحديث: فحمى حوزة اإلسالم ، أي حدوده و نواحيه"

الفراغ املتوهم الذي يشغله الش يء  و في )التعريفات( للشريف الجرجاني: "الحيز عند املتكلمين هو

 (2)ممتد كالجسم، أو غير ممتد كالجوهر الفرد... والحيز الطبيعي ما يقتض ي الجسم بطبعه الحصول فيه ".

إذن فهناك مخرج: هو املكان الذي يلتقي فيه العضوان الناطقان إلنتاج  الصوت. وهناك حيز يسير 

؛املرحلة األولى هي مرحلة التهيؤ واالستعداد والتمهيد إلنتاج فيه الصوت في مراحل ثالث، في أماكن ثالثة 

الصوت، و لها حيز ما. املرحلة الثانية هي التقاء العضوين الناطقين في مكان ما إلنتاج الصوت فإنتاجه. 

واملرحلة الثالثة: مسار الصوت و مسيره  حتى يخرج من الفم أو األنف، ومكانها متقدم على املكانيين 

ن في املرحلتين األوليين بال ريب. هذه األحياز الذي وضعها الخليل مصطلحا هي التي عناها ابن جني السابقي

 فأطلق عليها مصطلحا أكثر دقة هو :)املدارج(.

، وكان كتابه أول كتاب في علوم العربية؛ نحوها وصرفها، (3)وجاء بعد الخليل تلميذه سيبويه

ا. وليس املقام هنا مقام حديث عن نظرة العلماء إلى "الكتاب"و مدى وأصواتها، وعروضها، وبالغتها وصل إلين

، وهو قد كان الرائد في –تأثيره فيهم و تأثره به، وال عن املصطلحات الخاصة بسيبويه وما لها وما عليها

                                                            

بن خلدون على أحرف العلة الثالثة مصـــــــطلح: "الحروف الهوائية"؛ ينظر: . كما أطلق ا1/55: ينظر: ســـــــر الصـــــــناعة

مةابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  .549، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، ص:: املقد 

 ، دار صادر، بيروت، د. ت: )حوز(.لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم:  (1)

،  نزهة األلباب: ابن األنباري، كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن: -مثال–شـــــــــــــديد؛ ينظر  في مولده ووفاته خالف (2)

، ابن خلكــان، أبو العبــاس شــــــــــــمس 58-54م، ص1985، 3تحقيق: إبراهيم الســــــــــــــامرائي، مكتبــة املنــار، الزرقــاء، ط

م: 1978صـــــادر، بيروت، دار  تحقيق: إحســـــان عباس،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، الدين أحمد بن محمد: 

، تحقيق: في طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة. السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: 3/463-465

 .230-2/229م، 1979، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، القاهرة، ط

 .1/5 -الهامش-: سر الصناعةابن جني:  (3)
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على وجه –وضعها، أقول: ليس املقام مقام حديث عن سيبويه، ولكنه مقام اإلشارة إلى شدة تأثر ابن جني 

 .(1)بكتاب سيبويه في مجالي األصوات و الصرف، حتى إنه في بعض املواطن يكاد ينقل منه نقال -خصوصال

وضع الخليل مصطلحي: املخارج، واألحياز. وجاء تلميذه سيبويه فاستخدم مصطلح )املخرج(، و 

. ويقول: "... (2) )املخارج( في غير موضع من كتابه؛ يقول: "هذا باب عدد الحروف العربية ومخارجها..."

"
ً
 . ولم يتطرق إلى مصطلح )األحياز( الذي وضعه أستاذه.(3)ولحروف العربية ستة عشر مخرجا

ب تبارك 437-ه355كذلك فقد استخدمه مكي بن أبي طالب )
ّ
ه( في كتابه )الرعاية(؛ يقول: "ورت

ألعلى وما يليه من الحلق مخارج تخرج منها عند النطق بها من آخر الصدر ا -حروف العربية–وتعالى اسمه لها 

 . (4)والفم، إلى أطراف الشفتين، والى الخياشيم، ال يخرج حرف عن مخرجه إال بتغيير لفظه"

ه( في "رسالة أسباب حدوث الحروف"، ساقنا إياه بمصطلح 428-ه370كما استخدمه ابن سينا )

يدها من املخارج واملحابس في آخر هو: )املحبس(؛ يقول: "وأما حال املتمّوج من جهة الهيئات التي يستف

. وقد أطلق ابن سينا مصطلح املخرج لعموم األصوات غير الشديدة، وخّص (5)مسلكه فيفعل الحرف"

 )املحابس( بالحروف الشديدة.

وهناك مصطلح آخر وضعه ابن جني وأرجأت ذكره إلى هذا املوضع من البحث؛ ذلكم هو مصطلح: 

. فما الذي عناه ابن جني (6) وف بحسب اختالف مقاطعها...")املقطع(؛ يقول: "وتختلف أجراس الحر 

-باملقاطع؟ أهي املخارج نفسها؟ وهل تختلف األصوات إال باختالف مخارجها؟ فهل املقطع مرادف للمخرج؟ 

اكبر ظني أنه كذلك؛ وهو قد أوضح بجالء أن املقاطع هي: املخارج؛ يستدل على هذا بقوله: "وتختلف أجراس 

نت لذلك وجدته على ما ذكرته لك؛ أال ترى أنك تبتدئ الصوت الحروف بحسب 
ّ
اختالف مقاطعها، وإذا تفط

من أقص ى حلقك ثم تبلغ به أي املقاطع شئت فتجد جرسا ما، فإذا انتقلت منه راجعا عنه أو متجاوزا له، 

ثم قطعت أحسست عند ذلك صدى غير الصدى األول؛ وذلك نحو الكاف، فإنك إذا قطعت بها سمعت 

. (7) هناك صدى ما، فإن رجعت إلى القاف سمعت غيره، وإن جزت إلى الجيم سمعت غير ذينك األولين..."

وهو يعود إلى تأكيد ذلك في موضع آخر؛ يقول: "وألجل ما ذكرنا من اختالف األجراس في حروف املعجم 

 .(8) ناي..."باختالف مقاطعها، التي هي سبب تباين أصدائها، ما شّبه بعضهم الحلق والفم بال

                                                            

 .67-1/41 سر الصناعة، و ابن جني: 436-4/431: الكتابويه: : سيب-على سبيل املثال-انظر  (1)

 .4/431: الكتابسيبويه:  (2)

 .4/433املصدر نفسه:  (3)

 .50م: ص: 1996، 3، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دار عمار، عمان، طالرعايةمكي بن أبي طالب:  (4)

مطبوعات مجمع اللغة العربية،  ، تحقيق: محمد حســــــــــــان الطيان،رســــــــــــالة أســــــــــــباب حدوث الحروفابن ســــــــــــينا:  (5)

 .160-145، وانظر معجم املصطلحات املذيلة به، ص: 60م، ص: 1983، 1دمشق، ط

 .1/6 -الهامش-: سر الصناعةابن جني:  (6)

 .1/6 -الهامش-: سر الصناعةابن جني:  (7)

 .1/6 -الهامش-املصدر نفسه:  (8)
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؟ (1) وبعد، فهل )املقطع( وما فيه من داللة هو ما أوحى إلى ابن سينا باستخدام مصطلح: )املحبس(

وهل ابن جني هو من أملع إلى هذا املصطلح ونّبه إليه؟ وهل كان في قوله معمما وابن سينا مخّصصا؟ وما 

ية، انحباسية؟ أم هل كان ابن سينا رائد داللة إيراد الكاف، والقاف، والجيم، وهي أصوات شديدة، انفجار 

وضع مصطلح الحبس؟ أم هو قام بتقويم عبارة ابن جني: "ال ينفذ..."؟ وما ابن سينا ببعيد العهد من ابن 

جني، وقد عاصره نحوا من اثنتين وعشرين سنة. لكن ابن جني لم يستخدم مصطلح املقطع عند دراسته 

 . (2) له: "ال ينفذ" أو بمصطلح: "مضغوط"، أو "محصور"األصوات الشديدة، بل عّبر عن ذلك بقو 

ه( مصطلح )املخرج(؛ يقول تحت عنوان: تبيين 669-ه597كذلك فقد استخدم ابن عصفور )

مخارج حروف العربية األصل: "وهي ستة عشر مخرجا؛ فللحلق منها ثالثة، فأقصاها مخرجا الهمزة واأللف 

 . (3) والهاء..."

ه(؛ يقول تحت عنوان مخارج الحروف: "واملخارج ستة عشر 911-ه849) كما استخدمه السيوطي

مخرجا عند الخليل وسيبويه واألكثرين. وذهب الجرمي، وقطرب، والفراء، وابن دريد، وابن كيسان على 

 .(4)خالف عنه إلى أنها أربعة عشر مخرجا"

م؛ يقول محمد املبارك: وما يزال مصطلح )املخرج( شائعا على ألسنة علماء األصوات وفي مؤلفاته

"وإذا وّزعنا الحروف حسب مخارجها وجدنا أقربها إلى الجوف وأولها الحروف التي يكون مخرجها من 

 .(5)الحلق"

وتحت عنوان: املستوى الصوتي يقول تمام حسان: "تتجه دراسة الكالم املنطوق إلى اتجاهين؛ 

. وهو يعّرف )املخرج( (6)س صفات الحروف.."أحدهما حركي يسمى: مخارج الحروف... والثاني: سمعي يدر 

 .(7)بقوله: "املخرج مكان النطق"

. وقد تقدم أن محمد (8)ويعرفه عبد الصبور شاهين: "املخرج هو نقطة التقاء عضوي النطق"

األنطاكي يقدم مصطلح )املحبس( على مصطلح )املخرج(؛ يقول: "املحبس، ويسمى املخرج أيضا، هو النقطة 

 .(9) ندها االنسداد إلحداث صوت ما. واملحابس عشرة..."التي يجري ع

                                                            

 .1/6 -الهامش-املصدر نفسه:  (1)

 .9-1/7املصدر نفسه:   (2)

 .2/868م: 1981، 2، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، طاملمتع في التصريفابن عصفور:  (3)

، تحقيق: أحمد شــــــــــــمس همع الهوامع في شــــــــــــرح جمع الجوامعالســــــــــــيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر:  (4)

 .3/450م: 1998، 1الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .46، ص:1981، 7، دار الفكر، القاهرة، طفقه اللغة وخصائص العربيةاملبارك، محمد:  (5)

 .34-32م، ص: 1994، 1، دار الثقافة، الدار البيضاء، طاللغة العربية معناها ومبناهاحسان، تمام:  (6)

 .84م، ص: 1977، 2، دار الثقافة، القاهرة، طمناهج البحث في اللغةحسان، تمام:  (7)

 .48م، ص: 1986، دار االعتصام، مصر، العربية لغة العلوم والتقنيةشاهين، عبد الصبور:  (8)

 .1/18، د.ت: 3، دار الشرق العربي، بيروت، طاملحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهااإلنطاكي، محمد:  (9)
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لقد وضع الخليل مصطلح )املخرج( ملكان التقاء العضوين الناطقين قبل أكثر من اثني عشر قرنا، 

واستخدمه من بعده سيبويه وابن جني وغيرهم من العلماء، وما يزال مستخدما إلى اليوم؛ وال ريب فالخليل 

علماء السلف األبرار األجالء الذين أخلصوا الوفاء للغة عقيدتهم السمحاء ودينهم  ومن سبقوه أو خلفوه من

الحق وكتابهم العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أحبوا هذه 

ا منها ما اللغة فأحبتهم وأضاءت لهم شموس أنوارها، وباحت لهم بكنوز أسرارها، فحافظوا عليها، وحفظو 

يعد مجرد تصوره في هذا الزمن ضربا من الخيال. حافظوا على اللغة وحفظوا منها؛ فلم يكونوا في مجاالت 

علومها على وجه الخصوص في حاجة إلى أي لفظ غريب أو مصطلح دخيل، بل كانت كل مصطلحاتهم فيها 

.عربية أصيلة، أصالة حسن وفائهم ونبل مقاصدهم؛ كانت ملهم كل مستلهم   ومنهل كل وارد مستسقٍّ

لقد وضع مصطلح )املخرج( وغيره من املصطلحات منذ قرون، وما يزال مستخدما إلى اليوم متفقا 

إذ -فيه مجمعا على استخدامه؛ إذ تجتمع فيه كل سمات وخصائص املصطلح املتمّيز؛ فهو موجز في لفظه 

الشتقاق؛ شائع بين العلماء، وهو عربي ، خفيف في نطقه، مؤتلف في تركيب حروفه، قابل ل-هو كلمة واحدة

خالص، ذو داللة داللية؛ إذ هو مشتق من فعل أو مصدر ذي داللة، ومعلوم أن العالقة الداللية بين 

وما اشتق منه عالقة قوية؛ فالخروج انتقال ش يء ما من مكان ما، واإلخراج: اإلنتاج  -أو الفعل–املصدر 

سم املكان من هذه املصادر ونحوها من بابها: )مخرج(؛ على زنة )َمْفَعل( واإلنجاز، واالستخراج: االستنباط، وا

 بضم، فسكون، ففتح، على زنة اسم املفعول من فوق الثالثي.–، أو )ُمْفَعل( -بفتح العين–

وضع الخليل مصطلح )املخارج(، وقرن به مصطلح )االحياز(، ووضع ابن جني مصطلح )املدرج(، 

صطلح املخرج منذ وضع والى أيامنا هذه. وبقيت )االحياز( عند الخليل، و )املقطع(. وشاع استخدام م

)املدارج(، و)املقاطع( عند ابن جني مصطلحات ثالثية هي بعض هذا الكم الهائل من االحتياط اللغوي، 

يمكن الرجوع إليها وتوظيفها واستخدامها مصطلحات ملا يستجد مع األيام من مفاهيم في هذا العصر؛ عصر 

 ة املصطلحات.ثور 

ولئن استبدل كثيرون من )األصواتيين( العرب املحدثين بعض املصطلحات الصوتية الحديثة بتلك 

التي وضعها علماء السلف؛ نحو: الصوت اللغوي، بدل )الحرف(. واالنفجاري، والوقفي، واالنحباس ي... بدل: 

ى بالذي هو خير؛ إذ نقلوا عن )أصواتيي( )الشديد(. بل إن كثيرين منهم قد تمادى بهم فاستبدلوا الذي هو أدن

الغرب بعض مصطلحاتهم بأسمائها األجنبية؛ نحو: )الفوناتيك(، و)الفونولوجيا(، )الفونيم( و)األلفون(...؟! 

أقول: لئن فعل كثيرون منهم هذا فإنهم لم يغفلوه في شأن مصطلح )املخرج(؛ فبقي هذا املصطلح صالحا 

 ة هذه اللغة الكريمة العلية.خالدا حّيا صالح وخلود وحيوي

: الصوت والحرف
ً
 ثانيا

هذان مصطلحان؛ األول منهما صوتي خالص، واآلخر صوتي صرفي، وهما مصدران؛ فاألول مصدر 

، والثاني مصدر للفعل: حرف. وإذا رجعنا إلى معاجم اللغة نجدها تكاد تردد ما أورده -صوت–للفعل: صات 

هذين املصطلحين ودالالت كل منهما، مع أن هؤالء العلماء األجالء كانوا  الخليل وسيبويه وابن جني من معاني
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. و: (1)قبل أن تكون املعاجم؛ فقد جاء في "اللسان": "الصوت: الجرس، والصوت: صوت اإلنسان وغيره"

"الحرف من حروف الهجاء معروف: واحد حروف التهجي. والحرف: األداة التي تسّمى: الرابطة... والحرف: 

اءة التي تقرا على أوجه. وما جاء في الحديث من قوله عليه الصالة والسالم: نزل القرآن على سبعة أحرف القر 

؛ أراد بالحرف: اللغة... أما تسميتهم الحرف حرفا؛ فحرف كل ش يء: ناحيته، كحرف الجبل  كلها شافٍّ كافٍّ

 .(2) والنهر والسيف وغيره..."

نى في غيره، وحروف اللين هي: الواو، والياء، واأللف؛ سّميت وفي "التعريفات": "الحرف: ما دل على مع

: "الصوت كيفية قائمة بالهواء يحملها إلى -التعريفات–. وفيها (3)حروف اللين ملا فيها من قبول املّد"

 . (4)الصماخ"

 . وفي "الكليات": "والحرف:(5)وفي تاج العروس: "... وقال ابن السكيت: الصوت صوت اإلنسان وغيره"

 .(6)كيفية تعرض للصوت بها يمتاز الصوت عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل تميزا في املسموع"

وهكذا يتبين لنا سلفا مما أوردته املعاجم من دالالت هذين املصطلحين أن الصوت أعم من الحرف؛ 

إلنسان. ونحو فالصوت قد يكون لغويا، أو ال يكون؛ نحو: البكاء، والتنحنح، والسعال، والضحك... في ا

أصوات الحيوان؛ من العواء، واملواء، والزئير، والصهيل. ونحو أصوات الطبيعة؛ كهزيم الرعد، وخرير املاء، 

 وحفيف األشجار... 

أما الحرق فانه ال يكون إال لغويا، وهو إما حرف مبنى هو أحد أحرف الكلمة األصلية، وإما حرف 

رف مبنى، واألخيرة حرف معنى. ولكون الصوت عاما، والحرف معنى؛ نحو الكاف في: )كتابك(؛ فاألولى ح

 خاصا أطلق العلماء على الواحد من أصوات اللغة مصطلح: )الحرف(.

ونمهد للحديث في املصطلحين عند ابن جني بالقول: ملا كانت الوسائل واألجهزة العلمية الختبار 

الطريقة السمعية املعتمدة على إرهاف السمع الصوت منعدمة في زمن ابن جني؛ فقد اتبع وغيره من العلماء 

ومالحظة مخارج الحروف وصفاتها، وغيرها من القضايا الصوتية سواء ما تعلق منها باألصوات، أو بالنظام 

في تجاربه اللفظية  -هو على وجه الخصوص–الصوتي؛ كمواضع استبدال الحروف، وإدغامها. وتوّصل 

ثير منها الدراسات الصوتية في العصر الحديث؛ عصر األجهزة السمعية إلى نتائج مفيدة أقّرت بالك

ل على هذا بشرحه لكيفية النطق 
ّ
واملختبرات. وكان يتوخى الدقة في العبارة والوصف والتحديد والتفريق؛ نمث

بالحرف نطقا يعطي أكثر أثر سمعي ممكن للكشف عن مخرجه أو صفته، ويسّمى ذلك: ذوق أصوات 

ك إذا أردت اعتبار صدى الحرف أن تأتي به ساكنا ال متحركا؛ ألن الحركة تقلق الحروف؛ يقول: "وسبيل

                                                            

 ، )صوت(. اللسانابن منظور:  (1)

 املصدر نفسه: )حرف(. (2)

 .86، 85م، ص:1983ن 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالتعريفاتف علي بن محمد: الجرجاني، الشري (3)

 .135املصدر نفسه، ص: (4)

 م، )صوت(.1968، تحقيق: عبد الحليم الطحاوي، مطبعة حكومة الكويت، تاج العروسالزبيدي:  (5)

 .394، 393م، ص: 1994 ،1، تحيق: عدنان درويش، و محمد املصري، مؤسسة الرسالة، طالكلياتالكفوي:  (6)
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الحرف عن موضعه ومستقره وتجتذبه إلى جهة الحرف التي هي بعضه، ثم تدخل عليه همزة الوصل 

 .  (1) مكسورة من قبله؛ ألن الساكن ال يمكن االبتداء به؛ فتقول: إْك، إْق، إج... وكذلك سائر الحروف..."

 مخرج الحرف بما يقترب كثيرا من تحديده في الدراسات و 
ً
هو إذ يفّرق بين الصوت والحرف محّددا

الصوتية املحدثة؛ يقول: "اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيال متصال، حتى يعرض له في 

 .(2)فا"الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسّمى املقطع أينما عرض له حر 

. نستنتج من هذا الشرح (3)وهو يعّرف مخرج الحرف بأنه: "حّد منقطع الصوت وغايته وطرفه"

 والتعريف أمرين هما:

 أن الصوت هو النفس. (1

 وأن الحرف هو املقطع.   (2

هواء –والنفس واملقطع معياران أسياسيان في تحديد املخرج في علم الصوتيات الحديث؛ ألن النفس 

الرئتين املاّر عن طريق القصبة الهوائية يصل إلى تجويف الفم فيالقي نقطة انسداد أو  الزفير الخارج من

تضييق بمساعدة اللسان واللثة العليا وسقف الفم ووسطه ومقّدمه، واألسنان العليا، والشفتين، وغيرها 

إنتاجه؛ إذ  من أعضاء الجهاز النطقي. ونقطة االنسداد أو التضييق هي التي تحدد مخرج الحرف املطلوب

وهو ما عّبر عنه ابن جني بكلمة: "مقاطع". وتتخذ أعضاء الجهاز الصوتي  -يعقبها انفتاح ومرور الهواء

 أوضاعا عضلية معينة؛ فيحدث صوت الحرف. وتحدد مخارج اغلب الحروف وفق هذا الوصف.

، أمعن في التمييز وبعد أن بّين ابن جني أن أسباب اختالف أصوات الحروف مرّده إلى اختالف مقاطعها

؛ يقول: "فأما القول على لفظيهما -املصدرين–بين الصوت والحرف؛ اعتمادا على داللة كل من املصطلحين 

فإن "الصوت" مصدر صات الش يء يصوت صوتا، فهو صائت، وصّوت تصويتا فهو مصّوت. وهو عام غير 

 .(4)أنكر األصوات لصوت الحمير" مختص؛ يقال سمعت صوت الرجل، وصوت الحمار. قال هللا تعالى: "إّن 

وأما "الحرف" فالقول فيه وفي ما كان من لفظه أن "ح ر ف" أينما وقعت في الكالم يراد بها حّد الش يء 

وحدته؛ من ذلك حرف الش يء إنما هو حده وناحيته. وطعام حريف: يراد به حدته... ومن هنا سميت حروف 

صوت وغايته وطرفه، كحرف الجبل ونحوه. ويجوز أن تكون املعجم حروفا؛ وذلك أن الحرف حّد منقطع ال

-سمين حروفا؛ ألنها جهات للكلم ونواحٍّ كحروف الش يء وجهاته املحدقة به. وقال بعضهم شبهت لضمرها 

 . (5)بحرف من حروف املعجم، قالوا هو الهاء؛ لدقتها وتقويسها..." -الناقة

                                                            

 .7، 1/6، سر الصناعةانظر: ابن جني:  (1)

 .1/6، سر الصناعةابن جني:  (2)

 .1/6املصدر نفسه،  (3)

 (.19، واآلية الكريمة من سورة لقمان، اآلية )13-1/9، سر الصناعةابن جني:  (4)

 .17-1/13، سر الصناعةابن جني:  (5)
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؛ وهو يعرفه بقوله: "الحرف من حروف ولعل الخليل هو من أول من استخدم مصطلح )الحرف(

ومعلوم أن معجمه قائم –. (1) الهجاء، وكل كلمة بنيت أداة عارية في الكالم لتفرقة املعاني تسمى حرفا..."

 .-أصال على النظام الصوتي

وجاء بعد الخليل تلميذه سيبويه، وخصص جزءا من كتابه لدراسة األصوات، ومع أن علوم النحو 

كانت الطابع العام الغالب على موضوعات "الكتاب"، وأن ما خصصه لدراسة األصوات والصرف واللغة 

ش يء يسير إذا ما قيس بما خصصه لدراسة ذينك العلمين، إال أننا نجد كثيرا من املصطلحات الصوتية 

حتى في العصر –مبثوثة في ثنايا ذنيك العلمين، كما نلمس تأثيره الشديد فيمن جاء بعده من العلماء 

، ويبدو تأثيره بابن جني واضح الجالء. لكننا نستبق بسط الكالم في مصطلحي الصوت (2)-الحديث

والحرف عند سيبويه بقول: إذا كان سيبويه رائد هذا العلم فإن ابن جني أول متخصص فيه؛ فهو أول 

 من افرد له كتابا خاصا هو هذا الكتاب الذي ندرسه.

وله: "فأنت قد تقدر على أن تضع لسانك "موضع" الحرف قبل ويمّيز سيبويه بين الصوت والحرف بق

. لقد أورد (3)تزجية الصوت ثم تضم شفتيك، وال تقدر على أن تفعل ذلك ثم تحّرك موضع األلف والياء"

سيبويه هنا مصطلحا آخر هو: "املوضع"، وخص به اثنين من الصوائت، ولسائل أن يسأل: ما وجه 

كره سيبويه، وبين "املدرج" الذي وضعه ابن جني؟؛ فاللسان موضع الحرف التقارب بين "املوضع" الذي ذ

 ما في مكان ما قبل إنتاج الصوت؛ هو "املوضع" 
ً
قبل تزجية الصوت؛ أليس في هذا دليل على أن هناك تهيؤا

 عند سيبويه، وهو "املدرج" عند ابن جني؟.

. ويجعل الغزالي (4)روف املعانيويقسم الزجاجي الحروف إلى: حروف املعجم، وحروف املباني، وح

الكالم في قسمين؛ مسموع، وغير مسموع؛ يقول: "اإلنسان يسّمى متكلما باعتبارين: أحدهما بالصوت 

 .(5)والحرف، واآلخر بكالم النفس الذي ليس بصوت وحرف"

                                                            

 .211-3/210، العينالفراهيدي:  (1)

، وهو ينســـــــــــــب القول بمتابعة علماء الســــــــــــلف إلى الشــــــــــــيخ طاهر فقه اللغة وخصـــــــــــــائص العربيةاملبارك، محمد:  (2)

، وانظر 50: ص:فقه اللغة وخصـــــــائص العربيةالجزائري؛ في رســـــــالته: "تدريب اللســـــــان على تجويد البيان"، انظر: 

، 16البابي الحلبي، مصــــــــر، ط، مكتبة ومطبعة: مصــــــــطفى شــــــــذى العرف في فن الصــــــــرفكتاب: الحمالوي، أحمد: 

 .175م، ص: 1965

 .4/171، الكتابسيبويه:  (3)

، تحقيق: مازن مبارك، دار النفائس، اإليضـــــــــــــاح في علل النحوالزجاجي، أبو القاســــــــــــم عبد الرحمن بن إســــــــــــحاق:  (4)

 .54م، ص: 1979، 3بيروت، ط

 .75م، ص: 1983، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طاالقتصاد في االعتقادالغزالي:  (5)
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ة تسمية الحرف بهذا االسم: "... فسّمي حرفا ألن
ّ
ه يأتي في ويتابع األنباري من سبقه من العلماء في عل

. ويعّرف الكفوي "الحرف" بقوله: "والحرف كيفية تعرض للصوت بها يمتاز الصوت (1) طرف الكالم..."

 .(2)عن صوت آخر مثله في الحّدة والثقل... فاملعنى أن الحرف كيفية تعرض للجسم بتبعية الصوت"

اللغوي وغير اللغوي الذي يشمل –ويعّرف تمام حسان األصوات بقوله: وأما الصوت باملعنى العام 

، ويحدد الصوت اللغوي بقوله:"الصوت اللغوي (3) فهو األثر السمعي الذي به ذبذبة مستمرة مطردة..."

حين يتكلم املتكلم نالحظ أنه يقوم بحركات خاصة ....هذه الحركات النطقية ملونة بألوانها الصوتية 

 . (4)ية"الخاصة هي  ما اصطلح العلماء على تسميته باألصوات اللغو 

ويعّرف إبراهيم أنيس "الصوت" بقوله: "األصوات ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها... 

 والهواء هو الوسط التي تنتقل خالله الهّزات من مصدر الصوت في شكل موجات حتى تصل إلى األذن..."

(5). 

حا دخيال هو: )الفونيم(؛ مصطل -الصوت اللغوي –وقد أطلق علماء اللغة املعاصرون على "الحرف" 

 فالفونيم في أحد معانيه يقصد به معنى الحرف"
ً
. وهو ينقل رأي )دانيال (6)يقول تمام حسان: "... إذا

جونز في تعريفه "الفونيم" بأنه: عائلة من األصوات التي يعتبر كل منها عضوا من أعضاء العائلة يترابط 

ه: "وحدة صوتية قادرة على التفريق بين معاني الكلمات مع اآلخرين". ويعّرف كمال بشر )الفونيم( بأن

(، type of sundsوليس حدثا صوتيا منطوقا بالفعل في سياق محدد؛ )فالفونيمات( أنماط لألصوات )

 .(7) واملنطوق بالفعل هو صورها وأمثلتها الجزئية التي تختلف من سياق إلى آخر..."

ف بقوله: "الصوت هو الذي نسمعه ونحّسه... وأما ويمّيز رمضان عبد التواب بين الصوت والحر 

الحرف فهو ذلك الرمز الكتابي الذي يتخذ وسيلة منظورة للتعبير عن صوت معّين أو مجموعة من 

 .(8) األصوات ال يؤدي تبادلها في الكلمة إلى اختالف في املعنى..."

: الصوت، والحرف، وتمييزه في مصطلحي -وال سيما ابن جني–وبعد هذا البسط ألقوال علماء السلف 

بينهما. وإطالق بعض املحدثين مصطلح: "الصوت اللغوي" بدال من "الحرف"، واستخدام بعضهم 

مصطلح: "الفونيم"؟! فقد آن لنا أن نقيم مقايسة بين املصطلحات األربعة؛ فيذهب الزبد جفاء، ويمكث 

 ما ينفع الناس في األرض تنطق به األلسنة وتنطلق به األقالم.

                                                            

 .12، ص: سر الصناعةابن جني:  (1)

 .394، ص: الكلياتالكفوي:  (2)

 .67، ص:مناهج البحث في اللغةحسان، تمام:  (3)

 .71املرجع نفسه، ص: (4)

 .6، ص: 1995، 3، مكتبة األنجلو املصرية، مصر، طاألصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  (5)

 .126، ص: غةمناهج البحث في اللحسان، تمام:  (6)

 .31م، ص:1987، مكتبة الشباب، -األصوات– علم اللغة العامبشر، كمال:  (7)

 .84، 83، مكتبة الخانجي، القاهرة، د. ت، ص: املدخل إلى علم اللغةعبد التواب، رمضان:  (8)
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، نافعا أو ضارا، دوّيافأما مصطلح الصوت فإنه مصطلح عام يشمل كل ما يسمع موسيقيا كان أم 

عربيا أو أعجميا... وأما مصطلح: "الصوت اللغوي" فمصطلح مركب قائم على موصوف وصفة، لكنه 

 يبقى أكثر دقة من مصطلح: الصوت مجردا. وأما مصطلح: "الفونيم" فإنه مصطلح غريب الوجه واليد

واللسان، ال حاجة بنا إليه، وفينا من لغتنا العظيمة عنه كل الغناء؛ إنه مصطلح كليل ذلك الشاعر الذي 

 يقول فيه:

 رب  لــــــــــــيــــــــــــل قــــــــــــطــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــه كصـــــــــــــــــــــــدود

 

 وفـــــــــــــــراق مـــــــــــــــا ـكــــــــــــــان فـــــــــــــــيـــــــــــــــه وداع 

 

 مـــــوحـــــٍ  ـكـــــالـــــثـــــقـــــيــــــل تـــــقــــــذى بــــــه الـــــعـــــيــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وتــأب  حــديثــه األســـــــــــمــاع 

 

ك ألنه مصطلح أصيل؛ فهو مصدر للفعل: وعليه يبقى مصطلح: "الحرف" أقيسها وأميزها؛ وذل

"حرف" ولسائر مشتقاته، فهو بهذا قابل لالشتقاق؛ وهو موجز في لفظه؛ إذ هو كلمة واحدة، خفيف في 

نطقه؛ إذ ال تزيد أحرفه عن ثالثة مؤتلفة متآلفة، دقيق في داللته، شائع على األلسنة منذ وضع قبل 

 حتى على السنة املستعربين واملستغربين.قرون، وما يزال حتى اليوم شائعا مستخدما 

: الجهر والهمس 
ً
 -املجهور واملهموس–ثالثا

عّرف ابن جني املجهور بقوله: "فمعنى املجهور: أنه حرف اشبع االعتماد في موضعه، ومنع النفس أن 

ها يجري معه حتى ينقض ي االعتماد ويجري الصوت، غير أن امليم والنون من جملة املجهورة قد يعتمد ل

 .(1)في الفم والخياشيم؛ فتصير فيهما غّنة. فهذه صفة املجهور"

وعّرف املهموس بقوله: "وأما املهموس فحرف اضعف االعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس، 

فت مثل ذلك 
ّ
وأنت تعتبر ذلك بأنه قد يمكنك تكرير الحرف مع جري الصوت؛ نحو: َسَسَسَس... ولو تكل

 .(2)في املجهور ملا أمكنك"

. وتابعهم فيه من املحدثين احمد (4). وتابعهما فيه ابن عصفور (3)وقد تابع في تعريفه هذا سيبويه

. أما املحدثون فإنهم يعّرفون املجهور بأنه الصوت الذي يتذبذب الوتران الصوتيان عند (5)الحمالوي 

 .(6)نطقه. واملهموس: هو الحرف الذي ال يتذبذب الوتران عند نطقه

                                                            

 .1/60، سر الصناعةابن جني:  (1)

 .1/60املصدر نفسه،  (2)

 .4/434: الكتابسيبويه:  (3)

 .672، 2/671، املمتع في التصريفعصفور: ابن  (4)

 .175، ص: شذا العرف في فن الصرفالحمالوي:  (5)

: وصــــــــــــرفها املحيط في أصــــــــــــوات العربية ونحوها، و: األنطاكي: 20، ص: األصــــــــــــوات اللغويةانظر: أنيس، إبراهيم:  (6)

1/13 ،14. 
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ه شخص وقد عّد 
ّ
علماء السلف الحروف املهموسة عشرة حروف؛ هي املجموعة في كلمة: "حث

. أما املحدثون فقد أضافوا إليها القاف والطاء، وعّدوا الهمزة حرفا ليس (1)فسكت"، وما عداها فمجهورة

 باملجهور، وال هو باملهموس.

عربي أصيل، اتفق فيه  وبمقايسة املصطلحين يتبين لنا فيما سبق من مصطلحات؛ فكالهما مصطلح

واجمع عليه منذ وضعه سيبويه والى اآلن، وكالهما ذو عالقة داللية؛ إذ هما اسما مفعول؛ من الفعلين: 

. ولذا فهما قابالن لالشتقاق، -الجهر والهمس–، أو هما مصدران -املجهور واملهموس–جهر، همس 

 موجزان، خفيفان في نطقهما وفي ائتالف حروفهما.

: ال
ً
 شديد والرخورابعا

. وعّرف الصوت (2)عّرف ابن جني الصوت الشديد بأنه: "الحرف الذي يمنع الصوت من أن يجري فيه"

، وتابعهم في هذا (4). وعّرف سيبويه الشديد تعريف ابن جني إياه(3)الرخو بأنه: "الذي يجري فيه الصوت"

 .(5)التعريف ابن عصفور 

بارة: "أجدك فطبت"، غير أن بعض املحدثين أدخل وقد جمع علماء السلف األحرف الشديدة في ع

. كما أطلق عليه (7)، وأخرج الجيم منها وأطلق عليها اسم: الصوت املركب(6)الضاد ضمن األحرف الشديدة

 .(8)بعضهم اسم: الحرف املتراخي، "املعطش"

وأضاف  .(9) وقد عّد سيبويه األصوات الرخوة هي: )ه، ح، غ، خ، ش، ص، ض، ز، س، ظ، ث، ذ، ف(

 .(11)، وجعل العين بين الرخوة والشديدة(10)إلى الشديدة: حرف النون 

وقسم بعض املحدثين األحرف إلى شديدة، ورخوة، ومركبة، ومتوسطة. وجعل الشديدة: )ء، ق، ك، 

ت، ط، د، ض، ب(. والرخوة: )ه، ح، ع، خ، غ، ش، س، ص، ث، ذ( واملركب هو الجيم. أما املتوسطة؛ 

 .(12) م، ل، ر(فهي: )ي، و، ن، 

                                                            

 .4/434: الكتاب، و: سيبويه: 61، 1/60، سر الصناعةابن جني:  (1)

 .1/61، سر الصناعةابن جني:  (2)

 .1/61املصدر نفسه،  (3)

 .4/435، الكتابسيبويه:  (4)

 .672، 2/671، املمتع في التصريفابن عصفور:  (5)

 .91، ص:مناهج البحث في اللغةحسان، تمام:  (6)

 .91املرجع نفسه، ص: (7)

 .1/26، املحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهااألنطاكي:  (8)

 .4/434، الكتابسيبويه:  (9)

 .4/435املصدر نفسه،  (10)

 .4/435املصدر نفسه،  (11)

 .91، ص: مناهج البحث في اللغةحسان، تمام:  (12)
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وقد استبدل كثيرون من علماء األصوات املحدثين بمصطلح: "الشديد" مصطلحات أخر؛ نحو: 

االنفجاري، والوقفي، واللحظي... يقول إبراهيم أنيس: "فحين تلتقي الشفتان التقاء محكما فينحبس 

فصاال فجائيا، عندهما مجرى النفس املندفع من الرئتين لحظة من الزمن بعدها تنفصل الشفتان ان

يحدث النفس املنحبس صوتا انفجاريا... فهذا النوع من األصوات االنفجارية هو ما اصطلح على تسميته 

 .(1) (plosiveبالصوت الشديد، وما يسميه املحدثون انفجاريا )

ويفرق عبد الرحمن أيوب بين االنحباس واالنفجار بقوله: "االنحباس أثر سمعي ينتج عن قفل 

اء في أي نقطة منه من الحنجرة حتى الشفتين. أما االنفجار فهو أثر سمعي ينتج عن فتح هذا مجرى الهو 

 .(2) املجرى في النقطة التي فيها االنحباس السابق، أو في نقطة أخرى"

ويقول كمال بشر: "األصوات االنفجارية، وتسمى الوقفيات أيضا، وهي: الباء، التاء، الدال، الضاد، 

. ويذكر احمد مختار عمر مصطلحا آخر هو: الوقفي؛ يقول: "قفل تام (3) لقاف، الهمزة"الطاء، الكاف، ا

(، وتسمى كذلك االنفجارية: stopsثم فتح وينتج عن هذا التعديل ما يسّمى باألصوات الوقفية )

(plosives( أو ،)occlusive( :كما تسّمى: اللحظية .)momenoary") (4). 

وعلى رأسهم ابن –"، و "الرخو"، واستخدم علماء السلف بعده وضع سيبويه مصطلحي: "الشديد

هذين املصطلحين، وما يزال بعض املحدثين يستخدمهما، إال أن أكثرهم مال إلى أن يستبدل  -جني

مصطلح: االنفجاري، أو الوقفي، أو اللحظي؛ محاكاة  -على وجه الخصوص–بمصطلح )الشديد( 

لحياتهم، وكلها انفجارات. وبنظرة موضوعية لتقييس املصطلحين ألصواتيي الغرب الذين وضعوه انعكاسا 

نجد أن استخدام مصطلح: "الشديد" أفضل من استخدام هذه املصطلحات املبتدعة؛ وذلك ألنه أقصر 

من االنفجاري، واألهم من هذا أن هناك أصواتا شديدة لكنها ليست انفجارية، فمصطلح الشديد بهذا 

 أكثر دقة وشموال.

 الثاني: املصطلحات الصرفيةاملبحث 

 أوال: التصريف

الذي عّده بعضهم قرين  -املنصف–وقد رأيت أن أبدأ بهذا املصطلح تمشيا مع موضوعات الكتاب 

محقق كتاب: املقتضب، للمبرد؛ –كتاب سيبويه في النحو، هذا الذي لم يرض محمد عبد الخالق عضيمة 

                                                            

 .23، ص: األصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  (1)

. وينظر: جبـــل، محمـــد 177م، ص: 1968، 2أيوب، عبـــد الرحمن: أصــــــــــــوات اللغـــة، مطبعـــة الكيالني، القـــاهرة، ط (2)

 .2008، 5سن: املختصر في اصوات اللغة العربية، دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة اآلداب، القاهرة، طح

 .98م، ص: 2000مصر،  -بشر، كمال: علم األصوات اللغوية، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة (3)

 .117م، ص: 1991، عالم الكتب، القاهرة، دراسة الصوت اللغوي عمر، أحمد مختار:  (4)
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وقد أورد –م يستوعب كل األبواب الصرفية وال مسائلها فهو يعده صدى ملا في كتاب سيبويه، كذلك فهو ل

 . (1) عبد الخالق عضيمة شواهد على أخذ املازني عن سيبويه...

. وهو: "علم يعرف به أحوال الكلم من (2) جاء في "اللسان": "الصرف لغة رّد الش يء عن وجهه" 

ات: تبيينها. وتصريف الرياح: صرفها . و "تصريف الكالم: اشتقاق بعضه من بعض. وتصريف اآلي(3) اإلعالل"

من جهة إلى جهة، وجعلها جنوبا وشماال، وصبأ، ودبورا، فجعلها ضروبا في أجناسها. وصّرف الش يء: اعمله 

 .(4) في غير وجه، كأنه يصرفه من وجه إلى وجه.."

ت مصادر هذا بعض ما قاله أهل اللغة في كل من الصرف والتصريف. غير أن الباحث املنّقب في أمها 

 النحو من لدن كتاب سيبويه تستوقفه مجموعة من الظواهر مما يتعلق بموضوع البحث، أهمها اثنتان:

أوالهما: أن علماء السلف لم يستخدموا مصطلح: "التصريق". وثانيهما: أنهم عّده جزءا من أجزاء النحو، ال 

جزء من أجزاء النحو بال خالف من أهل  قسيما له في علوم العربية ؛يقول االسترابادي:"و اعلم أن التصريف

، قبل أن -أو التصريف–.ولذلك ألفيناهم و قد جمعوا في مؤلفاتهم بين علمي: النحو والصرف (5) الصناعة"

 يضعوا فيه أو في بعض أبوابه كتبا مستقلة متخصصة .

ا بنت ولعل أقدم وأول نص ورد فيه ذكر التصريف مما وصل إلينا هو قول سيبويه: "هذا باب م

العرب من األسماء والصفات واألفعال  غير املعتلة واملعتلة، وما قيس من املعتل الذي ال يتكلمون به، ولم 

 .(6) يجيء في كالمهم إال نظيره من غير بابه، وهو الذي يسميه النحويون: "التصريف والفعل"

لكلم التي ليست بإعراب وعرفه ابن الحاجب بقوله: "والتصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية ا

. وقال فيه االسترابادي: "واملتأخرون على أن التصريف علم بأبنية الكلمة، وبما يكون لحروفها من أصالة (7) "

وزيادة وحذف، وصحة وإعالل، وإدغام، وإمالة، وبما يعرض آلخرها مما ليس بإعراب وال بناء من الوقف 

 .(8) وغير ذلك "

التصريف وأوضح منهاجه هو أبو الفتح عثمان ابن جني ؛فانه قد ميز  ولعل أول نحوي بّين مدلول 

بين قسمين للتصريف، فقال في أولها "التصريف" هو أن تأتي إلى الحروف األصول فتتصرف فيها بزيادة 

                                                            

تحقيق: محمد عبد الخالق عضـــيمة، عالم  -مقدمة التحقيق- املقتضـــب،انظر: املبرد، أبو العباس محمد بن يزيد:  (1)

 .1/87م: 1963الكتب، بيروت، 

 ، )صرف(.للسانابن منظور: ا (2)

 .133، ص: التعريفاتالجرجاني:  (3)

، املؤســــــــــســــــــــة القاموس املحيطبن يعقوب:  ، )صــــــــــرف(. و: الفيرود آبادي، مجد الدين محمداللســــــــــانابن منظور:  (4)

 العربية للطباعة والنشر، بيروت، د. ت: فصل الصاد باب الفاء.

 .1/6م، 1975، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح الشافيةاالستراباذي:  (5)

 .4/242:الكتابسيبويه:  (6)

 .1/1:شرح الشافيةاالستراباذي:  (7)

 .1/7املصدر نفسه: (8)
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حرف، أو تحريف بضرب من ضروب التغيير. فذلك هو التصرف فيها والتصريف لها ،نحو قولك:ضرب، 

ان أردت املضارع قلت:يضرب ،أو اسم الفاعل، قلت: ضارب، أو املفعول قلت: فهذا مثال املاض ي ،ف

 .(1) مضروب، أو املصدر قلت: ضربا ..."

وقال في ثانيهما، وهو ما أشار إليه بقوله: وغير ذلك: "التصريف إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة 

. وهو (2) مثل: جعفر ؛فتقول: ضربت..." فتصرفها على وجوه شتى؛ مثال ذلك أن تأتي إلى ضرب فتبني منه

. والقائل: "و ينبغي أن يعلم أن بين التصريف (3) القائل: "التصريف أشرف شطري العربية وأغمضهما "

 .(4) واالشتقاق نسبا قريبا "

و قد جعل احمد الحمالوي من املحدثين الصرف و التصريف بمعنى؛ يقول: "الصرف، ويقال له 

 (5) التغيير ..."التصريف، وهو لغة: 

وضع سيبويه مصطلح: "التصريف" واستخدمه بعده العلماء إلى يومنا هذا، وقد غلب عليه في 

مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا مصطلح: "الصرف"، وأراه أوفق من مصطلح "التصريف"؛ خاصة في هذا 

رين. كما أن الصرف الزمن؛ العجز عن الصرف فضال عن التصريف، وارى التصريف اقرب إلى مسائل التما

 اقل حروفا واخف نطقا. 

والصرف والتصريف كالهما مصدر؛ األول منهما مصدر الفعل الثالثي املجرد. "صرف"، والثاني 

مصدر الفعل املزيد بالتضعيف: "صّرف"، وكالهما مما اتفق فيه وصار اإلجماع على استخدامه، وكالهما 

 ن كليهما موجز، وهو عربي خالص؛ إذ هو مصدر.ذو عالقة داللية بالعم الذي وضعا له، كما أ

 ثانيا: الحرف

كرم هللا  -أو لعله أبو األسود الدؤلي، أو علي بن أبي طالب–لعل الخليل كان أول من وضع هذا املصطلح 

إذا صحت الروايات ألول من وضع النحو... وضع مصطلح "الحرف" واستخدمه ابن جني وسائر  -وجهه

 كن دالالته كانت غيرها عند سيبويه؛ فقد أطلق سيبويه مصطلح الحرف على ما يلي:العلماء قبله وبعده. ل

 حرف الهجاء (أ

 الكلمة (ب

 الفعل (ت

 البناء (ث

 التركيب (ج

                                                            

 .7، نقال عن التصريف امللوكي، ص:التصريفابن عصفور:  (1)

 .17املصدر نفسه: ص: (2)

 .1/27:املمتع في التصريفابن عصفور:  (3)

، 1تحقيق: محمــــد عبــــد الخــــالق عطــــا، دار الكتــــب العلميــــة، بيروت، ط املنصــــــــــــف،ابن جني، أبو الفتح عثمــــان:  (4)

 .33م، ص:1999

 .19، املقدمة، ص:شذا العرفالوي: الحم (5)
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 وهي من الدالالت على عدم احتفاء سيبويه باملصطلح في كثير من األحيان.

 الخاتمة

 وفي ختام هذه الدراسة، فقد خلص الباحث إلى ما يلي:

)املخرج( على مكان التقاء العضوين الناطقين بصرف النظر عن تغير هذا أطلق ابن جني مصطلح  (1

املخرج بما ذكرت من عوامل التغير. وحينما أراد أن يبين هذا التغير؛ أضاف إلى مصطلح املخرج 

 مصطلحا أعّم هو: )املدرج(. 

لها  فليس لها مواضع نطق؛ وليس -الحركات–إن املخرج مصطلح خاّص بالصوامت، أما الصوائت  (2

 مخارج، وعليه يمكن القول: إن لها مدارج؛ ونعني بها مسارها حتى تخرج من الفم إلى أذن السامع.

ولعل ابن جني أول من وضع مصطلح: )املدارج( فكان له في وضعه حق الريادة وفضلها، ولعله كذلك  (3

قبل ابن جني آخر من استخدمه. وأما مصطلح )املخرج(، )املخارج( فمصطلح قديم استخدمه العلماء 

 بقرون.

بكتاب سيبويه في مجالي األصوات و  -على وجه الخصوص–وقد تجلى للباحث شدة تأثر ابن جني  (4

 الصرف، حتى إنه في بعض املواطن يكاد ينقل منه نقال.

كما تبين لنا أن الصوت أعم من الحرف؛ فالصوت قد يكون لغويا، أو ال يكون؛ نحو: البكاء، والضحك  (5

و أصوات الحيوان وأصوات الطبيعة. وأما الحرف فإنه ال يكون إال لغويا، وهو إما حرف في اإلنسان. ونح

مبنى هو أحد أحرف الكلمة األصلية، وإما حرف معنى؛ نحو الكاف في: )كتابك(؛ فاألولى حرف مبنى، 

واألخيرة حرف معنى. ولكون الصوت عاما، والحرف خاصا أطلق العلماء على الواحد من أصوات اللغة 

 مصطلح: )الحرف(.

 -وعلى رأسهم ابن جني–وضع سيبويه مصطلحي: "الشديد"، و "الرخو"، واستخدم علماء السلف بعده  (6

هذين املصطلحين، وما يزال بعض املحدثين يستخدمهما، إال أن أكثرهم مال إلى أن يستبدل بمصطلح 

محاكاة ألصواتيي الغرب مصطلح: االنفجاري، أو الوقفي، أو اللحظي؛  -على وجه الخصوص–)الشديد( 

 الذين وضعوه انعكاسا لحياتهم.

وضع سيبويه مصطلح: "التصريف" واستخدمه بعده العلماء إلى يومنا هذا، وقد غلب عليه في مدارسنا  (7

 ومعاهدنا وجامعاتنا مصطلح: "الصرف".

 أسأل املولى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم انه حسبنا واليه مناب

 

 ادر واملراجعقائمة املص

، تحقيق محي الدين عبد الحميد، وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، شــــــــــرح الشــــــــــافية( االســـــــــــتراباذي: 1

 م.1975

تحقيق: بهجــة البيطــار، مطبعــة أســـــــــــرار العربيــة، ( ابن األنبــاري، كمــال الــدين أبي البرـكـات عبــد الرحمن: 2

 م.1957الترقي، دمشق، 
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 م.1985، 3قيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار، الزرقاء، ط، تحنزهة األلباءابن األنباري:  -

، تحقيق: محيي الــدين عبــد الحميــد، إيضـــــــــــــاح الوقف واالبتــداء( االنبــاري، أبو بكر محمــد بن القــاســـــــــــــم: 3

 .1971مطبوعات: مجمع اللغة العربية بدمشق، 

 ، د.ت.3العربي، بيروت، ط ، دار الشرق املحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها( اإلنطاكي، محمد: 4

 م.1995، 3، مكتبة األنجلو املصرية، مصر، طاألصوات اللغوية( أنيس، إبراهيم: 5

 م1968، 2، مطبعة الكيالني، القاهرة، ط: أصوات اللغة( أيوب، عبد الرحمن6

 م.1987، مكتبة الشباب، مصر، علم اللغة العام( بشر، كمال: 6

 م2000مصر،  -، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرةةعلم األصوات اللغويبشر، كمال:  -

، مكتبة اآلداب، 5( جبل، محمد حســــن: املختصــــر في أصــــوات اللغة العربية، دراســــة نظرية وتطبيقية، ط7

 .2008القاهرة، 

 .1983، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالتعريفات( الجرجاني، الشريف علي بن محمد: 8

، 1، تحقيق: حســــــــن هنداوي، دار القلم، دمشــــــــق، طســـــــر صـــــــناعة اإلعراب ثمان:( ابن جني، أبو الفتح ع9

1985. 

، تحقيق: محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة، املنصـــــــــــفابن جني، أبو الفتح عثمـــان:   -

 م.1999، 1بيروت، ط

 م.1994، 1، دار الثقافة، الدار البيضاء، طاللغة العربية معناها ومبناها( حسان، تمام: 10

 . 1977، 2، دار الثقافة، القاهرة، طمناهج البحث في اللغة( حسان، تمام: 11

، 16، مكتبة ومطبعة: مصطفى البابي الحلبي، مصر، طشذا العرف في فن الصرف( الحمالوي، أحمد: 12

 م.1965

، تحقيق: مســـبول الذهب في فضـــل العرب وشـــرف العلم على شـــرف النســـب(  الحنبلي، مرعي الكرمي: 13

 م.1988، 1ن الحلبي، دار عمار، عمان، طعلي حس

مة( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: 14  ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.املقد 

ات األعيان وأنباء أبناء الزمان( ابن خلكان، أبو العباس شـــــــمس الدين أحمد بن محمد: 15 ،   تحقيق: وفي 

 م.1978إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

 م.1968، تحقيق: عبد الحليم الطحاوي، مطبعة حكومة الكويت، تاج العروسلزبيدي: ا (16

، تحقيق: مازن املبارك، دار اإليضــــــــاح في علل النحو( الزجاجي، أبو القاســــــــم عبد الرحمن بن إســــــــحاق: 17

 م.1979، 3النفائس، بيروت، ط

لســـــــــــــالم هــارون، عــالم الكتــب، ، تحقيق: عبــد االكتـاب( ســـــــــــــيبويــه، أبو بشـــــــــــــر عمرو بن عثمــان بن قنبر: 18

 م. 1983، 3بيروت، ط
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، تحقيق: محمد حســـان الطيان، مطبوعات مجمع اللغة رســـالة في أســـباب حدوث الحروف( ابن ســـينا: 19

 م.1983، 1العربية، دمشق، ط

، تحقيق: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةالســــــــــــيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر:  (20

 م.1979، 2و الفضل إبراهيم، دار الفكر، القاهرة، طمحمد أب

، تحقيق: همع الهوامع في شـــــــــرح جمع الجوامع الســــــــــيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: -

 م.1998، 1أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م.1986، دار االعتصام، العربية لغة العلوم والتقنية( شاهين، عبد الصبور: 21

 ، مكتبة الخانجي، القاهرة، د. ت.املدخل إلى علم اللغة( عبد التواب، رمضان: 22

، 2، تحقيق: فخر الــدين قبــاوة، دار اآلفــاق الجــديــدة، بيروت، طاملمتع في التصـــــــــــريفابن عصـــــــــــــفور:  (23

 م. 1981

 م.1979، 2، دار العلم للماليين، بيروت، طمقدمة الصحاح(عطار، أحمد عبد الغفور: 24

 م.1991، عالم الكتب، القاهرة، دراسة الصوت اللغوي أحمد مختار: عمر،  (25 

 م.1983، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طاالقتصاد في االعتقاد( الغزالي: 26

، تحقيق: مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد كتاب العين ( الفراهيدي، الخليل بن أحمد27

 .1982طابع النموذجية، عمان، للنشر والطباعة، طباعة شركة امل

، املؤســســة العربية للطباعة والنشــر، القاموس املحيط( الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب: 28

 بيروت، د. ت.

ات،( الكفوي: 29  م.1994، 1تحقيق: عدنان درويش، ومحمد املصري، مؤسسة الرسالة، ط الكلي 

 م.1981، 7، دار الفكر، طبيةفقه اللغة وخصائص العر ( املبارك، محمد: 30

، تحقيق: محمـد عبـد الخـالق عضـــــــــــــيمـة، عـالم الكتـب، املقتضــــــــــــب( املبرد، أبو العبـاس محمـد بن يزيـد: 31

 .1963بيروت، 

 م.1996، 3، تحقيق: احمد حسن فرحات، دار عمار، طالرعاية( مكي بن أبي طالب: 32

 ر صادر، بيروت، د. ت.، دالسان العرب( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم: 33
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  املصطلح اللساني بين التراث والدرس الحديث

Linguistic term between heritage and modern lesson 

 د. محمود موس ى زياد

Dr. Mahmoud Mousa Ziad 

 موظف/ وزارة التربية والتعليم/ رام  /فلسطين

 لسطينأستاذ مساعد )غير متفرغ(، جامعة القدس، القدس/ ف

  Emplooyee/ Ministry  of Education/Ramallah/Palestine 

Al Quds University, Jerusalem / Palestine 

 امللخص:

تمثل املصطلحات اليوم نتيجة من نتائج التقدم والرقي والتطور، فال  يمكن ألي علم من العلوم نيل 

ية، وال غنى ألي باحث عن املصطلح. وعلم الصدارة دون اهتمامه باملصطلح؛ فال علم دون منظومة مصطلح

اللسانيات من العلوم التي كان فيها للمصطلح أهمية كبيرة. هدفت الدراسة التعرف إلى املصطلح اللساني، 

وبيان أهم املشكالت التي يعاني منها. فاملصطلح اللساني يعتبر مشكلة من مشكالت متعددة، والدرس 

ة. ولذلك سعى الباحث ملحاولة اإلجابة عن إشكالية البحث املتمثلة في اللساني العربي يعاني أزمة مصطلحي

التساؤل اآلتي: ما أزمة املصطلح اللساني العربي وما هي مشكالته في الدرس اللساني الحديث؟. وقد استخدم 

الباحث املنهج الوصفي التحليلي، الذي من خالله تم تتبع الجهود التي بذلت في التعامل مع املصطلح، 

واألدبيات التي تناولته والوقوف على أهم اإلشكاالت التي تواجه املصطلح اللساني. وقد خلصت الدراسة إلى 

. الوضع املصطلحي في الوطن العربي وضع متأزم يحتاج إلى بذل 1مجموعة من النتائج تمثلت أهمها في: 

صطالحية لم تستثن مجاال . الفوض ى اال 2مجهودات ضخمة في املصطلح اللساني أو غيره من املصطلحات. 

من املجاالت، بسبب تراجع الفرد أو الباحث العربي عن االختراع أو االكتشاف، واالستعاضة عنها بالترجمة 

 كونها أقصر السبل وأبسطها.  وقد تم اإلشارة إلى مجموعة من التوصيات.

 املصطلح، اللساني، التراث، الدرس، الحديث.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Today's terms represent a result of progress, advancement and development. No 

science can come to the fore without paying attention to the term; There is no science without 

a terminological system. No science can gain prominence without his interest in the term; 

There is no science without a terminological system, and any researcher of the term is 

indispensable. The study aimed to identify the linguistic term, and to indicate the most 

important problems it suffers from. The linguistic term is one of many problems, and the 

Arabic linguistic lesson suffers from a terminological crisis. Therefore, the researcher sought to 
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try to answer the research problem represented in the following question: What is the crisis of 

the Arabic linguistic term and what are its problems in the modern linguistic lesson? The 

researcher used the descriptive analytical approach, through which the efforts made in dealing 

with the term, the literature that dealt with it, and the most important problems facing the 

linguistic term were traced. The study concluded a set of results, the most important of which 

are:1. The terminological situation in the Arab world is a critical situation that requires great 

efforts in the linguistic term or other terms. 2. Idiomatic chaos did not exclude any field, due 

to the retreat of the individual or the Arab researcher from invention or discovery, and replaced 

by translation as it is the shortest and simplest way. A number of recommendations have been 

noted. 

Key words: Term, Linguistic, Heritage, Modern, Lesson 

 مقدمة:

استحوذت قضية املصطلح تفكير العلماء، واللغويين في القديم والحديث، سواء من حيث التنظير 

له وصناعته أو االشتغال به؛ ألن املصطلح يقوم بدور كبير في تواصل األجيال معرفيا، كما يسهم في نقل 

علماء منذ القديم، وزادت عنايتهم به في الخبرات من جيل إلى جيل. إن الحاجة إلى املصطلح ضرورة أدركها ال

العلوم كلها والنواة التي يتحقق به وجودها، فمن خالل املصطلح يتمایز  العصر الحديث، باعتباره مفتاح

  علم عن علم بل ويتفاضل عنه، فاملصطلحات تسميات لغوية ملفاهيم مجردة أو غير مجردة.

في تطوير علم املصطلح اللساني الذي فاللسانيات شهدت استحداث ثروة مصطلحية أسهمت 

يسعى لدراسة املصطلحات اللسانية. فاملصطلح اللساني هو املصطلح الذي دخل إلى الدرس اللساني العربي 

عن طريق الترجمة. ولهذا اعتبرت املصطلحية وصناعة املعاجم من القضايا املهمة؛ بسبب الحاجة إلى 

 ة املتخصصة.التواصل العلمي عبر شتى القنوات املعرفي

فالتطور التكنولوجي رافقه ظهور كثير من املفاهيم التي تحتاج إلى أسماء وعالمات تعرف بها، 

والجهة املخولة الستيعاب املفاهيم الجديدة، كما هو متعارف عليه، اللغة؛ ألنها "تتحرك طوعا كلما تلقت 

ظام الداخلي الذي يمكنها من استيعاب منبها خارجيا، إذ ما إن يستفزها الحافز حتى تستجيب بوساطة االنت

(. فتنظيم اآلراء واألفكار العلمية يعتمد 19، ص 1984الحاجة املتجددة و املقتضيات املتولدة")املسدي،

على املصطلحات واملفاهيم الدالة، وإنتاج املصطلح الذي تشهده اللغة في أي فترة من فترات حياتها، إنما هو 

أن تلك اللغة واقعة في خضم احتكاك الحضارات تواجه بقدم راسخة حوار ألنه دليل على  عالمة صحية؛

(؛ فاملصطلحات في كل علم من العلوم هي أولى قنوات 13، ص 1994الثقافات في أعمق مدلوالته )املسدي، 

 االتصال بين مجاالت العلوم البشرية.

طلح رهن بنمو عالم املعرفة. واملصطلح، من هذا املنظور، إفراز للمعرفة وأداة لها؛ فنمو علم املص

وبذلك تصبح املصطلحات كأدوات يعمل بها الفكر محققا درجة من النمو في حقل معرفي معين؛ إذ ال يمكن 
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أن يتحدث عن العلم بغير جهازه املصطلحي؛ فاملصطلحات لها أهمية كبيرة في بناء املعارف، وال يمكن قيام 

املتعالقة تعالقا محكما مع نسق من املفاهيم)البوشيخي، معرفة أو علم دون وجود نسق من املصطلحات 

(. والدارس ال يستطيع أن يفهم علما من العلوم إذا كان جاهال بمصطلحاته؛ ألنها القاعدة 34، ص 1998

األساسية التي يرتكز عليها البناء املعرفي، وما من مسلك يتوسل به الباحث إلى معرفة من املعارف بغير 

تشكل نقطة تواصل ثقافي أو حوار ثقافي متعدد األطراف. فحينما أقدم مصطلحاته، التي 

( مثال، على بناء علم اللسانيات، انطلق من الفروق Ferdinand de Saussure ( ) 1857 - 1913دسوسير")

القائمة بين الثنائيات التقابلية التي تمثل سجال اصطالحيا محددا للحصن املعرفي للمنهج البنيوي. وكذلك 

، مع التوزيعيين، التخلي عن اعتبار الكلمة أساس التحليل اللغوي، واستعيض عنها بمصطلح تم

 " الذي سجل تحوال هاما في مسيرة البحث اللساني. morpheme"مورفيم""

وبناء على ما سبق، ال يمكن الفصل بين علم من العلوم ومنظومته االصطالحية، كما إن عالقة 

ّيل إليه أنه يتقفى أثر املعرفة دون تمثل متصوراتها العلم بمصطلحيته كعالقة الد
ُ
ال  بمدلوله، "ومن خ

الفعالة من خالل أدواتها الدالة؛ فإنما شأنه شأن من ظن أن الكل يتآلف بالقفز على األجزاء أو أن لألجزاء 

 . (12، ص1994كيانا منقطعا عن كيان املجموع")املسدي، 

ك اكتسب البحث املصطلحي دورا أساسيا في مجال الفكر فقضية املصطلح هي إنتاج املعرفة؛ لذل

الثقافي العاملي؛ ولهذا كان أول مظهر من مظاهر اكتمال العلوم و استقاللها وتكامل رصيدها الفني هو 

(. فاملصطلح بهذا املعنى يمثل قاسما مشتركا 13، ص 1986إفرازها لثبتها االصطالحي الخاص بها )املسدي، 

سانية املختلفة. ولهذا أجمع أهل االختصاص على القول إن املصطلحات مفاتيح العلوم، بين الثقافات اإلن

والجهاز املصطلحي هو الكشف املفهومي الذي يحدد الحصن املعرفي للعلوم املختلفة؛ وفي هذا يذهب " عبد 

هو رياضياته السالم املسدي" إلى القول : "الجهاز املصطلحي في كل علم هو بمثابة لغته الصورية بل قل 

النوعية وكل ذلك يفض ي جدال إلى اعتبار كل مصطلح في أي علم من العلوم ركنا يرتكز عليه البناء املعرفي" 

 (.29، ص 1989)املسدي، وآخرون، 

ونظرا ألهمية املصطلح اللساني، والقصور الذي قد يهدد تنميط مصطلحات اللغة العربية في 

احثين والعلماء اللسانيين، كل حسب منهجيته أو مدرسته، إلى دراسته توظيفه وتداوله، سارع العديد من الب

وإخراجه من التعقيدات املصطلحية الناتجة عن الكم املعرفي، والفوض ى التي تجسدت في تعدد املترادفات 

والترجمات وتباينها، ناهيك عن عشوائية وضع املصطلحات وكثرة آليات توليدها وتفضيل إحداها على 

نطالقا من هذه األهمية التي اكتسبها املصطلح أصبح البحث في املجال املصطلحي ضرورة ملحة وا األخرى.

من جهة، كما إنه من البحوث اللغوية األكثر رواجا على ساحة البحث الحديث من جهة أخرى. وهو ما دعا 

 الباحث إلى خوض غماره.

 إشكالية: 

ريقته ومنهجه في التعامل مع املصطلح اللساني كثرت الجهود الجماعية والفردية غير أن لكل منهم ط

سواء في ترجمته أو في تعريفه أو طرق وضعه. وقد تبّين وجود أزمة في املصطلح اللساني، أو اعتباره مشكلة 



 الجزء األول                                                        تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي  132

ومن هذا املنطلق ظهرت إشكالية البحث املتمثلة في التساؤل اآلتي: ما أزمة املصطلح من مشكالت متعددة، 

هي مشكالته في الدرس اللساني الحديث؟ وقد برزت مجموعة من التساؤالت الفرعية اللساني العربي وما 

كيف أسهمت الجهود اللسانية ما اللسانيات؟ وما املصطلح اللساني؟  -ما املصطلح وعلم املصطلح؟ بمنها: 

  العربية في إثراء البحث اللغوي؟

 منهج البحث:

نهج الوصفي التحليلي، الذي من خالله تم تتبع الباحث استخدام املأملت على  إن طبيعة املوضوع 

الجهود التي بذلت في التعامل مع املصطلح، واألدبيات التي تناولته والوقوف على أهم اإلشكاالت التي تواجه 

 املصطلح اللساني.

 أهمية الدراسة:

يرتبط  املوضوع بتخصص حديث ومعاصر ال يمكن لعلم أن يؤسس منظومته املفهومية 

 أهمية املصطلح اللساني . ية، دون أن يتكئ عليه، أال وهو علم املصطلح. أضف إلى ذلك واملصطلح

 أسباب اختيار املوضوع:

 االهتمام بالدراسة املصطلحية.   -1

علم املصطلح علم عابر للتخصصات يخوض فيه الكثير من الباحثين من مختلف املجاالت و  -2

 امليادين.

 وفروعها املختلفة، والرغبة في تحصيلها وتعلمها. االهتمام بميادين اللسانيات -3

 محاولة اإلحاطة بجهود الباحثين في هذا املجال. -4

 املشاركة في محور مهم من محاور املؤتمر املتمثلة في أزمة املصطلح.  -5

 أهداف البحث:

تناولها  دراسة املصطلح اللساني، والبحث في الجهود الفردية ملعرفة جديدها وكيفية -1

 للمصطلحات الغربية.

 بيان أزمة املصطلح اللساني ومشكالته. -2

 الوقوف على جهود الباحثين في الدراسات املصطلحية واللسانية  -3

 دراسات سابقة:

( والفكرة األساسية لهذا البحث هي محاولة الوقوف عند ما يسمى 2019-2020دراسة فنور )

ح اللساني في مدونات هاد املوس ى، وذلك من خالل بالتعريف القاموس ي انطالقا من استشراف املصطل

تقص ي املصطلحات اللسانية. هذه املدونة التي يعد صاحبها قطبا كبيرا من األقطاب اللسانية الذي استطاع 

بكل ما يمتلكه من مؤهالت أن يجمع بين التراث من جهة وبين الحداثة من جهة أخرى، وهذا من خالل 

 دونة أساسية لهذا البحثمجموعة من كتبه باعتبارها م

( هدفت التعرف إلى املصطلح اللساني في كتابات محمد رشاد الحمزاوي، 2020-2019دراسة مالل )

وهي عبارة عن دراسة وصفية تحليلية؛ حيث كان للحمزاوي السبق في الدراسات املعجمية واملصطلحية 
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تمثل عنوانا لفكره بغرض تطوير  رغبة منه في تنميط املصطلحات، ومن أجل ذلك تعددت مؤلفاته التي

نظرية لعلم املصطلح في إطار املعجمية عامة واملصطلحية خاصة. ولذلك سعت الباحثة إلى دراسة مؤلفاته 

 وتحليلها بغرض تثمينها.

( يعتبر املصطلح مفتاح العلوم، وال يمكن التوصل إلى كنهه و منطقه مالم نكن 2016نجاة )  دراسة

وتعد اللسانيات واحدة من تلك العلوم باعتبارها نافذة مفتوحة على العالم  متمكنين من مصطلحاته،

الغربي، ونتيجة لالنفجار املعرفي الكبير والتقدم التكنولوجي الهائل الذي عرفه العالم تشهد اللسانيات 

قضية  العربية اليوم اضطرابا على مستوى مصطلحاتها اللسانية؛ لذا فقد كان تركيزنا في هذا املقال علی

ملفتة لالنتباه تمثلت في الفوض ى التي يتخبط فيها املصطلح اللساني في ظل التعددية املصطلحية الذي 

يكتنف هذا الحقل العلمي، وإلى أهم املشكالت التي يواجهها املترجمون أثناء نقلهم للمصطلح اللساني 

 األجنبي إلى العربية.

دفت إلى معرفة كيف ترجم املصطلح، وكيف حيث ه   (2016-2015دراسة بن عمير، وبولنوار )

والولوج في عمق  وظف، واالطالع على مدى اتساع دائرة الترجمة في لّم شتات الثقافات العربية والغربية،

 .ترجمة املصطلح وما تنطوي عليه من إشكاالت من تحويل املصطلح من بيئة إلى بيئة أخرى 

رئ بأصول النظرية التراثية في املبحث ( سعى الباحث إلى تعريف القا2015دراسة قروي )

االصطالحي؛ حيث تكفل البحث بإيراد األصول املنهجية التي انطلق منها اللغويون العرب في ضبط هيكلهم 

االصطالحي. وقد دأب الباحث على تحديد اإلطار الداللي للفظة مصطلح مركزا على فاعلية املبحث 

بية. أما جدوى البحث فترجع إلى ضرورة قراءة التراث وإحيائها، االصطالحي من حيث املرجعية اللسانية العر 

وهي قراءة نابعة من االهتمام باملصطلح وما يحتله من مكانة في الفكر املعرفي؛ ولقد أدرك العلماء العرب 

 هذه الحقيقة؛ ما مكنهم من الضبط االصطالحي للمفاهيم اللسانية.

 أوال: مفهوم املصطلح )لغة واصطالحا(:

وأ الدراسة اللغوية للمصطلحات واملفاهيم "مكانة هامة وأساسية لتعميق الفهم وطرح تتب

اإلشكاالت الحقيقية والتي على أساسها يمكن وضع تصورات جديدة، أكثر إبداعية في مجال البحث في عالم 

للغة ( فقد تعددت تعريفات املصطلح عند علماء ا134، ص 1999املصطلحات واملفاهيم". )عبد الرحمن، 

وتباينت، فلم يتفقوا على تعريف واحد، وعلم املصطلح من العلوم الحديثة التي وجب تحديدها، باعتبار 

(، فأصبحت 11، ص 1984أن "مفاتيح العلوم مصطلحاتها ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى" )املسدي، 

 تشكل الهوية واملسعى لتوحيد الثقافة العربية. 

 لغة:  -أ

لة اللغوية ملعنى كلمة "مصطلح" يجد أنها مأخوذة من مادة "صلح" وقد وردت إن املتفحص في الدال

في معظم املعاجم اللغوية العربية، وحملت مفاهيم عدة وإن تقاربت في ألفاظها. فمصطلح هو مصدر من 

الفعل "اصطلح" على وزن "افتعل"، وهو مصدر ميمي على وزن اسم مفعول وهو مشتق من الفعل "صلح" 

ي لسان العرب " صلح الصالح ضد الفساد، والصلح تصالح القوم بينهم وقوم صلوح متصالحون" كما جاء ف
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وجاء في الصحاح "الصالح ضد الفساد واالسم: الصلح، يذكر ويؤنث، وقد  (.21، ص 1988)ابن منظور، 

 (.383، ص 1990اصطلحا وتصالحا واّصالحا أيضا مشددة الصاد" )الجوهري، 

عاجم اللغوية العربية القديمة تتفق كلها على أن "مادة صلح" تحمل معنى ما نخلص إليه أن امل

"االتفاق" و "املواضعة"، فبين االصطالح واالتفاق تقارب داللي، فإصالح الفساد بين القوم ال يتم إال 

"قطر ولقد وردت أيضا كلمة "صلح" في املعاجم العربية الحديثة، حاملة عدة دالالت فقد  وردت في  باتفاقهم.

صلح الش يء يصلح وصلح، صالحا وصلوحا وصالحة من باب نصر ومنع وفضل ضد فسد أو أزال “املحيط" 

عنه الفساد بعد وقوعه، وتصالحا واصلحا واصطالحا خالف تخاصما الصلح والسلم وهو اسم من 

م: زال ما (. وجاء في "املعجم الوسيط" "اصطلح القو 1145، ص 1869املصالحة مذكر و مؤنث" )البستاني، 

بينهم من خالف على األمر : تعارفوا عليه واتفقوا تصالحوا: اصطلحوا: االصطالح: مصدر اصطلح اتفاق 

 ( 520، ص 2004طائفة على ش يء مخصوص ولكل علم اصطالحاته )مجمع اللغة العربية، 

 اصطالحا: -ب

للداللة  املصطلح "لفظ وافق عليه العلماء املتخصصون في حقل من حقول املعرفة والتخصص

(. فهو كلمة أو تعبير معين له معنى محدد، أو هو داللة لغوية 112، ص 1993على مفهوم علمي" )حلمي، 

(. 90، ص 2007أصلية نضجت بوساطة استعمالها تحمل داللة اصطالحية خاصة ومحدودة )حجازي، 

حية مفهوم مفرد أو وقد عرف محمود حجازي املصطلح بقوله: "الكلمة االصطالحية، أو العبارة االصطال 

عبارة مركبة استقر معناها أو باألحرى استخدامها، وحدد في وضوح وهو تعبير خاص ضيق في داللته 

املتخصصة، وواضح إلى أقص ى درجة ممكنة وله ما يقابله في اللغات األخرى، ويرد دائما في سياق النظام 

(؛ ليكون 12-11، ص 1993زي، الخاص بمصطلحات فرع محدد، فيتحقق بذلك وضوحه الضروري" )حجا

املصطلح قد دل على لفظ، أو كلمة ذات معنى معين اتفق على تداولها طائفة معينة في سياق معين. وبهذا 

يعد هذا التعريف أشمل وأدق تعريف؛ ألنه جمع كل السمات والخصائص املتعلقة باملصطلح. واملصطلح 

أجل ذلك ال بد للمصطلح من داللة واضحة يختلف عن اللفظ العام فور دخوله میدان تخصصه، من 

باعتبار أن املصطلح: "هو اتفاق مجموعة ما على ش يء باسم ما بعد أن ينقل هذا االسم من معناه اللغوي 

إلى معنى آخر ملناسبة بينهما، مثل االشتراك والتشابه، الغرض من ذلك بيان مفهوم الش يء املنقول إليه 

 (.212، ص 1996وتحديده" )التهانوي، 

فاملصطلح هو كلمة أو مجموعة كلمات تتجاوز داللتها اللفظية واملعجمية إلى تأطير تصورات فكرية 

وضبط املفاهيم. ثمة فرق بين املصطلح واالصطالح فاملصطلح عبارة عن وحدة مركبة من دال ومدلول، 

لق من الدال )اللفظ أو حيث يبحث عن الدال أو التسمية اللغوية للمدلول أو املفهوم، أما االصطالح فينط

 الشكل( إلى املدلول املعني، حين نبحث للشكل عن املعنى.

 ثانيا: مصطلح واصطالح في الدرس العربي القديم :

تأرجحت الدراسات اللغوية القديمة بين استعمال لفظة مصطلح أو اصطالح، ومع ذلك فاللغويون 

يبرر هذا القول: تعريفاتهم لالصطالح ففخر  وما واملعجميون القدامى يغلبون لفظ اصطالح على مصطلح.
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الدين الرازي يعرف االصطالح بقوله: "االصطالح هو أن يعرف كل واحد صاحبه ما في ضميره عن طريق 

(. ويعرف الشريف الجرجاني االصطالح بقوله: "اتفاق قوم 252-248)الرازي، د. ت، ص األلفاظ والكتابة" 

(. أما لفظ مصطلح فأول من 44، ص 1999ضعه األول" )الجرجاني،على تسمية ش يء باسم ما ينقل عن مو 

صد به 
ُ
استعمله املحدثون إثر تأسيس "علم مصطلح الحديث" الذي لم يحدد القصد من توظيفه، فهل ق

صد بها العلم الخاص 
ُ
املفهوم الحديثي على اعتبار أن لفظة مصطلح وردت مضافة إلى لفظة الحديث؟ أم ق

رف الدينية؟ وقد  استعملها ابن فارس بمعنى متالقح من معنى تسمية املفهوم، وقصد به بهذا النوع من املعا

الداللة املناقضة ملعنى التوقيف في اللغة، وحرص على توظيف اللفظ بصيغته املفعولية مع إيراد املتعلق 

بن فارس، املحذوف، ومثال ذلك تعريفه للسيف حيث يقول: "حتى ال يكون منه ش يء منه مصطلحا عليه")ا

 (.33، ص 1963

حقا وقد دعا يحيى جبر إلى استخدام لفظة اصطالح ورفض كلمة مصطلح، حيث يقول: "إنه لغريب 

اصطالح، علما أن هذه الكلمة ال تصح لغة، إال  أن نجد معظم الباحثين يستخدمون كلمة مصطلح بدال من

املعجم لهذه الداللة وال لغيرها" )جبر، إذا اصطلحنا عليها، ذلك أن أسالفنا لم يستخدموها، ولم ترد في 

من األخطاء الشائعة سماعا، كونها ال تصح لداللتها إال مع حرف الجر (. كما إنه اعتبرها 143، ص 1992

على  (.  وما يدلل143، ص 1992جبر،  "على"، كون الفعل "اصطلح" يتعدى بها فتزيد بعدا عن الصواب".)

هو کون نوامیس الطبيعة واألشياء “حسب عبد الجليل مرتاض ظهور لفظة "اصطالح" قبل "مصطلح"، 

وكذا الحياة الثقافية والعلمية تقتض ي اتفاقا بين الناس ما يجعل من املصطلح وليد االصطالح، وهذا ما 

يحمل على التفكير أنه ال وجود ألي مصطلح ما لم يكن هناك اصطالح أصيل في اللغة التي ينتمي إليها 

 (. 12، ص 2002 املصطلح" )مرتاض،

ولعل ما دفع الباحثين إلى تأكيد عدم استخدام لفظة "مصطلح" في تآليف العلماء القدامی 

ومصنفاتهم العلمية واللغوية واملعاجم العامة والخاصة، والقول: بأن القدامى درجوا على استعمال لفظ 

التي يمر  يقوم برصد املراحل افتقاد اللغة العربية إلى معجم لغوي تاريخي“"اصطالح" بدل "مصطلح" هو 

بها اللفظ منذ نشأته، ويتتبع مختلف االستعماالت والدالالت التي عرفها مع توالي وتتابع الحقب الزمنية 

لكن جدير ذكره، أن لفظة مصطلح قد تم ذكرها . (9-8، ص 2006اليعبودي، وبتعدد الحاالت املعرفية" )

حيث ورد ه( "اصطالحات الصوفية"، 730رزاق الكاشاني )ت وتوظيفها في ثنايا كتاب كمال الدين عبد ال

فيه: "وكان الكالم فيه، وفي شرح فصوص الحكم، وتأويال القرآن الحكيم مبنيا على اصطالحات الصوفية... 

 (.46، ص 1992الكاشاني، فكسرت هذه الرسالة على قسمين: قسم في بيان املصطلحات ما عدا املقامات" )

وظف لفظتي مصطلح واصطالح كليهما. وقد استخدم ابن خلدون لفظ مصطلح باملعنى لكاشاني يالحظ أن ا

نفسه الذي تستعمل فيه اليوم، فأوردها بالقول "الفصل الثاني والخمسون في  تفسير الذوق في مصطلح 

ص ، 2009أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه ال يحصل غالبا للمستعربين من العجم"  )ابن خلدون، 

 (. 483، ص 2009. كما أشار إلى لفظة اصطالح وجمعها على اصطالحات ))ابن خلدون، (512
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 ثالثا: نشأة علم املصطلح 

لم تتخذ العناية باملصطلحات، رغم أهميتها، صورة العلم  الذي له أسسه وقواعده ونظمه التي 

املصطلح ُيعنى بدراسة  فعلم يحتكم إليها إال في وقت متأخر؛ حين نشأ ما يمكن تسميته بعلم املصطلح.

املفاهيم بالدرجة األولى، وينظر في العالقات الكائنة بينها، ثم التسمية في مجال من مجاالت املعرفة عامة. 

دراسة األنظمة املفاهيمية والعالئق التي تربطها داخل حقل معرفي معين، “وتتمثل وظيفته األساسية في 

یض لأللفاظ الحاملة لها، قصد إيجاد املقابالت املالئمة لها بضبط دقيق للمفاهيم والدالالت، وجرد مستف

من حيث الشكل واملضمون، باحترام صارم للمقاییس اللغوية املتعارف عليها واملعمول بها".)املسعودي، 

 (.85، ص 1987

ظهرت بوادر علم املصطلح األولى "حينما شرع علماء األحياء والكيمياء بأوروبا في توحيد قواعد وضع 

ملصطلحات على النطاق العاملي منذ القرن التاسع عشر، وأخذت هذه الحركة في النمو تدريجيا بين عامي ا

م، وقد صدر معجم "شلومان" املصور للمصطلحات التقنية بست لغات وفي ستة عشر  1928و  1906

لي من الخبراء، (.  وتكمن أهمية هذا املعجم في تصنيفه على أيدي فريق دو 267، ص 2008مجلدا )القاسمي، 

وأنه لم يرتب املصطلحات ترتيبا ألفبائيا، وإنما رتبها على أساس املفاهيم والعالقات القائمة بينها، بحيث 

صدر كتاب "التوحيد  1931يسهم تصنيف املفاهيم ذاته في توضیح مدلول املصطلح وتفسيره. وفي عام 

(، بعد أن أرس ى 1977)ت  ”wuster“فيستر  الدولي للغات الهندسة خاصة الهندسة الكهربائية" لألستاذ

كثيرا من أصول هذا العلم الجديد، ويعد معظم اللغويين واملهندسين هذا الكتاب من املراجع الهامة في 

، ص 2008صنعتهم، واعتبروا "فيستر" أكبر رواد علم املصطلح أو األب الروحي للمصطلحية )القاسمي، 

-1942 )( وشابلجين 1892- 1950)  lotteأيضا "السوفياتيان لوط ومن رواد علم املصطلح الحديث . (267

1869) “caplygin”  وكان لوط وراء تأسیس )لجنة املصطلحات العلمية والتقنية في االتحاد السوفياتي عام

 م. 1933

،وبسبب أهمية املصطلح والعمل املصطلحي، والحاجة إلى تنظيم النشاط املصطلحي 1971وفي عام 

تأسيس مركز املعلومات الدولي للمصطلحية )اإلنفوتيرم( بناء على اتفاق بين اليونسكو “ى وتنسيقه، إل

، حيث كان للمركز ”Felber“" في فينا وتولى إدارته األستاذ فلبر 1971واملعهد النمساوي للمواصفات عام 

مبادئ النظرية (؛حيث سعى املركز إلى إرساء 21-20، ص 2003دور فعال في مجال علم املصطلح )حيادرة، 

العامة لعلم املصطلحات وأسسها. وكان مدير املركز البروفيسور يوجين فوستر أول من وضع هذا املصطلح  

"نظرية املصطلح"، وأرس ى معامله، بمساعدة مجموعة من الخبراء أمثال "هيلموت فيلبر" و"جالينسكي" 

عنى النظرية العامة، من  وغيرهم ممن أسهموا في إثراء البحث املصطلحي من أعالم املدرسة
ُ
النمساوية. وت

علم املصطلح، بـِ "دراسة املفاهيم من حيث طبيعتها وخصائصها وأنظمتها والعالقات فيما بينها، وتسمية 

املفاهيم ووصفها تعريفا وشرحا، ومبادئ التسمية، ومكونات املصطلحات وتراكيبها واختصاراتها، والعالمات 

 (.41، ص 1998لتخصيص. والتقييس والتوحيد املصطلحيان".)سماعنة، اللغوية للمصطلحات من حيث ا
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يمكن القول: يعّد علم املصطلح من أحدث فروع اللسانيات التطبيقية )علم اللغة التطبيقي(؛ الذي 

يدرس األسس العلمية لوضع املصطلحات من حيث املفاهيم، وتسميتها وتقييسها وتنميطها وتوحيدها 

ى معايير أساسية تنبع من علم اللغة )اللسانیات(، ومن املنطق، ومن نظرية املعلومات، مستندا في ذلك كله إل

ومن التخصصات املعنية. وهذه املعايير تنمو بالتطبيق؛ لتكون اإلطار النظري واألسس التطبيقية لعلم 

 هي: ويتناول علم املصطلح ثالثة جوانب تتصل بالبحث العلمي (.68، ص  2004اليعبودي، ) املصطلح

أوال: البحث في العالقات بين املفاهيم املتداخلة: الجنس، النوع، الكل، الجزء؛ املتمثلة في صورة 

أنظمة املفاهيم التي تشكل األساس في وضع املصطلحات املصنفة. وبهذا يكون علم املصطلح فرعا خاصا 

 من علم املنطق وعلم الوجود.

ات القائمة بينها، ووسائل وضعها وأنظمة تمثيلها في ثانيا: البحث في املصطلحات اللغوية والعالق

(، وعلم تطور lexicologyبنية علم من العلوم. وبهذا يكون علم املصطلح فرعا خاصا من فروع علم املعجم )

 (. Semasiologyدالالت األلفاظ ) 

بيقات ثالثا: البحث في الطرق املؤدية إلى خلق اللغة العلمية والتقنية بصرف النظر عن التط

 (.9، ص 1980العملية في لغة طبيعية بذاتها ) القاسمي، 

وضع مجموعة من األسس فوستر لتأسيس علم املصطلح، أولها، أن علم املصطلح ينطلق من 

دراسة املفهوم ثم التسمية، ويعتمد املنهج الوصفي باعتباره األنسب لهذا العلم وملوضوعاته، إضافة إلى 

ب على حساب املنطوق، ويسعى لتحقيق أهداف والوصول إليها، ومنها: التقييس كونه يعطي األولوية للمكتو 

 املصطلحي والتخطيط اللغوي. وقد صاغ فوستر مجموعة من املبادئ واملعايير لعلم املصطلح، منها: 

 علم املصطلح ينطلق من التصور أو املفهوم ومن ثم يتم ربطه بالتسمية.  .1

 علم املصطلح ينتهج منهجا وصفيا.  .2

 علم املصطلح يختص باللغة املكتوبة .  .3

 ( 171، ص 1996علم املصطلح يؤمن بالتخطيط اللغوي وكذا بالتقييس. )ساجر،  .4

 علم املصطلح واملصطلحية:رابعا: 

جرى على ألسنة الدارسين والباحثين تسميتين مختلفين لعلم جديد في الساحة اللغوية، ُعرف بعلم 

خرى، ويرجع فضل الفصل بين هذين املصطلحين: "علم املصطلح" املصطلح تارة، وباملصطلحية تارة أ

"Terminology" واملصطلحية "Terminography إلى آالن راي "”Alain Rey) 2020 – 1928(  ،اليعبودي(

 ( وهناك من أضاف مصطلحا ثالثا هو علم املصطلحات.40، ص 2004

علم الذي ُيعنى بحصر کشوف أما في البحوث العربية فبّين املسدي أن "املصطلحية هي ال

االصطالحات بحسب كل فرع معرفي، فهو بذلك علم تصنيفي تقريري يعتمد الوصف واإلحصاء، مع سعي 

إلى التحليل التاريخي، أما علم املصطلح فهو تنظيري في األساس، تطبيقي في االستثمار، ال يمكن الذهاب فيه 

(. وهذا ال 23 -22، ص 1984والتكوينية" )املسدي،  إال بحسب تصور مبدئي لجملة من القضايا الداللية
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يعني استقاللية كل منهما عن اآلخر، بل إن ما ينتجه علم املصطلح من مصطلحات تعمل املصطلحية على 

 توثيقها ونشرها في شکل معاجم متخصصة.

 خامسا: علم املصطلح اللساني: 

لوم اإلنسانية، فهو علم حديث أخذ علم اللسانيات وموضوعه اللغة يشق طريقه في زحمة الع

مرت اللسانيات ومنذ ظهورها األول بمحطات لسانية هامة خالل القرنين التاسع عشر  النشأة نسبيا.

والعشرين أسهمت في بلورتها ونضجها على النحو الذي نعرفه لها اليوم، "وأول محطة في هذا املضمار تتمثل 

االت بحثها، ومن أعالمها "هامبولت"، الذي أكد فكرة مفادها في املدارس األملانية، التي أسهمت في ضبط مج

أن تطور اللغة وموها مرتبط بالدرجة األولى بتطور املجتمع املنتج لها، أما ثاني محطة ظهور فهي بعض 

األفكار التي تبنتها بعض الفلسفات في بداية القرن العشرين، التي تدعو إلى البحث في القوانين العلمية 

للظواهر، فجاء على إثرها الفكر البنيوي الذي تبنى نظرية املعرفة، حيث أصبح البحث عن واملجردة 

املصطلحات العلمية أمرا ضروريا، فلجأ البحث اللساني إلى ضبط جملة من املصطلحات التي تعتمد اللغة 

  (.23-22ص  ،2013الواصفة للقواعد اللسانية البنيوية مستفيدة من مناهج العلوم الدقيقة")امليساوي، 

م، 1916يؤرخ اللسانيون لعلم اللسانيات بداية من ظهور فتاب" دروس في اللسانيات العامة"، سنة 

فردينان دي سوسير، إذ أحدث هذا األخير ثورة في مجال الدرس اللغوي، فتحولت معه اللغة من وسيلة إلى 

اللغة واللسان والكالم، وأتي بقضية  لقد ركز دي سوسير على مسائل لسانية مثل الفصل بين غاية في ذاتها.

الثنائيات. ترجع بداية ظهور علم اللسانيات إلى القرن التاسع عشر مع محاضرات في دسوسير وأسهمت في 

 ذلك ثالثة أسباب:

 اكتشاف اللغة السنسكريتية . -أ

 ظهور القواعد املقارنة.  -ب

 نشأة علم اللغة التاريخي. -ج -ت

ي : الشمول: أي دراسة كل ما يتعلق بالظاهرة اللسانية دون نقص وتعتمد على ثالثة معايير أساسية ه

أو تقصير. و االنسجام: انعدام وجود أي تناقض في الدراسة الكلية . و االقتصاد: تتم الدراسة بأسلوب 

 موجز ومركز مع تحليل دقيق. 

منها: علم  التي ظهر لها تسميات كثيرة linguisticsاللسانيات هي الترجمة االصطالحية لكلمة و 

فاللسانيات، اللسان، علم اللغة العام، األلسنية، اللسانية، اللغويات"، وإن كانت العبرة باملفهوم ال باالسم، 

أيا كان االصطالح املستخدم في وصفها، هي: الدراسة العلمية للغة من حيث هي لغة دراسة مستقلة عن 

ل عملها بأنها دراسة اللغة اإلنسانية، دراسة (.  إذ تعّرف من خال13، ص 2007العلوم األخرى" )خليل، 

علمية تقوم على الوصف ومعاينة الوقائع بعيدا عن النزعة التعليمية واألحكام املعيارية، فاللسانيات كعلم 

ترفض النهج املعياري. أما علم اللسان فهو "الدراسة العلمية املوضوعية للسان البشري من خالل األلسنة 

الغاية من هذا العلم هي التطلع إلى أسرار اللسان كظاهرة بشرية عامة الوجود، وقد الخاصة لكل قوم، و 

، ص 2008نبه إلى ذلك دي سوسير، حين أكد أن موضوع اللسانيات الوحيد واألوحد هو اللغة" )التواتي، 
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غة الذي (. وقد وظف هذا املصطلح في القرن التاسع عشر؛ لتوضيح الفرق بين املنهج السابق لدراسة الل24

، أي دراسة بنية اللغة دراسة وصفية تحليلية للوقوف على ”philology“كان يعرف باسم فقه اللغة 

عناصرها وخصائصها، ولهذا تتبنى املنهج الوصفي. وقد أحدثت اللسانيات مفارقة في الدراسة اللغوية، 

، ص 2004أجل ذاتها" )العلوي،  واملتفق عليه عند أغلب الدارسين "أنها تعمد إلى دراسة اللغة لذاتها ومن

(، ويعود الفضل في ظهور هذا النوع من الدراسة لدوسوسير، الذي يرى أن اللسانيات هي "العلم الذي 10

يدرس األنظمة املختلفة لألعراف التي بدورها تمكن األعمال البشرية من أن يكون لها معنى وتصير في عداد 

 (.122 -121، ص 2005العالمات".)مؤمن، 

مكن القول: لكي يكون الدرس اللساني متطورا أو مسايرا، ال بّد أن يكون مقارنا لكل القضايا ي

املعرفية ومواكبا لها. فاللسانيات كعلم استطاعت أن تنتقل باللغة من الدراسات التاريخية واملقارنة إلى 

 الوصفية واملوضوعية.

 سادسا: املصطلح اللساني:

صطلح اللساني خصوصا الكثير من الباحثين والدارسين، شغلت قضية املصطلح عموما وامل

باعتبار أن املصطلحات مفاتيح العلوم، وجوهرها، فاملصطلحات بالنسبة للعلم تمثل الجهاز العصبي والوتر 

الحساس الذي يعطيه صبغته العلمية، فمن أراد أن يلج مدينة العلوم عليه أن يمتلك لغتها لهذا قال أرسطو 

فاملصطلحات تمثل جهازا من الدوال و املدلوالت وهي في  ن تكلمني عرفني بمصطلحاتك".قديما : "قبل أ

األساس املحاور األساسية واملضامين الرئيسية التي تكون العلم وتشكل مضمونه، ومن ثم فإن: "دراسة 

شبكة من املصطلح تعد موضوعا جوهريا داخل الحقل اللساني، بحكم املكانة الهامة التي يحتلها في بناء 

  ، د. ص(2008العالئق التواصلية بين كل املكونات التي تنشغل بتطوير الدرس اللساني الحديث" )الحسني، 

فعملت، على هذا األساس، العديد من املجامع اللغوية واملؤسسات املهتمة باملصطلحات اللسانية؛ ألهمية 

في الدرس اللساني إلعطائه الصبغة دراسة إشكالية املصطلح اللساني في صيغته الحديثة واستخدامه 

 العلمية.

وقبل الحديث عن املصطلح اللساني ال بد أن نفرق بين لسانيات املصطلح واملصطلح اللساني، 

فلسانيات املصطلح يعبر عن الدرس اللساني املتصل باملصطلح، فيكون بذلك قد خرج من عمومية الدرس 

ك الدرس الخاص من اللسانيات، ويكون شأنه في ذلك اللساني إلى خصوصيته؛ ويمثل املصطلح محور ذل

شأن أي فرع من فروع اللسانيات كاللسانيات االجتماعية، أو اللسانيات النفسية أو غيرها من فروع هذا 

والبحث اللساني في املصطلح أعم من املصطلح اللساني؛ ألن موقع املصطلح اللساني ضمن محور  العلم.

واملصطلح اللساني، وإن كان يشير إلى هوية املصطلح باعتباره تقييدا له بكونه لسانيات املصطلح ودائرته. 

لسانيا، يمكن أن يكون مظلة بحثية تضم أعماال علمية تبحث في املصطلحات اللسانية، ال في املصطلح 

بعامة؛ فيكون بذلك مساويا في معناه ودائرة اختصاصه للسانيات املصطلح. وعلم املصطلح يبحث في 

كير املصطلحي بعامة، وفي طرق بناء املصطلح وصوره ومشكالته، واملعايير التقييسية وتوحيد التف
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فهو من العلوم التطبيقية التي ظهرت حديثا، أي في بداية القرن (. 341، ص 2005")استيتية، املصطلحات

 العشرين. بسبب ارتباطه بكل مناحي الحياة العلمية والعملية.

طلح اللساني بالقول: هو اللفظ أو العبارة أو الرمز الذي يقيد مفهوما وبهذا يتحدد تعريف املص

.)أعضاء شبكة تعريب العلوم ويحدده مجردا كان هذا املفهوم أو محسوسا داخل مجال علوم اللسان

، أو هو بتعبير آخر، الوحدة اإلجرائية التي تحظى بقيمة مفهومية في ( 26، ص 2005الصحية، وآخرون، 

 فعلم املصطلح اللساني خاص بدراسة مصطلحات علم اللسانيات.اللساني.  النسق العلمي

شهدت اللسانيات، كالعلوم األخرى، تطورا أدى إلى تعدد املصطلحات اللسانية وتكاثرها وتباينها، ما 

جعل الكثير من العلماء اللسانيين يندفعون لوضع معاجم لسانية متخصصة بغية توحيدها وتنميطها، 

اصل بين فئة اللسانيين املعاصرين؛ ليصبح علم املصطلح اللساني معنيا بتعريف املصطلح وتذليل التو 

وتصنيفه واستعماله في محاولة لتداول مفهوم لساني واحد ملصطلح واحد داخل حقل لساني متخصص. 

ي علم يستقو ويبقى االستعمال اللغوي هو الحل األمثل في العملية التواصلية اللغوية داخل أي حقل لغوي. 

املصطلح اللساني كثيرا من مفاهيمه من مبادئ اللسانيات، وبالتالي له خلفيته النظرية ومجاالته التطبيقية 

 (. 155، ص 2011)لعبيدي، 

وهذا يعني أن علم املصطلح أحد فروع اللسانيات التطبيقية التي تعنى بحل املشكالت اللغوية، 

ها وبخاصة إذا كان املشكل مرتبطا مباشرا بمسألة اللغة التي وتعتمد بالدرجة األولى على اللسانيات في حل

تعد موضوعا للسانيات. فنقص املصطلح أو البحث في طرائق توليده في اللغة من املشكالت اللغوية التي 

 تواجهها اللغة أمام ضرورة التعبير عن متطلبات العصر.

لح بطرائق توليد املصطلحات في وعلى هذا األساس، فإن من شأن اللسانيات أن تزود علم املصط

اللغة املستهدفة من خالل ما تسمح به هذه اللغة من قواعد. فاالشتقاق، أو التعريب أو الترجمة وغيرها مما 

، 2018يسهل على علم املصطلح التعامل مع املصطلحات األجنبية الوافدة ترجمة وتعريبا وتهذيبا )قليعي، 

ئته ذات الخلفية الفكرية والفلسفية املرتبطة بحقل علمي حديث، أال واملصطلح اللساني له بي(. 88 -77ص 

املصطلح املترجم ويعرف  وهو علم اللسان الذي يعني بدراسة اللغة من أجل ذاتها ولذاتها دراسة علمية.

بـِ"املصطلح اللساني الذي دخل إلى الدرس اللساني العربي عن طريق الترجمة باعتباره نقال للمفاهيم 

(. وهو ذو داللة لغوية أصلية في اللغة العامة، 128، ص 2007دة على ساحة اللسانيات" )مقران، املستج

انتقل من حيث االستعمال الخاص إلى فضاء التخصص املصطلحي. ويعتبر املصطلح اللساني ثمرة تقاطع 

من ذلك التقاطع  بين علم املصطلح واللسانيات، كما أشار يوسف مقران الذي يقول: "يهمنا أن نتناول وجها

بهدف حصر املصطلح اللساني مصطلحيا ولسانيا )أي االستفادة من املصطلحيات واللسانيات معا( كوحدة 

معاضدة للتفكير اللساني ومدمجة في الخطابات والنصوص املتخصصة الناقلة لذلك التفكير بشكل قاطع 

  (.39، ص 2011)مقران، 

للساني مصطلح منقول إلينا؛ ألننا لم نجده في لغتنا إن املصطلح ا ومن جهة أخرى يمكن القول:

األم؛ فالعلم الذي نخوض فيه منسوخ وليس مستوعبا؛ ولذلك فإن التشويش الطارئ على املصطلحات، 
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وفصاحتها يبدو طبيعيا؛ ألننا نستهلك منه بحسب ما يعرض علينا، وباعتبار مناهج طلبنا منه. فهل يعني 

يبّين الواقع بأن املصطلح اللساني في امليدان  (.97، ص 1986؟.)الحمزاوي، هذا حكما على هذه املصطلحات

العربي يجد حرجا عند توظيفه لكونه مستوردا من لغته األصل؛ فهو دليل لغوي أو عالمة لغوية متكونة من 

دال ومدلول أي عملية فكرية بعيدة عن العشوائية تتطلب الكثير من الدقة والتخصص ملقابلة مدلول 

ين لدال دون غيره. وهذا يعني هذا أن املصطلح ذلك الدال الذي يقابل مفهوما لسانيا بطريقة علمية، مع

وهو الذي "يعبر عن مفهوم لساني لغوي بطريقة موضوعية علمية دقيقة بعيدا عن الذات، إذا كان 

وية املصطلح" املصطلح رمزا لغويا محددا ملفهوم ما في مجال علمي ما، فإن املصطلح اللساني يحدد ه

ومع ذلك، بقي تداوله في املؤلفات العربية ذا بعد غربي، ولذلك وجب على العرب  (.74، ص 2018)قليعي، 

  فهم لغة الغير ودراستها؛ الستعمالها على الصعيد االجتماعي كمنتجين ال مستهلكين.

أداء املعنى تكمن أهمية املصطلح اللساني في أدائه الفعلي والوظيفي ضمن سياق معين بغرض 

املطلوب؛ أي أنه كلما كان انتقاء املتخصصين ملصطلح دقیق واتفقوا عليه وتم نشره كان هذا املصطلح 

صالحا لتنمية اللغة وخدمتها، والعكس صحيح فكلما تردد العلماء اللغويون في اختيار مصطلح ما ملفهوم 

د هذا األخير وظيفته األساسية ا
َ
ق
َ
لتي هي تيسير التواصل في مجتمع ما؛ ألن جديد، وتعددت االحتماالت ف

"املصطلح لفظ يعبر عن مفهوم، واملعرفة مجموعة من املفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في شكل 

  (.484، ص 2014منظومة؛ يعني أن استيعاب مفاهيم املصطلحات هو نصف املعرفة. " )حجبار، 

م الخاصة بكل ميدان ووضع تسمية أما هدف العمل املصطلحي بصفة عامة، فهو تحديد املفاهي

لكل مفهوم، وتتبلور مفاهيم العلوم عند والدتها في مصطلحات، وتعبر عن نضجها حين تنضج بمصطلحات، 

وتبلغ أشدها حين تبلغه بأنساق من املصطلحات، وال سبيل إلى استيعاب أي علم دون فهم املصطلحات، 

فقه املصطلحات، وال سبيل إلى تجديد أي علم دون تجديد وال سبيل إلى تحليل ظواهر أي علم وتعليلها دون 

  (.44، ص 2012املصطلحات، أو مفاهيم املصطلحات )البوشيخي، 

إن أهم خاصية تميز املصطلح اللساني، كما هو متفق عليه عند علماء اللغة، هي التعددية على 

األلفاظ الدالة على مدلول واحد. تعدد املقابالت العربية للمصطلح األجنبي؛ أي  مستويات مختلفة منها:

وتعدد الجهات التي تضع املقابالت العربية في البلدان  تعدد اللغات األجنبية التي تؤخذ عنها املصطلحات،

واالقتراض(،  العربية، وتعدد األساليب والوسائل املتبعة في وضع املقابالت )االشتقاق، النحت، التركيب

 (.113، ص 1995مل نفس املرجع )الحمزاوي، تعدد الحقول املعرفية التي تستعو 

 سابعا: املصطلح اللساني بين التراث والدرس الحديث:

تميز العرب عن غيرهم من األمم علميا وفكريا؛ ولذلك تمتلئ العربية منذ القدم بمصطلحات 

 حركة النقل حضارية وعلمية. وقد توسعت معارف العرب بتمازجهم بغيرهم من األعاجم، وبخاصة بعد

والترجمة في الطور األول من العصر العباس ي، وعودة البعثات العلمية املتأثرة بالنظريات الغربية الحديثة، 

وبخاصة على مستوى الدرس اللساني؛ ما جعل املصطلحات الحديثة تجتاح الوطن العربي، وجعل الباحثين 
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لجديد رغم أن معظمه ليس له مقابل في في حيرة بين األخذ من مخزونهم التراثي، أو تبني الوافد االصطالحي ا

 لغتنا العربية، إما لغرابته عن البنية العربية أو لغرابته عن ثقافتنا العربية.

وبالنظر في عالقة املصطلح اللساني بالتراث من جهة، وبالدرس الحديث من جهة أخرى يجده ينهل 

اء بغية إطالقها واستعمالها للداللة على "من ثالثة روافد، التراث أي االعتماد على مصطلحات وضعها القدم

مصطلحات مستجدة ورافد ثان يستند إلى الحداثة الغربية، أي االعتماد على ترجمة املصطلحات الغربية 

 أو تعريبها أما الرافد الثالث فيشمل املزاوجة بين التراث واملصطلحات الحديثة وتشكل هذه الروافد مجتمعة

 ( 104، ص 2017حي للغة العربية" )شريط، وسائل إلثراء الرصيد االصطال

فاملصطلحية، هنا، تجمع بين تضاربات وآراء متباينة؛ لذا تتأرجح بين االتجاه التراثي املحافظ 

املتعصب للمصطلح القديم، الذي يؤمن بأنه ليس باإلمكان أكثر مما كان، وال خروج عن وسائل إنماء اللغة 

الشتقاق واملجاز، ناهيك عن أن النحو العربي يغنيهم، حسب رأيهم، عن العربية املوثوق بها: كاإلحياء، وا

الترجمة والتعريب وسلبياتهما، وبين االتجاه الحداثي الذي يشجع على التعريب والترجمة الحرفية؛ باعتبار 

ازدواجية مصطلحية، وبين االتجاه الثالث املعتدل أو  أن الحداثة عملة بوجهين: إما انقطاع فكري أو

توفيقي الذي يدعو إلى عدم االنسالخ من التراث مع ضرورة مواكبة الركب الحضاري عن طريق دراسة ال

 اللغة بتطبيق مناهج حديثة واتباع منهج عقالني.

إن االهتمام باملسألة املصطلحية اليوم في الوطن العربي قد ولى وجهه كلية أو كاد شطر املصطلح 

ذلك مؤسسة أو فرد من مجامع إلى جامعات، ومن معاهد ومراكز إلى الوافد، ال تشذ أو ال تكاد تشذ، عن 

لجان ومنظمات كلها تتسابق بتنسيق أو بدون تنسيق "متنافسة" في تلقي املصطلح الوافد ومن رجالها من 

يستقبله استقبال الفاتح املنقذ بقلبه وقالبه معنى ومبنى، ومن رجالها من يلبسه الزي العربي كيفما كان 

ات شتى دون أي مس ملفهومه. ومن رجالها، وهم القلة النادرة، من يوقفونه في حدود األمة الحضارية العتبار 

للسؤال والتثبت من الهوية وحسن النية ودرجة النفع، وقد يتعقبونه في مختلف املجاالت والتخصصات 

ذاك وإال طهر فكر التي قد يكون عشش فيه، أو باض وفرخ بغير حق. فإن ُسّویت وضعيته، كما يقولون، ف

 (41، ص 2012" )البوشيخي، األمة منه

وهذا ما سمي غنائية الخطاب العلمي والحضاري العربي في العصور الحديثة بحسب الحمزاوي، 

ومفادها رفض الخطاب االصطالحي الوافد مع الدعوة إلى إحياء الخطاب االصطالحي التراثي ليقوم مقامه 

ا أمام نزعة تعويضية توحي بأن ما يوجد، وما سيوجد قد وجد. ولقد كان ويكون بديال عنه. وال شك في أنن

لذلك أثر واضح في املؤلفات العربية التي خصصت للسانيات الجديدة. وهي ثالثة تيارات، أولها التيار 

عن التقليدي املعياري الذي مثله صبحي الصالح في كتابه )دراسات في فقه اللغة (،أما التيار الثاني املتولد 

تلك الغنائية كذلك فهو التيار التوفيقي الذي مثله محمد األنطاكي في كتابه )الوجيز في فقه اللغة( الذي 

فضل فيه طبعا مصطلح فقه اللغة على علم اللغة العام، والتيار الثالث، التمهيدي التحديثي، الذي ترجم 

بالتمهيد ملقاييس العلم الجديد برؤى  املصطلح الغربي السوسيري ترجمة حرفية )علم اللغة العام ( واختص

وأفكار تراثية موجودة أو محتملة تبين جهود العرب القدامى في ميادين معينة، على سبيل الدقة أو التقريب 
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دعما للفكر العربي في هذه القضية، وربطا لصلة الرحم بين التراث والحداثة. فسعى بعضهم إلى مقاربة العلم 

ات علم اللغة العام الحديث حسب طرق ومناهج تحتاج إلى عناية، ويمثل هذا الجديد انطالقا من أساسي

التيار رمضان عبد التواب في كتابه )مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي (. ويرى الحمزاوي أن العلوم 

ب الحديثة تستوجب منا أن ننزلها منزلتها من مقاييسها ومقتضياتها حتى نوظف مصطلحنا توظيفا يناس

، 1999مقامه مثلما فعل التراث بمصطلحه في زمانه دون أن ينصهر بالضرورة في تراث سابق له)الحمزاوي، 

 (.148-146ص 

يتبين من وجهة نظر الحمزاوي في إشكالية األصالة والحداثة في حقيقتها وكما عبر عنها، أنها مسألة 

منزلته العلمية الحديثة والجديدة عن  تخصص؛ إذ إن املصطلح الحديث البد له في األخير أن يعود إلى

العرب، أي أننا أمام ثالث معادالت أساسية للتفكير املصطلحي: "املصطلح = التراث، الحضارة = رصيد 

 (. 13، ص 1995مصطلحي كمي، وكيفي، الحضارة = مثاقفة مفتوحة " )الحمزاوي، 

 :سابعا: املصطلح اللساني والحاسوب

م وبغض النظر عن حقوله "اإلفادة من قدرات الحاسب السريعة، يحاول علم املصطلح بشكل عا

وال سيما في مجاالت إدخال البيانات واسترجاعها وخزنها وفرزها. وقد شهدت املصطلحية في السنوات األخيرة 

ثورة إلكترونية مكنت املصطلحية من معالجة بيانات علم املصطلح الحاسوبي من خالل خزن هذه البيانات 

فغيرت هذه املعالجات طرائق املصطلحيين في عدد من املجاالت كاملدونات اللغوية، وأسهم في هذه  وإدخالها،

التطورات املصطلحية عدد من العوامل منها: استعمال علم املصطلح، وتطبيقات خاصة في علم اللغة، 

 وعلم اللغة الحاسوبي. 

بنجاح، في مجال معالجة  وقد استخدم الحاسب االلكتروني في مجاالت اللسانيات العربية

النصوص اللغوية بالحاسب االلكتروني وتحليلها صوتيا وصرفيا، ودالليا وإحصائيا. أما في مجال بنوك 

املصطلحات فيتوفر مثال بنك الكلمات واملصطلحات في معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، وبنك 

العاملي للمواصالت السلكية الالسلكية."  املصطلحات السلكية والالسلكية التابع ملشروع تعريب االتحاد

 ( . 52، ص 1985)القاسمي، 

وإجماال، فإن الوسائط التكنولوجية ضرورية لتطوير علم املصطلح اللساني وإحصائه وحفظه 

سهلة لسد الحاجة. ليكون الهدف من ذلك توسيع عملية استغالل إلكترونيا ما يجعل قضية استرجاعه 

د اللغوية مكان الجذاذات والكتب الصفراء، وهذا سيساعد، بال شك، في رصد الحاسوب واستبدال املراص

 حركة املصطلحات وتطورها وتوحيدها. 

 ثامنا: مشكالت املصطلح اللساني: 

إن الصراع بين دعاة املحافظين ودعاة التجديد جعل املصطلح اللساني في فوض ى مصطلحية منها: 

ي انتقائها والتحري عنها، ومشكلة تعدد التسميات للمفهوم الفوض ى في وضع املصطلحات، وعدم الدقة ف

الواحد، وضعف الداللة وتدني مستوى الدقة العلمية في اختيار املصطلح الالزم سواء كان ترجمة أو 

تعريبا." فهو فعال يعيش حالة عدم االستقرار ورغم ذلك لن ينفعنا الحديث عن مظاهر هذا االضطراب 
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تعددة في محاولة إليجاد الحلول الحقيقية التي تنتشل املصطلحات باختالف دون أن نذكر أسبابه امل

 (. 20، ص 2010تخصصها من البذخ املصطلحي إلى بر األمان" )زفنكي، 

تنطلق اإلشكالية املعرفية في الدرس اللساني من املصطلح، الذي يمثل وحده اإلشكال األساس في 

ساني الذي يدخل في املعرفة اإلنسانية. فاللسانيات "تعاني أساسا الطرح املعرفي العام فما بالك بالدرس الل

ما تعانيه العلوم املقترضة من مشكالت تتصل بوضع ثمرات الدرس األجنبي في متناول الباحثين العرب 

كوضع ثمرات العلوم في متناول الباحثين، من حيث اللغة واألسلوب والطرق املنهجية، فاللسانيات تعاني 

 (.34، ص 2008لما جديدا نسبيا عند األجانب أنفسهم" )قدور، من كونها ع

واستنادا إلى ما تقدم طرحه، هناك نوعان من املشكالت التي تتعلق عموما باملصطلح اللساني دون 

سائر املشكالت اللسانية: أولها، عام يشمل املصطلح العلمي العربي املحدث، وثانيها، خاص باملصطلح 

 ت املصطلحية بشكل عام فهي. اللساني، وأهم املشكال 

 . تعدد واضعي املصطلحات في الوطن العربي .1

 . عدم االتفاق على منهجية محددة عند وضع املصطلح.2

  . غیاب فعالية جهات التنسيق العربية 3

 أما املشكالت التي تخص املصطلح اللساني وحده فتعود إلى:

 املؤتمرات اللسانية وتداخلها مما يحدث بلبلة وتشتتا .كثرة املصطلحات املتداولة في الكتب والدوريات و  .1

اتصاف املصطلحات اللسانية بسبب طبيعتها اللغوية والثقافية بالكثير من الخصائص األجنبية التي  .2

 تناقض املواضعة العربية للغوية والثقافية مما يزيد من االختالف حولها.

لها في الدراسات املختلفة وال سيما الدوريات . اضطراب داللة املصطلحات اللسانية بسبب استعما3 

 استعماال مترخصا ال يراعي حدودها املتعارف عليها عند أهل االختصاص.

وبعدها  اتساع املجال املعرفي الذي تنتمي إليها املصطلحات اللسانية وما يفرضه تعددها واختالفها .4

 عن مركز االختصاص في اللغة. 

حاتها مقارنة بالتقدم الذي يحسب للمصطلح العلمي في العربية، إذ . حداثة اللسانيات ومصطل5

  مض ى عليه نحو قرن ونصف من الوجود والتوظيف.

وأوضح مثال على الفوض ى التي تعصف باملصطلح اللساني، هو عنوان هذا العلم أي "اللسانيات 

"linguisticثة وعشرين مصطلحا منها:" فقه "، فقد بلغت املصطلحات املعربة أو املترجمة لهذا املصطلح ثال

اللغة، علم اللغة، علم اللسان، الفلسفة اللغوية، األلسنية، علم اللغويات الحديث، اللغويات، الدراسات 

، ص 1985، اللسانيات وغيرها" )دوسوسير، اللغوية الحديثة، علم اللغة العام، علم اللغة العام الحديث

10 .) 

التقوقع في معالجة اإلشكال املصطلحي، والتباس املفاهيم أدت نتائج الفوض ى املصطلحية إلى 

اللسانية. فاملصطلح اللساني عالمة لغوية، كان من املفروض أن تؤسس عن طريقه نظرية لسانية عربية 

تطور من خاللها البحوث العربية اللغوية "غير أن الدراسات اللسانية العربية، وهي التي حفلت به عن طريق 
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ي تضاربات وذلك بحكم العشوائية التي وقعت فيها أثناء اختيار املصطلحات املناسبة للتعبير الترجمة تاهت ف

عن املفاهيم املقصودة وكذا التردد بين اعتماد التراث أو تجاوزه في تناولها. فحدث نوع من التوفيق الشبيه 

رتباك موحٍّ في توظيفها" بالتلفيق خاصة عند الذين لم يأتوا إليها من باب الدراسة كما أسفر ذلك عن ا

ومن نماذج ذلك االضطراب نجد على سبيل الذكر ال الحصر مصطلح  19،ص 2010)مقران، 

Metalanguage ما وراء اللغة، ما بعد اللغة، اللغة الواصفة، اللغة الشارحة، ميتا لغة، ومصطلح :

(semiology الذي تعددت مقابالته العربية: علم العالقات، السيميولوجيا ) علم السيمياء، الرموزية، علم ،

 الداللة اللفظية، علم العالمات، علم الرموز، سيمياء. 

املقابالت العربية للمصطلح األجنبي الواحد ناتج عن تعدد هذا التعدد للمصطلح اللساني، بتعدد 

ين الجهات التي تضع هذه املقابالت، وذلك على غرار تعدد الوسائل املتبعة في وضع املصطلح، وتبا

 الفونيمات العربية املقابلة للفونيمات األجنبية.

 :تاسعا: اضطراب داللة املصطلح اللساني

الداللة هي غاية أي باحث أو لغوي، أو مصطلحي، فداللة املصطلح ومعناه أخطر من لفظه؛ لذلك 

ية العامة، وجب أن تكون محددة بدقة ومضبوطة، وأول ما يجب االعتناء به هو التفريق بين الداللة اللغو 

والداللة االصطالحية الخاصة، حتى ال يحدث التباس أو خلط في ذهن املتلقي أو من يستخدم املصطلح. 

ومن أمثلة فوض ى داللة املصطلح اللساني استخدام املترجمين عند ترجمة املصطلح األجنبي جملة أو أكثر 

األجنبي الذي  تيجة ذلك بقاء اللفظللتعبير عنه بدل استخدام كلمة أو تركيب إضافي أو وصفي؛ فتكون ن

( الذي عرب وترجم بـِ synchronyلفظ )يرافقه اللفظ العربي املعرب في االستعمال، ومن األمثلة على ذلك 

( الذي عرب وترجم بـِ acousticسيكروني، متزامن، تزامني، وصفي، متعاصر، آني، ثابت، مستقر، أفقي ، و )

 ات الفيزيائي، اللسانيات السمعية.: علم األصوات السمعي، علم األصو 

املختلفة، ومكتب تنسيق التعريب، لضبط لقد بذلت جهود كبيرة من طرف املجامع اللغوية 

املصطلح وإعداده وتقييسه وتوحيده، إال أن هذه الجهود فشلت في تأدية الدور املنوط بها؛ بسبب غياب 

 قترحة لضبط االصطالح.النظري للقضية املصطلحية، وعفوية املنهجيات املالتمثل 

إن املصطلحات اللسانية العربية التي ساعد على رسوخها العرف والتقليد والفيض  وخالصة القول:

الغزير الوافد من املصطلحات اللسانية الحديثة التي تختلف اختالفا بّينا عن املصطلحات التراثية، 

تقدم، والباحث في عاملنا العربي، واملحاضر في أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الدارس األكاديمي املبتدئ وامل

الجامعة، واملترجم الذي يطمح في ترسيخ هذا الحقل في لغتنا العربية، نظرا ملا تعانيه من مشاكل ترتبط 

 بالنقل والترجمة من جهة، وبطريقة توظيفها واستعمالها من جهة ثانية.

ية بالخارج، فنشأت لديهم رغبة صادقة بهذا العلم كثيرون، ممن عادوا من البعثات الدراسمسك ت

في نقل األبحاث في هذا الحقل إلى العربية، غير أن املصطلح اللساني وترجمته شكال عقبة تحول دون تحقيق 

املترجم يواجه صعوبة كبيرة في ترجمة النصوص اللسانية إلى اللغة العربية؛ لذا ظل هذا العلم بكل ف ذلك.
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املكتبات األجنبية عدا كتبٍّ قليلة قام بتأليفها أو ترجمتها كتاب عرب ما كتب فيه أو جزء منه حبيس 

 ومقاالت متفرقة تظهر في بعض املجالت العربية ذات املستوى املرموق.

 خاتمة

إن الوضع املصطلحي في الوطن العربي وضع متأزم يحتاج إلى بذل مجهودات ضخمة في املصطلح 

االصطالحية لم تستثن مجاال من املجاالت، بسبب تراجع الفرد اللساني أو غيره من املصطلحات. فالفوض ى 

أو الباحث العربي عن االختراع أو االكتشاف، واالستعاضة عنها بالترجمة كونها أقصر السبل وأبسطها. 

وتتضح، بذلك، الحاجة املاسة في لغتنا العربية إلى الدراسات املعمقة في املصطلح اللساني، وبناء معجم 

 في اللسانيات بمختلف فروعها وأقسامها، وهذا من أجل تحقيق األهداف اآلتية:متخصص موحد 

والغموض  توحيد املصطلح في الوطن العربي بمختلف أقطاره )املشرقية واملغربية(، حتى نقض ي على اللبس .1

 في حقل اللسانيات، وحتى يسهل لنا تعريب مصطلحات هذا العلم. 

 باللسانيات العربية. يدان هذا العلم، ومحاولة خلق ما يعرف تسهيل الكتابة باللغة العربية في م  .2

أجل توحيد لغة استعمال هذا العلم في الندوات واملؤتمرات وامللتقيات التي تجرى في الوطن العربي؛ من   .3

 تثبيت الرؤى واألهداف واملصطلحات .

دت في بيئتها، ثم وفدت إلى الوطن إثراء العربية بآثار الفكر اإلنساني وإبداعه بإنتاج معادالت ملفاهيم ول  .4

 وجودها وهويتها على الصعيد العاملي لكن لم يتحقق لها مكان في لغتنا بعد.  العربي محققة

 توصيات:

التأني في عملية وضع املصطلح، وعدم التسرع، وعلى األخص في املصطلحات التي تتميز بنوع من الضبط  -1

 لبناء. الداللي، كي يتم تفادي مشكلة الترادف غير ا

 استعمال املصطلح مع غض الطرف عن بعض نقائصه؛ ألن التداول يفرض املصطلح فيساعد في شيوعه. -2

البعد عن الذاتية ومحاولة تقبل اآلخر والتعايش معه، واالبتعاد عن تضخيم الذات التي كانت من أبرز  .3

 ال مصطلح واحد.أسباب فوض ى املصطلح، فال ينظر كل باحث بعين األفضلية ملصطلحه وإنما استعم

املصطلحات التي تنتجها املجامع والهيئات الفاعلة في ميدان املصطلح، فال تبقى معاجمها  توظيف مختلف .4

 االصطالحية حبيسة األدراج والرفوف في املكتبات.

املبادرة إلى إنشاء جمعية علمية تعنى باملصطلح اللساني وقضاياه، ومحاولة ضبط املجهودات، ووضع خطة  .5

 ركة بين الدول في الوطن العربيعمل مشت

االختيار بين البدائل وتصحيح املقابالت املضللة أو استبعادها لذا يجب دراسة السبل العملية الكفيلة  .6

بتوحيد املصطلح اللساني في الوطن العربي بعد القيام بحصر املقابالت املوجودة عن طريق الحاسب اآللي 

هو املصطلح املوص ى به من سلطة أو هيئة موثوق بها، وكذلك وتحديد أيهما يكون: املصطلح املفضل: و 

املقابل الراسخ للمصطلحات املقترضة من حقول رسخت في اللغة العربية واللسانيات وانتشرت وتوسعت 

بحكم التوظيف واالستعمال، واملصطلح املجاز: وهو املصطلح املقبول باعتباره مرادفا للمصطلح املفضل، 

صطلح املرفوض من سلطة أو هيئة موثوق بها وينبغي تجنبه، و البديل: وهو املصطلح واملستهجن: وهو امل
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بين املستهجن واملقبول، وهي مصطلحات ليست سيئة ولكن ال حاجة والبد من إسقاطها تدريجيا )هليل،  

  (.322 -321، ص 1987

 قائمة املراجع:

 ( 2009ابن خلدون، عبد الرحمن ،) الجوزي للطبع والنشر والتوزيع، ، دار ابن مقدمة ابن خلدون

 القاهرة، مصر.

 ( 1963ابن فارس، أحمد )،تحقيق: مصطفى الشومي،  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كالمها

 مؤسسة بدران للطباعة والنشر، لبنان.

 ( 1988ابن منظور،)دار صادر، بيروت.2، ج لسان العرب ، 

 ( 2005استيتية، سمير شريف،)عالم الكتب الحديث، األردن.جال والوظيفة واملنهجاللسانيات امل ، 

 ( 1869البستاني، بطرس ، )بيروت، لبنان.1، دار الكتب العلمية، ج قطر  املحيط ، 

 ( 2012البوشيخي، شاهد،)دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة.دراسات مصطلحية ، 

 ( قضية التعري1998البوشيخي، عز الدين" ،) "منشورات كلية ف في الدراسات املصطلحية الحديثة

 ، وجدة. 8سلسلة ندوات و مناظرات  24رقم  اآلداب والعلوم اإلنسانية

 ( 1996التهانوي، محمد علي ،)ترجمة، جورج زيناتي، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،

 مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان. 

 ( 2008التواتي، بن التواتي،) دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر.مفاهيم في علم اللسان ، 

 ( االصطالح مصادره ومشاكله وطرق تولیده"، 1996جبر، يحيى عبد الرؤوف" ،)ع مجلة اللسان العربي ،

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، الدار -، جامعة الدول العربية، 36

 كة املغربية.البيضاء، اململ

 ( 1999الجرجاني، الشريف ،)مركز التراث ألبحاث الحاسب اآللي ، مكتبة املعجم والغريب التعريفات ،

 واملصطلحات، األردن.

 ( 1990الجوهري، إسماعيل بن حماد ،)تحقيق، أحمد عبد الغفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،

 عطار، دار العلم للماليين، بيروت. 

 دار غريب للطباعة، القاهرة.األسس اللغوية لعلم املصطلح(، 1993ود فهمي )حجازي، محم ، 

 ( مصطلحات إبراهيم بن مراد اللسانية في املعجم املوحد ملصطلحات 2014حجبار، راضية" ،)

، مخبر الدراسات اللغوية في الجزائر 2-3، ملتق  وطني حول املصطلح واملصطلحية 2اللسانيات"، ج 

 . 2014ئر ، تيزي وزو، الجزا

 ( إشكالية املصطلح اللساني الحديث" 2008الحسني، عبد الكبير" ،) مجلة الكترونية شبكة النبأ

.     موقع 2008، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، الرباط، املعلوماتية

   https://bit.ly/2RD8vGe  املجلة: 
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 ( إشكالية املصطلح إشكاليات"، 1999الحمزاوي محمد رشاد" ،)البحرين.2، ع مجلة العلوم اإلنسانية ، 

 ( 1986الحمزاوي، محمد رشاد ،)دار الغرب اإلسالمي، بيروت.العربية والحداثة أو الفصاحة فصاحات ، 

 ( املصطلحية العربية املعاصرة سبل تطويرها وتوحيدها"، 1995الحمزاوي، محمد رشاد" ،) مجلة اللسان

 ، مكتب تنسيق التعريب الرباط.  39، ،ع العربي

 ( 2003حیادرة ، مصطفی طاهر ،) اقع املصطلح اللغوي من قضايا املصطلح اللغوي الكتاب األول و

 ، عالم الكتب الحديث األردن.العربي قديما وحديثا

 ( 2007خليل، إبراهيم ،)ردن.، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األ في اللسانيات ونحو النص 

 ( 1985دوسوسير،  فرديناند ،)ترجمة، صالح قرمادي، الدار العربية للكتاب، دروس في األلسنية العامة ،

 تونس.

  ،)تحقيق: طه جابر فیاض  العلواني، 1، ج املحصول في علم أصول الفقهالرازي، فخر الدين )د. ت،

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.  

 ( 2010زفنكي، صافية،)منشورات وزارة املناهج املصطلحية مشكالتها التطبيقية ونهج معالجتها ،

 الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب.

 ( املصطلحية واملعجم التقني"، ترجمة، محمد حسن عبد العزيز، 1996ساجر، ج. س" ،) مجلة اللسان

 ، مكتب تنسيق التعريب الرباط.42، ع العربي

 ( الحركة املعجمية بمكتب تنسيق التعريب"، 1998سماعنة، جواد حسني" ،)46، ع مجلة اللسان العربي 

 ، مكتب تنسيق التعريب الرباط.

 ( ترجمة املصطلح اللساني إلى اللغة العربية، أزمة تمثل املفاهيم أم موضة 2017شريط، مسعود" ،)

 الجزائر.  -منغاست، معهد اآلداب واللغات باملركز الجامعي لت12، ع مجلة إشكاالتاختالف"؟ 

 ( 1999عبد الرحمن، طه ،) املركز الثقافي القول الفلسفي کتاب املفهوم والتأثيل 2فقه الفلسفة ،

 العربي، الدار البيضاء، اململكة املغربية.

 ( 2004العلوي، شفيقة ،)أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، محاضرات في املدارس اللسانية املعاصرة ،

 لبنان.

 مجلة اللسان العربي(،"النظرية العامة لوضع املصطلحات وتوحيدها وتوثيقها"، 1980لي )القاسمي، ع ،

 ، مكتب تنسيق التعريب الرباط.18ع  

 ( املعجم العربية املتخصصة ومساهمتها في ترجمة ونقل التكنولوجيا"، 1985القاسمي، علي" ،) مجلة

 ، مكتب تنسيق التعريب، الرباط.25، ع اللسان العربي

 مكتبة لبنان ناشرون، علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية(، 2008اسمي، علي )الق ،

 بيروت، لبنان.
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 ( مبادئ اللسانيات، ط 2008قدور، أحمد محمود ،)دار الفكر.3 ، 

 ( املصطلح اللساني العربي بين الترجمة والتعريب"، 2018قليعي، إيمان" ،)41، ع مجلة اللغة العربية ،

 الجزائر.

 ( 1992الكاشاني، عبد الرزاق ،)تحقيق، عبد العالي شاهين، دار املنار، معجم اصطالحات الصوفية ،

 القاهرة، مصر.

 ( 2011لعبيدي، بو عبد هللا ،)دار األمل للطباعة والنشر مدخل إلى علم املصطلح واملصطلحية ،

 والتوزيع، الجزائر.

 ( املعجم الوسيط، مكتبة2004مجمع اللغة العربية ،)  .الشروق الدولية، مصر 

 ( اصطالح املصطلح في اللغة العربية"، مجلة املصطلح، ع 2002مرتاض، عبد الجليل" ،)تحليلية  مخبر،  1

 .إحصائية في العلوم اإلنسانية

 ( 1986املسدي، عبد السالم ،)الدار العربية للكتاب، تونس. 2، ط التفكير اللساني في الحضارة العربية ، 

 مؤسسات عبد الكريم بن عبد هللا للنشر والتوزيع املصطلح النقدي(، 1994لسالم )املسدي، عبد ا ،

 ،تونس.

 ( 1989املسدي، عبد السالم وآخرون ،) تأسيس القضية االصطالحية، املؤسسة الوطنية للترجمة و

 ، بيت الحكمة تونس.التحقيق والدراسات

  ،الدار العربية للكتاب، تونس، ملصطلحقاموس اللسانيات مع مقدمة في علم ااملسدي، عبد السالم ،

1984. 

 ( علم املصطلحات وبنوك املعطيات"، 1987املسعودي، ليلى" ،)مكتب 28، ع  مجلة اللسان العربي ،

 تنسيق التعريب الرباط.

 ( 2007مقران، يوسف ،)دار مؤسسة رسالن املصطلح اللساني املترجم مدخل نظري إلى املصطلحات ،

 زيع، سوريا دمشق.للطباعة والنشر والتو 

 ( الدرس املصطلحي واللسانيات" 2010مقران، يوسف"،)األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،

 ، الجزائر.4ع 

 ( دور املصطلحات في اللسانيات دراسة ابستيمولوجية ،أطروحة لنيل الدكتوراه، 2011مقران، يوسف ،)

 جامعة تيزي وزو، الجزائر. 

 ( 2005مومن، أحمد ،) دار الفكر، الجزائر. 2، ط اللسانيات النشأة والتطور ، 

 ( 2013امليساوي، خليفة ،)دار األمان، املغرب.املصطلح اللساني وتأسيس املفهوم ، 

 ( 1987هلیل، محمد حلمي ،)وقائع ندوة دراسة تقويمية لحصيلة املصطلح اللساني في الوطن العربي ،

 الغرب االسالمي، بيروت.تقدم اللسانيات في األقطار العربية، دار 
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 ( املصطلح الصوتي بين التعريب والترجمة"، 1993هليل، محمد حلمي" ،) 21مجلة اللسان العربي، ع  ،

 مكتب تنسيق التعريب الرباط.

 ( 2004اليعبودي، خالد ،)اقع العمل املصطلحي  ، دار ما بعد الحداثة، املغرب: الرباط.املصطلحية وو

 ( 2006اليعبودي، خالد ،)يات توليد املصطلح وبناء املعاجم اللسانية الثنائية واملتعددة اللغاتآل ،

 منشورات ما بعد الحداثة، فاس، اململكة املغربية.
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 تأثير العوملة الثقافية في تعليم العربية للناطقين بلغات أجنبية

The Effect of Cultural Globalization on Teaching Arabic to Non-native Speakers 

 د. السيد محمد السيد جاد  

Dr. Assayed Mohammad Assayed Gad Allaah 

 محاضر ومدرب مادة القدرات )القسم اللفظي( / اململكة العربية السعودية

Abilities lecturer and trainer (verbal section)/ Saudi Arabia 

elsayedgadallah9@gmail.com 

 امللخص:

بيان  هذا البحث املوسوم بـ)تأثير العوملة الثقافية في تعليم العربية للناطقين بلغات أجنبية( استهدف

حقيقة العوملة الثقافية نشأة وآليات وأدوات، وتوضيح أضرار العوملة الثقافية في مجال تعليم العربية 

طقين بغيرها، ومحاولة التصدي للعوملة الثقافية وتقديم حلول ملشكالتها وتأثيراتها السلبية، واقتراح للنا

 .وسائل لالستفادة من العوملة القافية

يكتسب هذا البحث أهميته من أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ ملا في ذلك من نشر ثقافة 

ي ورسالة اإلسالم الخالدة، عالوة على كون يواجه خطر العوملة الذي العرب وارتباط ذلك بالدين اإلسالم

 .يهدد كيان اللغة واملجتمعات في ثقافتها وهويتها

انطلق الباحث من الفرضيات القائلة بأن اللغة العربية هي مفتاح العلوم، واالهتمام بها واجب ثقافي 

م أسباب انتشارها وذيوع ثقافة العرب واملسلمين وحضاري وديني، وأن تعليم العربية للناطقين بغيرها من أه

واكتساب أنصار لهم ولقضاياهم في العالم، عالوة على كون العوملة الثقافية تمثل تهديًدا كبيًرا للعربية 

 .والهوية العربية اإلسالمية

ومن أجل تحقيق أهداف البحث ومراميه استند الباحث إلى املنهجي الوصفي التحليلي الذي يرصد 

 تفسيرها وتحليلها؛ بغية الوصول إلى نتائج موضوعية مقيسة تتسم بالثبات والعلمية، وقد ا
ً

لظواهر؛ محاوال

استعان الباحث ببعض املناهج األخرى كاملنهج التاريخي الذي اقتضته بعض جزئيات الدراسة في رصد بداية 

 .ظهور ظاهرة ما ونشأتها وتطورها

ائج؛ لعل أهمها: أن الهيمنة واالستقطاب العاملي ألقى بظالله وقد توصل البحث إلى مجموعة من النت

القاتمة على اللغة العربية التي صارت تابعة للغات أخرى؛ كاإلنجليزية التي ال بد من إتقانها إلتمام الصفقات، 

 عالوة على املعامالت الدولية، إلى جانب مواجهة سوق العمل واحتياجاته.

التي أهمها: ال بد من صياغة سياسية لغوية عربية تعمل على  كما اتخذ البحث بعض التوصيات

 صيانة العربية في الداخل ونشرها وذيوعها في الخارج.

 تعليم العربية لغير الناطقين بها. –الثقافة  –العوملة الكلمات املفتاحية: 

 

mailto:elsayedgadallah9@gmail.com
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Abstract: 

The study aimed to clarify the reality of cultural globalisation, its origin, mechanisms tools 

and problems in the field of teaching Arabic to non-native speakers, how to face cultural 

globalisation and provide solutions to its problems and negative effects, and suggest ways to 

benefit from cultural globalisation. The importance of the study lies in the importance of 

teaching Arabic non-native speakers due to its importance in spreading Arab culture and its 

relation to Islam and its eternal message and the fact that it faces the threat of globalisation 

that threatens the entity and culture of language and societies.  

The hypothesis of the study represents that Arabic is the key to science. protecting it 

represents a cultural, civil and religious duty and teaching it to non-native speakers helps to 

spreading the Muslim Arab culture and gaining supporters to them. Moreover, cultural 

globalisation represents an ultimate threat to Arab and Islamic identity. 

To achieve the objectives of the study, the researcher adopted the analytical-descriptive 

approach which monitors, explain and analyse the phenomena to achieve objective and stable 

results, besides the historical approach to monitor the emergence and development of the 

phenomenon.  

The study concluded that the hegemony of globalization negatively affected the Arabic 

language as a dependent on other languages such as English which must be mastered to 

accomplish the global transactions and cope with the needs of the workplace.  

The study recommended the importance of formulating an Arabic linguistic policy to 

preserve Arabic at home and spread it abroad. 

Key words: globalization – culture - Teaching Arabic to Non-native Speakers. 

 مقدمة:

م، 2021ال شك أن العالم تغير كثيًرا عن املاض ي، بل عن قبل مائة سنة من اآلن في وقتنا الحاضر عام 

العلمية، والطفرة الكبيرة في الوسائل واآلليات وصرنا نحيا في عصر املنجزات الحضارية والنقالت النوعية 

ا؛ ومن ثم فإن هذا البحر الهادر من  ا إذا ذهبت إلى أن العالم يتغير يوميًّ
ً
والتقنيات، بل لن أكون مبالغ

املعلومات واأللفاظ الجديدة والطرائق املبتكرة في التعبير ستنعكس بال شك على اللغات العريقة املرتبطة 

 سيما العربية التي ارتبطت بكتاب هللا الخالد القرآن الكريم وما يمثله من لغة أصيلة رصينة بتاريخ حافل، ال

ال تخالطها العجمة، وال تشوبها الهجنة؛ تلك اللغة التي جعلها القرآن لغة مقدسة نزل بها الوحي والذكر 

لخالدة عبر تاريخها الحكيم على قلب أشرف املرسلين بلسان عربي مبين؛ فعملت هذه اللغة العظيمة ا
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الطويل على إثراء حضارة اإلسالم، وتبوأت مكانة عالية سامقة بين اللغات؛ بوصفها لغة بيانية حضارية 

 .دينية؛ وها هي تي اآلن يتحدث بها حول العالم ما يزيد على مليار مسلم

ب ولغاتها؛ وهو وقد ظهر خطر عظيم يتهدد الهويات في العالم كله؛ ذلك الخطر املحدق بثقافات الشعو 

العوملة الثقافية التي تريد أن تصهر املجتمعات بلغاتها وثقافتها في بوتقة واحدة، تمثل ثقافة الغرب ولغته 

وهويته، وال يخفى على أحد ما نراه اليوم في مجتمعاتنا املعاصرة من تغريب وغربة، عالوة على رياح التغيير 

 .ة واألصالة تحت وطأة ضربات املعاصرة املتتاليةالتي صارت تعصف بالثوابت، وتقض مضجع الهوي

وملا كانت اللغة تعني الهوية، وتحمل في طياتها بذور الثقافة، فإن الغلبة االقتصادية والسياسية 

والعسكرية ستعني بال شك غلبة اللسان وسيطرته وانتشاره بين األمم؛ وهذا الذي تواجهه العربية اليوم 

هم، وصاروا تابعين لقوى العظمى، فإن هذا قد انعكس بدوره على لغتهم بعدما ضعف العرب وذهبت ريح

العظيمة التي صارت تتلقى الضربات املتوالية على مستويات مختلفة؛ سواء في نظامها املعجمي الداللي، أم 

النحوي التركيبي، أم الصوتي والصرفي، وال يخفى على أحد ما تعانيه العربية اليوم من إهمال وازدراء 

لكثيرين من أبنائها الذين فتنتهم الثقافة الغربية، عالوة على احتياجات سوق العمل؛ تلك السوق التي تعلي ا

من شأن اللغات األجنبية، عالوة على مهارات استعمال التقنيات الحديثة على حساب العربية التي صار 

ا في مجتمعات مستغربة متفرنجة فقدت طريقها القويم، 
ً
ولم ينفعها املاض ي وال الحديث بها مضحك

 .الحاضر، وما عادت تستشرف املستقبل

وملا كان تعليم العربية للناطقين بغيرها من أهم انتشارها وقوتها وصحوتها، عالوة على كونه تعليم 

وتثقيف، ال تعليم فقط؛ فال شك أن دارس العربية ال يستطيع أن يفصلها عن ثقافة العرب وتاريخها 

نماط معايشهم عبر العصور؛ فتعلم اللغة أو اكتسابها ال ينفصل بأي حال من األحوال وعاداتهم وميولهم وأ

عن ثقافة أمة تلك اللغة وتاريخها، بل إن تعلم لغة ما ال يستقيم إال بفهم عقلية أولئك القوم وحضارتهم 

 .وثقافتهم ونظرة للكون والحياة

دًيا كبيًرا أمام تعليم العربية للناطقين بغيرها؛ وفي هذا البحث أتناول العوملة الثقافية بوصفها تمثل تح

في محاولة جادة رصينة للوقوف على أبعاد هذا التحدي، ومناقشته بطريقة علمية موضوعية؛ ومن ثم 

محاولة تقديم حلول ومقترحات من شأنها أن تزيل آثار هذا التحدي الكبير، وقد قسمت البحث إلى مقدمة 

ثة مباحث، املبحث األول بعنوان: العوملة اإلطار املفاهيمي والنشأة، املبحث وخاتمة يضمان بين دفتيهما ثال

الثاني: اآلثار السلبية للعوملة في تعليم العربية للناطقين بغيرها، املبحث الثالث بعنوان: االستفادة من 

 .العوملة وتجنب آثارها السلبية، وفي النهاية فهرس املصادر واملراجع

: أهمية الدرا
ً

 :سةأوال

 :األهمية النظرية ()أ

يكتسب هذا البحث أهميته من أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ ملا في ذلك من نشر ثقافة 

العرب وارتباط ذلك بالدين اإلسالمي ورسالة اإلسالم الخالدة، عالوة على كون يواجه خطر العوملة الذي 

 .تهايهدد كيان اللغة واملجتمعات في ثقافتها وهوي
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 :األهمية العملية ()ب

 ومقترحات ملواجهة ظاهرة العوملة الثقافية 
ً

يكتسب هذا البحث أهمية عملية؛ كونه يقدم حلوال

اللغوية، والتصدي آلثارها السلبية، ووضع آلية للتعامل معها، يستطيع من خاللها القائمون على مجال 

 .وملة وتجنب شرهاتعليم العربية للناطقين بغيرها االستفادة من خير الع

 :ثانًيا: فرضيات الدراسة

 :انطلق الباحث من عدة فرضيات؛ لعل أهمها

 .اللغة العربية هي مفتاح العلوم، واالهتمام بها واجب ثقافي وحضاري وديني -

تعليم العربية للناطقين بغيرها من أهم أسباب انتشارها وذيوع ثقافة العرب واملسلمين واكتساب  -

 .اياهم في العالمأنصار لهم ولقض

 .العوملة الثقافية تمثل تهديًدا كبيًرا للعربية والهوية العربية اإلسالمية -

 .للعوملة الثقافية أضرار وأخطار جمة في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها -

ا: مشكلة الدراسة
ً
 :ثالث

ا على فرض  ا وعسكريًّ ا واقتصاديًّ نمط معين من الثقافة يمثلها تعمل الدول الغربية املهيمنة سياسيًّ

ويمثل رؤيتها للحياة؛ وهي بذلك تهدد الثقافات والحضارات األخرى التي هي أقدم منها وأعرق وأكثر أصالة 

ونفًعا للبشرية عبر العصور، وأمام تلك املوجة العاتية تلقت العربية ضربات عدة جعلتها تترنح تحت معاول 

جودها بعد أن فقدت كثيًرا من مقوماته؛ ومن هنا كان لزاًما التصدي التغيير والتغريب، وصارت مهددة في و 

لتلك الظاهرة املتوحشة ومحاولة تفنيدها وإيجاد حلول ملواجهتها؛ فكانت هذه الظاهرة التي تعنى في األساس 

 .بمواجهة العوملة الثقافية فيما يخص تعليم العربية للناطقين بغيرها

 :رابًعا: أسئلة الدراسة

 رئيًسا مفادهتثير م
ً

 :شكلة الدراسة سؤاال

 ما اآلثار السلبية املترتبة على العوملة الثقافية واللغوية في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها؟ -

 :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية؛ هي

 ما العوملة الثقافية؟ -

 كيف يمكن التصدي لها وآلثارها السلبية؟ -

 آليات وحلول يمكن من خالل االستفادة من العوملة الثقافية؟هل هناك  -

 :خامًسا: منهج الدراسة

 تفسيرها وتحليلها؛ بغية 
ً

استند الباحث على املنهج الوصفي التحليلي الذي يرصد الظواهر؛ محاوال

خرى الوصول إلى نتائج موضوعية مقيسة تتسم بالثبات والعلمية، وقد استعان الباحث ببعض املناهج األ 

 .كاملنهج التاريخي الذي اقتضته بعض جزئيات الدراسة في رصد بداية ظهور ظاهرة ما ونشأتها وتطورها

 :سادًسا: أهداف الدراسة

 :ترمي الدراسة إلى تحقيق بعض األهداف التي أهمها
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 .بيان حقيقة العوملة الثقافية نشأة وآليات وأدوات -

 .عليم العربية للناطقين بغيرهاتوضيح أضرار العوملة الثقافية في مجال ت -

 .محاولة التصدي للعوملة الثقافية وتقديم حلول ملشكالتها وتأثيراتها السلبية -

 .اقتراح وسائل لالستفادة من العوملة القافية -

 :سابًعا: الدراسات السابقة

أن هناك هناك الكثير من الدراسات السابقة التي تناولت العوملة من خالل متغيرات مختلفة، كما 

دراسات أخرى تناولت الثقافة، على أن الذي يعنينا في هذا املقام هو الدراسات التي تناولت العوملة الثقافية 

 :وتأثيراتها في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وها هي تي بعض تلكم الدراسات

 :م(2018دراسة الربابعة ) •

اللغة العربية للناطقين بغيرها(، للباحث: إبراهيم حسن الربابعة، وقد بعنوان: )العوملة وأثرها في تعليم 

استهدفت الدراسة استشراف آفاق جديدة للبحث في ظاهرة العوملة وأثرها في تعليم العربية للناطقين 

ى، بغيرها، وتناولت الدراسة مفهوم العوملة ونشأتها واستعراض واقع اللغة العربية ومكانتها بين اللغات األخر 

 .والتحديات التي تواجهها، إلى جانب رصد تجليات العوملة وأثرها في تعليم العربية للناطقين بغيرها

 :دراسة ديدوح، وبوعزي )دت( •

بعنوان: تعليمية اللغة العربية للناطقين بغيرها على ضوء عوملة مناهج تعليمية اللغات ثنائية العقد 

استهدفت الدراسة وضع معايير لصياغة مناهج تربوية مالئمة متعلم( نموذًجا، وقد -الديداكتيكي )معلم

 .لدارس ي العربية من غير الناطقين بها في ظل ما تفرضه العوملة من تحديات

 :التعليق على الدراسات السابقة

يؤكد الباحث استفادته من الدراسات السابقة التي مهدت له الطريق، وجعلته يصل بسهولة ويسر إلى 

قت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الكالم على العوملة مفهوًما ونشأة، بيد أن أهدافه، وقد تال

الدراسة الحالية قدمت تصوًرا لطبيعة العوملة بوصفها تحدًيا لتعليم العربية لغير الناطقين بها، عالوة على 

 .الظاهرة تقديم حلول ومقترحات من شأنها أن تزيل تلك اآلثار السلبية التي خلفتها تلك

ا: مصطلحات الدراسة
ً
 :ثامن

هناك عدة مصطلحات كثيرة الدوران في البحث والتكرار، سيحاول الباحث إلقاء الضوء عليها لبيان 

 :مقاصدها وكشف غوامضها، وأهم تلك املصطلحات

 :العوملة •

اركة في الفعل العوملة مشتقة من العالم بفتح الالم على وزن )فوعلة(، على أن صيغة )فوعل( تفيد املش

(؛ ومن ثم ففيها إيحاء بالرغبة في جعل اتجاه ما أو فكرة 241، ص 4م، ج 1988عند إرادة الغلبة )سيبويه، 

ذائعة شائعة؛ فتعم العالم كلها بالغلبة والتفوق والنفوذ، وهي تعني تحويل العالم كله إلى قرية صغيرة؛ 

يح الهيمنة والسيطرة للقوى العاملية التي توجه فتسوده أفكار بعينها، وتعمه معامالت معينة؛ بما يت

 .(1579، ص 2م، ج 2008االقتصاد والسياسات بما يخدم مصالحها ونمط معيشتها وثقافتها )عمر، 
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 :الثقافة •

الثقافة مصطلح حادث جديد أيًضا كالعوملة لم تعرفه العربية في عصورها األولى، بيد أنه مأخوذ من 

قاف أداة تسوية الرماح؛  مادة )ث، ق، ف( التي تعني ِ
ّ
الفطنة والحذق واملهارة، وهي في األصل مأخوذة من الث

كأن الشخص املثقف قد تشذبت وتهذبت أخالقه وطباعه واستوى وتم تمامه؛ كالرمح الذي تعالجه الثقاف 

 .(49م، ص 1999)الرازي، 

رة للعقل وتهذيب للطباع ونمو ( تعني كل ما فيه استناcultureومن هذا املنطلق اللغوي صارت الثقافة )

للنقد، وتتشكل ثقافة أي أمة من خالل تجاربها وخبراتها وظروف بيئتها؛ سواء أكانت بيئة مدنية أم بدوية أم 

 (.158م، ص 1974غير ذلك )العاليلي، 

 املبحث األول: العوملة اإلطار املفاهيمي والنشأة

؛ لكونهم نظروا إلى أنواعها؛ فتفرقت بهم السبل؛ وجد الباحثون صعوبة كبيرة في تحديد مفهوم العوملة

حتى إن عالم السياسة األمريكي جيمس روزيناو ذهب إلى أن تحديد مفهوم واحد للعوملة من الصعوبة 

بمكان، وال يطيقه إنسان؛ لتنوعها، وتعدد مستوياتها، وأن تعدد تعريفاتها مرده اختالف زوايا النظر والتناول 

ا للعوملة قدمه رونالد روبرتسون مفاده أن العوملة 60م، ص 1998)ياسين،  (، ونرى تعريًفا عريًقا كالسيكيًّ

تعني تقريب املسافات والثقافات بوعي، ويرى أنتوني جيدنز أن العوملة طور من أطوار الحداثة فيها عالقات 

ما هو داخلي  اجتماعيه مكثفه وتالحم وتداخل بين الداخل والخارج؛ وهو بذلك يرى ذوبان الحدود بين

 .(562م، ص 2009وخارجي  )املنصور، 

( أن العوملة تعني التداخل الظاهر بين االجتماع واالقتصاد 43م، ص 1999ويرى عبد هللا وآخرون ) 

 .والسياسة والتصرفات دون أي اعتبار للحدود السياسية التي تفصل بين الدول 

املعيش ي والثقافي في العالم؛ بغية السيطرة على  على أن العوملة تظل في رأيي اتجاًها يرى توحيد النمط

 .العالم وإخضاع العالم كله وإيقاعه في التبعية

على الرغم من أن مفهوم العوملة ُيَعّد مفهوًما جديًدا فرضته وسائل االتصال، والطفرة الصناعية 

م له شق سياس ي عسكري، الحضارية التي قربت املسافات ال سيما إبان الحربين العامليتين، فإن هذا املفهو 

وشق ثقافي معرفي، أما األول فهو قديم ضارب في التاريخ يعود إلى بدايات اإلمبراطوريات العظمى األولى التي 

حلم أباطرتها بالسيطرة على العالم تحت راية واحدة، وامتالك األرض بمن عليها وفرض نمط واحد من 

ًرا كونه يمثل أباطرة العالم القديم الذين سعوا تلك العيش، وها هو ذا اإلسكندر املقدوني يرمقنا شز 

 جبابرة أو أباطرة العالم الحديث الذي 
ً

املساعي االحتكارية، في حين يلوح هتلر النازي بصليبه املعقوف ممثال

أرادوا السيطرة على العالم وتركيعه أمام ترسانة أسلحتهم الجبارة العمالقة.. على أن العوملة قد تجلت 

الت غير الرسمية والتنسيق مؤخًرا ب داية من الحربين العظميين بشقها الثقافي الحضاري الذي يعني قوة الّصِ

ولّية )عمر،  بكات الدَّ
َّ
ى بالش  .(1579، ص 2م، ج 2008بين املصالح املختلفة لألفراد والجماعات فيما ُيسمَّ

تفكك االتحاد السوفيتي، وسيطرة على أن االستقطاب بلغ مداه، وتبلورت النظرة األحادية املهيمنة إثر 

املعسكر الغربي الرأسمالي على االقتصاد العاملي، وتوجيهه مجريات األحداث، وانقسم الناس بين مؤيد 
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ومعارض لهذا االتجاه الجديد، على أن الحذر والترقب ظل سيد املوقف، على أننا إذا أردنا أن نكون منصفين 

ة؛ فقد ظهر من تجلياتها استعمال اآلالت التي سهلت الحياه فيجب أيضا أن نذكر الوجه الحسن للعومل

وقربت البعيد، وال تخفى على أحد تلك النقلة النوعية التي حدثت في اآلالت والوسائل العلمية الحديثة 

واإللكترونية التي دخلت في كل مجاالت الحياة؛ سواء في الحرب أم السلم، وسواء في الطب أم الهندسة أم 

 .عالوة على االتصال بين الناسالتعليم، 

على املستوى العلمي والتقني تطورت اآلالت، بل وصل الناس إلى الكواكب األخرى، ومن الناحية 

رعت الغواصات والطائرات بدون طيار والراجمات والصواريخ 
ُ
ا عظيًما؛ فاخت

ً
العسكرية بلغ التطور مبلغ

رض كأنها بالفعل قرية صغيرة؛ فال يحتاج الطالب إلى عابرة القارات، ومن ناحية العلم والتعليم صارت األ 

الخروج من بيته ليتلقى العلم و يحصل على أعلى الشهادات وهو في بيته ال يغادر حجرته و يستطيع أن يطلع 

على املكتبات العاملية واملوسوعات و فهارس املكتبات الدولية في كل مكان، كما أن العوملة قد غيرت الحياة 

ض؛ وصار الناس قادرين على اإلنجاز في أوقات وجيزة قليلة متالحقة، لكن العاقل من يفهم وغيرت األر 

طبيعة هذا الزمان وطبيعة أدواته ويستطيع أن يستفيد مما حوله ويستغل تلك األدوات ملصلحته، ومصلحة 

 .وطنه وأمته ورسالته

 عن مسالة الحريات وأنها 
ً

حريات شكلية؛ فإن القوى العظمى على أن العوملة في الحقيقة تثير سؤاال

تطرح خيارات محدودة نختار منها، ونظن أننا نمارس حرية الرأي وحرية االختيار، ولكن في الحقيقة هي 

خيارات محددة سلًفا؛ سواء من حيث األدوات التكنولوجية أم وسائل التواصل أم املنابر اإلعالمية املختلفة 

ا ندور في فلك األدوات التي يقدمونها والوسائل التي ينتجونها؛ فنحن هنا وهناك؛ إذن هي حرية شكلية؛ ألنن

مجبرون على استعمال هذه األدوات وتلك الوسائل في هذا اإلطار الضيق الذي ال نستطيع أن نحيد عنه أو 

 .أن نجد من الوسائل ما يناسبنا ويمكننا التحكم به

افات وابتكار أدوات حديثة متطورة تقنيه تساعد وعلى الرغم من الفوائد الجمة للعوملة في تقريب املس

على إنجاز األعمال وتحصيل العلوم في املجاالت كافة، فإن استعمال هذه األدوات الحضارية له وجه آخر 

مظلم يتمثل في التبعية الفكرية للثقافة العاملية السائدة، وزوال الحواجز بين الثقافات املختلفة؛ تلك 

هويات والقيم والتقاليد والعادات بين الدول، وتحفظ لها كيانها واستقاللها الثقافات التي تميز ال

 .وخصوصيتها ورسالتها اإلنسانية

ومن نافلة القول الكالم على التأثيرات التي تحدثها العوملة في اللغة في خضم اختالط الثقافات وسيطرة 

ا من التعبيرات ستسود وت
ً
غيب أنماط أخرى، و يالحظ املتابعون بعضها على بعض، وال شك أن هناك أنماط

أن اللغة نفسها تبدأ في التغير والتحول والتحور؛ فتنطمس معاملها ويغيب شكلها املتعارف عليه، وتصبح 

مثل الشفرات التعبيرية أو اللغات العاملية التي تمثلها قواعد األلعاب الرياضية التي يعرفها الجميع، وكذلك 

ا عن املشاعر يشترك فيه جميع الناس على اختالف لغاتهم وبلدانهم، إن اللغة في املوسيقى التي تمثل تعبيرً 

عصر العوملة معرضة ألن تكون لغة عاملية تفقد خصوصيتها، وتفقد طبيعتها بفعل املفردات الوافدة عليها، 

ليست بمعزل  إلى جانب التراكيب التي تخل بنظامها التركيبي الذي يحفظ لها كيانها، كما أن الصيغ الصرفية



 الجزء األول                                                        تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي  158

عن هذا التحول الذي سيطرأ؛ فنجد كثيًرا من الصيغ الجديدة التي تظهر وتنتشر بين الناس؛ وهي عبارة عن 

صيغ منحوتة تحمل من الدالالت التعبيرية الكثير، لكنها بعيدة عن اللغة وعن طبيعتها، وعن أنظمتها 

 .املعجمي والصرفي والتركيبي

ا في ظل العوملة، وال يخفي على أحد أن هذه الوسائل لها قدرة لوسائل االتصال الحديثة تأثير  كبير جدًّ

كبيرة على اإلقناع وقلب الحقائق، وليست قضية الهنود الحمر منا ببعيد الذين أظهرتهم السينما األمريكية 

بمظهر الهمج الرعاع السفاحين آكلي لحوم البشر، يعتدون على البيض املتحضرين، على الرغم من أن 

هنود الحمر هم أصحاب األرض األصليين وأصحاب القضية املنسية املظلومين، كما أنه ال يخفى على أحد ال

ى بها، ولكنها 
َ
 واملسرح والتلفاز فيما تقدمه من نماذج بشرية املفترض أنها نماذج مميزة ُيحتذ

ً
دور السينما مثال

والتهتك، وربما اإللحاد في بعض املواقف وفي يشوبها شوائب أخالقية كثيرة؛ مثل: اإلدمان واالنحالل والعري 

بعض الظروف، وتبدو هذه النماذج محببة إلى النفس تميل إليها وتتوحد معها قلوب املشاهدين؛ ومن هنا 

يأتي الخطر على السواد األعظم من املتابعين من أبناء األمة الذين يتأثرون بال شك بهذه النماذج و يحاكونها 

عمى دون بصيرة ودون دراية؛ ومن هنا يتجلى الخطر الكبير للعوملة واقتحامها املجتمعات ويقلدونها تقليًدا أ

 .وتدميرها الثقافات وتدمير الخصوصية وضياع الهوية

وإذا ما قسنا على مسالة الهنود الحمر، فلنا أن نتخيل كم من حقيقة انقلبت، وكم من حق ضاع، وكم 

ارة واألدوات التي تمتلك ذلك السحر األسود من التأثير في من تاريخ انطمس في ظل هذه الوسائل الجب

 .النفوس واإلقناع زوًرا وبهتاًنا

أما العوملة الثقافية التي نحن بصددها، فهي ظاهرة جديدة ظهرت مع الطفرات العلمية والصناعية 

زق، املعاصرة، وظهرت بوصفها حقيقة فرضت نفسها خالل التسعينيات من القرن املاض ي )عبد الرا

(، وتعني قيام قوى عظمى بفرض ثقافتها وقيمها ونمط معيشتها على اآلخرين؛ مستعينة في 74م، ص 1999

تحقيق تلك الغاية بالوسائل االقتصادية والسياسية والعسكرية، وعبر االستقطاب الثقافي وإخضاع 

ا يناسب توجه تلك العقول واألفكار، وجذب الخبرات والكفاءات، وشراء املثقفين وجعلهم يعزفون لحنً 

 .(568م، 2009القوى املهيمنة )املنصور، 

% من العناصر التي تتحرك في الشبكة العنكبوتية هي باللغة اإلنجليزية، وأن 90ويكفي أن نعلم أن 

% من األفالم املتلفزة 70% من االتصاالت الدولية عبر الهاتف تجري باإلنجليزية، وأن أكثر من 85

% من برامج اإلذاعات في العالم كله باإلنجليزية؛ لكي نقف على خطر هذه 65زية، وأن والسينمائية باإلنجلي

 .(43م، ص 2002الظاهرة املتوحشة )بشر،

ولكي نكون صادقين مع أنفسنا فلسنا وحدنا في أمتنا العربية واإلسالمية الذين نتصدى لهذا االتجاه 

سكسوني األمريكي، بل هناك دول أخرى معنا تقاوم املهيمن الذي يمثل الثقافة الغربية في شقها األنجلو 

هذا االتجاه؛ منها فرنسا على سبيل املثال في أوربة رفضت هيمنة هذه الثقافة األمريكية، واتخذت من 

 .(110-109م، ص 2007اإلجراءات والخطوات ما يضمن لثقافتها ولغتها البقاء والصمود واملواجهة )أمين، 
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ا بالشعوب والذي أريد أن أقوله في ه
ً
ذا الصدد إن العوملة الثقافية هي أشد أنواع العوملة خطًرا وفتك

واملجتمعات واألمم؛ ذلك أن االستعمار واالستكبار العاملي استبدل باآللة العسكرية واألساطيل والغزو 

فرَّغ األمم من ثقافتها وتر 
ُ
اثها، تصبح املسلح املباشر مسالة اإلخضاع الفكري واالختراق الثقافي؛ فعندما ت

طيعة مثل ريشة مهيب الريح تتقاذفها الرياح سهلة منقادة، يمكن السيطرة عليها وصبغها بأي صبغة جديدة 

 وقولبتها في أي قالب جديد مختلف.

 املبحث الثاني: اآلثار السلبية للعوملة في تعليم العربية للناطقين بغيرها

ن بغيرها هو مجال أصيل عند العرب؛  فالنحو العربي بداية أقول: إن مجال تعليم اللغة العربية للناطقي

أو تعليمية اللغة العربية أو الدرس اللغوي العربي منذ نشأته بعد التوسع في الفتوحات اإلسالمية واختالط 

العرب بالعجم وما فعله أبو األسود الدؤلي من نقط بعض الحروف، ثم توالت الضوابط والقواعد من 

ء بعدهما حتى يومنا هذا؛ وهي ضوابط وقواعد في حقيقتها موجهة لغير العرب من الخليل وسيبويه ومن جا

العجم واملستعربين الذين يريدون أن يقفوا على حقيقة هذه اللغة، وعلى أنظمتها املختلفة؛ من معجمي 

وصوتي وصرفي وتركيبي؛ يريدون أن يتعلموا هذه اللغة من خالل الضوابط والقواعد التي وضعها علماء 

العربية من خالل منهج وصفي في بدايته ال يتحرى التعليل والتكلف والخياالت واالفتراضات، وال شك أن 

هؤالء املتعلمين مستعربون في األساس؛ ومن ثم فإنني أذهب أن الدرس اللغوي العربي منذ نشأته موجه لغير 

بغيرها هي درس أصيل عند العرب منذ العرب أو للمستعربين؛ وهذا يعني أن تعليمية اللغة العربية للناطقين 

 .القدم، ثم تطورت أدواتها ومنهجياتها عبر العصور بتغير األحوال واملقتضيات والدواعي في كل زمان ومكان

ظلت العربية تؤدي دورها الحضاري الثقافي عبر العصور حتى اصطدمت باالستعمار الذي كان هدفه 

ية بمحو اللغة العربية و زعزعت كيانها الراسخ في نفوس العرب األساس ي هو تحطيم الهوية العربية اإلسالم

وتهوين أو تقليل شأنها وغرس النظرة الدونية في نفوس العرب للغتهم العظيمة الخالدة؛ في محاولة من 

؛ بوصفها لغة الحياة اليومية ولغة 
ً

االستعمار إلحالل لغته األجنبية الوافدة محل العربية تعلًما واستعماال

ل واقتناص الفرص، فتتنحى العربية وتندثر وتتوارى في الظل، كما أن هناك دعوات هدامة كثيرة العم

  -في رأييه السقيم–معادية للعربية، وليس وليم ويلمور منا ببعيد؛ ذلك الذي دعا إلى هجر العربية؛ ألنها 

ت دعوات الستعمال تمثل مضيعة لوقت الدارسين العرب، وال يستفيدون منها شيًئا عملًيا، كما ظهر 

العاميات وأن تحل محل الفصحى في االستعماالت كافة؛ سواء لالستعمال اليومي في لغة الحياه اليومية أم 

 .(329م، ص 1978في االستعمال العلمي الثقافي )موس ى، 

 :وهناك عدة آثار للعوملة في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها يمكن إجمالها على النحو اآلتي

 :تراط مؤسسات تعليم العربية إجادة املعلم لغة أجنبية وسيطة كاإلنجليزيةاش .1

من املظاهر السيئة واآلثار السلبية املترتبة على العوملة وانعكاسها على تعليم اللغة العربية لغير 

 وقل
ً

 وجهال
ً

ة حيلة الناطقين بها مسالة استعمال لغة وسيط؛ كاإلنجليزية في تدريس اللغة العربية؛ استسهاال

ونقًصا في مهارات التدريس؛ فيستخدم املعلم اإلنجليزية لتبسيط القواعد وشرح املفردات وبيان الصيغ، 

عالوة على توصيل املعلومات للتالميذ والطالب؛ فقد انتشرت في اآلونة األخيرة اشتراط املراكز التعليمية 
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ا  واملنصات والجامعات التي تعنى بتدريس العربية لغير الناطقين بها بأن يكون املعلم ملًما إملاًما جيًدا جدًّ

باإلنجليزية أو بأي لغة أخرى وسيطة؛ ألنهم يضعون في اعتبارهم أنه ال بد أن يستعين بتلك اللغة الوسيطة 

ا في تلقي العربية بهذه اللغة  في توصيل املعلومات والشرح للطالب؛ وهي ظاهرة سلبية تؤثر تأثيًرا سيًئا جدًّ

ألن الطالب يظل يفكر بتلك اللغة الوسيطة، وال يستطيع أن يربط بين املعنى واللفظ أو بين الوسيطة؛ 

ا مباشًرا إال إذا استعمل لغة وسيطة؛ وبهذا الشكل يظل دائًما في احتياج إلى لغة أخرى 
ً
الدال واملدلول ربط

 .أو محادثة... وهكذاتربط بينه وبين العربية؛ تعبيًرا أو كتابة وتحريًرا أو نطًقا أو استماًعا 

 :انتشار ظاهرة الفرانكو آراب .2

من الظواهر السلبية التي صاحبت العوملة وأدواتها الحضارية التقنية انتشار الفرانكو آراب أو كتابة 

اللغة العربية بحروف التينية أو بحروف أجنبية، انتشرت هذه الظاهرة وذاعت على مواقع التواصل 

وتويتر وغير ذلك، ثم انتقلت إلى قاعات الدرس؛ فانتشرت بين الطالب األعاجم االجتماعي؛ مثل: الفيس بوك 

الذين يتعلمون اللغة العربية السيما في املستويات األولى؛ وال شك أن لهذا تأثير سلبي خطير في الكتابة 

ابة، العربية والخط العربي الذي ال يستطيع الطالب أن يتصوره أو يقع في مخيلته فيستحضره عند الكت

 .وربما يصاحبه هذا الخلل مدة كبيرة من حياته الدراسية، وربما ال يزول

 :كتابة الالفتات باللغة األجنبية أو الفرانكوآراب .3

قد يبدو للوهلة األولى أن كتابة الالفتات في الشوارع؛ مثل: الفتات املحالت واملتاجر باللغة األجنبية 

بالفرانكوآراب غير مرتبط بتعليم العربية لغير الناطقين بها، لكن  سواء اإلنجليزية أم غيرها، وكذلك كتابتها

في الحقيقة هذا ينعكس عليهم أيًضا؛ ألنهم يأتون من بالدهم إلى الدول العربية؛ راغبين في ممارسة اللغة، 

مي، وفي االحتكاك الحقيقي بالعرب؛ فإذ بهم يفاجؤون بأنهم قد ذهبوا إلى بالد أخرى غير عربية، لسانه أعج

 .وشوارعها

 :لغة الصحافة واإلعالم .4

أثرت العوملة أيًضا في لغة الصحافة واإلعالم؛ فصارت اللغة قريبة إلى اللغات األجنبية؛ فيها كثير من 

التراكيب والعبارات امللتوية، وفيها الكثير والكثير من العجمة، ومن األلفاظ الدخيلة، ومن األساليب التي 

 من
ً

هم وغفلة؛ وهذا أيًضا ينعكس على األعاجم في تلقيهم العربية في بلداننا؛ ألن وضعها املترجمون جهال

 .الكثيرين منهم يقرؤون ويتابعون تلك الوسائل

 :الضعف اللغوي واملنهجي لدى معلمي اللغة العربية .5

 قد يبدو هذا غريًبا ال سيما أن هؤالء املعلمين لغتهم األم هي العربية، لكن تزول هذه الغرابة وهذا

العجب إذا تذكرنا أن هؤالء املعلمين إنما هم في الحقيقة يدرسون العربية كغيرهم وأن لغتهم األم هي العامية 

التي بها يتواصلون ويفكرون؛ فنجدهم ضعفاء في اللغة العربية الفصيحة، ال يستطيعون التوسع فيها وال 

ة قراءة صحيحة سليمة، و عالوة على ذلك التعمق، بل ال يستطيع الكثير منهم أن يقرأ فقرة باللغة العربي

فهم يفتقرون بشدة إلى املنهجيات السليمة املناسبة لهذا النوع من التعليم؛ فتعليم العربية للعرب يختلف 

عن تعليمها لغيرهم، وقد ضعف هؤالء في العربية إنما هو ناجم عن تشتتهم في عصر العوملة من خالل هجمة 
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تصال التي استغرقتهم وسدت عليهم أقطارهم وحجبت عنهم الكثير والكثير من اللغات األجنبية ووسائل اال

 .األصالة والرصانة

 :قصير املجامع اللغوية واإلعالم العربيت .6

ال يخفى على أحد في هذا الزمان الذي سيطرت فيه العوملة ما تعانيه اللغات كافة من اقتحام الدخيل 

الدخيل ظاهرة قديمة؛ فإنها في هذا العصر الحاضر صارت كبيرة في منظومتها املعجمية، وعلى الرغم من أن 

ا وفاحشة؛ وهذا يستلزم جهوًدا مضاعفة جبارة من املجامع التي تعمل على تعريب هذه املصطلحات؛  جدًّ

سواء بالترجمة أم بتعريبها؛ بأن تضفي عليها صبغة تناسب املنظومة العربية الصوتية والصيغ الصرفية، 

ي الحقيقة تسير ببطء شديد في هذه املسألة واملخرجات تظل حبيسة الكتب واألدراج؛ ألن لكن املجامع ف

املجامع تحتاج أيًضا إلى جهود اإلعالم الذي يستخدم هذه املفردات الجديدة في املجتمع؛ فاملجامع واإلعالم 

نا نقدم لهم من حيث ال ندري هما جناحا التعريب؛ وهنا يأتي التأثير في تعليم العربية لغير الناطقين بها؛ فإن

 وجبة دسمة من الدخيل الذي يؤثر في منظومة العربية وفي مفرداتها ونظامها الصوتي واملعجمي.

 املبحث الثالث: االستفادة من العوملة وتجنب آثارها السلبية

ن العاقل على الرغم من اآلثار السلبية الكثيرة ظاهرة العوملة الثقافية، فإنها ال تخلو من فوائد، وإ

اللبيب يمكنه أن يطوع هذه العوملة ملصلحته، وأن يستفيد منها وأن يتجنب آثارها السلبية، إن العوملة قد 

أتاحت لتعليم العربية للناطقين بغيرها سرعة التواصل واالتصال وتلقي الدورات والدروس عبر اإلنترنت، 

ات املتخصصة؛ مثل: مسك، وهذا ما لم يكن ومن خالل البرمجيات املختلفة؛ مثل: سكايب وزوم، والتطبيق

متوافًرا من قبل؛ إذن هذه الوسائل العوملية سهلت على الدارسين الكثير، وجعلتهم يتلقون العلم و يمارسون 

اللغة وهم في بالدهم في بيوتهم وفي حجراتهم الخاصة، كما أنها أتاحت لهم التواصل مع العرب في بلدانهم 

واصل االجتماعي؛ مثل: فيسبوك وتويتر، وممارسة اللغة في اعلى مستوياتها، ومعرفة املختلفة على مواقع الت

الثقافة العربية، وكيفيه التعبير من خالل لغة حقيقية حية؛ إذ يظل هناك فارق وبون شاسع بين تعلم 

 .اللغة وممارسة اللغة

م العربية للناطقين بغيرها، وفي السطور اآلتية أقدم رويتي الخاصة للتعامل مع العوملة في مجال تعلي

عالوة على تجنب آثارها السيئة؛ فيتضوع الدارسون عطر وردها، ويتجنبون وخز أشواكها، أقول وباهلل 

 :التوفيق: هذه مجموعة من الخطوات أو اإلجراءات التي تحقق هذه الغاية

: إعداد املعلمين والطالب للتعامل مع األدوات العصرية
ً

 :أوال

ان أن تعتني املراكز واملؤسسات التي تدّرِس العربية لغير الناطقين بها بإعداد معلم من األهمية بمك

مناسب لعصر العوملة؛ من خالل دورات تدريبية على استخدام األدوات الحديثة التكنولوجية؛ مثل: 

ات؛ مثل: السبورة اإللكترونية والقلم اإللكتروني واملاسح الضوئي...الخ، والتعامل مع البرمجيات واملنص

 
ً

زووم وسكايب، وكيفيه التشارك والتفاعل على هذه املنصات، وكيفيه مشاركه الصور واملستندات؛ فبدال

من تركيزهم في قبول املعلم على الناحية األكاديمية التي تجعلهم قاصرين بشدة في اختبارات القبول من 

ون هذا هو توجههم واهتمامهم؛ ألن الناحية الناحية التكنولوجية والفنية والتربوية والعملية، ال بد أن يك
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التربوية والفنية والتكنولوجية أهم بكثير من اهتمامهم بالناحية األكاديمية وكأنهم يطلبون معلًما لتدريس 

العربية للعرب! وملا كان التعليم ذا طرفين يتمثالن في املعلم واملتعلم؛ فاألمر ليس مقصوًرا على إعداد املعلم 

هذه األدوات الحديثة، بل ينبغي للطالب قبل أن يشرع في تعلم العربية على أيدي متخصصين ليتعامل مع 

ا باستعمال هذه األدوات العصرية الحديثة؛ كي يستطيع أن يحقق الفائدة املرجوة  .أن يكون ملمًّ

 :ثانًيا: ضرورة وضع الدول العربية سياسية لغوية مشتركة

بل هي لسان حالها، تعبر عنهم؛ سواء في قوتهم أم ضعفهم، اللغة ليست بعيدة عن سياسة الدول، 

وتعكس توجههم وتعامالتهم الداخلية والخارجية، وتكشف بجالء عن موضعهم من العالم؛ ومن ثم فإن 

ذيوع العربية وانتشارها وتحقيقها النجاح املطلوب في مجال التعليمية ال بد أن يرتبط بسياسة لغوية عامة 

ا الدول العربية أو الدول الناطقة بالعربية، وتشمل هذه السياسة االتفاق على مشتركة تجتمع عليه

التعامالت الخارجية مع الدول األخرى أن تكون باللغة العربية؛ فلماذا ال بد أن نتعامل مع اآلخرين بلغتهم؛ 

نية أم كذا أو كذا، بل ال تلك اللغة األجنبية؛ سواء أكانت تلك اللغة األجنبية اإلنجليزية أم الفرنسية أم األملا

كما -بد أن يتعامل معنا أي طرف بلغتنا العربية، أيًضا من الضروري سّن القوانين والتشريعات التي تمنع 

وتجّرِم كتابه الفتات ولوحات اإلعالنات في  -فعلت فرنسا وغيرها من الدول التي تريد أن تحافظ على هويتها

كَتب بعربية سليمة صحيحة الشوارع وفي املحال التجارية وفي األ 
ُ
ماكن العامة بغير العربية، بل ال بد أن ت

فصيحة، وعلى الدول التي تأتيها العمالة الخارجية من كل حدب وصوب أن تجعل من شروط العمل لديها 

ا من دول  إملام العامل األجنبي بالعربية الفصيحة؛ وهذا ليس بدعة وليس شيًئا جديًدا غريًبا؛ فكثير جدًّ

لم اشترطت إجادة لغتها إجادة تامة قبل دخول أراضيها؛ حتى إن أملانية تشترط في الطبيب األجنبي أن العا

يكون ملًما باألملانية بفروعها اللهجية؛ كي يمكنه العمل على أراضيها؛ ومن ثم فعلى الزعماء والرؤساء والقادة 

بية في املحافل واملجالس الدولية، وعلى وممثلي السياسات واألنظمة العربية في العالم أن يتحدثوا بالعر 

اآلخرين أن يحاولوا فهم لغتنا؛ إما بالترجمة أو بتعلمها، لكن لغتنا ليست هي الضعيفة التي تتوارى وراء 

الُحُجب، ونستخدم نحن لغة أخرى للتواصل مع اآلخرين، ومن السياسة اللغوية أيًضا أن تدعم املناهج 

السياسات العربية؛ فال يكون هناك انفصال بين املناهج وبين التوجهات التعليمية التوجهات العربية و 

 .السياسية العامة والرسالة الحضارية لبالدنا وأمتنا

ا: التعاون بين املجامع واإلعالم
ً
 :ثالث

ال يخفى على أحد التطور العلمي الكبير املشهود في هذا العصر الحديث عصر العوملة عصر املنجزات 

حقة والطفرات والنقالت النوعية الكبيرة املتوالية واملتابعة؛ إن العالم يتغير بشكل مستمر العلمية املتال 

ا؛ وهذا يمثل عبًئا كبيًرا جسيًما  ا وهذا التغير تصحبه ألفاظ حضارية جديدة تدخل اللغات كافة يوميًّ يوميًّ

في العمل، فإنهم يحتاجون إلى  على املجامع اللغوية التي تتصدى للتعريب والترجمة، وعلى الرغم من بطئهم

جهود اإلعالم الذي يتلقى هذه املخرجات واملنجزات واأللفاظ التي يقرونها أو يصغونها من خالل الترجمة، 

أو التغيير بالتعريب ويستعملها اإلعالم في برامجه ونشراته اإلخبارية، وفي الدراما املتلفزة والسينما، 

معها الناس في التلفاز واملذياع والسينما وعلى ألسنة املثقفين، لم يجدوا ويتداولها املثقفون؛ حتى إذا ما س
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بأًسا في استعمالها، بل استساغتها الذائقة اللغوية العامة، ولم تعد حبيسة األدراج واألرفف واملكتبات، 

 لغوًيا يتداولها املثقفون في مجالسهم الخاصة بوصفها نوًعا من الترف الفكري الذي يمثل في الحقيقة ان
ً

عزاال

ا  .وثقافيًّ

 :رابًعا: التعليم عن بعد واستراتيجيات التعلم

إن التعليم عن بعد أصبح ضرورة ال تفرضها وال تقتضيها العوملة وحدها، بل يفرضها أيًضا تغير العالم 

التعليمي بعد الوباء األخير جائحة كورونا؛ فقد اتجهت املؤسسات كافة في العالم؛ سواء التعليمي منها أم غير 

إلى التعامل عن بعد وإتمام الصفقات عن بعد وتلقى العلم والدورات عن بعد؛ ومن ثم فعلينا أن نبحث عن 

االستراتيجيات التعليمية التي تناسب هذه الحال الجديدة التي في الوقت نفسه تناسب طبيعة اللغة وطبيعة 

 للتعليم العربية ومناهجها املوجهة لغير الناطقين بها؛ فنختار من ا
ً

الستراتيجيات التعليمية ما يصمم أصال

عن بعد تلك الفصول االفتراضية غير الواقعية؛ فال نستعمل من االستراتيجيات ما يصلح في التعليم 

 .الواقعي وجًها لوجه، في حين ال يصلح للتعلم عن بعد

 :خامًسا: اللغة العصرية والعوملة

ميسورة؛ يمكن للجميع أن يتعلمها ويفهمها في يسر  إن العوملة تقتض ي استعمال لغة وسيطة سهلة

وسهولة؛ هي لغة قريبة املأخذ بعيدة عن املحلية واللهجات العربية القديمة قبل اإلسالم في العصور 

الجاهلية، بل هي لغة سهلة بعيدة عن عصور سابقة وأنماط معيشية بدوية، أو تمثل مرحلة حضارية في 

تي لم يعد لها وجود اآلن، وال يهم أحد أن يعرفها، أو أن يتعلمها؛ ألنها ال تضيف تاريخ العرب؛ تلك املراحل ال

إليه جديًدا، أو ال تكسبه شيًئا، بل ترهقه وتثقل كاهله بكلمات كثيرة ومترادفات وفيرة للش يء الواحد؛ تلك 

ق، وال تهم الدارس اللغة التي أصبحت تهم املختصين في فقه اللغة وعلم اللغة أو العاملين في حقل التحقي

األجنبي الذي يريد أن يفهم العرب، و يتعامل معهم و يستطيع أن يدرك ثقافتهم، وأن يقرأ ويفهم الكتب 

 العربية في هذه الحياة العصرية مع هذا الجيل املعاصر.

 خاتمة:

، وحاول أن يقدم تناول البحث العوملة الثقافية وتأثيراتها الضارة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

مقترحات من شأنها أن تجنب هذا املجال تلك األضرار، وأن يكون هناك استفادة من الجوانب املضيئة من 

 .العوملة، أو من جانبها املشرق... وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، واتخذ بعض التوصيات

: النتائج
ً

 :أوال

 :ن إجمالها على النحو اآلتيتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج التي يمك

كان تعريف العوملة عسيًرا على الباحثين؛ لنظرتهم إلى أنواعها ال إلى حقيقتها ومفهومها؛ فتنوعت  -

 .التعريفات وتعددت الرؤى وزوايا التناول، بيد أنها تعنى في مجملة الهيمنة وفرط النمط الواحد

َعّد العوملة اللغوية والثقافية من أخطر ما ي -
ُ
واجه مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها؛ ملا فيها من ت

طمس للهوية، واإلخالل الكبير بأنظمة اللغة؛ سواء الصوتي أم الصرفي أم املعجمي الداللي أم التركيبي 

 .التقعيدي
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أسهم التطور التقني املتسارع في إغراق اللغة العربية بمئات وآالف األلفاظ الدخيلة التي تؤثر بال  -

 .على بنيتها ونظامها، وتهددها في هويتهاشك 

الهيمنة واالستقطاب العاملي ألقى بظالله القاتمة على اللغة العربية التي صارت تابعة للغات أخرى؛  -

كاإلنجليزية التي ال بد من إتقانها إلتمام الصفقات، عالوة على املعامالت الدولية، إلى جانب مواجهة سوق 

 .العمل واحتياجاته

ت العوملة في مستوى معلمي اللغة العربية الذين صاروا يتأثرون باللغات الجنبية والثقافات أثر  -

 .الوافدة؛ ما انعكس أيًضا على املجال نفسه بالسلب

هناك تقصير كبير في التعريب والترجمة من قبل املجامع اللغوية العربية؛ فال تستطيع تلك املجامع  -

 .املنهمر من ألفاظ الحضارةبكل جهودها أن تواجه هذا السيل 

غياب التنسيق بين املجامع اللغوية واإلعالم أثر في مخرجات املجامع، وجعلها تظل حبيسة األدراج  -

 .واألرفف يتعاطاها الخاصة في مجالسهم

ا في تعليم العربية للناطقين بغيرها، وجعل الدارس  -
ً
انتشار اإلنجليزية والفرانكو آراب أثر تأثيًرا بليغ

 .يرسخ في ذهنه شكل الحرف العربي ال

استعمال لغة وسيطة في تعليم العربية انعكاس من انعكاسات العوملة ال يأتي بخير على تعليم  -

ا
ً
 .العربية للناطقين بغيرها، بل يظل الدارس يدور في دائرة اللغة الوسيطة وال يستطيع لها انفكاك

عليم العربية للناطقين بغيرها، ال سيما في ظل العوملة إن كثيًرا من استراتيجيات التعليم ال تناسب ت -

 .وأدواتها التي اقتضت التعليم عن بعد

 :ثانًيا: التوصيات

في التخلص من اآلثار السلبية  -فيما يظن-اتخذ الباحث بعض التوصيات التي من شأنها أن تسهم 

 :ما يأتي للعوملة في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها؛ وأهم تلك التوصيات

 .ضرورة املعلمين والطالب للتعامل مع األدوات العصرية -

ضرورة تخلي مؤسسات تعليم العربية عن شروط العمق األكاديمي في املعلم على حساب الفنيات  -

 .والخبرات التربوية والتقنية

عها في ال بد من صياغة سياسية لغوية عربية تعمل على صيانة العربية في الداخل ونشرها وذيو  -

 .الخارج

يجب تنسيق التعاون بين املجامع اللغوية واإلعالم بما يضمن أن تذيع وتنشر منجزاتها ومخرجاتها،  -

 .وال تظل حبيسة األدراج

االهتمام بلغة وسيطة فصيحة بعيدة عن اللهجات القديمة والحديثة تتحاش ى الغريب الوعر،  -

 .مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها وتتوخى السهل املباشر؛ كي تكون لغة معتمدة في

 قائمة املراجع:

 ( اإلعالم والعوملة، ط2007أمين، رضا عبد الواحد :)دار الفجر، القاهرة1م ،. 
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 ( اللغة العربية بين العوربة والعوملة، مجلة مجمع اللغة العربية، املجلد2002بشر، كمال :)(96) م. 

 ( 1988سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر :)مكتبة 3الكتاب، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، طم ،

 .الخانجي، القاهرة

 ( العوملة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها، مجلة عالم الفكر، املجلد 1999عبد الرازق عبد هللا :)م

 .(2) (، ديسمبر، العدد28)

 ( العوملة هيمنة منفردة في املجا1999عبد هللا، إسماعيل صبري وآخرون :)الت االقتصادية والسياسية م

 .والفكرية، )دط(، دار جهاد، القاهرة

 ( مختار الصحاح في اللغة والعلوم، ط1974العاليلي، عبد هللا :)دار الحضارة، بيروت4م ،. 

 ( معجم اللغة العربية املعاصرة، ط2008عمر، أحمد مختار :)عالم الكتب، القاهرة1م ،. 

 ( العومل2009املنصور، عبد العزيز :)ة والخيارات العربية املستقبلية، مجلة جامعة دمشق للعلوم م

 .(2) (، العدد25االقتصادية والقانونية، املجلد )

 ( عالم الكتب، القاهرة1978موس ى، سعد ،)م(: تاريخ التربية والتعليم، )دط. 

 ( شباط288م(: مفهوم العوملة، مجلة املستقبل العربي، العدد )1998ياسين، السيد ،). 
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 في جدلية العالقة بين اللغة والسياسة

Dialectic of the relationship between language and politics 

 د. شاهر إسماعيل الشاهر

 جامعة صن يات سين/ الصين

  Sh.alshaher77@gmail.comالبريد اإللكتروني:

امللخص:   

في هذا البحث سيتم التعامل مع اللغة من زاوية فكرية سياسية ال من منظور لغوي، ألن كل ما يتعلق 

باللغة وتطورها يرتبط بشكل كبير بالواقع السياس ي للدولة، فاللغة وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، فال ميزة 

غة الدولة القوية قوية، ولغة الشعوب وال قداسة وال قيمة للغة إال بقدر ما تقدمه من إنجازات للبشرية، " فل

فما نحتاجه اليوم هو امتالك اللغة التي تعكس الوعي الجمعي  .املغلوبة مغلوبة" على حد تعبير ابن خلدون 

لدينا وتسهم في بناء املجال العام، فاللغة العربية تحتاج إلى لغة سياسية حديثة، إن على صعيد النظرية 

، لقوة الصلة والعالقة البينية التي صارت عليها السياسية أو على صعيد التجرب
ً
ة واملمارسة السياسية أيضا

 .املنظومات الفكرية والعلمية في عالم اليوم

 الدولة. -النظرية السياسية -الخطاب السياس ي -السياسة -اللغة  :الكلمات املفتاحية

 

Abstract: 

In this research, language will be dealt with from an intellectual and political angle, not 

from a linguistic perspective, because everything related to language and its development is 

closely related to the political reality of the state, for language is a means and not an end in 

itself. In the words of Ibn Khaldun, “the language of the strong state is strong, and the language 

of the defeated peoples is defeated. 

Today we need to possess a language that reflects the collective we have and 

contributes to building the public sphere, for the Arabic language needs a modern political 

language, whether on the level of political theory or at the level of politics and political 

practice, due to the strength and interrelationship that the intellectual and scientific systems 

have become in today's world. 

key words: Language - politics - political discourse - political theory - the state. 

 مقدمة:

يعد االهتمام باللغة عالمة من عالمات تطور املجتمع، فبقدر احترام أبناء املجتمع للغتهم 

 عن حضارتهم وتطورهم. 
ً
 واهتمامهم بها واعتنائهم بتطورها بقدر ما ستكون معبرا

mailto:Sh.alshaher77@gmail.com
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عند دراسة العالقة بين اللغة والسياسة نجد الكثير من املراجع التي تتحدث عن أثر اللغة ودورها 

ي التأثير على السياسة، لكنننا عندما نبحث عن العالقة بين اللغة العربية على وجه التحديد والسياسة ف

نجد أكثر الكتابات تشير إلى تأثير السياسة على اللغة العربية ال العكس، وهذا يدل على طغيان السياسة 

 وتدخلها في كل ش يء في عاملنا العربي.  

 تنبع أهمية البحث من الدور ا
ً
ملحوري الذي تلعبه اللغة في حياة الناس، حيث تؤثر عليهم زمانيا

، كما تؤثر على ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، فال يمكن ملجتمع ما أن يدخل عصر الحداثة، 
ً
ومكانيا

 فيه وهو ال يتمتع باالستقالل اللغوي، واالستقالل اللغوي ال يكون إال باللغة األم. فاللغة األم 
ً
ويحتل موقعا

ي اللغة التي يتعلمها اإلنسان في البدايات األولى من حياته، واألداة التي يبدأ بها اإلنسان تواصله مع ه

محيطه، لذلك يولي علماء النفس أهمية كبرى لهذه اللغة ألنها أساس بناء شخصية اإلنسان وتبنى عليها كل 

 سان ملستقبل ناجح.حياته، لذلك يجب إيالء كل األهمية لهذا األساس من اجل إعداد اإلن

 لغوية وهي أقس ى أنواع الحروب، تتلخص في الحديث عن أن اللغة العربية لم 
ً
واليوم، نخوض حربا

 تعد لغة للعلم واملعرفة، بل أنها لم تعد لغة للتواصل في ظل انتشار وسائل التواصل الحديثة.

 يسعى البحث لإلجابة عن األسئلة التالية:

لسياسة وما عالقة السياسة باللغة؟ وهل في اللغة سياسة، وما مفهوم السياسة ما هو تأثير اللغة على ا -

 اللغوية؟ 

ملاذا أصبحت النظرية السياسية اليوم )والتي تعنى ببناء الدولة املدنية الحديثة( تهتم بالشأن اللغوي؟ وما  -

 ؟ تأثير السياسة على الهوية على اعتبار أن هناك ترابط كبير بين اللغة والهوية

ينطلق البحث من فرضية أن هناك عالقة وثيقة بين اللغة والسياسة، فللسياسة دور كبير في و

االهتمام باللغة وتعزيز دورها من خالل البرامج واملشاريع التي تطلقها الدول بهدف تمكين لغتها األم، كما تعد 

 اللغة أخطر أدوات السياسة ملا للكلمة من تأثير.

ف على العالقة املتبادلة بين اللغة والسياسة، واألسباب التي يطمح يهدف البحث إلى التعر 

 السياسيون إلى تحقيقها من خالل االهتمام باللغة وتعزيز مكانتها ودورها في املجتمع.

: وظائف اللغة:
ً
 أوال

اللغة هي العنصر األساس ي التي تعمل إما على الحفاظ على وحدة وتماسك املجتمع من خالل أداء 

أداة رابطة بين األجيال، والكاشف عن عادات املجتمع ومستوياته الثقافية، أو تؤدي إلى انهياره جراء دورها ك 

 وجود اشكالية في التواصل اللغوي داخل املجتمع باعتباره الركيزة االساسية في عملية التواصل والتفاعل.

و في ذاتها العامة
ٔ
، فإذا هجعت قوة االبتكار واللغة مظهر من مظاهر االبتكار في مجموع األمة، ا

توقفت اللغة عن مسيرها، وفي الوقوف التقهقر، وفي التقهقر املوت واالندثار". لذا فقد اعتقد البعض أن 

 اللغة هي أم العلوم وليست الفلسفة كما يقال.

 وللغة وظائف كثيرة أهمها: 
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  الوظيفية التعبيرية: -أ

بر عن فكرنا ورأينا. فهي وسيلة اإلفصاح عن فباللغة نعبر عما يجول في خاطرنا من أفكار، ونع

فإذا كانت اللغة سلوك، فإن اللغة  مواقفنا السياسية، وبها نقدم الحجج والبراهين على تلك املواقف.

 في 
ً
 في انتقاء لغته، فسيكون وبال شك فاشال

ً
السياسية سلوك سياس ي، فإذا لم يكن السياس ي موفقا

ينزي: "إذا كنت تستطيع التعبير عن نفسك بوضوح، فينبغي أن تحذر سياسته. وعلى حد تعبير لي. س ي. ماك

 من دخول السياسة". 

  الوظيفة التواصلية واالتصالية: -ب

مهارة االتصال السياس ي، من أهم املهارات التي يجب على املمارس للسياسة أن يتعلمها. واللغة هي 

لومات واألرقام ونتبادل اآلراء مع اآلخرين. الوسيلة التي نتواصل بها مع اآلخرين، ونقدم من خاللها املع

Cherchell, 2020) (   وبالنسبة لعلماء النفس والفلسفة ال تعدو اللغة أن تكون مرآة ينعكس عليها الفكر

فهي الوسيلة لتجميع االفكار والتعبير عنها، ولهذا أكد جقونز على أن اللغة في نشأتها األولى كانت تستعمل 

 تواصل على وجه الخصوصفي غرض االتصال وال

Al-Saaran, 1963) (:هذا الذي جعله يحدد وظائف اللغة في ثالثة أمور أساسية، وهي ، 

 اللغة كوسيلة تفاهم. -

 اللغة كأداة صناعية تساعد على التفكير. -

أداة تساهم وبشكل فعال في تسجيل األفكار والرجوع إليها، وهذا يعود إلى كون وظيفة اللغة هي نقل األفكار  -

 والتعبير عنها.

فاللغة ليست وسيلة لنقل الكلمات فقط، بل هي نظام التفكير، فاالستهانة باللغة وعدم إيالئها األهمية 

 واالنتباه الالزمين مسألة غاية في الخطورة. فاللغة وسيـلة للتـواصل؛ والسياسة تواصل.

: اللغة والسياسة:
ً
 ثانيا

لــكل سياســة لغتهــا الخاصــة كذلـك. واللغة السياسية هي لغة  لــكل لغــة سياســتها الخاصــة، كمــا أن

إدارة الشأن العام وتدبير االختالف وتسيير نظام الحكم، أما اللغة املدنية فهي لغة تعكس ثقافة املدينة 

اية الحديثة بكل أجوائها وعبقها وروحها، يشعر املواطن أن االنتماء إليها انتماء وجودي، تحدد هويته في نه

 املطاف.

وبيـن اللغـة والسياسـة عالقـة تأثيـر وتأثـر، فـال وجـود لتفكيــر فـي اللغــة بمعــزل عــن الخلفيــة 

السياســية، وال وجــود لنظريــة لســانية خــارج خلفيـة سياسـية وعقديـة، كمـا أنـه ال وجـود لفعـل سياســي لــم 

 ومعي
ً
 ال ينضــب، منــه يســتمد تصوراتــه ويبنــي أنســاقه وعواملــه. فاللغة سالح حاد يتخــذ لغــة معينــة ســالحا

ً
نا

في السياسة، وهي عامل أساس ي في املناورة وفي ضبط الرسالة وفي ممارسة السلطة، ال سلطة خارج مدار 

 فإذا كانت السياسة سلطة، فاللـغة سلطة.  ,Musa) (2020اللغة. 

الم، فليس كّل الكالم سياسة، ويعد علم اللغة السياس ي أحد فروع علم وإذا كان كّل السياسة ك

اللغة االجتماعي، الذي يهتم بتحليل عناصر ومكونات الخطاب السياس ي، وخاصة عنصر اللغة ودوره في 
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املجتمع، من خالل دراسة دور وأهمية الخطاب السياس ي، وكيف يؤثر على الفرد ومنه على املجتمع، من 

  ((Meziani, 2017 اللغة املستخدمة في تحرير الخطاب. منطلق طبيعة

 من التفكير بالعقل، فمن السهل أن تطلق العنان لكالم 
ً
وألن التفكير بالعاطفة أسهل وأقل تعقيدا

، فعادة ما يلجأ السياسيون لحشد مؤيديهم بالكالم 
ً
 عقالنيا

ً
العواطف، لكن من الصعب أن تضبط خيارا

الم هو وسيلة التواصل بين السياس ي وناخبيه، واللغة هي لسان السياسة، والوعود ال بالفعل، فالك

والوسيلة التي تنقل وتحمل أفكارها وتحقق أهدافها املنشودة ولذلك نجد أن العالقة قوة وطيدة بين اللغة 

 يدغدغ مشاعر الناس ويواكب أحالمهم كلما كان له تأ
ً
 عاطفيا

ً
ثير والسياسة. وكلما استخدم السياس ي كالما

 ما نجد األحزاب السياسية تقيم البرامج 
ً
أكبر، فاللغة شكلت حجر األساس في هذا التواصل. لذا كثيرا

التدريبية على فن الخطابة والتأثير في الجمهور ملنتسبيها، فهي تهتم باللغة والخطابة والقدرة على التواصل 

از، فاإلقناع يحتاج الى عنصرين: مبررات مع الجمهور أكثر من تركيزها على الكفاءات واملقدرة على اإلنج

 منطقية وعملية اتصالية سليمة.

(Brenton, 1984) 

فمن خالل اللغة تحدث التعبئة إلحداث التغيير في األوضاع السياسية والقتصادية واالجتماعية 

ى اإلقناع الخ. فالزعماء والسياسيون يتقلدون السلطة من خالل تالعبهم بالكلمات وقدرتهم عل….والثقافية 

واستمالة العواطف، فهم يوظفون بذكاء الرمز اللفظية في نشاطهم التواصلي. فاللغة سلطة في ذاتها 

والسياسة هي السلطة بذاتها ولذاتها، فبواسطة اللغة يمارس الفاعل السياس ي تأثيره في الناس وهو واع 

 (,Al-Masdi  (2007بسلطة لغته.

الكبيرة على اللغة إنهاء االستخدام اللغوي لبعض كما استطاعت السياسة وبفعل سطوتها 

املفردات واأللفاظ، كالخالفة والبيعة والفرق وامللل والحل والعقد ....الخ. كما أدت السياسة إلى تطوير 

بعض املفردات اللغوية لتتناسب مع عاملنا املعاصر: كبيت املال، أمير املؤمنين، ولي األمر، املصارف 

 اإلسالمية ...الخ. 

: األدب السياس ي
ً
 ثالثا

األدب السياس ي هو التاريخ الحقيقي لألّمة، والشعب، والوطن، والقيم، وليس ما يكتبه املؤرخون 

الذين يستمدون مادتهم من الوثائق الرسمية، بما فيها من كذب، وتزوير وتضليل. ويرى العديد من الباحثين 

ربي تعود إلى مرحلة ظهور االسالم، حيث بدأ هذا أن أصل العالقة بين األدب والسياسة في املجتمع الع

املجتمع يتخذ مساره للتشكل كمجتمع، وبدأ األدب يتخذ حركة هذا املجتمع بوصلته ومداره مًعا للتغلغل 

 في عمق املسألة االجتماعية. 

 خصائص األدب السياس ي

قبة التي يتحدث يموت بانقضاء الح -أدب آني  -من خصائص األدب السياس ي أنه ليس أدب الوقت 

  -عنها، أو بموت املشكلة موضوع هذا األدب، ألنه أدب حي يعبر عن معاناة اإلنسان املسحوق، ويؤرخ 
ً
 -فنيا
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لحقبة مهمة في تاريخ الشعوب املغلوبة على أمرها، ومن هذا القبيل كان حرص الناس على قراءة املذكرات 

 السياسية والعسكرية. 

Al-Iraqi, 2020) ( 

 :
ً
 لغة الخطاب السياس ي: رابعا

لكل مهنة لغتها املتسمة بتقـنيات واصطالحات يدركها ويجيدها املحترفـون واإلخصائيون، لكن هذا 

األمر ال يحدث مع السياسة التي ال تملك لغة خاصة. فاللغة السياسية ليست لغة تقـنية احتـرافية بل هي 

ليقول ال ش يء بالحد األقـص ى من الكلمات، كما له القـدرة طريقة للكـالم، ذلك أن السياس ي له القـدرة واملهارة 

 
ً
 (2000 .على ابتداع الكلمات، واستعمالها خارج السياق أو بمعانٍّ خاطئة، وتشكيل جمل غير مفهـومة لغـويا

Nieto,) 

مع اإلشارة إلى أن االستعمال الحقيقي للخطابة ال يقتض ي اإلفصاح عن رغباتنا بقدر ما يقتض ي 

 إخفاؤها.

، على حد تعبير جورج ل
ً
، والقتل محترما

ً
قد تم تصميم لغة السياسة لتجعل الكذب يبدو صادقا

أورويل. أما الخطاب السياس ي، فيجب أن يلقى بلغة مؤثرة تعتمد على مهارات االلقاء وانتقاء لكلمات ذات 

س ي يختلف عن بعد تاريخي أو مغزى أيديولوجي أو تأثير ديني حسب خصوصية كل مجتمع. فالخطاب السيا

باقي الخطابات، فال يهتم باللغة اإلبداعية بل يركز على اللغة التواصلية بشكل أكبر. فلغة الخطاب السياس ي 

 كلما اعتمد لغة 
ً
 ومؤثرا

ً
 عن لغة الكتابة األكاديمية أو الكتابة الصحفية، والخطاب يكون جيدا

ً
تختلف كثيرا

 
ً
 ما تعطي نتائج عكسية. جيدة، فاللغة الغامضة القابلة للتأويل كثيرا

ونجح الكثير من السياسيين في االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي حيث اتقنوا لغتها، وعرفوا 

ما يميزها من بساطة في الوصول الى األخر، فكان لتغريداتهم أثر كبير في نفوس جمهورهم. وهو ما حرر 

الصحفيين. وفي عالم اليوم أدرك العديد من السياسيين وإلى حد كبير من سلطة وسائل االعالم وسطوة 

الساسة أن الجمهور لم يعد يحتمل الخطابات الطويلة ولغة املعلم واملنظر، فبساطة التعبير تجعل 

االنسان أقرب إلى القلب، واللغة العامية وإن كانت أقل قدرة على االنتشار من اللغة الفصحى، لكنها بكل 

   تأكيد أقدر على الفعل والتأثير.

 وتتسم لغة الخطاب السياس ي بما يلي:

 إلى التذكير باإليجابيات.• 
ً
 لغة آمرة في طبيعتها وتميل أساسا

 على البالغة بشكل كبير، ألن تأثيرها العاطفي يعود إلى أهميتها الثقافية على مر التاريخ • 
ً
تعتمد أساسا

 اإلنساني الطويل.

، وبتكرار الكلمات والج• 
ً
مل، لحمل املتلقي على التركيز على فكرة بعينها ومن ثم سيطرة تتميز بالطول عموما

 أسلوب اإلطناب، وغلبة الخبر على اإلنشاء والوثوقية والتقرير على الحكم بنسبية األمور.

 قلة ورود ضميري املتكلم واملخاطب وكثرة األفعال الناقصة.• 
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يغ التركيبية التي تنطوي على العالقة الجدلية تتميز بقلة األفعال الدالة على الحكم على الكالم، وقلة الص• 

(، كما تتميز بقلة العالمات الدالة على املكان والزمان.
ً
 بين املتكلم واملخاطب )االستفهام مثال

: اللغة والدولة:
ً
 خامسا

إن وجود لغة قومية شرط أساس ي لوجود أي أمة، لذلك ينظر بعض الناس إلى اللغة األم بأنها فقط 

ت الهوية القومية، ولكن أهمية اللغة األم أكبر من ذلك بكثير، لذلك أولتها املنظمة الدولية من أجل تثبي

 وأعطت فيه أهمية  1999للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو في العام 
ً
، وخصصت لها يوما

ً
 كبيرا

ً
اهتماما

 خاصة لجميع اللغات األم في العالم.

، شباط من كل عا 21لقد حددت اليونسكو يوم 
ً
 بنغاليا

ً
 ألحد عشر شهيدا

ً
م كيوم للغة األم احتراما

على يد السلطة الباكستانية عندما خرج الطالب البنغالديشيون في مظاهرة  1952شباط  21استشهدوا في 

 في أن تصبح لغتهم 
ً
مطالبين فيها بجعل لغتهم البنغالية لغة رسمية في البالد، وأصبح ذلك الحدث سببا

 الى جانب لغة االوردو الباكستانية.البنغالية لغة معتر 
ً
 فة بها رسميا

وهناك الكثير من النظريات التي تناولت أهمية اللغة في تشكيل الدولة، ومن هذه النظريات النظرية 

األملانية. حيث تعتمد هذه النظرية على عنصر اللغة في تكوين الدولة، ومن أشهر القائلين بها املفكران 

( وذلك تلبية لرغبة األملان في ضم األلزاس واللورين إلى السيادة األملانية، Herder)( وهردر Fichteفيختة )

 ألنهما ناطقتان باللغة األملانية.

Al-Attar,1966)) 

وتعد اللغة أحد أهم العناصر التي تدرسها الجغرافية السياسية، فهي عنصر من عناصر توحيد 

 بين الشعوب.  الشعوب، وتسهم في نقل األفكار، ووسيلة للتفاهم

 ما 
ً
ويعد التجانس اللغوي بين سكان الدولة من أهم عوامل توحيدهم. بينما االختالف اللغوي غالبا

 لتفكك الدولة، ففي يوغوسالفيا السابقة كان 
ً
يؤدي إلى التفرقة بينهم. فعلى سبيل املثال: تعد اللغة عامال

يليكية بينما كان الكروات والسلوفينيين يدينون الصرب الذين يدينون باألرثوذوكسية يتكلمون اللغة السير 

بالكاثوليكية ويستخدمون اللغة الالتينية، بينما كان البوسنيون يدينون باإلسالم الذي تحولوا إليه في 

 القرنين الرابع عشر والخامس عشر على يد األتراك العثمانيين.

ويتحدث سكان العالم اليوم بما يقرب من ثالثة آالف لغة، بعضها يتكلم بها مئات املاليين من البشر 

كالصينية واالنكليزية، وبعضها يتحدث بها جماعات قليلة محدودة كلغات قبائل األمازون في أمريكا الجنوبية 

 (,Al-Shaher (2020وقبائل نيو غينيا وأجزاء من آسيا. 

. فاللغة الواحدة
ً
 واجتماعيا

ً
 وفكريا

ً
والدولة التي  تساعد على: اندماج الشعوب وترابطها ثقافيا

يتحدث شعبها لغة واحدة ينصهر في بوتقة ثقافية واحدة، أما الشعوب التي تتحدث أكثر من لغة في الدولة 

 الواحدة فإن اللغة قد تكون أحد عوامل االنفصال في الدولة. 
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ولة واألمة والقوميات، ووسيلة للتخاطب والتعبير. ويعد تنوع وتعد اللغة من أهم مقومات الد

 على الدولة، من حيث عدد املتكلمين بها واصرار كل قومية في الدولة الواحدة على اتخاذ لغتها 
ً
اللغات عبئا

 لغة رسمية للدولة، وقد يؤدي اختالف اللغة إلى انفصال جزء من الدولة عن الدولة األم.

عدة مجموعات لغوية رئيسة، وتنقسم كل مجموعة لغوية رئيسة إلى مجموعات وينقسم العالم إلى 

لغوية فرعية، ولكل دولة لغة رسمية خاصة بشعبها، ويمكن أن توجد أكثر من لغة رسمية للدولة الواحدة 

 مثل: سويسرا أو بلجيكا أو كندا.

سكان كبير مثل الصين وتختلف معاناة دول العالم فيما يتعلق باللغة، فالدول التي تتصف بعدد 

وروسيا والهند وباكستان ونيجيريا واندونيسيا تعاني من مشكالت لغوية معقدة، بينما هناك دول ال تعاني 

 من هذه املشكالت مثل: اليابان وأملانيا وفرنسا واسبانيا. 

 ((Abu Ayyana, 2000وفي ضوء ما تقدم يمكن تصنيف لغات العالم إلى أربع مجموعات: 

 تتكلمها عدة دول: مثل االنكليزية واالسبانية والفرنسية والبرتغالية واألملانية والعربية. لغات  -1

 لغات تستخدم في دولة واحدة فقط: مثل البولندية واليابانية واأليسلندية.  -2

 بعض الدول تسود فيها عدة لغات: مثل الهند وسويسرا وبلجيكا.  -3

ر: مثل الكردية في مناطق األكراد في سورية والعراق وتركيا بعض اللغات توجد في دولتين أو أكث -4

 وإيران، والباسك في إسبانيا وفرنسا.

 للتمييز بين الشعب واألمة يتمثل في أن الرابطة التي تجمع بين أفراد األمة رابطة 
ً
وتشكل اللغة عامال

إلخ، ولكن … والتاريخ املشترك طبيعية معنوية تستند إلى عوامل معينة هي األصل البشري، واللغة، والدين، 

 ((Fahmy,1965 ال يترتب عليها أي أثر قانوني.

أما الرابطة بين أفراد شعب الدولة فهي رابطة سياسية قانونية تفرض عليهم الوالء للدولة والخضوع 

  لقانونها، وتفرض على الدولة في املقابل حماية أرواحهم وأموالهم وحقوقهم التي يقرها القانون كافة.

وال يشترط في الشعب، كركن في الدولة، أن تتوافر له خصائص األمة ومقوماتها، إذ يوجد الشعب 

 
ً
رغم اختالف األصل أو اللغة أو الدين وغيرها من العناصر التي تسهم في وجود األمة، فالتجانس ليس شرطا

 لوجود الشعب.

2020) Al-Shaher,) 

 أن النظرية األو 
ً
راسيانية تهدف إلى استحداث دولةٍّ روسيةٍّ عظمى عن طريق وفي عالم اليوم نجد مثال

التكامل مع الجمهوريات السوفيتية السابقة، وبالدرجة األولى األقاليم التي ينطق أهاليها اللغة الروسية مثل 

 القرم وأوكرانيا الشرقية.

2020) Al-Shaher,) 

غة قو 
ّ
غة واالقتصاد، فإذا كانت الل

ّ
. وهذا ما وهناك عالقة وطيدة بين الل

ً
ية فاالقتصاد سيكون قويا

نجده في مثال الواليات املتحدة األمريكية فهي تملك اقتصاًدا قوًيا في السوق العاملية يوازي الحضور الوازن 
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للغتها في البحث العلمي األكاديمي، وهذا ينعكس حتى على الثقافة التي تكون قوية ما دامت هناك لغة فّعالة 

 ((Aqriteb, 2017وُمؤثرة. 

:
ً
 التوظيف السياس ي للغة: سادسا

للغة دور كبير في مناحي الحياة اإلنسانية كافة، فهي توجد األشياء وتخرجها من العدم، وهي من 

يسمح بتحديد إنسانية االنسان وتصيغ هويته، وباللغة يقرأ االنسان املتغيرات ويحدد أسباب حدوثها، وبها 

يق أهدافه وأحالمه، فبالنسبة لإلنسان اللغة كل ش يء. لذا فقد يعبد ربه ويعبر عن أفكاره، ويسعى لتحق

اهتم بها األدباء واملفكرين والفالسفة، فبها كرسوا ابداعهم، وعبروا عن مكنوناتهم ومشاعرهم ووثقوا 

نتاجهم العلمي والفكري، وبها كتبوا الكتب ونشروا األفكار وخلدوا أنفسهم، فباللغة يقام العدل وبها ينصر 

 وم.املظل

وعلى مر العصور كانت السلطة تسعى لالستفادة من اللغة واستثمارها في فرض هيبتها وايصال 

صوتها عبر وسائل االعالم التي تمتلكها وتسيطر عليها، وبها تقود السلطة محكوميها وتصنع الرأي العام لديهم 

الجمعي وتسيطر عليه وتتحكم وتعبأهم بايديولوجيتها، وبالتالي تتالعب بعقولهم وتوجهها، وتصنع وعيهم 

به، فباللغة تقلب الحقائق، ويتحول الصح إلى خطأ والباطل إلى حق، والعدل إلى ظلم ...إلخ. فـالوجود لفعـل 

سياسـي خـارج إطـار اللغـة، وال وجـود للغـة خـارج إطـار السياسـة، فـإذا اتفقـت السياسـة مـع اللغـة ودعمتهـا 

سياسـة، وإذا تعارضــت املواقــف السياســية مــع اللغــة اتخــذت اللغــة طريقهــا إلــى ارتقـت اللغـة ونجحـت ال

 ((Younes, 2021االندثــار. 

فالتوظيف السياس ي للغة قلب املفاهيم، وغير الحقائق وجعل املسلمات أمر متنازع عليه، فبها 

لدول مكافحة لإلرهاب، واملناداة بالحرية أصبحت الخيانة وجهة نظر، وبيع األوطان حب للسالم، واحتالل ا

 والعدالة واملساواة خيانة... إلخ.

، فلم 
ً
وكانت الشعوب هي الضحية من االستخدام السياس ي للغة، وأصبح العقد االجتماعي مهددا

يعد هناك مسلمات متفق عليها لدى الشعوب، وبدأت الدول تعيد ضبط مفرداتها الوطنية وما يؤمن به 

 منها لصياغة عقد اجتماعي جديد يحفظ ربما حالة االستقرار السياس ي القائمة، ويمنع حالة أفرادها سعي
ً
ا

 التفكك والتشرذم واضطراب الهوية. 

 اليوم، هي تلك الدول التي استطاعت بناء نسق معرفي واحد بني عليه 
ً
فالدول املستقرة سياسيا

لك الدول له مرجع واحد استطاع أن يخلق لديهم التفكير الجمعي ألفرادها، أي أن العقل الجمعي ألبناء ت

نمط تفكير موحد، هذا النمط، وعلى الرغم من هزالته، إال أنه كان صمام األمان ربما في الحفاض على أمنهم 

 املجتمعي في يوم من األيام. 

فاملشكلة الحقيقة التي تعاني منها مجتمعاتنا اليوم تكمن في تعدد املفاهيم للمصطلح السياس ي 

الواحد، والذي هو باألساس مصطلح منسوخ من دول وثقافات أخرى، كان لها تاريخ وسياق مجمعي مختلف 

عن تاريخ دولنا وسياقاتها. وكانت املعاناة مع تلك الدول أنهم يريدونا أن نبدأ من حيث انتهوا، متغافلين عن 

شعوب وتضحياتها، فكانوا خصوصية كل مجتمع، متناسين أن شكل النظام السياس ي هو نتيجة لنضال ال
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كمن يضع الحصان أمام العربة، وكنا مشتتين مختلفين فاقدين لبوصلتنا، منغرين وربما منساقين خلف 

مفردات لغوية قدموها لنا ظاهرها جميل وحقيقتها سم مغموس بقلب العسل.. وبــدأت السياســة تفقــد 

 مـن هيبتهــا وقوتهــا التــي تنتهــي بانتهـاء اللغـة ال
ً
تـي تمدهـا بالقـوة والحركـة، وربمـا تصيـر سياسـة القـوم جـزءا

 ،
ً
 كلمــا تــم احتاللها سياســيا

ً
سياسـة األقـوام األخرى التــي فرضــت لغاتهــا، حيــث يتــم احتالل الشــعوب لغويــا

 والعكــس صحيــح.

سلطة ومؤيديها، واملعارضة وشيوخها، كما أن لغة الخطاب السياس ي السائد اليوم، واملتبادل بين ال

والتحالفات املصلحية املعقدة بين تلك الفئات في عاملنا العربي، هو خطاب الكراهية والتحريض، 

فاالستبداد يولد العنف، والسلطة الفاسدة تخلق معارضة مأجورة، وتبقى الحقيقة أولى ضحايا الحروب، 

 ن يدفع الثمن األكبر.ويبقى الشرفاء هم املغيبون عن املشهد، وهم م

: اللغة والنظرية السياسية
ً
 سابعا

قامت النظرية السياسية بتطوير عدد من املبادئ النظرية العامة، والتي أصبحت تمكن من تدبير 

 في بناء املجتمعات بكيفيات عقالنية، وأصبحت تمكن من فهم أوسع لدور اللغة في 
ً
الشأن اللغوي عموما

، فعندما التجمعات السياسية بصفة ع
ً
امة، ودورها في استقرار هذه املجموعات ومصيرها الحضاري عموما

 نفكر في السياسة، فإننا نفكر بشكل أساس ي بلغة الصراع على السلطة.

فالنظرية السياسية املعيارية تهتم بمبادئ مثل الحرية والعدالة واملساواة في املجتمعات البشرية 

أبرز هذه املفاهيم والتصورات مفهوم املواطنة ومفهوم كشرط لبناء تجمعاتها السياسية، ومن 

الديمقراطية، وهنا نشير إلى أهمية هذه املفاهيم في فهم الدور الذي تلعبه اللغة، وبالتالي اقتراح نماذج 

 لتدبير دور اللغة في مشروعات سياسية.

بموضوع اللغة اهتمام  وهنا البد من اإلشارة إلى أن اهتمام النظرية السياسية واملنظرين السياسيين

حديث العهد، يعود الى تسعينيات القرن العشرين، بينما اهتمت النظرية السياسية بالجوانب األخرى 

 كجوانب التنوع العرقي والتنوع الديني، فاالهتمام بالحقوق اللغوية اهتمام حديث لدى منظري السياسة.

ء الدولة املدنية الحديثة( تهتم بالشأن اللغوي وشأن ملاذا أصبحت النظرية السياسية اليوم )والتي تعنى ببنا

 الهويات، على اعتبار أن هناك ترابط كبير بين اللغة والهوية؟

 لعدم االستقرار السياس ي 
ً
 رئيسا

ً
هناك عوامل مباشرة: فالنزاعات اللغوية أصبحت تشكل مصدرا

 من العوامل التي تهدد بناء 
ً
 الدول بصفة عامة. في الدول، وبالتالي أصبحت تشكل عامال

مثال: النزاعات التي بدأت تظهر في الدول العربية كانت اللغة عامل من عوامل هذه النزاعات، "فالتنوع 

.
ً
 ما يكون شكليا

ً
 اللغوي" في تلك الدول غالبا

 من عوامل قيامها، نجدها اليوم تتجه من 
ً
بينما الدول الغربية والتي كانت اللغة تشكل عامال

 وية الى التنوع اللغوي. األحادية اللغ
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العوامل النظرية: وتتعلق بإعادة صياغة مفهوم املواطنة وإعادة صياغة مفهوم الهوية، فاملواطنة اهتم بها 

الباحثون واملنظرون في إطار يسمح بإيجاد روابط بين: حريات االفراد وحقوقهم ووحدة املجتمع وتماسكه، 

 أي بناء الدولة الوطنية وتعزيز مؤسساتها.

فهناك مبادئ وقيم كلية في النظرية السياسية )قيم العدالة واملساواة والحرية( والتي يجب أن 

تحفظ للمواطن حرياته، وتعد الحرية اللغوية جزء منها، ولكن من جهة ثانية هناك تجسيد لهذه القيم في 

 مجموعات سياسية معينة. 

طن لدولة دون غيرها، وهو ما لم تفسره النظرية إن قيام وبناء الدولة الوطنية، والتي تفسر والء املوا

 في بناء الدولة الوطنية. ومن هنا ظهرت فكرة االمبريالية 
ً
 مركزيا

ً
السياسية، فالشأن اللغوي يلعب دورا

اللغوية، والتي تسعى للحد من االستقاللية اللغوية، فأصبحت اللغة كسوق )تخضع للعرض والطلب(، 

 نة.وبالتالي تخضع للتسلط والهيم

 في تعزيز العملية الديمقراطية، وذلك من خالل النقاشات والحوارات 
ً
 هاما

ً
وكذلك تلعب اللغة دورا

العامة حول الشأن الديمقراطي، فباللغة ال تصبح الديمقراطية تعبير عن عملية انتخابية فقط، بل تتعدى 

 تكون اللغة هي الوسيلة واألداة فيه. وبالتا
ً
 عموميا

ً
لي فإن اللغة هي من يعطي للديمقراطية ذلك لتصبح نقاشا

مضمونها االجتماعي. وهذه اللغة املشتركة التي يتفاهم بها الناس في حواراتهم الديمقراطية يجب أن تؤسس 

 ملفهوم املواطنة. فمشروع بناء دولة وطنية ديمقراطية يستدعي بالضرورة أداة لغوّية مناسبة لبنائه.

: السياسة اللغوية:
ً
 ثامنا

النسان على الدوام إلى التحكم باللغة ووضع القواعد الالزمة لضبطها، وكذلك السلطة سعى ا

السياسية التي سعت جاهدة إلى مساندة لغتها ودعمها، والعمل على اضعاف باقي اللغات والسعي إلى الغائها، 

تلتها، في العصر وخاصة في زمن االستعمار الذي سعى إلى فرض لغة الدولة املستعمرة على البلدان التي اح

 الحالي عبر سعي الحكومات إلى طمس ومنع اللغات الفرعية لألقليات التي تعيش فيها. 

غوّية 
ّ
وكان للسياسـة تأثيـر علـى جميـع مسـتويات اللغـة، كمـا تؤثـر فـي قوتهـا وضعفهـا، والسياسة الل

لغوية بأنها: مجموعة الخيارات تساهم بشكل أو بآخر في البناء الديمقراطي. ويمكن تعريف السياسة ال

الواعية القائمة بين اللغة والواقع االجتماعي، تهدف إلى إحداث تغيرات محددة في الحياة اللغوية بموجب 

قرارات سياسية. تتطلب عملية تخطيطية بطريقة علمية موضوعية ووسائل علمية، من أجل تغير الواقع 

 ((Outhainia, 2020اللغوي في املجتمع. 

 ات نظرية السياسة اللغوية:مكون

 هناك لغة وهناك سياسة 

 وهناك نظرية سياسية 

 في القرن الحادي والعشرين هناك أعمال بدأت تبلور نظرية للسياسة اللغوية بمكونات ثالث:

 املمارسات اللغوية الفعلية في املجتمع -
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اس عن لغاتهم، والواقع األمثل لهذه األيديولوجيا اللغوية أو الثقافة اللغوية )أي التصورات التي يحملها الن -

 اللغة(.

 االعداد أو التخطيط اللغوي )من يتكلم وماذا يتكلم وألي غرض يتكلم ...( -

 الخاتمة:

، كما أن هناك تداخل كبير بين 
ً
مما تقدم نرى أن التواصل اللغوي يجعل التفاعَل السياس ي ممكنا

وهذا يقودنا إلى أهمية  لغوي واألخر سياس ي. اللغة والسياسة، فللسلطة السياسية امتدادين، أحدهما

وجود استراتيجية لغوية متكاملة تسعى لصياغة مستقبل يليق بدولنا وإرثنا الحضاري ويحقق التنمية 

 اللغوية املنشودة.

 النتائج:

سعت السياسة على الدوام للسيطرة على اللغة وتطويعها وفق مصالحها، فبرعت في جعل اللغة أداة في  -

 سياسة وبرامجها.خدمة ال

لطاملا كانت اللغة األداة التي توثق حالة الصراع بين املجتمع والسلطة السياسية، وكان لها تأثير كبير أدرك  -

 الساسة خطورته فواجهوا الكلمة بقمع كبير. 

ها كانت اللغة املحفز ألبناء املجتمع في سعيهم للتغيير نحو األفضل، واملؤرخ للتغيرات السياسية التي تعيش -

 املجتمعات. 

إن دعم الدولة للغة هو دعم للهوّية الوطنية؛ فبناء دولة وطنية بمواصفات حداثية لن يمر إال عن طريق  -

 وجود لغة قوية ُموحدة.

رها؛ فالسياسة لــغة. - فّسِ
ُ
ه السلطة وت وّجِ

ُ
 اللغة هي التي ت

 قائمة املراجع:

 .٢٠٠٠ية، اإلسكندرية: دار املعرفة الجامعية، دراسات في الجغرافية السياس -أبو عيانة، فتحي محمد  -١

 ، على الرابط:١٢/٢/٢٠١٧، تاريخ السياسية النظرية ضوء في والهوية اللغة - اقريطب، أشرف -٢

 %D9%88%-D8%BA%D8%A9educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%-https://www.new 

السياسة اللغوية دراسة نظرية للمفهوم واألهداف من وجهة نظر  -أوذاينية، عمر حسني هنية -٣

 .٤، العدد ٢٠٢٠سويولوجية، الجزائر: مجلة علوم اإلنسان واملجتمع، 

 .١٩٨٤، ٨٢تشكيل العقل الحديث، الكويت: سلسلة عالم املعرفة، العدد  -برينتون، كرين -٤

 .1963، 2االسكندرية، ط ،ومنهج رأي واملجتمع اللغة - محمود سعران،ال -٥

 .٢٠٢٠كيف تفكر الدول، دمشق: دار رسالن،  -الشاهر، شاهر إسماعيل  -٦

قراءة في كتاب مدخل إلى التحليل  أهمية اللغة ووظائفها في عمليات التواصل: -شرشال، عبد القادر -٧

 (.2002، )18-17، عانسانياتلة اللساني: اللفظ، الداللة، السياق، مج

 .٢٠٢٠قطوف من روائع الفكر واألدب والفلسفة، دار الكتب العلمية،  -العراقي، رياض أحمد -٨

 .1966النظم السياسية والقانون الدستوري، القاهرة،  -العطار، فؤاد -٩

https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88%25
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 .1965: دار املعارف، النظام الدستوري للجمهورية العربية املتحدة، القاهرة -فهمي، مصطفى أبو زيد  -١٠

عالقة اللغة باملجتمع واشكالية التواصل اللغوي في املجتمع، املركز الديمقراطي - صبرينة مزياني، -١١

 . ٢٠١٧العربي، 

 .٢٠٠٧السياسة وسلطة اللغة، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية،  -املسدي، عبد السالم  -١٢

، /١٥١٩٣داف خارج املصلحة، صحيفة الشرق األوسط، العدد /السّياسة والكالم واأله -موس ى، آمال  -١٣

 .٢٠٢٠يوليو  ٣تاريخ 

اللغة كـمـجال سوسيوسياس ي، « تأطير»دور متغيَري السياسة والسلطة في  -يونس، الشامي األشهب -١٤

، على الرابط: ٢٠٢١آذار   ١٤بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vp5N1w4Ki5sJ:https://caus.org.l

b/ar/%25D8% 

15 - Nieto, Ramon- Lenguaje y Politica (Madrid: Accento Editorial, 2000), p. 1, 

http://www.aloj.us.es/Vmanzano/pdf/resumen/nieto 

16- Aubrey, Crispin & Chilton, Paul (Eds.). (1983). Nineteen Eighty-Four in 1984: Autonomy, 

Control & Communication. London: Comedia. 

 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vp5N1w4Ki5sJ:https://caus.org.lb/ar/%25D8%25
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vp5N1w4Ki5sJ:https://caus.org.lb/ar/%25D8%25
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 "19 -قراءة  في املصطلحات العربية "ملعجم  مصطلحات كوفيد

An overview of Arabic terms in the «Dictionary of covid-19 terms» 

 د. عبد النور جميعي

Dr. Djemiai Abdenour 

غة العربية. الجزائر العاصمة/الجزائر
 
قني لتطوير الل

 
 أستاذ باحث. مركز البحث العلمي والت

Senior researcher. Center of scientific and technical research for the development of 

Arabic language. Algiers/Algeria 

 امللخص: 

بّية؛ بالّنظر لخصائصها املفهومية 
ّ
تعتبر املصطلحات العلمية عماد املعاجم املتخّصصة ومنها املعاجم الط

غوية، وتندرج مداخلتي هذه ضمن هذا الّسياق؛ ويتعلق موضوعها
ّ
بدراسة  وارتباطاتها الّداللية وطبيعتها الل

عربي( الّصادر  -فرنس ي -)إنجليزي  19 -عّينة من املصطلحات العربية الواردة في معجم مصطلحات كوفيد

؛ وذلك من حيث طبيعتها وطرائق وضعها وتداخلها مع 2020عن مكتب تنسيق الّتعريب بالرباط سنة 

وإحاطتها باملفاهيم مصطلحات العلوم والّتخّصصات األخرى، ومدى مواءمتها ملقابالتها األجنبية، 

غوية 
ّ
حيل عليها؛ من خالل نماذج من الّتعريفات املدرجة في املعجم، في صياغتها الل

ُ
املصطلحية التي ت

 وتوظيفها لتقنيات الشرح والّتبسيط العلمي حسب املتلقي املستهدف.   

                            عريفات.، املفاهيم املصطلحية، التّ 19-املصطلحات العلمية، معجم، كوفيد الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Scientific terms are the backbone of specialist dictionaries, including medical dictionaries. 

Given their conceptual characteristics, their semantic connections and their linguistic nature, 

my intervention fits into this context; Its subject concerns the study of a sample of Arabic terms 

included in the glossary of Covid-19 terms (English-French-Arabic) published by the 

Arabization coordination office in Rabat in 2020; it is about their nature, the methods of their 

development, their overlap with terms from science and other disciplines, the extent of their 

compatibility with their interviews abroad, and their surrounding of terminological concepts. 

which refer to it. Through examples of the definitions included in the dictionary, in their 

linguistic formulation and their use of techniques of scientific explanation and simplification 

according to the target recipient. 

Key words: scientific terms, dictionary, covid-19, terminological notions, definitions. 
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 مقدمة:

بية هي من مقتضيات العصر الحديث، ويكمن الّدافع للحاجة إليها في   
ّ
إّن املعاجم املختصة و منها الط

ا 
ً
ساًعا وتخّصًصا وتشابك

ّ
بية التي ازدادت ات

ّ
غة العلم والتكنولوجيا؛ على غرار العلوم الط

ُ
االنتشار الواسع لل

وأدوية ولقاحات، أنتجت بدورها  بظهور أمراض معاصرة وما يرتبط بها من مسبّبات جرثومية وأعراض

مفاهيم ومصطلحات جديدة تحتاج إلى معاجم متخّصصة لشرحها وتفسيرها للمتخّصصين من جهة 

وللعاّمة من جهة أخرى، وتندرج مداخلتي في هذا الّسياق؛ حيث سأقف على نماذج من املصطلحات الواردة 

غوية وط19 -في معجم مصطلحات كوفيد
ّ
رائق صياغتها، ومدى إيضاحها للمفاهيم ؛ من حيث طبيعتها الل

رح والّتبسيط 
ّ
املرتبطة بها؛ وذلك بدراسة عّينة من تعريفات هذا املعجم في صياغتها وتوظيفها ألساليب الش

 .  العلمي

ب ومصطلحاتها: -1
 
 خصائص لغة الط

ب عاّمة وعلى غرار لغات الّتخّصص األخرى تتمّيز باحتوائها على مصطلحات ع  
ّ
لمية وتقنية؛ إّن لغة الط

غة العاّمة ما 
ّ
بي عموًما من أطباء وممرضين وتقنيين ال يجدون غالًبا في الل

ّ
صون في املجال الط فاملتخّصِ

يحتاجونه من مفردات ملمارسة مهنتهم والّتواصل فيما بينهم ، لذلك تجدهم يلجاؤون إلى استعمال 

غة العامة التي تّم  مصطلحاتهم الخاّصة التي قد تكون مستحدثة في هذا املجال، أو
ّ
تكون من مفردات الل

 جديدة. بدالالتتخصيصها 

غة ال يكفي   
ّ
نه هذه الل

ُ
ب كلٌّ متكامل بين املصطلحات واملفاهيم والّسياقات، وإلدراك ك

ّ
كما أّن لغة الط

غة العاّمة، بل 
ّ
معرفة املصطلحات أو إدراك املفاهيم فحسب، أو إدراج هذه املصطلحات ضمن مفردات الل

نبغي توظيف هذه املصطلحات واملفاهيم ضمن سياقات متناسقة تعكس االستعمال الفعلي في امليدان ي

بي. 
ّ
 (Rouleau, 1995, pp. 31-31)الط

ة: -1-1  الخصائص العام 

ب يقودنا إلى معالجة خصائص املصطلحات؛ فهي أنماط 
ّ
متعّددة ولكّلٍّ  إّن الحديث عن خصوصّية لغة الط

ا ضمن 
ً
بي عامة نمط

ّ
منها خصوصية ينبغي اعتبارها عند الدراسة والتحليل؛ بالّتالي يكون املصطلح الط

أنماط مصطلحية متعّددة، له وضع خاص يجب أخذه بعين االعتبار في التعامل معه أثناء مراحل الّدراسة 

 والتقويم.

بية منها 
ّ
نات العلوم عاّمة؛  ومرد خصوصية املصطلحات العلمية والط ًنا رئيسًيا من مكّوِ ل مكّوِ ِ

ّ
شك

ُ
هو كونها ت

 وال يمكن تصّور قيام علم بدونها؛ ويمكن إجمال أهم خصائصها فيما يلي:

  انتظامها ضمن نسق اصطالحي مربوط بواسطة الحدود والّتعريفات حسب نسق املفاهيم املعتمد؛ أي أّن

سق.تحديد مفهوم كل مصطلح يتم بمراعاة باقي ا
ّ
 ملصطلحات التي تتوارد معه في الن

  عاملية املفهوم؛ فبمجّرد إنتاجه واستعماله يكتسب هذه الّصفة، حيث ينتشر مفهومه بين كافة املختصين

 (27، صفحة 2005)أعضاء شبكة تعريب العلوم الّصحية،  بغض النظر عن مصدره الثقافي والحضاري.
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  ّة النسبية في إدراك مفهومها أو في طريقة توظيف بعضها؛ ففي الفرنسية مثال يوجد رصيد مشترك خاصي

بيب واإلنسان العادي، فعندما يقول الطفل: )
ّ
( فلكونه سمع هذه العبارة من j’ai mal au ventreبين الط

ذين ال يستعمالن أبدا في الحياة اليومية كلمة )
ّ
كذلك األمر بالنسبة لكلمة  ( العلمية،Abdomenوالدْيه الل

(Bras( التي تعني بالنسبة للمريض كامل العضو العلوي )Membre supérieur جزًءا من هذا 
ّ
( وال تعني إال

بيب )
ّ
 (. Avant brasفي مقابل  Brasالعضو بالنسبة للط

 :يمكن للجذر نفسه أن يعطي مصطلًحا قريبا من معناه على غرار 

(، أو مختلفا بل ونقيض هذا : Cardiovasologie( و )طب القلب واألوعية  :Cardiovasculaire)قلبي وعائي

في بعض األحيان حسب الوحدات املندمجة مع هذا الجذر  (Jean-Charles-Sornia, 1986, pp. 7-10) املعنى

 
ّ
: )ُبطء دق

ً
( و)ارتفاع نبض :Bradycardieات القلب لصياغة هذه املصطلحات الجديدة؛ نحو قولنا مثال

)البروسيالت:  ؛(، وفي املقابل يمكن ملفردات مختلفة الجذور أن تحيل إلى املعنى نفسه Tachycardieالقلب: 

Brucellose :( و )الحمى املالطيةFièvre de Malte.) 

    حاالت الخطيرة أمام املرض ى تشفير الخطاب الذي قد يلجأ إليه األخصائيون )األطباء( عند حديثهم عن ال

أو أفراد عائالتهم؛ حيث يستعملون مصطلحاتهم الخاّصة فال ُيفَهم ما يدور بينهم من حوار على غرار نعتهم 

 ,Hermans, 2004)(. …pâte, patatome, pèche, néoللسرطان بألفاظ مختلفة فيقولون بالفرنسية مثال: )

p. 32) 

  بية
ّ
التي انتقلت من االستعمال الخاص  -على غرار لغات التخّصص األخرى  -هناك بعض املصطلحات الط

إلى االستعمال العام أو العكس، وفي هذا السياق يمكن أن تتغّير معاني بعض املفردات تماًما من خالل 

 انتقل (Landrivon, 2000, p. 47) ( Glissement sémantiqueاالنزياح الداللي )
ً
غة العربية مثال

ّ
؛ ففي الل

فظين "الجمرة" و"الخبيثة" من االستعمال العام إلى االستعمال الخاص للّداللة على املرض 
ّ
كّل من الل

 (.  Anthraxالخطير واملعدي: )الجمرة الخبيثة: 

ـغـوية: -1-2
 
 الخصائص الل

غة:تحتوي لغة الطب عموًما على ثال   
ّ
 ثة أنواع من عناصر الل

بية 
ّ
بي كالُجمل واملفردات التي تربط بين املصطلحات الط

ّ
غة العامة ال تختّص باملجال الط

ّ
أ. وحدات من الل

 مثل حروف الجر والعطف وغيرها.

(، Hospitalisation(، استشفاء )Anesthésieب. وحدات خاّصة بمجال الّتخّصص؛ مثل: تخدير )

(Homéostasie))René Bange, 2000, p. 214(  .باب
ْ
 1أي االْسِتت

                                                            

1 (Homéostasie :) بي املوّحد، منظمة الّصحة العاملية ، املكتب اإلقليمي ملنظمة الّصحة العاملية لشرق
ّ
باب )حسب ترجمة املعجم الط

ْ
االْسِتت

باب هو:  قدرة الكائنات الحّية على الحفاظ على2009املتوسط، 
ْ
 توازنها الفيزيولوجي. ، في نسخته اإللكترونية(، واالْسِتت
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بي، كالّدورة "الّدموية" 
ّ
غة العامة، تحمل مفهوًما أو معنى في مجال التخّصص الط

ّ
ج. وحدات من الل

(Circulation sanguine( في الفيزيولوجيا، أو توظيف الصفات نحو قولنا: حادة )aigu و ،)ظيفي ( )أزمة

(fonctionnel...وغيرها ،) 

ز هذا املجال عن غيره كون وحدات الّنوع  )أ( هي من  مّيِ
ُ
إّن الوحدات املذكورة في النوعين )ب( و )ج( هي التي ت

غة العامة. 
ّ
  (Matieu-Colas, 2001, pp. 73-74) الل

غ  
ّ
بي في الل

ّ
سوابق وأواسط لواصق: وصيغة صرفية و جذرة العربية عموًما من ويتكّون املصطلح الط

 ، ويساعد فهم مكّوناته هذه على تحصيل مفهومه في مجاله املخصوص؛ وذلك على النحو التالي:1ولواحق

 (84، صفحة 2005)أعضاء شبكة تعريب العلوم الّصحية، 

  

 

بي: نماذج من الص -1-2-1
 
رفية للمصطلح الط  يغ الص 

 : جذر + صيغة صرفية: 1نموذج -  

ٌل     
َ
ل
َ
َعل = ش

َ
َعل =  َرَمٌد ،   ش. ل . ل + ف

َ
 . ر. م . د + ف

ر    
ّ
َعال =  ُسَعال،  خ. ث. ر + تفّعل = تخث

ُ
 . س . ع . ل+  ف

 : سابقة + جذر + صيغة صرفية:  2نموذج -  

َعالة = فرط .     
َ
 (Hyperthermieحرارة )ح . ر . ر + ف

 : جذر + صيغة صرفية + الحقة : 3نموذج  -  

 ( Ovulaire. أ . ب . ض + ِفعال + ي = إباض ي )    

 : سابقة + جذر + صيغة صرفية + الحقة : 4نموذج  -  

 (Non ovulaire. ال + أ . ب . ض + ِفعال + ي = ال إباض ي )    

رفي -1-2-2 يغ الص  بينماذج ملعاني بعض الص 
 
)أعضاء شبكة تعريب العلوم الّصحية،  ة في املجال الط

 : (395-394، الصفحات 2008)القاسمي،  (24-23، الصفحات 2007)السامرائي،   (85، صفحة 2005

   َعال" : الص
ُ
َعل" و "ف

َ
رفية : "ف لل أو يغة الص 

ّ
تختّصان بالّداللة على األدواء واألمراض؛ مثل: الّرمد، الش

عال.  الُعـتام أو السُّ

  : "ل رفية : "تفع  يغة الص  تختّص بالّداللة على الّصيرورة وتحّول الش يء من حالة إلى أخرى؛ كالّتفّسخ، الص 

ر الدم(. 
ّ
ر )تخث

ّ
ل، والتخث

ّ
 والتحل

                                                            

غات من حيث طرائق توليد األلفاظ واملعاني الجديدة إلى يُ   1
ّ
غويون الل

ّ
م الل ةو لغات اشتقاقيةقّسِ ة أو لصقي   -؛ ولكن هذا ال يعني لغات مزجي 

صقية -كما يقول علي القاسمي
ّ
ريقة املزجية أو الل

ّ
( ال تستخدم الط

ً
غات االشتقاقية )كالعربية مثال

ّ
في توليد األلفاظ الجديدة، بل  أّن الل

غات املزجية تستعمل االشتقاق في توليد األلفاظ الجديدة ولكن بدرجة أقل م
ّ
غات املزجية، كما أّن الل

ّ
ن تستخدمها ولكن بشكل أقّل من الل

غة العربية.  )ُينظر في هذا الشأ
ّ
واصق في الل

ّ
غات االشتقاقية؛ لذا اعتمدُت هذا الّتصنيف الخاص بالل

ّ
ن: علي القاسمي، علم املصطلح، الل

 .(461-459، ص 2008، 1أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط

 سابقة + جذر + صيغة صرفية + الحقة = مصطلح
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ص وطبيعة مداخله املصطلحية: -2 بي املتخص 
 
 أهمية املعجم الط

بية منها هي من مقتضيات العصر الحديث، ويكمن الّدافع للحاجة إليها في إّن   
ّ
 املعاجم العلمية وخاّصة الط

ساًعا وتخّصًصا وتشاب
ّ
بية التي ازدادت ات

ّ
غة العلم والتكنولوجيا؛ على غرار العلوم الط

ُ
ا؛ االنتشار الواسع لل

ً
ك

 لذلك فهي تحتاج إلى معاجم متخّصصة لشرح مصطلحاتها وتفسير مفاهيمها. 

بية املتخّصصة؛ لذا ينبغي إيجاد آليات منهجية   
ّ
كما أّن للمصطلح أهمية بالغة في صناعة املعاجم الط

مضبوطة لوضع هذا املصطلح واعتماده ضمن مداخل هذه املعاجم، بالّنظر إلى خصوصياته وارتباطاته 

 ّتصورية واملفهومية والّداللية واالشتقاقية.ال

بية من الصعوبة بمكان؛ فقد قيل في هذا الشأن: "أّن العلم يطير    
ّ
 إّن اإلحاطة بجميع املفاهيم الط

ّ
إال

شاسع بين االكتشافات ؛ فهناك َبـْون (jammal, 1988, p. 535) بجناحيه بينما ال زالت املصطلحات تترجل" 

ر لهذه االكتشافات.
ّ
بية الحديثة والعمل املصطلحي املؤِط

ّ
 الط

وبالّتالي فهناك حاجة ُملّحة لتأطير هذا العمل املصطلحي من خالل تسميات دقيقة ومحيطة باملفهوم   

غوية
ّ
 .العلمي للمفردات املعنّية، مع الحفاظ على خاصية الوضوح واحترام القواعد واألصول الل

بية تقتض ي تعاوًنا وتنسيًقا    
ّ
أن أّن صياغة املصطلحات العلمية عموًما ومنها الط

ّ
م به في هذا الش

ّ
من املسل

بين املختصين في هذا املجال العلمي واملصطلحّيين واللغوّيين عموًما، على أن يكون هؤالء ملّمين بلغة 

ه وتقييمه، وهذا بغية الوصول إلى صياغة الّتخّصص، مع وجود مستشارين يشرفون على هذا العمل ملراقبت

ق به يمكن الوصول  ِ
ّ
املصطلح األنسب ملفهوم علمي معّين، وعند املزاوجة بين هذا املفهوم واملصطلح املتعل

تخّصص؛ على غرار 
ُ
 في إعداد هذا املعجم امل

ً
 أساسية

ً
ل لبنة ِ

ّ
في األخير إلى الّتعريف املصطلحي، الذي ُيشك

 الذي نحن بصدد دراسته في هذه املداخلة.  19-معجم مصطلحات كوفيد

 :19-معجم مصطلحات كوفيد -3

غة )إنجليزي   
ّ
، 2020عربي( صادر عن مكتب تنسيق الّتعريب بالّرباط سنة  -فرنس ي -هو معجم ثالثي الل

غة العربية يتضّمنان اإلحاالت على  354ويبلغ عدد مداخله 
ّ
غة الفرنسية وآخر بالل

ّ
مدخال، مع فهرس بالل

داخل بمتن املعجم عن طريق أرقامها االستداللية، أي باعتماد املنهجية نفسها في إخراج املعاجم املوّحدة امل

الّصادرة عن مكتب تنسيق الّتعريب، وقد حرص القائمون على املكتب كما ورد في مقّدمة املعجم على مواكبة 

ي فيروس كورونا من خالل متابعتهم اليومية ملا يرّوج
ّ

من مصطلحات في مقاالت علمية  مستجدات تفش 

غات الثالث العربية والفرنسية واإلنجليزية
ّ
 وتعريًبا بالل

ً
 ومواقع مهتمة، مع رصد تلك املصطلحات ترجمة

ربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق الّتعريب، 
ّ
مة العربية للت

ّ
عوه ، وقد اعتمد واض (5، صفحة 2020)املنظ

على مجموعة من املصادر واملراجع اإللكترونية ، وتّمت اإلحالة على روابطها في آخر املعجم، مع تعريف 

 مقتضب للمرض ومسّبباته وتاريخ ظهوره وأعراضه املختلفة.

 

قة باملصطلحات الواردة في املعجم: -4
 
 مالحظات عامة متعل
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حات التي تضّمنها املعجم؛ ويمكن إيجازها فيما رصدت بعض املالحظات العاّمة عند تصفّحي األّولي للمصطل

 يأتي:

 ا بوباء كوفيد ق حصريًّ
ّ
بي عاّمة، وهذا هو شأن 19-أغلب املصطلحات ال تتعل

ّ
ق باملجال الط

ّ
؛ بل تتعل

ا بين مختلف 
ً
بية؛ حيث يكون أغلبها مشترك

ّ
املصطلحات العلمية عموما وبخاّصة املصطلحات الط

بية باعتبار أ
ّ
ق باملجال نفسه، ونذكر من هذه املصطلحات مثال: أعراض أّولية، الّتخّصصات الط

ّ
ّن األمر يتعل

 ألم عضلي، التهاب الّرئة، بؤرة العدوى، بالزما الّدم، جرثومة...وغيرها كثير.

  وجود مصطلحات مرتبطة تحديًدا بالوباء؛ حيث شاع استعمالها مع انتشار الجائحة؛ فأصبحت مالزمة لها

قة بها؛ ومن
ّ
دة، حجر صّحي، حظر ومتعل

ّ
ها: إغالق الحدود، تباعد اجتماعي، تباعد جسدي، ترحيل، حالة مؤك

م مائّي كحولّي...  إلزامي، عمل عن بعد، ُمَعّقِ

  لة، أّول ِ
ّ
بعض املصطلحات ذات استعمال لغوي عام، زيادة على استعمالها االصطالحي؛ نحو: أخبار مضل

 ض، ِرداء، شخص معرَّض، غسل اليدين...وفاة، اختناق، ارتعاد، بحث الّنتائج، تعرّ 

 :حجر/حظر، ضبوب/ُحاللة هوائية، أم قرفة/البنغول، تقنيات  توظيف املرادفات في بعض املداخل؛ نحو

، متالزمة االلتهاب الّتنفس ّي 2019مرض كورونا فيروس /19-الّتعقيم/ تقنيات الّتطهير، ذروة/قّمة، كوفيد

 ل الفتك.الحاد/ )سارس(، معّدل اإلماتة/معّد 

  :ماستعمال املصطلح املعّرب رفقة املصطلح العربي الفصيح بدون سبب وجيه؛ مثل
َ
انتقال  َمْعل

 ر انتقال العدوى. باراميتالعدوى/

 :19-دراسة نماذج من املصطلحات العربية في معجم كوفيد -5

لى املستوى الّصرفي انتقيت في هذه الّدراسة عّينة من املصطلحات الواردة في املعجم، وقمت بدراستها ع  

ركيبي، مع تبّين طرائق صياغتها، ثّم على املستوى الّداللي، ألقف بعدها على طبيعة الّتعريفات والشروحات 
ّ
الت

 ومدى مواءمتها للمفاهيم املرتبطة بها. 

ركيبي:  -5-1
 
 على املستوى الصرفي الت

رفية التركيبية إلى: مصطلحات يمكن تقسيم مصطلحات املدّونة املتناولة بالّدراسة من الّناحية الص  

بة،  وأخرى معقّدة، على الّنحو اآلتي:
ّ
 بسيطة، ومصطلحات مرك

 املصطلحات البسيطة:  -5-1-1

ونة من لفظ واحد، وعددها أقل بمقارنة بالنوعين اآلخرْين، وقد وردت أغلبها بصيغة    
ّ
وهي املصطلحات املك

، املفرد، وكانت في مجملها مصادر أو أسماء؛ مثل:  احتواء، اختناق، ارتعاد، بادرة، تخفيف، ترحيل، تفّشٍّ

ر،  جائحة، جرثومة، حجر، ذروة، فيروس، كبح، وباء...وغيرها، مع وجود بعض أسماء الفاعل: راجٌع، ُمطّهِ

م: ووهان، كما ورد عدد قليل من املصطلحات 
َ
، واسم َعل ن، ُمعدٍّ

ّ
ناتج،  والّصفات: طوعي، عدوائي، متوط

رات مثال. البسيطة بصيغة 
ّ
 الجمع: كاحتياطات،  وقفاّزات، ومبش

بة:   -5-1-2
 
 املصطلحات املرك
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وهي املصطلحات املكّونة من لفظيّن؛ وهي األكثر تواتًرا مقارنة بالّنوعين اآلخرْين، ويمكن أن تقّسم بدورها 

 إلى:

اكيب اإلضافية:   نمّيز فيها نوعان:أ. التر 

ل: . فظ األ  النوع األو 
ّ
فظ الثاني وهو املضاف إليه بدون واسطة )أداة(، يكون فيه الل

ّ
ا بالل

ً
ا مرتبط

ً
ّول مضاف

ل له باملصطلحات اآلتية: أداة العدوى، اختبار الفعالية، ارتشاح الّرئة، بؤرة 
ّ
وهو الّنوع الغالب؛ ونمث

س، طرق االنتقا
َ
ف وارئ، رفع الحجر، ضيق النَّ

ّ
وارئ، جفاف الفم، حالة الط

ّ
ل، عتبة الجائحة، تدابير الط

الوباء، علم الفيروسات، فترة االنتقال، قيمة الّتعقيم، مئزر العزل، مبيد الجراثيم، مستودع العدوى، 

ل اإلماتة، نفث الّدم، واقي الوجه.  معدَّ

اني:  .
 
اني بحرف الجر، ومصطلحات هذا الّنوع أقّل مقارنة النوع الث

ّ
فظ الث

ّ
ا بالل

ً
فظ األّول مرتبط

ّ
يكون فيه الل

د  بالّنوع ِ
ّ
األّول؛ ومنها: تحّية بالقدم، تشخيص باالستبعاد، معالجة باألكسجين، نزيل باملستشفى، مول

 لإلنزيم.

راكيب الوصفية:
 
فظ الذي يليه ويكون صفة له،  ب. الت

ّ
ا ُيحّدده الل

ً
فظ األّول اسًما موصوف

ّ
يكون فيها الل

بة؛ من ذلك: أزمة صح
ّ
ّية، أعراض أّولية، ألم عضلي،  إجراء وقائي، وهي الّنماذج الغالبة في املصطلحات املرك

ي، بلعوم أنفّي، تباعد اجتماعي، تباعد جسدي، تدبير صحّي، حالة مثبتة، حزام صحّي، خطر 
ّ
انتقال محل

 نسبّي، رعاية صحّية، سعال جاف، عّينة اختيارية، قناع جراحي.

راكيب املزجية: 
 
ضاف إلى لج. الت

ُ
ب؛ ومنها:  تتكّون هذه التراكيب من سابقة ت

ّ
فظ آخر لتشكيل املصطلح املرك

 غير قانوني، ال إرادي، ال شمّية.

دة:   -5-1-3
 
   ويمكن تقسيمها أيًضا إلى: وهي املصطلحات املكّونة من أكثر من لفظْين؛املصطلحات املعق

دة: 
 
راكيب اإلضافية املعق

 
فظ أ. الت

ّ
ل الل

ّ
ا هي تراكيب مكّونة من ترابط أكثر من لفظْين، ُيشك

ً
األّول مضاف

راكيب بما يأتي: استشارة طبّية 
ّ
ل لهذا الّنوع من الت

ّ
ا إليه؛ وهي قليلة العدد، ونمث

ً
وما يليه من ألفاظ مضاف

عن بعد، اختبار فيروس كورونا، اختبار من خالل القيادة، إعادة تموضع الّدواء، تتّبع مأمونية األدوية، 

ة االستعداد للكوار 
ّ
م انتقال خرائط انتشار املرض، خط

َ
ث، سهولة انتقال العدوى، فقد حاّسة الّتذّوق، َمْعل

 العدوى. 

دة: 
 
راكيب الوصفية املعق

 
ا وما ب. الت

ً
راكيب من أكثر من لفظْين، يكون األول اسًما موصوف

ّ
ف هذه الت

ّ
تتأل

ت
ّ
ة، تجربة بعده صفات له، وهي أقّل أنواع املصطلحات املعّقدة عدًدا، ونذكر منها: إجراءات عالجّية مؤق

سريرّية موّجهة، تقييم وبائي سريع، حالة صحّية كاِمنة، حجر صّحّي ذاتّي، عالج عائلي سلوكي، وظائف 

 حكومية أساسية.

دة: ج. 
 
راكيب اإلضافية الوصفية املعق

 
راكيب الوصفية، وهو الّنوع الت

ّ
راكيب اإلضافية والت

ّ
هي مزيج من الت

اتي ألعراض كوفيدالغالب من املصطلحات املعّقدة؛ ومنها: 
ّ
زة، 19-أداة الّتقييم الذ

ّ
ة وحدة العناية املرك ، أِسرَّ

ألم الَعَضل الوبائّي، حاجز االحتواء املادي، حاالت بالغة الخطورة، طاقم الخط األمامّي، طوارئ الّصحة 



 الجزء األول                                                        تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي  185

رة الحجر الّصحي، العاّمة، عدد الّتكاثر األساس ّي، عدوى الجهاز الّتنفس ّي العلوي، علم األوبئة الّتقييمّي، فت

ر.
ّ
 متالزمة الّضائقة الّتنفسّية الحاّدة،  ناشر العدوى الفائق، نظام اإلنذار املبك

راكيب املعّقدة؛ منها:
ّ
ا أخرى للت

ً
 كما الحظت صيغ

 احتماء في مكان، تشخيص باالستبعاد، دعوة إلى الّتكافل، مسحات من البلعوم.. اسم + جار مجرور: 

قاء تالٍّ للّتعّرض، دواء مضاد للفيروسات، عدوى مكتسبة  مثل:ار ومجرور: . اسم + صفة )صفات( + ج
ّ
ات

 في املستشفى، عدوى منقولة بالهواء، عالج خافض للحرارة.

ابقة غير + صفة )مشتقة(:   سفر غير ضرورّي.. اسم + الس 

يات، غسل القصبات واألسناخ.. اسم مضاف + مضاف إليه + عطف:  
َ
راضة والَوف

َ
 معّدل امل

: يمكن أن نّميز في املدّونة بين األنواع اآلتية من تصنيف املصطلحات من حيث طرائق صياغتها -5-2

 املصطلحات بالّنظر إلى طرائق صياغتها )وضعها(:

ا من ألفاظ عربيةاملصطلحات العربية األصيلة:  -أ فصيحة دون غيرها، وهي املصطلحات  وهي مكّونة حصريًّ

قاء، أ
ّ
ثر عاملّي، احتواء، أداة العدوى، أزمة صحّية، أعراض أّولية،إجراء وقائي، بؤرة الغالبة؛ ومنها: ات

ّدة،
ّ
، جراحة اختيارّية، حالة مؤك  واقي الوجه.  العدوى، تخفيف، تفّشٍّ

خلية:   -ب غة العربية دون تغيير في أصواتها أو  وهي مكّونة من ألفاظ أجنبيةاملصطلحات الد 
ّ
قلت إلى الل

ُ
ن

، فيروس كورونا 1(Remdesivir(، ريمديسيفير )Covid-19) 19-(، كوفيدGénomeجينوم )صيغتها؛ ومنها: 

(Coronavirus( فيروس كورونا بيتا،)Bétacoronavirus( كلوروكين ،)Chloroquine،)  )م
َ
ووهان )اسم َعل

(Wuhan.) 

بة:   -ج ل لها بـــ: البنغول الّدخيلة التي صيغت على األبنية العربية؛ ون وهي األلفاظاملصطلحات املعر 
ّ
مث

(Pangolin)2( تجنير ،Jennérisation)3. 

بة من جزءين: جزء عربي أصيل )فصيح( وجزء معّرب )أو املصطلحات الهجينة:  -د
ّ
وهي األلفاظ املرك

تينية(؛ نحو: إفراز فيروس ّي، اختبار فيروس كورونا، دواء مضاد 
ّ
دخيل( أو أجنبي )مكتوب بالحروف الال

، 2فيروس املخلوّي الّتنفس ّي، فيروس كورونا املرتبط باملتالزمة الّتنفسّية الحادة الّنوعللفيروسات، ال

 . N95، معالجة باألكسجين، ِمنفاس 19-، مساعد افتراض ي كوفيد mRNA-1273، لقاحFFP2قناع

َسة، وامِلنْ  االشتقاقكما تّم توظيف    َنّفِ
ُ
فاس، بشكل جّيد في صياغة بعض املصطلحات املستحدثة كامل

ُسج الّدم(، تنبيب.
ْ
أك

َ
ُسج في )نقص ت

ْ
أك

َ
 ت

 

                                                            
دواء تجريبي مضاد للفيروسات تّم تطويره من ِقبل شركة ديلمار لعالج مرض فيروس اإليبوال، وتّم اختباره لعالج  (:Remdesivir) ريمديسيفير. 1

 ( 79: ص 19-رونا الجديد في العديد من الّتجارب الّسريرية. )معجم مصطلحات كوفيدفيروس كو 
يأكل الّنمل، ُيعرف أيًضا بالحرشفي نسبة إلى غطاء جسمه القشري وللحراشف املتراكمة فوق بعضها  : حيوان ثديي صغير(Pangolin)البنغول . 2

حماية عند مواجهته للخطر، وقد كثر الحديث عنه الشتباه العديد من الباحثين البعض، والتي تغطي معظم أجزاء جسمه، يستعملها سالًحا لل

ه لعب دوًرا في نقل الفيروس الّتاجي إلى اإلنسان.
ّ
 (69: ص 19-)معجم مصطلحات كوفيد  والعلماء أن

 (58: ص 19-تمنيع بالفيروس املوهن. )معجم مصطلحات كوفيد(: Jennérisationتجنير ).  3



 الجزء األول                                                        تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي  186

اللي:  -5-3  على املستوى الد 

املالحظ هو تعريف جميع مداخل املعجم  دون استثناء، كما تّم توظيف مختلف أنواع الّتعريفات     

عريفات االحتوائيةاملصطلحية، وقد غلبت 
 
 Les définitions par compréhension ou par)  الت

intensionحيث ُيعّرف املصطلح ضمن فئة عامة )الجنس( ينتمي إليها مفهومه، ثّم يخّصص هذا املفهوم  (؛

عريفات الجوهرية، إضافة إلى  (Felber, 1984, pp. 160-161) بما يمّيزه عن بقية الفئات األخرى 
 
 Les) الت

définitions substantielles يتم فيها وصف املصطلح املعرَّف وتعداد خصائصه (، التي (Bessé, 1988, p. 

بصفة مباشرة دون اإلشارة إلى الفئة التي ينتمي إليها، وُيعَرف هذا الّنوع من الّتعريفات أيًضا "بالّتعريف (257

 بالخصائص".

عريفات الوظيفيةكما رصدت مجموعة من   
 
د فيها  (؛Les définitions fonctionnelles) الت حدُّ

ُ
التي ت

عرَّف من خالل وظائفه وعالقاته باملفاهيم األخرى املرتبطة به.
ُ
   (Lerat, 1990, p. 79) خصائص املفهوم امل

  بما يأتي: للتعريفات االحتوائيةوُيمكن الّتمثيل 

ائقة  . ة الحادة:متالزمة الض  نفسي 
 
أحد أنواع الفشل الّتنّفس ي )الرئوي( الّناجم عن الكثير من  الت

 االضطرابات املختلفة التي تتسّبب في تجّمع الّسوائل في الّرئتين وانخفاض مستويات األكسجين في الّدم. 

قة  إحدى آلّيات نقل العوامل املسّببة للعدوى وتتم عبر الجزيئات أو عدوى منقولة بالهواء: .
ّ
القطيرات املعل

 في الهواء.

ر . ِ
ستخدم على الجلد واألنسجة املخاطّية إلزالة امليكروبات أو القضاء عليها دون ُمطه 

ُ
: مادة كيميائية ت

سّبب بضرر، وقد تمنع هذه املادة نمو امليكروبات وتطورها، لكّنها ال تستخدم لتطهير األشياء الجامدة 
ّ
الت

 مثل األسطح واآلالت.

سّبب أمراًضا قاتلة محتملة  كورونا بيتا: . فيروس
ُ
عائلة من الفيروسات املعروفة باحتوائها على سالالت ت

ا التي ُينتجها األفراد املصابون.   يور وبين البشر تنتشر عبر قطرات من الّسوائل املحمولة جوًّ
ّ
 للثدييات والط

  عريفات الجوهريةأّما
 
ل لها بهذه النماذج:الت

ّ
 ؛ فنمث

ا أو جزيئات مادة في الهواء.اللة هوائية: ضبوب، ُح  .  معلق لقطيرات سائل صغيرة جدًّ

ل الفتك:  ل اإلماتة، معد  نسبة الوفّيات نتيجة اإلصابة بمرض معدٍّ بين الّسكان في فترة محّددة، . معد 

 وتحسب بقيمة عدد الوفّيات باملرض على عدد اإلصابات اإلجمالي.

ابكة )اإلنترنت( تقدم معلومات مختلفة حول كوفيدأداة : 19-. مساعد افتراض ي كوفيد
ّ
رة على الش

ّ
-متوف

19. 

 وضع املريض تحت رعاية طبّية مباشرة في بيئة سريرية، كاملستشفى مثال. . تطبيب مباشر، عالج مباشر:

ل الوقت الالزم لتطّور العامل املسّبب للمرض في الّناقل منذ التقاط ذلك العام . فترة الحضانة الخارجية:

 حّتى الّزمن الذي ُيصبح في الناقل معدًيا.

م: رياني. . نقص تأكُسج الد 
ّ
 انخفاض محتوى األكسجين في الّدم الش

  عريفات الوظيفيةوأّما
 
 ؛ فمثالها:الت
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غلق فيها الحدود البرّية والجوّية والبحرّية،  إغالق الحدود: .
ُ
إلى الحد من  تهدفإجراءات أمنّية مشّددة ت

 ورونا املستجد.    انتشار فيروس ك

م: ل  . بالزما الد  ِ
ّ
شك

ُ
ا يميل إلى االصفرار،  %55مادة ت

ً
 وظيفتهمن الّدم، وعند فصلها عنه تصبح سائال شّفاف

نقل العناصر الغذائية إلى أجزاء الجسم املختلفة، مثل املاء واألمالح واملواد الغذائية من الّسكرّيات 

 والفيتامينات والهرمونات وغيرها.

تقدير السلوكيات غير  بهدفتطبيق ملبادئ مدخل تعديل الّسلوك في الجلسات العالجية  ج سلوكي:. عال 

 املرغوبة وتعديلها مثل الخوف والقلق.

نظام يوضع ملساعدة فئات معّينة ملواجهة الطوارئ املختلفة كصندوق االستجابة  . صندوق املساعدات:

إرسال املساعدات األساسية وتسريع  ألجلحة العاملية ، الذي أنشأته منظمة الّص 19-لفاشية مرض كوفيد

شخيص.
ّ
قاحات ووسائل الت

ّ
 وتيرة الجهود الّرامية إلى اكتشاف وتطوير الل

: ي  ، طوق صح  ي  إجراء صّحّي ُيمنع فيه أي شخص من مغادرة منطقة جغرافية محّددة ينتشر  . حزام صح 

 تمّدده وانتشاره خارجها.   لوقففيها مرض معدٍّ ما 

 ما أّن هناك تعريفات ال يمكن إدراجها تحت أحد أنواع هذه التعريفات املصطلحية الّنموذجية تحديًدا؛ ك

ل لها بما يأتي:
ّ
 حيث صيغت بطريقة لغوّية عاّمة؛ ونمث

" لإلشارة إلى العدوى، إال أّن 19-غالًبا ما ُيستخدم املصطلحان "فيروس كورونا"و"كوفيد. فيروس كورونا: 

ا هي في الواقع عائلة من الفيروسات، ُيسّبب بعضها أمراًضا لإلنسان، في حين ال يتسّبب فيروسات كورون

 البعض اآلخر في ذلك.

ك . خص تعيقه عن القيام بأي مجهود في حياته توعُّ
ّ

: حالة عاّمة بالعياء والّتعب والفتور يشعر بها الش

 اليومية.

ورنا من خالل عدم االعتماد بشكل أساس ي على محاولة تقليل حّدة انتشار فيروس كور  . تخفيف، كْبح:

ق بتحديد مكان املرض ى وجهات االتصال بهم مثال، بل ُيطلب من 
ّ
هيئات الّصحة العاّمة في القيام بأمور تتعل

الجهات املساَعدة أيًضا واإلسهام في إبطاء االنتشار، وتذكير املرض ى البقاء في منازلهم، وتعقيم األسطح التي 

 ملباني. يلمسونها في ا

 بدء عالمات املرض وأعراضه.  . ظهور األعراض:

فر: خالل الحجر الّصحي تقوم الّسلطات بإجراءات تنظيمّية ملنع أو تقييد أو الحد من سفر  . تقييد الس 

 املواطنين داخل الوطن وخارجه.

عريفات ومدى توضيحها للمفاهيم املرتبطة بها: -5-4
 
 طبيعة الت

العي على ا
ّ
من حيث درجة بساطتها أو  لّتعريفات املدرجة في املعجم أّنها متفاوتةالحظت من خالل اط

قة بها،
ّ
 ويمكن تصنيفها على هذا األساس إلى: غموضها، ومدى توضيحها أو شرحها للمفاهيم املتعل
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ص؛ مثل :  -أ  تعريفات غامضة يصعب فهمها على مستعمل املعجم غير املتخص 

 . فيروس املوهنتمنيع بال:  (Jennérisation. تجنير )

َسَجة )
ْ
 جنس من الجراثيم.(: Janthinobactérium. ُمَبف

حها؛ ومنها:  -ب ِ
وض 

ُ
 تعريفات تشرح بعض املصطلحات املبهمة وت

ن من . تنبيب: 
ّ
إدخال أنبوب بالستيكي إلى داخل القصبة الهوائية إلبقاء املجاري الّتنفسّية مفتوحة والّتمك

له. ُيجرى تنبيب املرض ى املصابين بجراح خطيرة، أو في حالة صحّية حقن املريض بأدوية معّينة من خال

حرجة، أو للمرض ى الذين يخضعون للّتخدير العام، من أجل تسهيل عملية تهوية الّرئتين، عن طريق الّتهوية 

     امليكانيكّية، وملنع االختناق أو انسداد املجاري الّتنفسّية.

ئة:  ل أعراضها في سعال تجّمع املياه في . ارتشاح الر 
ّ
الّتجويف الّصدري حول الّرئة وليس داخلها، وتتمث

 مصحوب ببلغم، وارتفاع درجة الحرارة، وضيق في الّتنّفس.

ة: نفسي 
 
رق األوسط الت

 
ه ينتقل من  . متالزمة الش

ّ
مرض ُيسّببه فيروس كورونا، وهو فيروس حيواني، أي أن

خص  الحيوان إلى اإلنسان، وال ينتقل من شخص إلى
ّ

صاال مباشرا مع الش
ّ
ب عادة ات

ّ
آخر بسهولة، إذ يتطل

ه إذا انتقل قد يكون قاتال... 
ّ
 املصاب؛ ولكن وإن كان انتقاله محدوًدا إال أن

ة:
َ
راض

َ
رة في  . َمسُح امل

ّ
مسٌح يتم تنفيذه لتقدير معّدالت انتشار ووقوع املرض، بهدف اكتشاف العوامل املؤث

 توّزع املرض.   

ح للحماية من فيروس  :mRNA-1273. ِلقاح 
ّ

لقاح تجريبّي طّورته شركة الّتقانة الحيوّية "مودرنا" مرش

جرى على مشاركين بالغين أصّحاء.
ُ
 كورونا الجديد، وهو في املراحل األولى من الّتجارب الّسريرّية التي ت

فاس 
ْ
 جهاز لتوفير تنّفس صناعي طويل املدى.: 95N. ِمن

 واسع، ويجتاح عّدة دّول أو قاّرات، وُيصيب عدًدا كبيًرا من الّناس. وباء ينتشر بشكل . جائحة:

ر:
ْ
يه، وتّم توثيقه على  . مريض ِصف

ّ
ه أّول َمن أصيب باملرض عند بدء تفش

ّ
خص الذي تّم تحديده على أن

ّ
الش

ه أّول حالة معروفة بمرض معدٍّ انتشر بين فئة محّددة من الّسكان أو في منطقة ما.
ّ
 أن

داة عبارة عن قضيب إحدى نهايته مغطاة بمادة ماّصة، ُيستخدم ألخذ عّينة من األنف أو الحلق أ . َمْسحة:

 .19-في حالة اختبار كوفيد

َسة: جهاز يوصل الهواء إلى الّرئتين من خالل أنبوب يتم وضعه في الفم أو األنف وأسفل القصبة  . ُمَنّفِ

 الهوائّية.

طة سهلة الفهم، ومنها:  -ج  تعريفات مبس 

 : صال مع شخص عائد من . انتقال محلي 
ّ
انتقال األمراض املعدّية بين مجموعة من األشخاص بسبب االت

ة باملرض أو مع شخص مصاب.
ّ
 منطقة ملوث

ر
ْ
فين غير األساسيين العمل من املنزل، .حْجر، حظ

ّ
لب من املوظ

ّ
: وقف جميع األنشطة غير األساسية والط

نما واملطاعم، مع اإلبقاء على إمكانية مغادرة األشخاص منازلهم إضافة إلى إغالق املدارس ودور السي

هاب إلى الّصيدليات ومحالت البقالة. 
ّ
 للذ
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كمامة مصنوعة من مادة نقّية تشبه القماش تحمي مرتديها من استنشاق الجسيمات الّصغيرة  . ِقناع:

 املعدية وتمنع دخولها إلى األنف والفم. 

يكن املريض مصابا بها قبل دخوله املستشفى، ولكنها انتقلت إليه بعد عدوى لم . عدوى املستشفيات: 

 دخوله، بسبب انتشار البكتيريا وسوء الّتعقيم.  

جمع عّينة للفحص عن طريق الفم في الجزء الخلفي من حلق املريض، بدال عن  . َمسحات من البلعوم:

 أنفه.

ة: لي  . . حالة أو   أّول حالة ملرضٍّ ُمعدٍّ

ع
 
ة الت  املّدة الالزمة للّتعقيم على درجة الحرارة املناسبة لذلك. قيم:. مد 

 القيام بنشاط منهي من املنزل وليس من مقر العمل.  عمٌل عن ُبعد:. 

فظ العام بمفهوم مصطلحي خاص، ومثالها:  -د
 
 تعريفات تضبط الل

 : ٍ
، بين الّسكان بمنطقة محدودة، زيادة مفاجئة في كثير من األحيان، في عدد املصابين بمرض أو وباء ما. تف  

ع عادة.
ّ
 وأكثر مّما هو متوق

 املحّصلة أو الّنتيجة املرتبطة بالّصحة والّسالمة التي يسعى إليها الباحثون في الّدراسات الوبائّية. . ناتج:

تائج:
 
ل القسم األكبر من الوبائّيات الّسريرّية. . بحث الن

ّ
الت، ويشك

ّ
 بحث يتناول نتائج الّتدخ

ر على بداية املرض. درة:. با
ّ
 مؤش

قاء:
 
مجموعة الّتدابير التي تهدف إلى منع حدوث املرض بتجّنب األسباب املحِدثة له، وتقوية وسائل  . ات

 الّدفاع ضّده.

خص املريض إلى منشأة صحّية. . ترحيل:
ّ

 نقل الش

 

 آلتي: ؛ كالّتعريف اتعريفات ال تعكس بشكل واضح مفاهيم املصطلحات املرتبطة بها  -ه

خص، بموجب أمر من املحكمة، على االلتزام بتوجيهات قابلة   (:Involontaire. ال إرادي )
ّ

"إجبار الش

ا، ووضع القيود على األنشطة التي يقوم بها، وقد تشمل الحركة، أو الوضع تحت املراقبة من  للتنفيذ قانونيًّ

تعمال الّصفة منفردة هنا ال يعكس الّتعريف ِقبل هيئة الّصحة العاّمة، بهدف حماية صّحة املواطن."، فاس

ق بها. 
ّ
 املتعل

 خاتمة:

هي اشتمال املعجم  19-أبرز االستنتاجات املتوّصل إليها من خالل هذه القراءة في معجم مصطلحات كوفيد   

ب
ّ
ها بهذا الوباء تحديًدا؛ فهناك ما هو مرتبط بمختلف املفاهيم الط

ّ
ق كل

ّ
ّية على مصطلحات متعّددة ال تتعل

ق بالحياة العاّمة لإلنسان ويرتبط بشكل أو بآخر بتداعّيات هذه الجائحة.
ّ
 عموما، ومنها ما يتعل

بة     
ّ
أّما عن طبيعة املصطلحات املدرجة في املعجم وطرائق صياغتها؛ فقد تنّوعت بين البسيطة واملرك

ى املصطلحات الّدخيلة أو املعّربة، واملعّقدة بمختلف أنماطها، كما غلبت املصطلحات العربية األصيلة عل
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وانعدمت املصطلحات املنحوتة، واملالحظ أيًضا هو الّتوظيف الجيد لالشتقاق في صياغة بعض 

 املصطلحات املستحدثة.

فت مختلف أنواع الّتعريفات    
ّ
وأّما على املستوى الّداللي فقد تّم تعريف كل مصطلحات املعجم؛ حيث ُوظ

فمنها التعريفات االحتوائية، ومنها الجوهرية والوظيفّية، ومن هذه الّتعريفات  في شرح هذه املصطلحات؛

أيًضا ما وّضحت ما استغلق من مفاهيم علمّية، ومنها ما خّصت اللّفظ العام بمفهوم اصطالحي، وكانت في 

 مجملها في متناول عاّمة املستعملين بالّنظر لبساطة ألفاظها ووضوح عباراتها.  

 جع: قائمة املرا

 ( .بية. فاس، 2005أعضاء شبكة تعريب العلوم الّصحية
ّ
(. علم املصطلح لطلبة العلوم الّصحية والط

 اململكة املغربية: املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط ومعهد الدراسات املصطلحية.

 ( .بيروت: مكت1(. علم املصطلح، أسسه النظرية وتطبيقاته العملية )اإلصدار ط2008علي القاسمي .) بة

 لبنان ناشرون.

 ( .األردن: دار عمار للنشر والتوزيع.2(. معاني األبنية العربية )اإلصدار ط2007فاضل صالح السامرائي .) 

 ( .ربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق الّتعريب
ّ
مة العربية للت

ّ
. 19-معجم مصطلحات كوفيد .(2020املنظ

 الرباط.

 Ad Hermans  .(2004 .) Eléments de sociologie de la terminologie .Caroline De Schaetzen, 

Terminologie et société, Paris: a maison du dictionnaire. 

 Amal jammal ( .1988 .) Vocabulaire des spécialités médicales : pourquoi et comment les 

fabrique-t-on   ? Meta, (4) 33.  

  Bruno De Bessé ( .1988 .) La définition terminologique .CELEX, La définition, Actes du 

colloque »la définition» organisé par le CELEX (Centre d’Etude du Lexique) de l’université 

Paris-Nord (paris 13, Villetaneuse) à Paris le 18 et 19 novembre 1988 . 

  Christian Bange René Bange ( .2000 .) Elaboration des concepts et évolution du vocabulaire de 

la physiologie animale .Henri Verin, Les sciences et leurs langages: Actes des 119èmes et 

120èmes congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, section des sciences, 

Amiens 1994, Aix-en-Provence 1995.CTHS. 

  Gaston Gross et Michel Matieu-Colas ( .2001 .) Description de la langue de la médecine, Meta, 

(1) 46. 

 Gilles Landrivon ( .2000 .) Comprendre la terminologie médicale (Méthode d’apprentissage du 

langage médical avec un glossaire) .Paris: Editions Frison-Roche. 

 Helmut Felber ( .1984 .) terminology manual .Paris: UNESCO and INFOTERM. 
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 Jean-Charles-Sornia ( .1986 .) Les dictionnaires médicaux vus par un médecin .Meta,  31 (1) . 

 Lerat Pierre ( .1990 .) l’hyperonymie dans la structuration terminologique .Langages, 25 (98) . 

 Maurice Rouleau ( .1995 .) une langue de spécialité à emprunter le temps d’une traduction .

Meta, (2) 8.  

الواردة في املداخلة 19 -مصطلحات كوفيدملحق خاص ب  

 املقابل الفرنس ي املقابل اإلنجليزي  املصطلح العربي

قاء
ّ
 Prophylaxis Prophylaxie ات

قاء تالٍّ للّتعّرض
ّ
 Post-exposure prophylaxis ات

(PEP) 

Prophylaxie post-exposition 

 Protective action Action de protection إجراء وقائي

تة
ّ
 Interim remedial measures Mesures correctives provisoires إجراءات عالجّية مؤق

 Shelter in place Abri sur place احتماء في مكان

 Containment Endiguement احتواء 

 Contingency measures Mesures d'urgence احتياطات

لة  ِ
ّ
 Misinformation Mésinformation أخبار مضل

 Efficacy trial Essai d’efficacité اختبار الفعالية

 Coronavirus test Test du coronavirus اختبار فيروس كورونا

 Drive through testing Dépistage au volant اختبار من خالل القيادة

 Asphyxia Asphyxie اختناق

اتي ألعراض 
ّ
أداة الّتقييم الذ

 19-كوفيد

COVID-19 symptom self-

assessment tool 

Outil d'auto-évaluation des 

symptômes COVID-19 

 Fomite Matière contaminée أداة العدوى 

 Lung infiltrate; pulmonary ارتشاح الّرئة

infiltrate 

Infiltrat pulmonaire 

ْعريرة
َ
ش

ُ
 Shivering Frissons ارتعاد، ق

 Health crisis Crise sanitaire أزمة صحّية

 Teleconsultation Téléconsultation استشارة طبّية عن بعد

زة
ّ
ة وحدة العناية املرك  Intensive care beds Lits aux soins intensifs أِسرَّ

 Drug repositioning Repositionnement de médicament إعادة تموضع الّدواء

 Premonitory symptoms Symptômes prémonitoires أعراض أّولية 
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 Border closure Fermeture de frontière إغالق الحدود 

 viral shedding Excrétion virale إفراز فيروس ّي 

 Epidemic myalgia Myalgie épidémique ألم الَعَضل الوبائّي 

 Myalgia; muscle pain Myalgie; douleur musculaire ألم عضلي

 Pangolin Pangolin أم قرفة، البنغول 

 Local transmission Transmission locale انتقال محليّ 

 First death Premier décès أّول وفاة

 Prodrome Prodrome بادرة

 Outcome research Recherche de résultat بحث الّنتائج

 Blood plasma Plasma sanguin بالزما الّدم

 Nasopharyngeal Nasopharyngée بلعوم أنفّي 

 Pandemic epicenter Epicentre de la pandémie بؤرة الجائحة

 Focus of infection Foyer infectieux بؤرة العدوى 

 Social distancing Distanciation sociale تباعد اجتماعي

 Physical distancing Eloignement sanitaire تباعد جسدي

 Drug safety monitoring Pharmacovigilance تتّبع مأمونية األدوية

 Controlled clinical trial Essai clinique contrôlé تجربة سريرّية موّجهة

 Jennerization Jennérisation تجنير

 Foot shake Salut du pied تحّية بالقدم

 Mitigation Atténuation تخفيف، كْبح

وارئ 
ّ
 Contingency measures Mesures d'urgence تدابير الط

 Hygiene measure Mesure d'hygiène تدبير صحيّ 

 Relocation Transfert ترحيل

 Diagnosis by exclusion Diagnostic d'exclusion بعادتشخيص باالست

 Direct care Soin direct تطبيب مباشر، عالج مباشر

 Exposure Exposition تعّرض

 Outbreak Eclosion تفّشٍّ 

تقنيات الّتعقيم،  تقنيات 

 الّتطهير

Aseptic techniques Techniques aseptiques 

 Travel restriction Restriction de voyage تقييد الّسفر
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 Rapid epidemiology تقييم وبائي سريع

assessment 

Enquête épidémiologique rapide 

 Intubation Intubation تنبيب

 Pneumonia Pneumonie التهاب الّرئة

ك  Discomfort Malaise توعُّ

 Pandemic Pandémie جائحة

 Germ Germe جرثومة

 Xerostomia Xérostomie جفاف الفم

 Genome Génome جينوم

 Physical containment barrier Barrière de confinement physique حاجز االحتواء املادي

 High-risk conditions Conditions à haut risque حاالت بالغة الخطورة

وارئ 
ّ
 State of emergency Etat d'urgence حالة الط

 Primary case Cas primaire حالة أّولّية

 Underlying medical حالة صحّية كاِمنة

condition 

Condition médicale sous-jacente 

دة، حالة مثبتة 
ّ
 Confirmed case Cas confirmé حالة مؤك

ر
ْ
 Lockdown Confinement حْجر، حظ

 Quarantine Quarantaine حجر صّحي

 Self-quarantine Quarantaine volontaire حجر صّحّي ذاتّي 

 Sanitary cordon Cordon sanitaire حزام صّحّي، طوق صّحيّ 

 Mandatory lockdown Confinement obligatoire حظر إلزامّي، إغالق إلزامّي 

 Disease diffusion mapping Cartographie de la diffusion des خرائط انتشار املرض

maladies 

ة االستعداد لل
ّ
 Disaster preparedness plan Plan de préparation aux كوارثخط

catastrophes 

 Relative risk Risque relatif خطر نسبيّ 

 Caremongering Incitation à l'altruisme دعوة إلى الّتكافل

 Antiviral drug Médicament antiviral دواء مضاد للفيروسات

 Apex Apex; sommet ذروة، قّمة

 recurrent récidivant راجٌع 
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 Gown Blouse ِمئَزر، ِرداء

 Health care Soins de santé رعاية صحّية

 Lockdown lifting Déconfinement رفع الحجر

 Remdesivir Remdesivir ريمديسيفير

 Dry cough Toux sèche سعال جاف

 Underlying cause Cause sous-jacente سفر غير ضرورّي 

 ولة انتقال العدوى،سه

 سهولة الّسراية

Ease of communicability Facilité de transmission 

 Exposed person Personne exposée شخص معرَّض

 Benevolent fund Fonds de bienfaisance صندوق املساعدات

 Aerosol Aérosol ضبوب، ُحاللة هوائية

س
َ
ف  Hypopnea Hypopnée ضيق النَّ

 Front-line staff Personnel de première ligne الخط األمامّي  طاقم

 Transmission modes Modes de transmission طرق االنتقال

 Public health emergency Urgence de santé publique طوارئ الّصحة العاّمة

 Voluntary Volontaire طوعي

 Onset of symptoms Apparition des symptômes ظهور األعراض

 Epidemic threshold Seuil de l'épidémie عتبة الوباء

 R-naught ; Basic عدد الّتكاثر األساس يّ 

reproduction, RO 

taux de reproduction de base; R0 

 Infectious Infectieux عدوائي

عدوى الجهاز الّتنفس ّي 

 العلوي 

upper respiratory tract 

infection 

(URTI) 

symptôme touchant les voies 

respiratoires supérieures 

 Nosocomial infection Infection nosocomiale عدوى املستشفيات

 Hospital-acquired infection Infection acquise à l'hôpital عدوى مكتسبة في املستشفى

 Airborne infection Contamination par inhalation عدوى منقولة بالهواء

 Antipyretic therapy Traitement antipyrétique عالج خافض للحرارة

 Behavioral therapy Thérapie comportementale عالج سلوكي
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 Family behavioral therapy Thérapie comportementale عالج عائلي سلوكي

familiale 

 Evaluative epidemiology Epidémiologie évaluative علم األوبئة الّتقييميّ 

 Virology Virologie علم الفيروسات

 Telework Télétravail عمل عن بعد

 Elective sample Echantillon électif عّينة اختيارية

 Bronchoalveolar lavage (BAL) Lavage bronchoalvéolaire (LBA) غسل القصبات واألسناخ

 Hand washing Lavage des mains غسل اليدين

 Non-legal Non-légal غير قانوني

 communicability period période de transmissibilité فترة االنتقال

 Quarantine period Période de quarantaine فترة الحجر الّصحي

 Extrinsic incubation period Période d'incubation extrinsèque فترة الحضانة الخارجية

 Ageusia Agueusie فقد حاّسة الّتذّوق 

 Virus Virus فيروس

لوّي الّتنفس يّ 
ْ
 Respiratory syncytial virus Virus respiratoire syncytial الفيروس امِلخ

 Coronavirus Coronavirus فيروس كورونا

فيروس كورونا املرتبط 

باملتالزمة الّتنفسّية الحادة 

 2الّنوع

SRAS-CoV-2 SRAS-CoV-2 

 Betacoronavirus Bétacoronavirus فيروس كورونا بيتا

 Gloves Gants قفاّزات  

 Mask Masque ِقناع

 Surgical mask Masque chirurgical قناع جراحي

 FFP2 FFP2 mask Masque FFP2قناع

 Sterilization value Valeur de stérilisation قيمة الّتعقيم

 Mitigation Atténuation كبح

، مرض كورونا 19-كوفيد

 2019فيروس 

COVID-19 COVID-19 

 Involuntary Involontaire ال إرادي

 Anosmia Anosmie شمّية  ال
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 mRNA mRNA-1273 vaccine Vaccin mRNA-1273-1273ِلقاح 

رات
ّ
 Good prognosis factors Facteurs de bon pronostic مبش

 Janthinobacterium Janthinobactérium ُمَبْفَسَجة 

 Germicide Germicide مبيد الجراثيم

متالزمة االلتهاب الّتنفس ّي 

 الحاد )سارس(

Severe acute respiratory 

syndrome (SARS) 

Syndrome respiratoire aigu sévère 

(SRAS) 

رق األوسط 
ّ
متالزمة الش

 الّتنفس يّ 

Syndrome respiratoire du 

Moyen-Orient (MERS) 

Middle East respiratory 

syndrome (MERS) 

متالزمة الّضائقة الّتنفسّية 

 الحادة

Acute respiratory distress  

syndrome 

 (ARDS) 

Syndrome de détresse respiratoire 

aiguë (SDRA) 

ن
ّ
 Endemic Endémique متوط

 Sterilization period Période de stérilisation مّدة الّتعقيم

 Patient zero Patient zéro مريض ِصْفر

 COVID-19 virtual assistant Assistant virtuel COVID-19 19-مساعد افتراض ي كوفيد

 Reservoir of infection Réservoir d'infection مستودع العدوى 

راَضة
َ
 morbidity survey enquête de morbidité َمسُح امل

 Oropharyngeal swab Ecouvillons oropharyngés مسحات من البلعوم

 Swab Ecouvillon َمْسحة

ر  Antiseptic Antiseptique ُمطّهِ

 Oxygen therapy Oxygénothérapie معالجة باألكسجين

 Contagious Contagieux ُمعدٍّ 

 Case fatality rate (CFR) Taux de létalité معّدل اإلماتة، معّدل الفتك

 
َ
ياتمعّدل امل

َ
 Morbidity and mortality rate Taux de morbidité et mortalité راضة والَوف

م مائّي كحوليّ   Hydro-alcoholic gel Gel hydro-alcoolique ُمَعّقِ

م انتقال العدوى، 
َ
َمْعل

 ر انتقال العدوى باراميت

Infection transmission 

parameter 

Paramètre de transmission de 

l'infection 

 95N N95 respirator Respirateur N95ِمْنفاس 

َسة  Ventilator Ventilateur ُمَنّفِ

د لإلنزيم ِ
ّ
 Zymogen Zymogène مول
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 Isolation gown Blouse d'isolement ِرداُء العزل، ِمئزر العزل 

 Outcome Résultat ناتج

 Super-spreader Super-contaminateur ناشر العدوى الفائق

 Hospitalized person Personne hospitalisée نزيل باملستشفى

ر
ّ
 Early warning system Système d'alerte précoce نظام اإلنذار املبك

 Hemoptysis Hémoptysie نفث الّدم

 Hypoxemia Hypoxémie نقص تأكُسج الّدم

 Face shield; protective visor Visière de protection; écran facial واقي الوجه

 Epidemic Epidémique وباء

 Essential government وظائف حكومية أساسية

functions 

Fonctions gouvernementales 

essentielles 

 Wuhan Wuhan ووهان
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 املتكلم /املستمع في اللسانيات العربية

The speaker/listener in Arabic linguistics 

 بن شماني محمدد.

Benchemani Mohammed 

 أ أستاذ محاضر

 جامعة غليزان . الجزائر

 University of Relizane. Algeria. 

 امللخص:

علميين بارزين هما االستقراء  إلى منهجينترجع البحوث اللسانية عموما من حيث املنهج املتبع فيها 

استقرائية وإما هي ذات نزعة استنباطية، ومن هذين واالستنباط، لذا فاللسانيات إما هي ذات نزعة 

املنهجين يتحدد مفهوم " املتكلم/ املستمع " للغة من حيث هو عادي أو مثالي، وكذا يتحدد أيهما أجدى 

 بالعمل بمقتضاه في اللسانيات العربية.

  االستقراء. االستنباط. املتكلم/ املستمع. اللسانيات. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

 Linguistic researches in general, in terms of the approach followed, are due to two prominent 

scientific approaches, namely, induction and deduction. Therefore, linguistics is either 

inductive or deductive. From these two approaches, the concept of the speaker/listener of 

language is determined in terms of whether he is normal or ideal. Likewise, it is determined 

which one is more appropriate to work accordingly in Arabic linguistics in particular. 

Key words: induction. deduction. The speaker/listener.linguistics. 

       

شهدت البحوث اللسانية العربية وغيرها العديد من املناهج العلمية التي طبقت بغرض دراسة اللغة      

اإلنسانية دراسة علمية وموضوعية، إال أن هذه املناهج التي تبدو في ظاهرها مختلفة األصول والفروع ، 

رجع إلى منهجين بارزين في العلم؛ ألنها إما أن تكون ومتعددة املناحي الفلسفية والفكرية، هي في األصل ت

دراسات ذات توجه استقرائي ، وإما هي ذات توجه استنباطي؛ أو بعبارة أخرى، إما أن تكون اللسانيات 

تجريبية وإما أن تكون عقالنية،وهذان التوجهان العلميان هما اللذان ظال وما زاال  يوظفان في مختلف 

اء أتعلق األمر بدراسة لغة قديمة أم حديثة ، وهذان املنهجان هما ما بات يصطلح البحوث اللسانية ، سو 

عليهما في املمارسات اإلبستيمولوجية بالنزعة االستقرائية أو الباكونية نسبة إلى الفيلسوف باكون، والنزعة 

 .نسبة إلى غليليو غاليلي الفرضية االستنباطية أو الغاليلية



 الجزء األول                                                        تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي  199

ي نظرية أو مدرسة فلسفية أو لسانية أو أي توجه فكري يفض ي بنا إلى تحديد نوع إن تحديد نزعة أ        

املنهج الذي تتخذه هذه النظرية أو ذلك التوجه؛ لذا يجوز لنا القول بأن اللسانيات مهما كانت الحقبة 

جيتين  االستقراء الزمنية التي تنتمي إليها ستكون تبعا ألحد ذينك املنهجين العلميين أو النزعتين اإلبيستيمولو 

واالستنباط، أو لنقل إما أن تكون اللسانيات باكونية وإما أن تكون غاليلية، وبهذا الفصل تتحدد العلة التي 

جعلت هذه املدرسة اللسانية تنظر إلى املتكلم /املستمع نظرة واقعية وفعلية ، وِلَم نظرت إليه مدرسة 

لق سنقف عند مصطلح/ مفهوم املتكلم/ املستمع كما لسانية أخرى نظرة صورية مجردة ؟ من هذا املنط

تعامل معه علماء العربية قديما في جانب، و كيف تعامل معه تشومسكي في اللسانيات التوليدية والتحويلية 

في جانب آخر، قصد بيان التحول الذي طرأ على هذا املصطلح/ املفهوم في اللسانيات عموما ، وكذا بيان 

لى استخدام  هذا املصطلح / املفهوم  اللساني  في  دراسة اللغة اإلنسانية  من حيث كون الثمرة التي تترتب ع

 اللغة  واقعة فعلية ممارسة في بيئة اجتماعية فعلية خاضعة لنواميس الجماعة اللسانية نفسها.

 املتكلم / املستمع في التراث اللساني العربيأوال: 

فهوم اللساني الذي تقترضه اللغة العربية أو تترجمه وكذا في إطار وفي إطار إشكالية املصطلح /امل          

مراعاة الجانب املعرفي و الفلسفي الذي تتضمنه املصطلحات / املفاهيم اللسانية ،نلفي أنفسنا إزاء العديد 

نبها من هذه املصطلحات اللسانية الحديثة واملعاصرة املستخدمة في لساننا العربي من غير االلتفات إلى جوا

الخفية ذات البعدين الفلسفي الخالص و اإلبيستيمولوجي، ومن أهمها مصطلح/مفهوم "  املتكلم / املستمع 

املثالي "الذي صاغه تشومسكي في لسانياته التوليدية والتحويلية، وكما هو معلوم فإن تشومسكي كان 

به تتحدد الخاصية اللغوية يتحدث عن األنموذج األكفى في اللسانيات عموما وفي النحو خصوصا الذي 

 لدى اإلنسان.

اللسانية العربية املعاصرة، فإنه من الطبيعي أن يكون  تلقته الثقافةوباعتبار هذا املصطلح/املفهوم          

 عليه، التعويل  ومنهجيا جراءهذا التلقي له إما تلقيا مطلقا من دون البحث فيما ينتج عنه علميا ومعرفيا 

التلقي بش يء من الحذر والحيطة في استخدامه ملا لهذا املصطلح / املفهوم  التوليدي من  وإما أن يكون هذا

خلفيات قد ال تكون  مالئمة لخواص اللسان العربي . من هذا املنظور ارتأينا أن نقابل بين املتكلم / املستمع 

 والتحويلية.سانيات التوليدية كما فهمه علماء اللسانيات العربية قديما واملتكلم/ املستمع كما يفهم في الل

يتطلب تعيين خواص مصطلح/ مفهوم املتكلم املستمع في الفكر اللساني العربي القديم ربطه ببعض       

املفاهيم الجوهرية في اللسانيات العربية؛ إذ بها تتحدد مواصفاته من حيث هو متكلم / مستمع عادي أم 

تي تبين ذلك يمكن حصرها في مفهومين بارزين في اللسانيات هو متكلم / مستمع مثالي، وهذه املفاهيم ال

 .واملدونة اللسانية: املنهج العلمي القديمة هماالعربية 

لقد تميز املنجز اللساني العربي القديم بغلبة املنهج االستقرائي في وضع وصياغة القواعد اللسانية من       

من تحديد خصائص اللسان العربي و اللسانيات صوت وصرف ونحو ولغة وبالغة، وقد مكن هذا املنهج 

العربية معا؛ إذ باشر العلماء العرب القدامى بحوثهم اللسانية من املشاهدة العلمية التي جسدها مفهوم 

وهذا باعتبار آخر فيه من الداللة ما يجعلنا على يقين تام بأن العلماء العرب في  السماع اللغوي العلمي،



 الجزء األول                                                        تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي  200

مع لغة عربية مأخوذة من واقع لغوي عربي فعلي، كما كان يمارسها اإلنسان العربي  القديم كانوا يتعاملون 

العادي في حياته اليومية، مما يستلزم من طريق آخر أن اللغة العربية التي هي محل نظر اللساني العربي لم 

ها صفة تكن موضع نظر افتراض ي ؛ بل هي كالم عادي من متكلم / مستمع عادي ، وهذه الخاصية أكسبت

 الواقعية .

إّن املنهج الذي اتبعه علماء اللغة العربية قديما في دراسة اللغة هو املنهج االستقرائي ، ومعلوم بأنه             

منهج قائم أساسا على املالحظة أو املشاهدة العلمية؛ إذ كل ما تم جمعه من كالم العرب كان عبر املنهج 

ا يستعمل االستقرائي وكانت أولى خطواته هي 
ّ
السماع العلمي عن األعراب، فاللغوي العربي أو النحوي مل

شاهدا شعريا أو مثال أوثر عن العرب أو خطبة إنما استعملها باعتبارها  حدثا كالميا واقعيا، ال تشوبه 

شائبة االفتراضات، وقد بدا ذلك جليا في رد النحاة العرب كل شاهد مصنوع أو موضوع بغرض صياغة 

ية مثال، و في ردهم هذا دليل قاطع على رفضهم لكل ما من شأنه  أن يكون من جنس الفرضية قاعدة نحو 

أو التصورات، وكذلك هو دليل قوي على حرصهم على أال تكون القواعد اللغوية عموما، والنحوية 

والصرفية خصوصا من وضع املنظر نفسه من دون الرجوع إلى ما تكلمت به العرب بالفعل. فاملقياس 

لوحيد في ذلك كله هو كالم العرب املستعمل من متكلم/ مستمع عادي؛ ألن الغرض الرئيس عندهم كان ا

عاكسة لحقيقة لغوية معاشة يتمثلها متكلم /مستمع  موجها صوب صياغة قوانين لسانية عربية فعلية،

وليس افتراضيا أو فعلي، من هذا املنظور سيكون املتكلم / املستمع في اللسانيات العربية قديما عاديا 

 مصنوعا بما يالئم نظرا معينا.

يتبين مما تقدم أّن املنهج االستقرائي هو الذي أفض ى بالعلماء العرب القدامى إلى التعامل مع اللغة          

العربية من وجهة نظر حقيقية وواقعية، وهذا يؤدي في جانب آخر إلى اعتبار من يتكلم هذه اللغة الفعلية، 

كما مستمعها فعليين و واقعيين لكونهما يمارسان حدثا لغويا ضمن مجتمع أو  يكون متكلمهاو بدهي أن 

 بتلك اللغة . متسقة تتواصلجماعة لسانية فعلية ومنسجمة و 

واملتأمل في التعريف الذي قدمه ابن جني للغة يدرك بوضوح بأن السمت الذي انتحاه العلماء العرب          

( والنظر إليها على أنها 1/76.ج2007غة العربية هو واقعية اللغة )ابن جني،الخصائص.دراسة الل في القدامى

أمر فعلي ال يمكن التخلي عنه على حساب أمر نظري هو من صنع املنظر نفسه ؛ لذا لم نجد لهم مفهوم 

تحديدا؛ إذ النسق املغلق الذي نادت به معظم النظريات والتيارات اللسانية الحديثة واملعاصرة في الغرب  

ال نسق للغة إال نسق ما اعتاده العرب في كالمهم، و قد بين ذلك بوضوح أحمد بن فارس في كتابه الصاحبي 

( ، وقبله سيبويه في كتابه نلفيه في دراسته لكل ظاهرة لغوية عربية 2007في فقه اللغة)ابن فارس، الصاحبي.

(، ويتضمن هذا من الداللة الجلية ما 32.21.15./1.ج1990ينسبها ويرجعها إلى العرب )سيبويه،الكتاب.

نكتشف به إدراك العلماء العرب القدامى للفرق الكائن بين أن تكون اللغة نسقا مراسيا ، وبين أن تكون 

نسقا صوريا، ومعلوم بأن النسق له من يتكلمه و من يسمعه، واملتكلم / املستمع بحسب طبيعة كل نسق 

ي مراسيا و واقعيا ، فالزم عنه أن يكون مستعملوه كذلك، وهذه هي الحال لساني، فإذا كان النسق اللسان

في اللسانيات العربية القديمة ، وإذا كان النسق اللساني صوريا مجردا ، فالزم  عنه أن يكون مستعملو هذا 
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ة النسق اللساني الصوري صوريين مثله، وهذا هو ديدن  النظريات اللسانية الغربية الحديثة واملعاصر 

 خاصة.

ا كان املنهج االستقرائي يقتض ي وجود مدونة يشتغل عليها الدارسون ،كانت املدونة اللسانية            
ّ
ومل

العربية قديما من أهم املفاهيم واملباحث التي اعتنى بها العلماء العرب من ناحية التصحيح و التنقيح 

ل ما من شأنه أن يكون سببا في تشويه اللغة والضبط للرواية عن العرب، فنتج عن ذلك منهج متين يدرأ ك 

(  وهذا منهم حرص شديد  57.ص1971العربية وتعكير صفوها مما ليس من جنسها )الشلقاني،رواية اللغة.

 يقبل من العربية إال ما كان من كالم العرب بالفعل؛ ألنه الغرض أسمى من تشكيل 
ّ
وتصريح بّين على أال

نوا يرومون إلى تعليم العربية ونشرها ما أمكنهم ذلك، و أمر من هذا القبيل املدونة اللسانية، ذلك أنهم كا

يوجب اعتبار من يتكلم العربية أصالة ،وهم العرب الفصحاء وهؤالء  هم متكلمون / مستمعون عاديون ، 

 وليسوا متكلمين / مستمعين مثاليين البتة.

عد مدونة لسانية عربية صالحة للدراسة العلمية إن ما تم جمعه من كالم العرب بحيث صار فيما ب          

هو في األصل كالم اإلنسان العربي في حياته اليومية؛ لذا كان كل من تلقى تعليما لقوانين اللسان العربي كان 

 في حقيقة األمر يتلقى كالما عربيا مستعمال بالفعل كما يتكلمه و يسمعه العربي الفصيح يوميا .

و املدونة اللسانية  –وهو االستقراء  –كون املنهج الذي سار عليه العلماء العرب القدامى بناء على ذلك ي       

التي تم جمعها من األعراب عبر السماع العلمي، كالهما يؤسس و يؤكد  و يؤصل ملفهوم املتكلم / املستمع 

ية؛ إذ ال محل العادي ضمن جماعة لسانية عربية عادية ومنسجمة  من حيث هي تمارس لغتها بصورة فعل

لالفتراض و الصورنة فيها، وقد برز ذلك جليا في طبيعة القواعد والقوانين  والقيود العلمية واملنهجية التي  

استنبطها العلماء العرب  من الواقع اللغوي العربي الفعلي حينها؛ بحيث ظلوا محافظين على الصرامة في 

غة العربية لغة عادية  مستعملة من قبل متكلمين عاديين نقل اللغة العربية كما تمارسها العرب، وظلت الل

في ظروف زمانية و مكانية عادية ، مما أتاح للعلماء األوائل جمع مدونة لغوية عربية من املوجود بالفعل 

شعرا ونثرا عبر السماع، فضال عن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف باعتبارهما األصلين البارزين في 

وهذا بدوره جعلهم يصوغون قواعد وضوابط ملا كان موجودا من اللغة بالفعل من طريق ذلك كله، 

ه واقعا 
ّ
االستقراء بال محاولة إخضاع ذلك إلى النظر الذي يحتم على إقصاء الواقع الفعلي للغة وإحالل محل

ي ملستلزمات لغويا آخر هو من وضع صاحب النظر نفسه، أو في أحسن األحوال إخضاع الواقع اللغوي الفعل

وقيود النسق النظري بوصفه مؤسسا على مجموع الفرضيات املنسجمة واملتسقة التي تشكل قوال ومنهجا 

نظريا خالصا، وهنا مكمن املفارقة بين أن يكون الهدف من دراسة اللغة هو وضع قواعد تساعد على التعليم 

أثرها في تكلم اللغة ،أي أن تكون الثمرة  وصون اللسان عن الوقوع في الخطأ، وانتحاء سمت العرب  واقتفاء

تعليمية أساسا، وبين أن يكون الهدف هو صياغة نسق نظري مجرد ينظر إلى اللغة نظرة صورية خالصة 

 بما في ذلك املتكلم واملستمع لها، في معزل عن الواقع.
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 املتكلم / املستمع في اللسانيات التوليدية: ثانيا: 

 -جية  في اللسانيات التوليدية والتحويلية ، هو اعتمادها على املنهج الفرض يمن البديهات املنه     

االستنباطي في دراسة اللغة اإلنسانية، فهو منهج يتعامل مع مختلف الظواهر العلمية من زاوية تجريدية 

ارة التجريبية، أو بعب ،أو هو طريقة في العلم تقدم الفرضيات وصياغة األنساق النظرية على املعطيات

أخرى؛ هو االنتقال من الفكر إلى الواقع في دراسة الظواهر العلمية عامة، واللسانية خاصة. وإذا كان ذلك 

كذلك فإن لسانيات تشومسكي  هي لسانيات غاليلية باصطالح اإلبيستمولوجيين؛ ألن تشومسكي لم ينطلق 

املبدأ األول واألساس النظري في  من املنهج االستقرائي في دراسته للغة اإلنسانية؛ بل اتخذ الفرضيات

صياغة و وضع برنامجه البحثي ، وطبيعي أن تكون أعماله اللسانية  متميزة عن األعمال والبحوث اللسانية 

 Chomsky .langue , linguistique) للغة اإلنسانية       التي اتخذت الطريقة االستقرائية  منهجا في دراستها

,politique.2015.118)  

إن اللسانيات التوليدية والتحويلية كما هو معلوم  هي لسانيات مثلت التوجه الصوراني غاية التمثيل؛          

ثم إّن هذا التوجه العلمي الذي هو ذو أصول رياضية ومنطقية، بات من ضرورات البحث العلمي املعاصر 

ن املوضوعية، آية ذلك لدى في مختلف امليادين املعرفية ملا له من صرامة منطقية و شمولية فضال ع

تشومسكي هو  تأصيله ملفهوم النحو الكلي أو لسانيات كلية تجمع ما تفرق من األنحاء العاملية ضمن نحو 

واحد أكفى  باعتباره النسق الصوري املنسجم واملتسق والبسيط، وهذا لن يتم له التحقق الفعلي ما لم 

تفض ي إلى تحقيق النتائج العلمية اليقينية على غرار  يتوج بسلوك الطريقة الفرضية االستنباطية التي

 الرياضيات .

إن أبرز خاصية يتميز بها هذا النمط من البحوث اللسانية أو في غيرها هو غلبت الطابع التجريدي عليها،     

والشرط  وصرف الجهود العلمية تجاه صياغة أنساق لسانية منسجمة ومتسقة وبسيطة وغير متناقضة،

.األساس ي 
ّ
 فيها هو أن تكون صادقة منطقيا فقط، أي: البد أن تكون صادقة من الجهة الصورية ليس إال

مما يعني في جانب آخر  عدم االلتفات  على ذلك سيكون االهتمام موجها صوب الجانب النظري املحض،     

من املواقف، ومن هنا يتجلى  إلى الوقائع اللسانية الفعلية كما يمثلها املتكلم / املستمع العادي إال في النادر

 املثالي املفهوم األساس الذي قدمه تشومسكي في لسانياته التوليدية والتحويلية، وهو املتكلم/ املستمع

Chomsky. le langage et la pensée.2012.210). إّن املتكلم / املستمع املثالي الذي يدعو إليه تشومسكي .)

االستنباطي، كما أنه منسجم مع  -ءم مع طبيعة املنهج الفرض يهو من جنس آخر، هو متكلم مستمع يتال

مقتضيات الصياغة الصورية لألنساق النظرية اللسانية، عالوة على ذلك فإن املتكلم / املستمع املثالي هو 

في حقيقة األمر من وضع املنظر نفسه، فإذا كان هذا هكذا، فإنه يعد مفهوما صوريا بامتياز؛ بحيث ُيكتفى 

ن يكون متناغما مع شروط الصدق الصوري للنسق النظري اللساني التوليدي، فإذا كان النسق فيه بأ

منسجما و متسقا وبسيطا وغير متناقض وصادقا صوريا، فإن هذا فيه كفاية ألن ال ُيعبأ بعد بالجانب 

املنظر التوليدي املراس ي في اللغة، ومن ثم إن تعارض النسق اللساني النظري مع الواقع اللغوي الفعلي فإن 

في هذه الحال يرجع الخلل إلى الواقع اللغوي ال إلى النسق النظري، ألنه واقع يفتقر إلى الشروط األربعة 
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املذكورة آنفا، ومن مستلزمات ذلك لدى التوليدي خاصة و االستنباطي عامة أن يعمد إلى التشكيك في 

لشكوك في املتكلم / املستمع العادي باعتباره داخال الواقع اللغوي الفعلي للحجة املتقدمة، وتباعا ستكون ا

 في الواقع اللغوي العادي.

إّن من نتائج هذا التوجه العلمي ذي الصبغة الصورية الخالصة،هو ابتكار واقع لغوي جديد يتناسب مع     

منظر مقتضيات الصياغة الصورية لألنساق النظرية اللسانية، وهذه املقتضيات الصورية التي ينبغي لل

اتباعها تفرض عليه أن يجتهد في وضع وصياغة واقع لغوي أخر غير الواقع اللغوي املعهود لدى املتكلم / 

املستمع العادي، صياغة رياضية صورية، فيتشكل إذاك واقع لغوي جديد مفترض أو صوري ، وإذا كان 

ناقض أيضا، و بدهي أن يحتاج هذا هكذا ، كان يكون هذا الواقع هو األخر منسجما ومتسقا وبسيطا وغير مت

هذا الواقع اللغوي املفترض و الصوري إلى متكلمين ومستمعين يتواصلون فيما بينهم، وعليه المناص من 

أن يكونا مفترضين وصوريين معا، وهذا كي ال يتناقض النسق من داخله، و من ثم ال يمكن أن يتناقض 

ومسكي مع الواقع اللغوي الصوري أو املثالي، وبما هو املتكلم/ املستمع الصوري أو املثالي كما صوره تش

 كذلك فإنه  يحقق التناسق و االنسجام والبساطة في نسق القول النظري اللساني  التوليدي.

 إن النتيجة الحتمية التي يفض ي إليها هذا النمط من التفكير اللساني هي بعبارة مختصرة كاألتي:     

املنظر باالهتمام بالجانب الصوري املحض في صياغة النسق النظري؛ ألنه  ياالستنباط-الفرض يُيلزم املنهج  

منهج يتيح للمنظر أن يتحقق من سالمته بعدم تناقضه داخليا، وهذا يلزم عنه أن يكون النسق النظري 

 اللساني منسجما ومتسقا وبسيطا بحسب ما تمليه شروط الصدق الصوري في املنطق والرياضيات.

الصوري بهذه املواصفات، فإنه من جهة أخرى يكون متعارضا مع ما يخل بشرط من هذه إذا كان النسق  

الشروط الصورية املنصوص عليها، وهذا عين ما يراه التوليدي في الواقع اللغوي الفعلي فهو عنده ليس 

 منسجما وال هو متسق وال هو بسيط.

ع اللغوي الفعلي سيكون متعارضا مع النسق أن املتكلم / املستمع الذي ينتمي إلى هذا الواق ومعنى ذلك، 

 النظري اللساني الصوري. وعليه البد من ابتكار واقع لساني جديد يالئم النسق النظري اللساني الصوري.

وإذا تحققت هذه الشروط كان الزما على املنظر اللساني التوليدي أن يوجد أيضا متكلما / مستمعا صوريا  

بناء على هذا سيكون املتكلم /  في غير ما موضع من كتبه اللسانية، ثاليبامل وهو ما عبر عنه تشومسكي

، (Chomsky.Aspects,1971.14.15) ومتسقة منسجمة املستمع املثالي لديه منتميا إلى جماعة لسانية

ي وتكون هي األخرى مثالية ال تتواصل إال القواعد النحوية أو املتتاليات اللسانية السليمة قواعديا، مما يعن

في جانب أخر أنها جماعة لسانية مثالية تعيش في مجتمع أو واقع لساني مثالي هو أيضا، مشكلة بذلك نسقا 

 لسانيا منسجما ومتسقا وبسيطا وغير متناقض ومثاليا.

فتشومسكي لم يكن يتحدث عن املتكلم/ املستمع العادي الذي نعرفه في واقعنا الفعلي، وال هو يتحدث عن  

غوي عادي يحدث فيه التواصل اللساني اليومي بصورة عادي كما نشاهده في حياتنا مجتمع أو واقع ل

اليومية، وإنما كل ما دعا إليه تشومسكي هو ذو صبغة صورية أو افتراضية،أو هي مفاهيم مثالية أملتها 
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جية أصول الفلسفة العقالنية والطريقة الفرضية االستنباطية،أو ما بات يعرف في األدبيات اإلبستمولو 

 بالنزعة الغاليلية في العلم.

 خاتمة:

يتبن مما تقدم أن مفهوم املتكلم / املستمع املثالي الذي أّصل له تشومسكي في العديد من كتاباته اللسانية، 

هو في واقع األمر مفهوم ال يمكن أن يتجسد فعليا، ألن اإلشكال كله قائم في مسمى املثالي نفسه، فهو من 

 أن ذلك ليس الجهة النظرية سائغ 
ّ

لالعتبارات الصورية التي يلتزم بها املنظر في سياق النزعة الغاليلية، إال

من السهل تطبيقه في واقع اللغة العادية، ذلك أن ما هو في واقع اللغة الفعلي هو متكلم/ مستمع عادي وال 

ا متكلم عادي ويسمعها صلة له باملثالية التي يبحث عنها تشومسكي. فالحاصل بالفعل هو لغة عادية يتكلمه

 مستمع عادي في مجتمع لساني عادي.

 قائمة املراجع:

 (،الخصائص. تحقيق الشربيني شريدة، دار حديث، مصر.2007ابن جني،) 

 ،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. (، الصاحبي في فقه اللغة.تحقيق أحمد حسن بسج2007ابن فارس) 

 روت لبنان.(،الكتاب، مؤسسة األعلمي، بي1990سيبويه) 

 (،رواية اللغة، دار املعارف مصر.1971الشلقاني عبد الحميد) 

 Chomsky(2012à), le langage et la pensée, tr , J.Calvet et C.Bourgeois,  ed Payot. Paris. 

 Chomsky(1971), aspects de la théorie syntaxique, tr ,J.C.Milner , ed du seuil, paris. 

 Chomsky(2015), langue , linguistique , politique, dialogue avec Mitsou Ronat, tr , Mitsou 

Ronat, ed, Flammarion ,paris. 
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 اللغة العربية والفكر االنساني

 بين ثقافة االرتحال وتحديات الكتابة

Arabic language and human thought 

between travel culture and writing challenges 

 محمد سرير

 أستاذ محاضر أ، جامعة يحيى فارس/ املدية

 Serirmohamed_2017@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

 : امللخص

تعتبر اللغة العربية من مقومات الهوية العربية، التي يعتز بها كل عربي، وقد زادت قيمتها حين أعزها 

مسلم ولغة كل كاتب ومتعلم، كما كانت لغة العلم بمختلف اإلسالم بالقرآن الكريم، فكانت بذلك لغة كل 

مجاالته، لنجد كتاب األدب الذين حاولوا محاكاة الواقع ودراسته، بصورة معينة قد وجدوا في اللغة نبعا 

فياضا ال ينضب، ومنهم كتاب الرحلة الذين نقلوا للقارئ أخبارا ومشاهدات شملت السياس ي واالجتماعي 

بذلك اللغة إلى أرقى مراتب استعماالتها، هذا ما ضمن لها االستمرارية على الساحة والديني، حاملين 

 التخاطبية.  

Abstract: 

 Arabic is one of the components of the Arab identity, which is cherished by every Arab, 

and its value increased when Islam attributed it to the Qur'an, so it was the language of every 

Muslim and the language of each writer and learner, as was the language of science in its 

various fields, to find writers of literature who tried to simulate and study reality, in a certain 

way they found in the language an inexhaustible spring, including the book of journey, who 

conveyed to the reader news and observations including political, social and religious, carrying 

the language to the highest levels of its use, this included Continuity on the communicative 

scene  . 

 مة:مقد

عرف الفكر االنساني عّدة مجاالت معرفية حاكت الحياة االنسانية بمختلف مجاالتها االجتماعية 

والتاريخية والثقافية والدينية، متخذا من اللغة العربية وسيلة للتعبير، هذه اللغة التي كانت أساس 

ليل على ذلك هو تاريخ التواصل الحضاري بين املجتمعات بمختلف توجهاتها الثقافية والدينية، وخير د

االنسانية خالل العصور القديمة خاصة عصر صدر االسالم وعصور التنوير، كما نخص بالذكر العصر 
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العباس ي الذي عرف ترجمات عّدة وتعلم اللغة العربية من طرف العديد من العلماء األعاجم الذين بزوا 

 ى الدينية.غيرهم في كثير من العلوم التجريبية والفلكية واللغوية وحت

كما عرف الفكر االنساني جانب اكتشاف اآلخر، هذا األخير الذي ظل الهاجس الذي ال يفارقه فاألنا 

دائمة التفكير في اآلخر حتى إنها ال تستطيع التفكير في نفسها إال من خالل النظر إلى اآلخر، وهي ال تتطور إال 

ا يسمح لإلنسانية بتبادل العلوم واملعارف، هذا ما اذا قارنت نفسها معه، لينشأ نوع من التنافس الفكري م

فتح بابا للترجمة، إلى جانب هذا نجد اإلنسان يرتحل بحثا عن اآلخر محاوال توسيع معرفته به، دارسا عاداته 

وتقاليده، مطلعا على تاريخه، مكتشفا علومه ونمط تفكيره بغية وضع جسور للتواصل والتبادل املعرفي 

 قومية االنسانية.وتحقيق الوحدة ال

فقد تأمل الرحالة محيطه فوجده يكبر بكثير عما هو حوله، خرج من بيته ليجد قريته، ومن قريته   

ليجد مدينته، ومن مدينته ليجد دولته، ومن هذه األخيرة ليجد العالم فالكون، بحث في ذاته فألفاها تفتقر 

ينية، فكانت بذلك الرحلة بحثا عّما غاب عنها، إلى معرفة ما يحيط بها من متغيرات اجتماعية وسياسية ود

 من حقائق وغرائب.

ثم حّول نظره نحو بني جنسه فوجد من يشاركه في هذه املعمورة، لكنه مختلف عنه، فعزم على  

طلب املعرفة واالكتشاف، محاكيا ما هو موجود أمامه، فاكتسب منه خبرة، ثم أبعد النظر وأرهف السمع، 

خرين في أمكنة متعددة ومتنوعة، فتحركت فيه نوازع البحث ونمت غريزة االكتشاف، فعلم بوجود أقوام آ

فعقد العزم على االرتحال والتجوال من جديد، ليرى ما اختلف عنه وخفي عليه، مكتسبا بذلك تجربة، 

 صقلت ذاته وخبراته.

إال إذا عرفت  لذا اعتبرت الرحلة من أهم العوامل املوصلة إلى معرفة اآلخر، والذات ال تكتمل

املختلف عنها، فاإلنسان في رحلة متواصلة، يعمل على اكتشاف اآلخر، ولن يكون هذا إال بالسفر إليه 
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من هنا نجد اللغة العربية كانت املنارة التي يهتدي بها الرحالة خالل ممارسة فعل الكتابة، وترجمة 

أفكاره التي يكتسبها من خالل محاورته لآلخر ومعايشته له، مخاطبا القارئ العربي، بما يفهم من خطابات 

قافية، عامال على بسط الجانب املعرفي ومحاوال خلق روابط انسانية تقرب الشعوب اجتماعية وسياسية وث

 من بعضها البعض، وتقلص الخالفات العقائدية والعرقية.  

 اللغة العربية والسياسة: -1

طاملا كانت اللغة العربية تمثل الناطق الرسمي لصوت الشعوب، متخذة من أقالم الكتاب واملفكرين 

للدفاع عن حقوقهم، ومثال ذلك جمعية العلماء املسلمين الذي كان يقودها الشيخ عبد واملصلحين وسيلة 

الحميد بن باديس، كما نجد الرحالة أمين الريحاني، الذي ارتحل إلى الحجاز محاوال نقل أخبار البالد 
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وعة من األحداث والعباد، مستعمال اللغة العربية التي وثقها في رحالته املطبوعة لجمع من القراء مقدما مجم

 كان شاهدا ومشاركا فيها.

فقد تحدث الرحالة عن بالد الحجاز التي عرفت عدة صراعات سياسية قاسمتها معها جارتها نجد، 

تي كانت تحت حكم اإلمام يحي، 
ّ
التي كانت تحت حكم السلطان عبد العزيز بن آل السعود، وبالد اليمن ال

من جهة ومن جهة أخرى الحماية البريطانية املفروضة عليهم،  وبالد عسير تحت حكم السيد اإلدريس ي، هذا

 والحكم العثماني، هذه الصراعات جعلت البالد تعيش في حالة من عدم االستقرار.

لهذا وجب على امللك حسين، اتباع سياسة معينة لحفظ ملكه وبالده وشعبه، ونجد من سياسته 

ذي يز 
ّ
ذي يعد أساس امللك، والتواضع ال

ّ
يد من همته ويرفع مكانته ويقول فيه الريحاني واصفا )) العدل ال

فإنك ال تميز امللك عن أحد مشايخ العرب إذا كان مسافرا لوال عقال من الحرير أصفر فوق كوفية أخف 

اصفرارا منه، وهذا العقال إرث ثمين وهو لبني نمي بيت الشريف، بل تاج امللك فيه، وإذا اعتم امللك فال ترى 

 .(59، صفحة 1986)أمين الريحاني،  والعلماء لوال ذؤابة عمامته البيضاء((  بين أحد األعيانفرقا بينه و 

إن امللك حسين ال يرى الفخر والرفعة في اللباس والترفع عن شعبه، بل يرى الفخر والرفعة في 

عامال على توفير حياة أفضل بالبحث عن موارد الحياة  مؤازرتهم والعمل على خدمتهم فهو مكلف بحمايتهم

الطيبة، وإذا تتبعنا حياة امللك وجدناه قد اتصف بشخصيتين مزدوجتين األولى العربية والتي تسري في 

عروقه، والثانية هي التركية التي نشأ فيها وترعرع، من هنا نستطيع القول أن كل أعماله قد اتصفت بهذه 

محبا للعرب وعامال على توحيدهم، ومشددا على عزيمتهم، محكما يد العدل واملساواة، االزدواجية فنراه 

ومقابل ذلك نرى تلك الروح التركية في حب التسلط، وفرض السيطرة على الغير فقد أراد ملكا شامال يكون 

 فيه ملكا على العرب.

من مبالغة في العبادة وقد سجلت حكمته في التصدي لبعض األمور العقائدية، ذلك ما كان يحدث 

من طرف حجاج من الهند تعبيرا منهم عن شدة حبهم للرسول عليه الصالة و السالم، فكانوا يرمون بأنفسهم 

في بئر زمزم بصفته طريقا مختصرا للجنة، فلم يقل امللك هذا حرام وغير جائز بل وضع غطاء للبئر على 

 شكل شباك من حديد وتركهم.

العقول املفكرة في الحجاز، فرض على ملكها االستعانة بأوربا وبذلك إن عدم وجود الكفاءات و 

تفرض لهم امتيازات على خدماتهم، ما يؤدي إلى تدخل في السياسة الداخلية بحجة الحماية، ويخول لهم 

تحديد القرار، هذا ما نجده قائما في الحجاز حين لم يفلح املهندسون العرب في اكتشاف البترول املوجود 

الوجه، والنحاس بجبال الحجاز واملاس في مكان حول مكة، هذا ما دفع إلى البحث عن األجنبي الذي  بجوار

 يفرض سيطرته وحكمه.

قد تحددت وظيفة الرحالة بتبليغ معلومات وذلك بتوجيه الخطاب إلى املتلقي الذي يحاول تقديم مبررات 

وظيفتين مستقلتين االتصال الخارجي مع األتراب تزيد من قيمة الرسالة اللغوية املوجهة، إننا نجد للغة ))

من بني البشر، وما يعادل هذا في األهمية من االستخدام الداخلي ألفكار املرء، إن معجزة اإلدراك البشري 
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هي أن كال من هذين النظامين يستخدمان نفس الشفرة اللغوية ومن ثم يمكن ترجمة الواحد منهما إلى اآلخر 

    (114، صفحة 1992)جوديث غرين،  ((بدرجة ما من النجاح

الكالم  –بيننا وبين الشريف  )املتن( ينقل الريحاني مقابلة له مع السيد اإلدريس ي يقول: )) املسئلة

طلب منه أن يبادلنا االحترام قال تعالى: قريبة ميسرة، نحن أوالده، نحترمه و نجله، ولكننا ن –لحضرة اإلمام 

"و شاورهم في األمر"، اّها؛ ليسألنا ليشاورنا نعم، هو لنا بمثابة األب ونحن له أبناؤه الراشدون عندنا حكمة، 

اّها، حكمة في الدين و في السياسة، وعندنا القوة، القبائل في يدنا .... وهللا ال تمر أربعة أشهر على املعاهدة 

ن أصلحنا األمر بينه وبين ابن سعود، فتسير القوافل آمنة إلى مكة واملدينة.... إن عند الشريف إال نكو 

الحرمين ونحن نبذل أنفسنا من أجل الحرمين، ال خير في حياة املسلم إذا كان ال يغار على الحرمين ويسعى 

، إن العالقة بين السيد اإلدريس ي وامللك (346، صفحة 1986يحاني، )أمين الر  دائما في املحافظة عليها((

حسين تميل إلى التنافر، وذلك راجع إلى وقوف السيد اإلدريس ي في وجه امللك حسين، وكأنه عثرة في اعتالء 

  العرش، كما يعد اإلدريس ي عدوا للعثمانيين، وامللك حسين مساندا لهم قبل أن يحاربهم بمساعدة االنكليز.

يحاول الرحالة سرد وقائع تاريخية بلغة املرسل )السيد االدريس ي( الذي يبغي ابراز قوته ووجهة نظره 

اتجاه اآلخر )اإلمام حسين(، واضعا املتلقي في صورة املشاهد وله حرية التأويل والتفسير، عامال على تأثيث 

اللغة التي يوظفها الرحالة في اطارها خطابه بحجج من الواقع بغية التأثير وتقوية اللغة الخطابية، هذه 

التواصلي من جهة، كما تعمل من جهة أخرى على حفظ مادة تاريخية ونقل وقائع وأحداث تحفظ لنا لغة 

 القوم.

 اللغة العربية واملجتمع:     -2

إن اللغة تساير املجتمع فهي تتغير وتتطور حسب التغير االجتماعي، لذلك نجد لكل فئة اجتماعية 

غة تحكمهم وتمثل قناة التواصل بينهم، والرحالة هنا عمد إلى اللغة العربية بصفتها اللغة التي تجمع معينة ل

بين سكان املنطقة املرتحل إليها، وحتى إذا ما قورنت باللهجات املستعملة في تلك املنطقة، لهذا عمل الرحالة 

املتكونة من األشراف كالعبادلة و منهم على تقريب السكان من القارئ ليعرفه على أهم العائالت الحجازية 

البيت املالك، و ذوو حسن و قريش، وتجتمع هذه القبائل في عدة خصائص جسدية وأخرى عملية، فمما 

هو معروف عند هؤالء العربان تمسكهم الشديد بالدين، وإن كان ذلك فيه اختالف للممارسة عبر الزمن، 

مه، كما نجد تلك النزعة القبلية التي ما زالت قائمة، رغم أن كما نجدهم يعملون على احترام الضيف وإكرا

اإلسالم عمل على اقتالعها من نفوسهم و التي كان يذهب ضحيتها خلق غير قليل، فترمل نساء و ييتم أطفال،  

 و تقطع أرزاق و سبب كل ذلك العصبية و التعنت، وحب الذات املؤدي إلى هالكها.

ي املنطقة صفة البدو، باعتبارهم الشريحة التي تفرض كيانها وأول ما يشد انتباه الباحث ف

على املنطقة، والقوة الضاربة في يد الحاكم، التي يوجهها إلى أعدائه و معروف عن البدوي أنه يفتقر إلى 

ب الوعي املدني في املعاملة، وال يقيم وزنا كبيرا للمجامالت اتجاه امللوك و األمراء، فقد علمته طبيعته أن يطل

ما يريد و يتمثل بما هو أمامه كائن، هذا ما نراه حتى ملا يريد محادثة امللك فإنه يكلمه بال مقدمات و ال 

ألقاب، أسلوبه مباشر بسيط خال من التنميقات و الكلف، فهو ملا ينادي امللك حسين من تحت القصر 
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ذين يعتبرون من قائال : "يا بو علي" وامللك قابل لذلك و متفهمه، في حين نجده يقابل 
ّ
عرب جدة ومدينة ال

الحضر يدخلون على امللك عامدين إلى التقبيل، فهناك من يقبل اليد و الكف، و هناك من يقبل الركبة، و 

امللك قابل لذلك، و يسحب يده ملن هم ذوو مقام رفيع، كونهم من أشراف العبادلة، هنا تدخل سياسة امللك 

ما يريد، )) إن الحضري عادة تاجر و البدوي غالبا مقاتل، و االثنان  في تنظيم مجتمعه وبأن يعطي كل حسب

الزمان فنأخذ من األول لنعطي الثاني، و نذل األول أحيانا لنتمكن من األخذ و العطاء، وال سيما إذا كان 

، الثاني خشن الخلق صعب الشكيمة، و يحمل فوق ذلك البندقية، و البدوي ال يفهم غير لغتين لغة الدينار

و لغة السالح، بل لغة القوة التي تتمثل في سالح أمض ى من سالحه،  و ساعد أشد من ساعده، أما جاللة 

)أمين  امللك حسين فلسوء الحظ ال يحسن في معاملة البدو اليوم غير لغة واحدة، هي لغة الدينار((

 .(29، صفحة 1986الريحاني، 

ينا الريحاني كالم امللك ثم بين سوء حظه في تعامله مع البدو بإعطائهم الدينار بدل قد حمل إل

إظهار القوة، هو بذلك يعمل لهالكه، فإذا نفذ منه املال انقلب عليه البدوي، الذي ال يتقن غير لغة 

 د له الحياة.البندقية، فالحرب عنده رياضة وجب ممارستها باستمرار، حتى ترتاح نفسه، و يهنأ باله  و تم

و من سمات املجتمع الحجازي، إكرام الضيف و العمل على حسن استقباله، و حمايته إذا تعرض لهجوم 

أو مظلمة، و إكرام الضيف قيمة إنسانية بها يرتفع مقام املضيف بين أفراد قبيلته، و حديث الضيف و 

صهم، يقول امللك حسين في إكرامه قد حاز القسط الوافر من كالم العرب في حكمهم، و شعرهم وقص

جلسة كان في ضيافته الريحاني بلباس البدوي، و القنصل الفرنس ي و بعض التجار: ))ثالثة لهم حقوق الخوة 

و الحماية، الضيف السارح و الطنب السابح و رفيق الجنب، و إذا دخل الضيف السارح بلدا أو ديرة، 

أقول الحق األول، فإذا تجاوزه السارح إلى جاره يعدها  يضيفه أول بيت يمر به له الحق األول في الضيافة،

إهانة يطالب الجار به، مر الغريب ببيتنا قبل أن يمر ببيتكم، وإذا كان ال يطالب بهذا الحق ينظر إليه بعين 

االحتقار، ومن أضاف سارحا أيها العزيز عليه أن يحميه مدة اثنتي عشرة ساعة بعد أن يرحل،  واالستنجاد 

حدود يرفع العرب االستنجاد إلى خمسة أجداد فقط، و ما وراء ذلك فال حق فيه ملستنجد، و ال فرق نعم له 

)أمين  بين العرب و األشراف من هذا القبيل، إال في القصاص حياة الشريف إذا قتل عمدا بحياتين((

ى اللغة الحجازية ويخبرنا بألفاظ تعكس الحياة االجتماعية . يرمز الرحالة إل(44، صفحة 1986الريحاني، 

التي نجد من صورها الضيافة التي تعد سمة مميزة للعربي، فالضيف السارح من دخل الديرة مستنجدا، و 

يراد بالطنب بيت الشعر وهو من باب تسمية الش يء بجزء منه، ويراد بالبيت صاحبه، وإن كان سابحا سائحا 

 مفر.ال بيت له وال 

كما اتسم املجتمع الحجازي كغيره في البالد السعودية بالزراعة، التي لم تعرف تطورا كبيرا و ذلك 

بسبب مناخ املنطقة فهو مناخ جاف شبه استوائي، ما أدى بكثير من البدو إلى مزاولة حرفة الرعي لألغنام، 

حمها، و نجد في الواحات الكبيرة ملتقى والنوق التي يستفاد من ألبانها، و صوفها، و أوبارها، و لحمها، و ش

الصناع و الحرفيين، من إسكافيين، وصائغين، و لحامين وحدادين، وصانعي األسلحة التقليدية، وكثير من 

الحبوب التي ال توجد في املنطقة تضطر الحكومة إلى استيرادها، من املناطق املجاورة وخاصة الحجاز، 
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كما نجد قوافل التجارة التي تجوب الصحراء الرابطة بين مدينة و ملوقعها الساحلي حيث ترسو السفن، 

ذي له شعبية كبيرة 
ّ
أخرى،  فنجدهم يستوردون األرز والقمح والشعير والسكر، من مصر واليمن، والبن ال

 في املنطقة من اليمن، والتوابل من الهند، و الفواكه املجففة من سوريا. 

ة ليزداد معرفة على ثقافتهم ونمط تفكيرهم لذا نراه يصل إلى تواصل الرحالة مع املجتمعات املزار 

العمل اليومي للسكان املتمثل في الزراعة، ناقال إلينا عاداتهم وتقاليدهم متكئا على اللغة منتجا بذلك تراثا 

أدبيا عربيا يعكس فكر األمة و)) يعبر عن مشاعرها وخواطرها وقلوبها وعقولها في جميع جوانب حياتها 

وحية والوجدانية والعقلية واالجتماعية، وهي وحدة كفل القرآن الكريم لها خلودها واستمراريتها حية الر 

، 1987)ضيف, شوقي،  نضرة على تعاقب األزمنة بما أتاح لها من بالغة معجزة لم تتح للغة من اللغات((

   (27صفحة 

رب شبه الجزيرة للقهوة، و يذكر هذا واصفا صدر القاعة التي سميت وقد ملس الريحاني محبة ع

بالقهوة ألنها أكثر ما يقدم للضيف يقول: )) و في الصدر مجوف مستطيل ال يزيد إذا كبر على الثالثة األذرع، 

هو املوقد يجلس عنده رب البيت ويجلس إلى جنبه ابنه أو أخيه أو أحد من أهله، فينش ئ الواحد يعمل 

هوة، و اآلخر يدق البن في جرن الحجر، كبير شبيه بجرن الكبة في لبنان، إال أن قطر ثقبه ال يزيد كثيرا الق

عن قطر الهاون، وعند رأس املوقد خزانتان واحدة للحطب، واألخرى للمواعين، هما قيد يد الجالس هناك، 

هي محور الدعوة، و ركن الضيافة فال يضطر أن يقف ليتناول شيئا منها،  وأهم من كل ما ذكر األباريق، و 

املادي، أباريق النحاس الوهاجة كأنها وصلت تلك الساعة من املعمل في دمشق، و قد صفت أمام املضيف 

صفا متناسقا من األول الصغير الذي يكفي ضيفين إلى العاشر الذي يسقي مئة ضيف و يزيد، هذه هي 

ها و سقفها العالي، و نورها اللطيف، الذي قلما يمازجه القهوة عندهم، و في شكلها و رسومها، و لون جدران

)أمين  نور الشمس، تعيد إلى ذهنك صورة معبد من معابد األقدمين، فتحدثك بجالل العتق والقدم((

 .(612، صفحة 1986الريحاني، 

حضير القهوة عند البدو، وحدد قد أتحفنا الرحالة بمجموعة من األلفاظ التي حوت معجم ت

اهميتها في الحياة االجتماعية، ومن هذه األلفاظ نجد )جرن الحجر، الكبة، الهاون، األباريق، معبد، العتق( 

هي ألفاظ متداولة بين الناس  لكن ملا نقرأها في هذا السياق الذي اتصف باالنسجام والتناسق فقد أكسب 

ة التي تزيد من قوة الترابط بينها وبين متلقيها، هذا ما يضمن لها لغة الخطاب جوا من الحنين إلى اللغ

االستمرارية والحياة، بل نجدها تتطور حسب التطور االجتماعي، حتى وان ترك لفظ عوضه لفظا آخر فهي 

لغة اتسمت بالغنى املعرفي والخطابي، فأضحت بذلك صالحة لكل زمان ومكان.  ))ومع ابن سينا يترسخ مبدأ 

 يقصد اإلبالغ، أو ممارسة باطنية تقوم على التأّمل حضور ا
ً
للغة مع كل ممارسة فكرية تبتغي إجراًء عمليا

، إذ ما دام أن االكتساب اللغوي يقوم على قاعدتي االرتسام املزدوج للمدلول والدال 
ً
وقراءة الذات داخليا

 بحضور اآلخر، ذلك أن "ا
ً
أللفاظ إذا سمعت أدرك مع في آنٍّ واحد، يكون كل استحضار ألحدهما رهنا

. فكلما خطر بالبال ذلك املعنى أدرك اللفظ، وكلما سمع 
ً
سماعها معنى، فارتسم في النفس املعنى واللفظ معا

 (23، صفحة 2001)األخضر, جمعي،  ذلك اللفظ أدرك املعنى ((
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 صورة املرأة:     .1

مهما، لها دورها في تحريك دواليب الحياة فهي مؤثرة ومتأثرة، لهذا نجد  تعتبر املرأة فاعال اجتماعيا

الرحالة قد أوالها اهتماما ضمن كتابته الرحلية، وتحدث واصفا إياها داخل مجتمعها وفي بيتها وقصرها، 

 وأثناء عملها محاوال أحيانا وضع مقارنة بين املرأة العربية والغربية.

ه في بالد عربية، فنراه يحدثنا أعطى الرحالة جانبا لسفور ا
ّ
ملرأة، وضمه ضمن الغرائبي انطالقا من فكرة أن

عن مشهد رآه في منطقة عبال: ))عبال تعود بالسفور إلى أول اإلسالم في عبال تعددت املدهشات، وكان 

أشّد تعجبا أشدها وأحبها إلينا النساء، وقد وقفن في أبواب الخيام يتفرجن على الغرباء، وال نظّن أنهن كّن 

)أمين  منا، ونحن نتفرج عليهن، الجمال األسمر نشدناه في كل مكان، فما لقيناه حتى وصلنا إلى تهامة((

 . (258، صفحة 1986الريحاني، 

الذي يزيد من جمال إنه يعود بالزمان إلى الوراء إلى بداية اإلسالم رابطا إياه بالسفور، نلمس تيمة العجائبي 

اللغة الوصفية عامال على جذب القارئ وفق ما يراه مناسبا، لذا نراه يستعمل لغة اتسمت باإلغراء، حتى 

يجعل من القارئ يستزيد قراءة ومعرفة جامعا بين وظيفتي التعليم والترفيه، ويقول في تحرير املرأة ))على 

سها، وال بأس إذا تخلت في هذا السبيل املجيد، عن بعض املرأة الشرقية أن تسعى قبل كل ش يء في تحرير نف

، ويظهر ميله إلى حب النساء والتفرج عليهن، (29، صفحة 1983)أمين الريحاني،  أو كل أخالقها التقليدية((

بعد العناء الذي ألم به في وهّن أيضا يبادلنه فعل الفرجة قد رأى الجمال األسمر، فأحس بنوع من الراحة 

الطريق، مع الخطر الذي تعرض له واملشقات، فجاء الوجه األسمر الجميل ليخفف عنه شيئا من هذا 

 التعب. 

يستمر أسلوب لغة املحاورة مع ذاتيته، إنه يرى في املرأة اآلخر الذي يريده، كما يراها عنصرا فعاال في القومية 

عو إلى تحرر املرأة وبمساواتها بالرجل يقول: ))فإذا سلمنا بوجوب تعليم وفي النهضة العربية، فقد كان يد

املرأة فالسفور هو أقّل ما في املسألة من األهمية، إنما الجوهر أن تشارك املرأة الرجل في الحياة الفعلية 

في مستوى واحد والوطنية، كما تشاركه في غيرها، وال تستقيم هذه الشركة إال إذا كان اإلنسان الرجل واملرأة 

 . (249، صفحة 1983)أمين الريحاني،  من العلم والتهذيب((

يواصل سيره إلى منطقة البحاح هي قرية صغيرة، يدخل إلى مقهى تخدمهم فيها صبية حسناء تقدم لهم 

ال وصلنا في الساعة األولى من النهار إلى القهوة، يصف لنا لباسها ورشاقتها قائال: )) بعد أن اجتزنا قاع عب

البحاح، وهي قرية فيها مقهاية رحبة نظيفة، فدخلنا وكنا أول الزائرين، فخرجت من البيت صبية حسناء 

ممشوقة القوام في جلباب أنيق الشكل، فوق دثار أزرق طويل الذيل، كأّنها من بنات املدن، وقد تدثرت عند 

، صفحة 1986)أمين الريحاني،  لنا وبشت وأسرعت في عمل القهوة(( نهوضها فوق قميص النوم، هشت

262)  

تي تعج بصراعات ومعارك أهلية وخارجية، خاصة أن كتابة النص 
ّ
ه ذلك الوجه اآلخر للمنطقة، ال

ّ
إن

عتبر لغة الكتابة هنا استرجاعا الرحلي كانت بعد الفعل الرحلي، ليصل الرحالة إلى مرحلة اإلنجاز، وت

للذكريات واعتمادا على اليوميات املخطوطة، لهذا نلمس وصف مشهد النساء جاء مختصرا، ومتفرقا عبر 
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صفحات رحالته، إذا ما قورن بحديثه في السياسة ولقائه مع األمراء والقواد، وسرده للتاريخ املتعلق بكل 

 منطقة زارها.

سم بالدهشة والتعجب  نجده يركز على صورة املرأة
ّ
الفاتنة بجمال جسدها، وها هو ذا يصف مشهدا ات

في املنامة، واصفا امرأة تخوض مياه الشاطئ وهي تنزل من الجلبوت مشمرة عن ساقيها: ))وأغرب ما في 

النساء املحجبات يشمرن كالرجال، لم أتمالك مرة أن ظهرت دهشتي وبيدي آلة التصوير، إذ رأيت إحدى 

زل من الجلبوت إلى املياه، وقد شمرت بكرم فضاح، فقال صديقي: ش يء مألوف خذ صورتها وال النساء تن

 .(213، صفحة 1986)أمين الريحاني،  بأس فصورت آية النشور، أما الوجه فمحذور((

نا أنه كان يقطن بأمريكا وقد يتكلم عن املرأة كذات و كآخر وجب معرفته وكشف صورته، خاصة إذا علم

أِلف صورة املرأة الغربية، وهو يعمل على مقارنة صورة املرأة العربية بالغربية، وكل ذلك ناتج عن خياله 

الفكري لواقعين متباينين ))إن صورة املرأة كذات وهي صورة مباشرة باألساس، هي في مجملها الصورة 

تمع معا، مستمدة مادتها من املقروء واملسموع واملرئي واملعيش، الخيالية التي تتكون في عقل الكاتب واملج

ومن الذاكرتين القريبة والبعيدة، إنها تلك الصورة التي تعشعش في الالوعي عند مجموعة من الناس حتى إذا 

ما نضج فيها النبوغ عند مبدع ما، نحتها بما أوتي من إمكانات وتكوين، وأخرجها في قالب خاص به بعد أن 

 . (73، صفحة 2003)قريش ي, سليمان،  فها في غاللة من خياله((أل

تتنوع لغة الرحالة بين الوصف واإلخبار، هادفا بذلك إلى تكثيف املعنى ومحاورة القارئ في مناح 

الخاصة إنها املرأة التي  مختلفة، لنجد بذلك خطابا آخر خص به املرأة، فنراه يحدثنا عن كرمها، لكن بلغته

تمانع أن يرحل ضيوفها من بيتها، دون أن يؤدى لهم واجب الضيافة، هي صفة لدى العرب ال يتنازلون عنها: 

))سألتهم عن الفخار الذي رمونا به، فأخبرونا أن السلطانة، وهي في خدرها رأتنا من على السطح في أهبة 

يه الخدم النائمين في الطابق األسفل، ولم تشأ أن تسمعنا صوتها الرحيل، فنهضت باكرا من أجلنا فأرادت تنب

أو ترينا من النافذة وجهها، فرمتهم بالفخار تستفيقهم، لينهضوا ويهيئوا لنا الطعام، الضيوف انهضوا 

 .(96، صفحة 1986الريحاني، )أمين  للضيوف، والحقوهم بالفطور، وأطلقوا الرصاص إذا كانوا ال يقفون((

 لها ولفخارها الذي كان سببا في نهوض الحراس، فهي تمثل املرأة العربية املضيافة، 
ً
يقف الرحالة مادحا

 في خدمة الضيف، وخاصة إذا كانت السلطانة )) أكثر هللا أيتها السلطانة من فخارك، 
ً
التي تكون دائما

ة األقران، وفي البالد العربية فريدة الزمان، وكيف ال وأنت وجعلنا السنة فخارك إنك في الضيافة شاعر 

، صفحة 1986)أمين الريحاني،  السيف في إكرام الضيف تضربين من أجلنا الكسل وتلحقينا بالعسل((

ي التي اختار لها ما يناسبها ، نرى تواصل املعجم اللغوي للرحالة الذي يتصف باملرونة واالنسياب في املعان(97

 من األلفاظ، محققا بذلك لغة معاصرة تجعل القارئ ينساب مع السرد. 

توجد صورة أخرى للمرأة، تظهر ذل هذه األخيرة وشدة معاناتها في املجتمع، حيث تكون جارية وأمة تباع 

 فلم وتشترى، فهي لصاحب املال مملوكة، وما عليها إال السمع والطاعة، يسرد لنا خ
ً
برا عن جارية، ولدت بنتا

تعش، فأراد سيدها بيعها، فاحتجت بأنها أم ولد، وأصبحت في مرتبة الزوجة، فاشتكته إلى القاض ي فعمل 

هذا األخير على طرق باب الرحمة في السيد، وأقنعه بأنها جارية ضعيفة، قد ولدت له، فوجدت الرحمة 
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نية، لو أنها ولدت ابنة حية ما استحقت أن أرفعها إلى سبيال إلى قلب السيد))هي جارية نحس، جارية جا

 مقام الزوجة، فكيف وهي تجيئني باألموات، جانية تستحق فوق البيع املوت، ولكني أرحمها و أبيعها فقط((

  (363، صفحة 1986)أمين الريحاني، 

ها املرأة فهي مظلومة، ما ذنبها في موت االبنة، يصور هذا املجتمع يصّور الرحالة تلك املرتبة التي نزلت إلي

الذي ال زال لم يصل إلى ذروة الوعي، ويعطي للمرأة حقها، حتى وإن كانت جارية، إنه في منطقة اليمن التي 

عرفت صراعات وصدامات فردية وجماعية، كما يخبرنا بجواب السيد، حين يهدأ ويقبل برد الجارية: 

 أتبعتك بابنتك، قبلي يد  ))سأشرفك
ّ

ببذرتي مرة أخرى، فإذا جئتني بولد ذكر حي كان لك ما تريدين وإال

 .(363، صفحة 1986)أمين الريحاني،  القاض ي وركبته ورجله، واشكري هللا على مجيئه((

، فمستقبلها مرتبط بما تلد، ال مكان لها من هي سيادة الرجل الذي يريد تشريف الجارية بنطفته، حتى تلد

دون الولد، وتزيد مذلتها فتؤمر لتقبل يد القاض ي، وركبته ورجله، إنه فكر الريحاني الذي يري في هذا 

 عن تحقيق الوعي و 
ً
التصرف تخلفا، وسط هذا املجتمع الذي ال زال ال يعطي للمرأة حقها. فهو ما زال بعيدا

 تحقيق الحضارة.

رة أخرى تض يء لنا جانبا آخر من الظلم الذي كانت تعانيه املرأة: ))سيد عنده جارية وخادم متزوج يظهر صو 

من امرأة حرة، فزوجة الخادم تحتقر جارية السيد وال تحترمها، ولو صارت أما وزوجة شرعية، وكثيرا ما 

وجته قيتزوج بها، فساد ال يحدث في مثل هذه الحال أن السيد يبيع الجارية إلى خادمه، ويكرهه على طالق ز 

يرى جزاء هذا الظلم عذاب الجحيم، هو املطهر  (366، صفحة 1986)أمين الريحاني،  يطهره غير الجحيم((

لذلك الذنب، فعقوبات الدنيا غير كافية وقد ال يرتدع الجاني، هذا إذا كان يعاقب فيها، فهو يقر أنها صفة 

 جد في هؤالء القوم وال مناص من تركها.تو 

تعّد املرأة بصفتها املكون األساس ي لحياة الفرد، املبنية على تكوين األسرة، حيث نجد لها وظائف 

تتعدد وتتنوع من بيئة ألخرى، أو قل من بيت آلخر، فاملرأة ربة البيت وباعثة الحياة فيه، وهي قرينة الرجل، 

صائص خاصة، وبعادات و تقاليد تميزها عن غيرها، هذا ما يكسبها شخصية إن املرأة املغربية تمتاز بخ

هامة، ويبرز وظيفتها االجتماعية واإلنسانية، ونجد من هذه العادات امتالكها للباس خاص، فهي تخرج 

محتشمة أو محجبة غير متزينة أو سافرة، يلفها في ذلك الحياء، ويلزمها الوفاء للعرف وللدين وللمجتمع.)) 

بما أن املرأة معنى والرجل لفظ فهذا يقتض ي أن تكون اللغة للرجل وليست للمرأة، فاملرأة موضوع لغوي و 

وليست ذاتا لغوية هذا هو املؤدى الثقافي التاريخي العاملي عن املرأة، وفي كل الثقافات العالم تظهر املرأة على 

واملجازات والكنايات ولم تتكلم املرأة من قبل  أنها مجرد معنى من معاني اللغة نجدها في األمثال والحكايات

 على أنها فاعل لغوي أو كائن قائم بذاته، واملعنى البكر بحاجة دائمة إلى اللفظ الفحل لكي يتنشأ في ظله((

 (08، صفحة 2006)الغذامي، 

حيثما حّل، فقد زار منطقة املغرب بعد زيارته  إّن الرحالة قد أعطى للمرأة صورة معينة نراها ترافقه

للجزيرة العربية، وال زال ينظر للمرأة بتلك الروح الباعثة على تحريرها، وال يريدها أن تكون سجينة بعض 

العادات والتقاليد التي يراها باعثة على التخلف ومعرقلة لتطور الذات اإلنسانية، فقد عمل على ترسيخ 
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ته الفلسفية، الواردة في كتابيه القوميات و الريحانيات، فهو من هنا مفكر عامل على هذه الفكرة في مقاال

 اإلصالح االجتماعي. 

))طبعا ما كان الريحاني مجرد حالم! فهو مفكر رؤيوي و أديب ملتزم شغلته الهموم اإلنسانية، 

حها إلحداث التغيير، ما كان وشغل العالم من حوله بفكره املجدد، بالقضايا التي عالجها وبالحلول التي طر 

 .   (131، صفحة 2012)حجار نجمة،  الريحاني مجرد مثقف، بل شخصية مفكرة ومثقفة فاعلة متميزة((

 اللغة العربية والدين:     -3

يرات على الحجاز بلد عربي عرف كثافة سكانية عربية، تعايشت فيما بينها وحققت مجتمعا عرف تغ

املستوى االجتماعي والديني واالقتصادي والثقافي، ويعتبر البعد الديني من املجاالت التي تمت بصلة وطيدة 

بحياة الفرد، فالدين موجه أساس ي لسلوكياته، لكن هذا األخير ال يمكنه الظهور إال عن طريق اللغة التي 

داعي إلى تعاليم الديانات املختلفة، واللغة العربية تجعل منه رسالة موجهة لآلخر، ولطاملا كانت اللغة هي ال

خاصة هي أكثر ما تعامل مع اإلسالم، وقد كان هذا األخير دين املنطقة، التي شهدت نزول الوحي على سيدنا 

 محمد صلى هللا عليه وسلم، لكن مع مرور األيام و السنوات يتغير الدين وذلك بتغير املمارسات والذهنيات. 

لحجاز املذاهب و تفرقت الشيع، فنجد فيه السنة و الحنفية و الشوافع، والشيعة تفرعت في ا

ذي يرجع فيه للكتاب والسنة وهما أساس 
ّ
وفيهم الجعفريون والزيديون، إن امللك حسين متمسك بدينه، ال

ها ما ال تعامله، وإن كان يرى في التعلم خارجا مفسدة للدين، فالواحد إذا خرج إلى بالد غريبة عنه أخذ من

 يناسبه في دينه، وقد تفقده صالحه، فالخير كل الخير  ببقائه في وطنه و العمل على تطوير نفسه بنفسه.

ونجد من إصالحات امللك، القضاء على الفرقة املوسيقية، التي كانت متوارثة في العائلة، وتعامل معها 

أية فائدة تذكر، كما كان يمنع الجميع  بحكمة فكان كلما مات فرد منها ال يعوضه، حيث لم يكن يرى فيها

من الغناء و الرقص، و شرب الخمر، فهو بذلك يسعى إلى تحقيق السعادة السرمدية للمسلمين، و نجد 

امللك حسين يقول مخاطبا الريحاني: )) ال يلزمنا نحن العرب من العلم يا أيها النجيب غير ما يوافق حالنا 

)أمين الريحاني،  أقول ضمن حدود الدين، من االنتفاع بالكماالت(( وبالدنا، ويمكننا ضمن حدود الدين

 (52، صفحة 1986

يرى امللك أن االنتفاع يكون بالكماليات، ومنها الطائرات و الدبابات، باستعمالها في الحرب ضد  

ذي أودعه هللا في بالده مالحا، لكن هذا ال يعني  العدو، ألجل حفظ التراب و امللكية، و بآلة لتصفية املاء
ّ
ال

أن كل من في الحجاز يسيرون على هذا املنهج، فما إن يروا غياب السيد حتى يأنسوا إلى طرب العود، و 

يفرحوا بتلك التي تشعشع في الكأس، و يقول أحد علماء جدة مخبرا الريحاني بحال العلماء: ))عجيب يا 

ذا البلد، وال تستغرب قولي، إن الخوف يستحوذ عليهم من مجرد ذكر صاحب الجاللة أستاذ أمر الناس في ه

املنقذ أألكبر فتراهم عندما يشرف البلد كأنهم في مأتم، و عندما يعود إلى مكة يعيدون. فيخرجون من 

،  (53، صفحة 1986)أمين الريحاني،  الصناديق الكأس واإلبريق، وترى حتى الجليل مسترسال في التهليل((

يوضح الريحاني في هذا الوصف اللغوي جانبا من صفات سكان الحجاز، الذين يخافون امللك و يظهرون ما 

يراه الئقا أمامه، دون أن ينسوا لذاتهم التي ال بد لهم من إتيانها، فهو امللك واالمتثال ألمره واجب، ألن 
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ب جّمة،وهذا الخوف عند البعض يدل على صرامة امللك في تطبيق تعاليم اإلسالم، مخالفته تؤدي إلى متاع

رغم أنه لم يوصله إلى قلوبهم، لكنه في الظاهر واقع بأتم تعاليمه، والخوف من امللك راجع إلى الخوف من 

 عقابه، فله سجن بمكة تخشع له األنفس الكاسرة، و تذوب له القلوب القاسية.

ذي ولد سنة  كما تعتبر الحركة
ّ
هـ املوافق لـ 1115الوهابية التي تنتسب ملحمد بن عبد الوهاب ال

م، في بلدة العيينة الواقعة شمال الرياض عاصمة نجد الحاضرة، نهضة إصالحية في تقويم املجتمع 1703

حساء و و إحياء السنة، و إظهار الحق للناس، تلقى  دروسه األولية على يد والده، ثم سافر بعد ذلك إلى األ 

الحجاز و البصرة، و صار حجة في اإلسالم و مصلحا اجتماعيا، قد شهدت شبه الجزيرة العربية انتشارا 

لبعض االنحرافات عن الدين اإلسالمي، منها االعتقاد في األولياء، و دعاءهم في تحقيق ما يرغب فيه الداعي، 

 ذي مصيبة أو طالب حاجة.فذهبوا إلى البناء على قبورهم القبب، التي صارت مالذا لكل 

، إلى -و هم حاملوا الدين-ونظرا للصراع القائم بين علماء نجد و علماء الحجاز، ما أدى بالحجازيين، 

رفض تعلمهم الدين من النجديين الذين احتضنوا الحركة الوهابية، و ما تحمله من تعاليم اإلسالم 

الرفيق املصلح الذي كان يميل في عقيدته إلى الحنيفة، و قد كان في الحجاز قبل الحسين عمه )) عون 

الوهابية فحمل حملته املشهورة على األولياء، فأمر بهدم كل القبور واملقامات، وكان جهاده يذهب حتى بقبر 

أمنا حواء، لوال تدخل القناصل، وقولهم للشريف عون لك ما تشاء في األولياء، لكن حواء أم الناس أجمعين، 

)أمين الريحاني،  م مقامها، فاقتنع الشريف ملا قالوا و عفا عن ذلك املقام األكبر((و نحن نحتج على هد

  (59، صفحة 1986

هذا ما يدل على قيام تيارات دينية باملنطقة، أدت إلى ظهور فرق دينية متباينة، والتعصب إلى قائد أو 

دون التفكير في طريقة عقالنية للم الشمل وتحقيق الوحدة، ما جعل الفرد داع، عاملين بذلك على التفرقة، 

يعيش وسط متغيرات تفرضها عليه الحياة اليومية من جهة، وتعاليم إسالمية من جهة أخرى، فيعمد إلى 

اتخاذ سبيل يراه مناسبا، هذا ما قد يجره إلى الوقوع في الخطأ و االنحراف عن بعض التعاليم، و الزيادة 

 يها، كاالعتقاد في األولياء وعبادتهم. ف

إضافة إلى ذلك انتشار السحر و الشعوذة، و هذا راجع إلى عدة أسباب نجد على رأسها قلة العلم  

الشرعي، والتفقه في الدين من جهة، و غياب الجهة الوصية التي تحافظ على اإلسالم و تطبيق تعاليمه من 

لديني، و نجد الريحاني يذكر الشريف حسين بصفته من الساللة جهة أخرى، أمران يؤديان إلى التطرف ا

 النبوية، التي تحمل الرسالة في الدعوة إلى اإلصالح و من يخالفها فهو مذنب، فهو املرشد و حامي الذمة.

ظل اإلسالم في الحجاز قائما بمعظم أركانه، خاصة في املدن الحضرية، كجدة و املدينة و مكة، لكن 

دها تتسم باالنحراف أحيانا، و ذلك راجع إلى غياب العلماء و ندرة املدارس و أمكنة التعلم، حياة البدو نج

فاإلسالم بها متوارث، هذا ما يؤدي إلى تزعزع اإليمان و ضعف العقيدة، هي املمارسات التي ملسها الرحالة في 

لتكون اللغة بذلك مترجما لصورة  الفضاء املرتحل إليه، فعمد إلى قلمة وإلى لغته محاوال نقل هذه املمارسات

 الشعب وفق ما يراه الكاتب، فاللغة هنا تجمع بين الذاتي املتوارث واملوضوعي املكتسب.
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من ركائز الدين و دعائمه فهمه، وإحالل فقهه إلى الخاصة قبل العامة، و لفرد االجتماعي تابع لرئيسه 

العامل على تهيئة الجو املناسب لبزوغ اإلسالم و ليحيى بصفته املشرع األول في البلد، و الفارض لقوانينه، و 

كما سماه الريحاني  –الناس في ظل أمانه وهدايته، هذا ما كان الناس يرونه في امللك حسين منقذ األمة األكبر 

يمنع كل ش يء يراه خروجا عن اإلسالم، لكن هناك  حرية في الفكر تؤدي إلى التطور و الرقي، هذا ما يراه  –

حاني قائال: )) أال هو الشرع لنعد إلى الكتاب والسنة، وأن كل ما يخالف ذلك في حياة املسلم قوال أو الري

عمال، و كل ما فيه ش يء يطلق في املسلم حرية قد تخرجه عن املشروع واملنقول، بل كل ما فيه جرثومة علم 

ي يحاربها املتشرع الحكيم والحاكم قد تكون نتيجتها و لو بعد جيلين حيوان كفر كبير، فهو من الويالت الت

 . (52، صفحة 1986)أمين الريحاني،  البعيد النظر أجل إنه يحاربها قبل أن تظهر إلى عالم الوجود((

إن الريحاني يبين التوجه الديني للملك حسين الذي يريد أن يحصر الدين فيم يعلمه هو، وال يزيد 

أي من كان، فيكون بذلك مشددا الخناق على حرية الفكر، واالجتهاد في الدين، وإحالل فقه الواقع،  عن ذلك

كما يظهر أنه يريد إبقاء العامة تحت نظره فال يكون له مناهض و ال رافض لرأيه، و نجد من علماء جدة من 

ون مواجهة امللك ينقل الرحالة يرفض هذا الواقع، و يرى التعلم عند األجنبي فيه مصلحة، لكنهم ال يستطيع

حوارا دينيا دار بينه وبين امللك ينبئ عن حالة تواصلي تجلت في الخطاب الرحلي الذي يتميز)) بالحوارية بين 

مختلف أنساقها الخطابية املشكلة لبنيتها السردية، ومن ثم فهي ملتقى لتعدد الخطابات، وبالتالي توليفة 

)مودن, عبد  استعماله ملختلف األنظمة اللغوية والتواصلية شعرا و نثرا(( )مونتاج( من قبل الرحالة أثناء

 .(10، صفحة 1996الرحمن، 

 (53، صفحة 1986)أمين الريحاني،  إذا قلت املحال رفعت صوتي      و إن قلت اليقين أطلت همس ي

 

 ة الصوفية:صور  .1

التصوف والصوفية مذهب عرف عند املسلمين قديما، واللغة الصوفية متعارف عليها لها رموزها 

وشفراتها املحددة من طرف أقطابها، هذا ما سمح للغة العربية أن تحمل لواء السلطة التعبيرية، فقد عبرت 

تعاليمه ألجيال متعاقبة، ما  عن التصوف بمختلف مقاماته وأحواله بل كانت هي العمل األساس ي في نشر

زاد من قوة اللغة العربية وحافظ على استمراريتها فقد خاطبت الذات االنسانية في مختلف مجاالتها 

 الفكرية.

وربط التصوف بالزهد وعدم امليل إلى ملذات الدنيا وشهواتها، قد عرف هذا املذهب انتشارا واسعا  

إفريقية واألندلس، فأصبح له طرق ومشايخ، وله أتباع ومريدون  عند العرب في الجزيرة العربية وامتد إلى

يقومون على الخدمة، ومعروف عن التصوف الصفاء والصدق، لكنه قد ينحرف عن هذا املسار فيأخذ 

شكال مضادا ))ولكن التصوف اجتهاد شخص ي، ونعمة فردية، ال تورث وال تعلم وال تنشر باإلجازات، ومن 

)أمين  ا بعد موت صاحبها غير الطريقة أو الحلقة، وخزعبالتها واملشايخ وشعوذاتهم((األسف أنه ال يبقى منه

 .(288، صفحة 1986الريحاني، 
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خذ الّتصّوف أشكاال أخرى، خاصة على مستوى تابعيه والقائمين على تخليد بنياته األساسية،       
ّ
ات

ء وزيارة أضرحتهم، كما نجد فرقا صوفية متنوعة على حسب الطرق املوجودة بين وهو االعتناء باألوليا

القادرية، والتيجانية والرحمانية، والعيساوية، وغيرها، لكن البحث في حقيقة التصوف هو موضوع شائك 

، وطويل، لكن ما يمكننا ذكره أن التصوف ـــــ وإن عرف قديما عند أناس يرتدون الصوف زهدا في الحياة

فسموا به، أو لصفائه ونصاعته البيضاء داللة على صفاء النفس لخالقهاــــــ مؤسس على التقوى وإخالص 

العبودية هلل، لكن أعتقد أن ما نراه اليوم عند بعضهم يختلف عما سبق، حيث أصبح تصوفا شعبيا داخله 

 كغيره عادات وتقاليد لها جذور وثنية وجاهلية.

مارسة الشعبية للطرق الصوفية، نظرة بها ازدراء وسخرية، ها هو ذا يحضر إّن الرحالة ينظر إلى امل

جنازة الشيخ املرغني، و طريقته كانت معروفة في عسير وعدن، واصفا تلك املشقة التي واجهتهم في الصالة 

مين، ))استمرت مناقب الشيخ املرغني ساعة، وعندما وقف القارئ الوقفة األخيرة فيها هتف فيها املصلون: آ

ثم ارتفع صوت شجي ينشد قصيدة يرثي فيها الفقيد األبر فكانت مثل املناقب طويلة، وما كنت وحدي 

مضجرا، قال مدير الشرطة وهو يمسح العرق عن جبينه: طويلة وهللا طويلة الشيخ يحتاج إلى الصالة ال إلى 

 .     (290صفحة  ،1986)أمين الريحاني،  األشعار((

تي تقرأ فيها 
ّ
يصّور الّرحالة تلك الطقوس الجنائزية التي يقوم بها أصحاب الطريقة املرغنية، وال

أشعار ومناقب امليت، حتى تظهر منزلته وسط تابعيه، ويعرف الغير درجة أهميته، لكنها عند الرحالة غير 

قل، وعن املسار الصحيح الذي يجب أن تتبعه مجدية، وما هي إال تصرفات تدل على جهالة، وبعد عن الع

الجماعة الصوفية، فاملطلوب هو العمل اإليجابي الهادف إلى تنمية املجتمع، مقلال من حدة الجشع والظلم، 

والصراعات الداخلية التي أدت باألمة إلى االنحطاط ))لعمرى أن أجمل الكماالت التي نتمناها محققة في 

ن فيها روحية الصوفي الحقيقي، باألعمال السياسية واالجتماعية واألدبية كلها، الحياة، هي تلك التي تقتر 

فتصفو مجاري العقل في مواردها، وتدق خيوط النفس في منسوجها، يقل الجشع والخداع والوهم في نواحي 

 .(288، صفحة 1986)أمين الريحاني،  الحياة((

لرحالة تلك اللغة النقدية االصالحية، التي تنبئ عن مستوى الرحالة وحسن تعامله مع نلمس عند ا 

اللغة التي يدرك أنها هي العامل األساس ي الصالح الفكر االنساني، كما يرى في املمارسة الشعبية تغييب 

يع بذلك للعقل، وخروج النفس عن املألوف، حيث تكون هناك مفسدة تنعكس على الذات وعلى اآلخر، فتض

حقوق الناس في اهتماهم بما هو بعيد عن العقل قريب من الجنون، وتركهم ملا هو خادم لحياتهم بشتى 

مجاالتها املختلفة، ))فأدب الرحالت يهتم بعملية املثاقفة والصراع القيمي الذي يحدث داخل عقل املرتحل، 

شعوب الجديدة وعاداتها بالنسبة إليه، بحيث وباألسئلة التي تلمع في ذهنه أثناء مشاهداته وتأمالته حياة ال

ال تتحدد ماهية كتب الرحالت بصفتها كتبا جغرافية أو تاريخية، بقدر ما تتحدد بصفتها كتبا علمية تأملية 

 . (2015)التنيالتي, عبد الرحمن بن ادريس،  فلسفية وأنثروبولوجية((

يقة الصحيحة، التي تعتمد على شيخ حقيقي عرف بالعلم والتقوى كان إّن التصوف إْن أخذ بالطر 

ناجحا، حيث ُيعلم مصدر الكالم فتطمئن النفس ويهدأ العقل، لهذا يذكر الرحالة في مدونته أن الطريقة 
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الصوفية في تهامة وعسير وعدن، تعود ألصول مغربية، فالسيد أحمد من العائلة اإلدريسية التي استقرت 

ب، حينما جاءت من الجزيرة العربية، التقى بالشيخ عبد الوهاب التازي، الذي كان واسطة بينه وبين في املغر 

النبي عليه الصالة والسالم، والشيخ التازي أخذ عن شيخه عبد العزيز بن مسعود الدباغ من فاس، فأصل 

عا حتى أصبح يجتمع مع التصوف عند أحمد كان من املغرب، و منها صار شيخا في التصوف، وبلغ مقاما رفي

النبي عليه الصالة والسالم دون واسطة، ))قال السيد أحمد: اجتمعت بالنبي اجتماعا صوريا ومعه الخضر، 

فأمره النبي أن يلقنني أوراد الطريقة الشاذلية قتلقنتها بحضرته )ص( ثم لقنني بأمر من النبي أيضا سائر 

إلى مقام الخضر وصار يكلمه دون وساطة: يا أحمد قد األذكار والصلوات، ثم رفع النبي السيد أحمد 

)أمين  أعطيتك مفاتيح السموات واألرض وهي التهليل املخصوص، والصالة العظيمة، واالستغفار الكبير((

 .(299، صفحة 1986الريحاني، 

مكة حرك هللا داعي السفر في قلبه،  بعد أن اكتملت الروح الصوفية للسيد أحمد، وهو مقيم في

فتوجه موجها وجهه شطر اليمن نازال بتهامة، عند السيد عبد الرحمن األهدل، ثم زار بعد ذلك الحديدة 

 وباجل ثم صبيا، التي استقر فيها حتى وافته املنية، فدفن بها و أمس ى قبره مزارا من طرف العديد من الناس.

عسير، الذي يعتبر فيه السيد اإلدريس ي حفيدا ألحمد بن إدريس،  إنه يبين أصل املذهب الصوفي في

ومنه كانت له السلطة الروحية، التي حكم بها في عسير، يظهر التصوف في الزهد وهو البعد عن ملذات 

الحياة، وطلب حب هللا وعبادته، لكن في الزهد اختالف فالرحالة يورده على أنه ترك للعمل على حسب 

وعلى حسب ما جاء به كتاب "كيمياء اليقين" ألحمد بن ادريس التفرغ  للعبادة والرزق آت الحديث النبوي، 

بال تعب، كما يركز الرحالة على أن العمل قانون طبيعي، وعنصر أساس ي في الحياة:)) وقد أكون كذلك 

أن طلب  فصيحا بليغا فأكتب رسالة كيمياء اليقين، كما فعل سيدي األبر أحمد بن ادريس، فأبرهن فيها

الرزق حرام، وأجيء بالشواهد الدينية واألحاديث النبوية، والنوادر وامللح أثبت ما أقول وأستغوي به الناس، 

فأظلم أمة كاملة بحديث من األحاديث النبوية، لو ركب اإلنسان الريح وهرب من رزقه، لركب الرزق البرق 

 (305، صفحة 1986)أمين الريحاني،  وأدركه حتى يدخل فمه((

نلمس فلسفة الرحالة ولغته التي ترمي إلى أن الحديث يرمي إلى عدم العمل، والتكاسل وانتظار 

الرزق فهو يدخل إلى الفم حتى ولو هرب اإلنسان منه، فقد عمل الرحالة على تفسير الخطاب النبوي وفق 

، من هنا كانت اللغة هي العاكس املباشر للفكر االنساني، وهي ما يمتلك من مرجعية فكرية ودينية مسيحية

الوعاء الحاوي ألحاسيسه،  واذا عدنا للتراث العربي وحتى االنساني لوجدنا أن اللغة حوت العديد من 

األفكار واملعتقدات املتمثلة في األساطير والحكايات والخطب والتفسيرات وحتى كتب املنطق والفلسفة، هي 

ي واقع الفرد وخياله، وتعيش معه في مختلف ظروفه.  أعتقد أن فهم الرحالة خاطئ فاملقصود هنا لغة تحاك 

أن رزق ابن آدم مقدر له، وهو حاصل عليه بتعبه وعمله، حسب ما شاء هللا له، لكن هذا ال ينفي ممارسة 

وامللح، وهذا أمر ال يوافق العمل، واتخاذ األسباب، ونراه قد وضع الحديث النبوي في درجة واحدة مع النوادر 

 املنطق، فكل ومقامه وكالم النبي عليه الصالة والسالم أعلى منزلة، وأشرف مقاما.
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إّن الكرامة كثيرا ما تدرج في سيرة املتصوفة خاصة ذوي املقامات العالية من األقطاب، وهم من 

ة وعلوا، لكن قد تكون بعض هذه األولياء الذين شملهم هللا برحمته وأكرمهم بأفعال وأقوال، زادتهم رفع

الكرامات أحيانا ضربا من الخيال وال أساس لها من الصحة فهي أوهام، فهناك من يستغل غباء الناس 

وبساطتهم، ليظهر أن له كرامات، وأنه من أولياء هللا، وقد يكون هذا من الشعوذة والسحر، أو من الحيل 

لي ليل نهار في املسجد، فسأله اإلمام من أين تأكل؟ فقال: له املدبرة ومما يروى في ذلك: ))أن رجال كان يص

من ملك السموات، فقال: و هل يدلي لك القفة فأجاب نعم فأخذه اإلمام الى بيته وداله في البئر وذهب إلى 

السوق، و كانت امرأة اإلمام وخادمتها أمامهما أكلة طيبة همتا بأكلها فطرق الباب طارق، فخبأت األكل في 

)أمين الريحاني،  ئر، دلته بسلة فوقعت على الزاهد فتناولها، وأكل هنيئا دلى له األكل ملك السموات((الب

 .(306، صفحة 1986

لكن هناك كرامات قد تكون فعال واقعية وصحيحة، لكن نسبة صحتها تتوقف على حسب تقوى 

من هللا تعالى لعبده، شرط أن تكون غير مخالفة للناموس الكوني، وتأتي  الرجل وثقة الناس به، وهي منحة

لهداية الناس، كما ترفع من شأن صاحبها، إذا كان داعيا للحق وثابتا عليه، وكرامات بعض الصحابة لخير 

دليل على ذلك، كما جاء في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه حين حذر القائد سارية بن زنيم 

ئال يا سارية الجبل الجبل وهو على املنبر يخطب في الناس، والكرامة ال يقصد بها التحدي كاملعجزة التي قا

 أوكلت لألنبياء، بل هي منحة من هللا تعالى ملن رض ي عنهم. 

يذكر الرحالة كرامة للسيد أحمد بن ادريس متمثلة في تفسير القرآن الكريم، والحديث الشريف 

أنها اللوح املحفوظ: ))على أن هناك أمرا يختص بعلوم السيد أحمد قد يظن في ظاهره بالنظر إلى كفه، وك 

ه عنها، لكنه استحال علّي فهم السر في يده، فقد كانت كما قيل لوح العلم املكنون ينظر 
ّ
الشعوذة التي أجل

إلى باطن كفه ثم إليها فيرى ويسمع ما وراء املحسوس واملظنون، بل كان إذا سئل عن ش يء في القرآن ينظر 

يشرع يفسر بما شاء من العلوم الدينية، و إذا سئل عن حديث شريف ينظر إلى ظاهر كفه ثم يتكلم بما 

 .(300، صفحة 1986)أمين الريحاني،  يبهر العقول((

ه من الصالحين، غير أنه ظّن الرحالة أن أحمد بن ادريس من املشعوذين، لكنه تراجع فهو يدرك أن

ال يجد تفسيرا منطقيا لكالم السيد أحمد، فكيف يفسر بالنظر إلى كفه باطنا وظاهرا، إنها الكرامة، كما 

يتأسف على عدم وجود تفسير ألحزاب وأوراد السيد أحمد ألنه بوجود التفسير قد يتوصل لحل لهذه 

 اإلشكالية.

الة مكانته وسط املجتمعات التي ارتحل إليها، فهو إن الصوفية تنبئ عن الولّي الذي رأى الرح

شخصية محاطة بالتقديس، الناس يتهافتون إليه بغية تحقيق رغباتهم، فهو عندهم قادر على كل ش يء، 

يذكر الرحالة أحد املواقف له في عسير حين كان مع فضل الدين الوكيل السياس ي لبريطانيا وسفيرها إلى 

لناس إليه طالبين الشفاء مستجيرين بالشيخ أحمد: ))تجيئ املرأة إلّي وهي تشكو السيد اإلدريس ي، حيث يأتي ا

من مرض أو ألم فأعالجها فتشفى بفضل "الشيخ أحمد"،ويجيء البدوي ويصرخ من أوجاعه ويصيح ِجرني 
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 يغيظني هذا اإلشراك بل هذا الكفر، أكاد أجن منه فقلت مرة ألحد !يا شيخ أحمد، يا شيخ أحمد ال تنسني

 .(289، صفحة 1986)أمين الريحاني،  املرض ى، رح للشيخ أحمد يداويك((

يوضح الرحالة من خالل هذا املوقف صورة الجهل التي وصل إليها أهل تلك املنطقة، ومقابل عدم 

التي تعاني منها البالد، فالسيد  وجود العلماء الذين يبينون طريق الحق، وذلك لألوضاع السياسية املتدهورة

ال يملك قوة لنشر العلم، كما إنه يريد بقاء القوم على حالهم حتى تبقى سيطرته الروحية، كما أن اإلنجليز 

 ال يسمحون بترقي العلوم، وال اإلمام يحي يسمح بذلك بصفته العالم األول في البالد.

ه الشيخ عبد القادر  في رحلته إلى العراق يتعرف على قبر ولّي، قد ذاع
ّ
صيته في الوطن العربي، إن

الكيالني املوجود في بغداد، كان الرحالة سعيدا بقربه، فقد كان يرى فيه قوة و قداسة فشمسه تسطع على 

حدود دجلة، وله سلطة روحية كبيرة في قلوب البغداديين، ))كيف ال ومن شاطئ دجلة تشع شمسه شرقا 

يل، كيف ال وهو موالنا عبد القادر الكيالني، املدفون رمزه املادي تحت تلك وغربا فتنير ضفتي الكنج والن

 .(858، صفحة 1986)أمين الريحاني،  القباب الالزوردية في جامع يعد من أفخر وأجمل ما في بغداد((

خذ الّتصوف أشكاال أخرى، خاصة على مستوى تابعيه     
ّ
والقائمين على تخليد بنياته لقد ات

األساسية، وهو اإلعتناء باألولياء وزيارة أضرحتهم، كما نجد فرقا صوفية متنوعة على حسب الطرق 

املوجودة بين القادرية، والتيجانية والرحمانية، والعيساوية، وغيرها ، لكن البحث في حقيقة التصوف هو 

وف وإن عرف قديما في أناس يرتدون الصوف زهدا في موضوع شائك وطويل، لكن ما يمكننا ذكره أن التص

الحياة، فسموا به، أو لصفائه ونصاعته البيضاء داللة على صفاء النفس لخالقها، والتصوف مؤسس على 

التقوى وإخالص العبودية هلل، لكن ما نراه اليوم عند بعضهم يختلف عما سبق، حيث أصبح تصوفا شعبيا 

 ها جذور وثنية وجاهلية.داخله كغيره عادات وتقاليد ل

 الخاتمة:

قد حوت اللغة العربية جل الفكر العربي املتمثل في الكتابات االدبية والنقدية والعلمية والدينية، 

فكانت بذلك املترجم الحقيقي لواقع االنسان، كما اعتبرت اللغة العربية احدى مقومات الهوية العربية، 

، كما أنها مثلت عواصم العلم العاملية في قرطبة وبغداد وال زالت إلى التي كان لها السبق في كثير من العلوم

 يومنا هذا رغم الصعوبات التي تواجهها.

قد عمل النص الرحلى على نشر اللغة العربية وذلك راجع إلى عاملية النصوص الرحلية فقد أسالت 

وتاريخها وعاداتها وتقاليدها، كما  لعاب الكثير من املستشرقين الذين أرادوا معرفة واكتشاف الذات العربية

حوى النص الرحلي تعدد الثقافات التي تختلف باختالف الشعوب واألزمنة، لذلك نجد لكل رحلة نمط ثقافي 

معين يحفز على القراءة هذا ما يضمن للغة العربية استمرارية في املمارسة التخاطبية، كما يفتح املجال 

 يداخلها من نصوص دينية وتاريخية وجغرافية وسيرية وسياسية.للمقارنة بين النصوص الرحلية وما 

بعد دراستنا للنص الرحلي تبين أنه يحمل معجما لغويا ثريا حوى العديد من االلفاظ التي قد 

تتشابه في التركيب الصوتي لكنها تحتلف في الداللة، اضافة إلى هذا الحفاظ على ألفاظ قد هجرها 

 ي، لكن النصوص الرحلية حافظت عليها وال زلنا نتدارسها إلى يومنا هذا.االستعمال التواصلي التخاطب



 الجزء األول                                                        تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي  221

اللغة العربية حاملة للثقافة االنسانية وبانية للحضارة العربية، فقد مثلت بذلك املصدر األساس ي 

لالتحاد العربي، كما عدت من اللغات التي ال تموت مع الزمن بل تزداد قوة وانتشارا لذلك أن معظم البحوث 

 العاملي اآلن تترجم للغة العربية.

إن النص الرحلي هو إبداع إنساني جاء ملّد صالت التعارف بين أفراد املعمورة، وتقليص املسافات  

بينهم، فالفرد يعيش في ظل املجموعة، عامال على التأثير و التأثر، هذا ما حمل الغربي يتطلع إلى قراءة النص 

 علمية.   العربي، الذي وجده نصا يتصف بلغة
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 تدريس الرقمية ودورها في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاتقنيات ال

Digital teaching techniques and their Role in teaching Arabic to non-native speakers 

 الدكتور. العربي الحضراوي 

Dr. LARBI EL-HADRAOUI 

 املغربيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة محمد الخامس، الرباط/اململكة 

Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammed V University, Rabat/Kingdom of 

Morocco 

 امللخص:

ما للغة العربية للناطقين بغيرها، و يهدف هذا البحث إلى بيان أثر فاعلية الطرق الحديثة املختلفة في تعليم ا

ملية التعلم، دون أن نغفل الفوائد املختلفة تمتاز به من استخدامات متنوعة للتقنيات الحديثة في ع

واملتعددة التي تساهم في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بطريقة جيدة، ونظرا ملا يعرفه هذا املجال من 

أهمية بالغة ومتزايدة لتعلم اللغة العربية على اختالف دوافع هذا التعلم، فقد ارتأيت أن أعتمد على املنهج 

حليلي ملا يمتاز به من عرض وتفسير ووصف لطبيعة املوضوع ومحاوره، لكي نخلص إلى نتائج الوصفي الت

تفسر بحثنا في هذا املجال ولعل أهمها يكمن في: األثر اإليجابي الذي تخلقه التقنيات الحديثة في مجال 

 .ر عمليات التعلمتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مع العمل على تحقيق األهداف التعليمية وتيسي

 طرق التعليم، التقنيات الحديثة، عملية التعلم، التقنيات، الناطقين بغيرها. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This research aims to show the impact of the effectiveness of the various modern methods in 

teaching Arabic to non-native speakers, and its various uses of modern techniques in the 

learning process, without neglecting the various and multiple benefits that contribute to 

teaching Arabic to non-native speakers in a good way, and given what he knows. This field is 

of great and increasing importance for learning the Arabic language, despite the different 

motives for this learning. What modern technologies create in the field of teaching Arabic to 

non-native speakers, while working to achieve educational goals and facilitating learning 

processes. 

Keywords : Teaching methods, modern technologies, learning process, techniques, non-

native speakers. 
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 مقدمة:

إن الدارس اليوم للغة العربية لتاريخها وبالغتها وجزالة ألفاظها ومعانيها، وألساليب تعليمها وتعلمها 

ما غير التي يتحدث عنها املتخصصون والباحثون سوف يدرك ال محالة أن األساليب والطرق التي كانت قدي

في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في عصرنا املعاصر. والتي غالبا ما تستمد أساليبها وطرق 

 تدريسها من أساسيات تعليم اللغات األجنبية.

مية الحديثة التي تعتمد وملا كان األمر كذلك كان البد من الوقوف وقفة تأمل في األساليب والطرق التعلي

عليها الهيئات التدريسية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها جراء التطور املتسارع للتكنولوجيا الحديثة 

وما تساهم به في تطوير العملية التعليمية التعلمية، ألن ثراء هذه الطرق التعليمية يفرض على املعلم 

اليب والتقنيات األنجع ملا تمثله هذه العملية من ثراء في تنويع طرق مسؤولية كبرى في اختيار الطرق واألس

 التدريس وفق منهجية مالئمة ومنسجمة متبادلة بين املعلم واملتعلم.

 مشكلة البحث:

عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في عصرنا الحالي تتطلب منا تطوير مهاراتنا التربوية والتقنية 

لعملية التعليمية، ألن املتعلم لهذه اللغة في حاجة ماسة المتالك مهارات التواصل من أجل تحسين ا

اللغوي؛ )االستماع، والحديث، والقراءة، والكتابة(؛ ليسهل تعلمهم، لهذا كان لزاما أن نبحث عن طرائق 

مام هذا الطرح وتقنيات حديثة في تدريس اللغة العربية ملا توفره من إمكانات تخدم العملية التعليمية، وأ

 يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: 

أين تكمن فاعلية ونجاعة استخدام األساليب والطرق الحديثة املختلفة في تعليم اللغة العربية 

 للناطقين بغيرها؟

 :ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة التالية

 لغة العربية للناطقين بغيرها؟ما األساليب والتقنيات الحديثة املناسبة لتعليم ال .1

 أين يتجلى دور وأهمية التقنيات الرقمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ .2

 ما أسس اختيار وتطبيق هذه الطرق الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ .3

 :أهمية البحث

 من خالل الدراسة تتجلى أهمية البحث وقيمته فيما يلي: 

تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ في ظل االقبال املتزايد عليها مما يحتم ضرورة تطوير الوسائل  أهمية .1

 والتقنيات الرقمية التي تسهل من عمليه تعليمها.

أهمية البحث تأتي استجابة للجهات التربوية التي تنادي بتبني طرق حديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين  .2

 بغيرها.

على توضيح الفائدة املرجوة من التنويع في طرق التدريس املختلفة لتعليم اللغة العربية للناطقين العمل  .3

 بغيرها.

 ابراز مدى نجاعة هذه الطرق والتقنيات الرقمية في نشر اللغة العربية خاصة لدى الناطقين بغيرها. .4
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 أهداف البحث:

 :يهدف البحث إلى

 .اسب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاإبراز دور طرق التدريس الحديثة التي تن .1

 .بيان أهمية استخدام تنوع الطرق املختلفة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .2

 توضيح دوافع استخدام التقنية الرقمية وطرق استعمالها. .3

ت توضيح مدى األثر الفعال ملعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها في التعامل مع هذه التقنيا .4

 وتحقيق لفائدة املرجوة من استخدامها.

 منهج البحث:

سوف نعتمد في هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي، سنقوم فيها باستعراض مجموعة واسعة من 

املفاهيم التي سنقوم بوصفها وتحليلها وفق ما تعتمده هذه الطرق واألساليب الحديثة في تعليم اللغة 

ما التحليل فيهدف إلى تلك القراءة التي نضعها ملضمون الدراسة، حيث نسعى العربية للناطقين بغيرها، أ

 بذلك إلى وضع فرضيات تفسيرية ملا يرد من إجابات تتضمنها محاور هذه الورقة البحثية.

ولكي نقدم هذا البحث وفق بناءه السليم فقد اعتمدت على محورين: املحور األول حاولت أن أبرز فيه 

لرقمية ودورها في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، أما املحور الثاني سنتحدث فيه خصائص التقنيات ا

عن مدى نجاعة تطوير البرامج الحديثة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تليه خاتمة وأبرز النتائج التي 

 توصل إليها البحث.

 اللغة العربية للناطقين بغيرها املحور األول: خصائص التقنيات الرقمية ودورها في تعليم

عرف العالم طفرة نوعية في ظل ما بات يعرف بالثورة الرقمية وما رافقها من متغيرات شملت جل 

القطاعات الحيوية على اختالف تخصصاتها وفروعها، مما جعل املؤسسات التعليمية تخوض غمار هذا 

خذ بالتقنيات التعليمية الحديثة لتحقيق أهدافها التحول املعرفي الجديد في تناول املعلومات من خالل األ 

اآلنية واملستقبلية، وقد أضاف هذا االنتقال والتطور العلمي الكثير من التقنيات التعليمية التي يمكن 

للمؤسسات التعليمية االستفادة منها من أجل العمل على تهيئة وإعداد الكوادر واألطر التعليمية بدرجة من 

 مؤهال للتعامل مع هذه التقنيات في ظل بعض التحديات التي قد تعيق عمليات التعلم. الكفاءة حتى يكون 

وكثيرا ما يرى بعض املشتغلين في املجال التربوي أن مصطلح التقنيات التعليمية ما هو إال مرادف 

 ملصطلحات الوسائل التعليمية، واللجوء إلى مصطلح التقنيات هو رغبة املؤسسات التعليمية وأطرها

تطوير مصطلح الوسائل التعليمية أو الوسائل السمعية البصرية حتى يمكن مجاراته للطفرة الرقمية في 

التي أمكن التوصل إليها نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الناتج «املجال التقنيات التعليمية الحديثة 

لتعليمية خاصة في ميادين عن تطبيق املعارف العلمية املتقدمة، في مجال صناعة األجهزة واملواد ا

الحاسوب واإلذاعة والتلفزيون، وأجهزة العرض الضوئي وأشرطة التسجيل وغير ذلك من املواد 
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. لكن بالرغم من ذلك فهذا التعدد أو التنوع كان له األثر اإليجابي في تطوير 1«واألجهزة التعليمية الحديثة

في عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وعلى  العديد من اللغات ومن أبرزها استخدام هذه التقنيات

 الرغم من تنوع خصائصها إال أننا نجدها تشترك في بعض الخصائص نذكر منها:

 مميزات وخصائص التقنيات الحديثة .1

 خاصية التفاعل الرقمي: .أ

يما بينهم، يعتبر التفاعل من امليزات األساسية للوسائط املتعددة التي تمكن مستخدميها من التفاعل ف

كما يشير أيضا إلى الفعل ورد الفعل بين املتعلم وما يتلقاه من الكومبيوتر، وهذا يحدث من خالل قدرة 

املتعلم على التحكم فيما يعرض عليه عن طريق الضبط واختيار زمن العرض املناسب على شكل تسلسلي 

عرض محتوى املادة املنقولة؛ درجة من الحرية فيستطيع أن يتحكم في معدل «مما يسمح للمتعلم ب: 

ليختار املعدل الذي يناسبه، ويستطيع في الوقت نفسه أن يتحاور مع الجهاز الذي يقدم له املحتوى وأن 

 .2«يتجول داخل املادة املعروضة ُ بسالسة، ويتم ذلك من خالل العديد من األنشطة املختلفة

 الخاصية التكاملية: .ب

استخدام أكثر من وسيطين في اإلطار الواحد بشكل تفاعلي وليس تشير في مضمونها العام إلى عملية 

مستقل على شاشة جهاز الحاسوب؛ من أجل إيصال الفكرة املراد توصيلها، وهذا ال يعني أن نقوم بعرض 

الوسائط تلو األخرى من خالل شاشات منفصلة، بل على العكس تماما فالفكرة األساس هي أن تقوم هذه 

إيصال الفكرة الهدف على شاشة واحدة، نراعي فيها جيدا االختيار املناسب واألمثل العناصر مجتمعة في 

من صوت وصورة، ورسومات ومؤثرات صوتية وغيرها من الوسائط حتى تشكل لنا مزيجا متجانسا يؤدي 

 رسالته التعليمية للمتعلمين.

 الفردية: .ت

تراعي دائما حاجات واحتياجات  ال شك أن عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يجب أن

املتعلمين، وهذا ما تسمح به التقنيات الحديثة اليوم على اختالفها من خالل تفريد املواقف التعليمية التي 

تناسب متغيرات املتعلمين وقدراتهم على التعلم، بحيث نجد أن معظم هذه التقنيات قد صممت لكي تواكب 

اختالف الوقت املخصص للتعلم سواء كان زمنا طويال أو قصيرا الخطوات الذاتية للتعلم بحيث تسمح ب

 وهذا راجع كما قلنا إلى طبيعة املواقف التعليمية واختالفها من متعلم ألخر.

 التنوع: .ث

ساهمت التقنيات التعليمية على اختالفها من توفير بيئة تعليمية متنوعة يجد فيها كل متعلم للغة 

سبه، وذلك بالعمل على توفير بدائل وخيارات تعليمية ذات أشكال متنوعة العربية للناطقين بغيرها ما ينا

                                                            
(: مقدمة في تقنيات التعليم، دار الفكر ناشرون وموزعون، الرياض، 2008يد وإسماعيل سامح سعيد)شمي نادر سع -1

 .13الطبعة األولى، ص: 

(: مقدمة في املستحدثات التكنولوجية، املجلة اإللكترونية ملركز التميز والتعليم اإللكتروني، 2015املالح تامر املغاوري ) -2

 .15الجامعة اإلسالمية بغزة، ص: 
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صفحات ويب، وغيرها(، وهي من األشكال التي تقوم  – كمبيوترية-فليميه  –مرئية  –سواء كانت )مسموعة 

 بإثراء الدرس بعناصره املختلفة مما يزيد من اثارة القدرات التعليمية لدى املتعلمين.

 .1لتقنيات في تعليم اللغة العربية للناطقينمميزات استخدام ا .2

 العمل على تطوير اللغة العربية من أجل الرفع من عدد متعلميها، واملساهمة في نشرها. .أ

االستفادة من التحول الرقمي وتطويعه حتى يصب في مصلحة تعليم اللغة للناطقين بغيرها خاصة أن اللغة  .ب

 ته.العربية لها القدرة على مواكبة ذلك ومساير 

العمل على تحسين جودة نوعية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خالل تشويق املتعلمين لها وجذب  .ت

 اهتمامهم بها.

كما يمكن أن نتطرق إلى بعض الفوائد التي راكمتها هذه املميزات في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

ف يمكن لنا أن نستفيد من هذه اإلمكانات الهائلة على اختالفها من خالل طرحنا لسؤال جوهري، كي

وتسخيرها لتطوير وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ وكيف يمكن لنا أن نغير من طريقتنا الكالسيكية 

 في التدريس إلى طريقة أكثر فعالية وأكثر تفاعلية في ظل التقدم التكنولوجي؟

التقنيات الحديثة التي تعرفها املؤسسات التعليمية في عملية  ولإلجابة عنها البد لنا من التمعن جيدا في

تعليم اللغة العربية )الحاسوب، املسجل، املسالط الضوئي، السبورة الذكية، الكتاب االلكتروني(، 

سنجدها قد قدمت حلوال مبتكرة لكثير من املشكالت التي كانت تعترض املعلمين القائمين على تعليم اللغة 

كما أن «طقين بغيرها؛ من خالل تمكنها من الرفع من كفاءة التعليم وزيادة نجاعته وفعاليته، العربية للنا

توظيف التقنيات في العملية التعليمية ضرورة حتمية ملواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة في 

 :3وهنا يمكن أن نستعرض بعضا من هذه الفوائد املرجوة نذكر منها، 2«املجاالت كافة

لتقنيات الحديثة في عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وما تضيفه من أبعاد جديدة إلى أهمية ا .1

 املوقف التعليمي.

العمل على نقل املتعلمين من التعليم الشفهي إلى التعليم التطبيقي، وتطبيق ما يرى بالكالم والكتابة  .2

 واألفعال الواقعية.

سبق تعلمها من خالل تعزيز اجاباتهم وتصحيح أخطائهم من أجل  القيام بتدريب املتعلمين على مهارات .3

 توسيع قاعدة تفكيرهم وتمكينهم من عرض ما يعرفون من معلومات.

                                                            
(: دور التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، جامعة الطائف، كلية اآلداب 2014نضيرة بوختيم نضيرة ) -1

 www.alarbiahconference.orgواللغات، الرابط: 

  https://www.sauress.com(: دمج التقنية في التعليم ضرورة أم ترف! الرابط: 2014السلمان عبد امللك بن سلمان )-2
(: االحتياجات التكنولوجية ملعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها محور: التكنولوجيا 2013حسن محمد أحمد عبده ) -3

قين بها، امللتقى األول، وأهميتها في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مركز الشيخ زائد لتعليم اللغة العربية لغير الناط

   http://azharاألبحاث، الرابط: 

https://www.sauress.com/
http://azhar/


 الجزء األول                                                        تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي  227

القيام بتوفير مصادر تعليمية متعددة ومتنوعة من أجل تمكين املتعلمين من تلقي املادة العلمية باألسلوب  .4

 بينهم. الذي يناسب قدراتهم مع مراعاة الفروق الفردية

تمكن التقنيات الحديثة اليوم من كسر امللل وإثارة اهتمام املتعلمين وتشويقهم وشد انتباههم وجذبهم  .5

 للتعلم.

 .1تحديت طرائق تعليم اللغة العربية وتدريسها، واإلسهام في تحقيق األهداف التعليمية املرسومة .6

 لعربية للناطقين بغيرهانجاعة تطوير البرامج الحديثة لتعليم اللغة ا :الثاني املحور 

 األساليب التقنية لتعليم اللغة العربية .1

 فاعلية استعمال األلوان وتأثيرها على عمليات التعلم .أ

رغم أنها تحيل إلى طريقة معروفة في املؤسسات التعليمية من قبل الهيئات التدريسية باستخدام 

يثة قد أصبحنا نستعملها رقميا على أجهزة الطبشور امللون على السبورة، إال أن بحكم تطور التقنيات الحد

(، وذلك ملا تمتاز به هذه data showالحواسيب أو عن طريق ربطها بشاشة العرض )املسالط الضوئي 

العملية من تيسير عمليات التعلم في الشرح والتفسير، ألن ذلك يحسن من مردودية تعلم املتعلمين 

ع ألوانها وأهدافها، السيما حينما يتعلق األمر بعمليات تحسين وتركيزهم على املادة املعروضة من خالل تنو 

 املستوى الحاالت اإلعرابية أو حركاتها أو أصنافها النحوية.

 األقراص املدمجة: .ب

تلعب دورا مهما في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها كتعليم طريقة نطق الحروف والكلمات 

ت الترقيم مثال للمستوى املتوسط، أي أنهما تشكل آلية من آليات بالنسبة للمستوى املبتدئ، وتعلم عالما

تطوير تعلم اللغة العربية. واملالحظ كذلك أن فاعلية هذه األقراص املدمجة تمكن املتعلمين بمختلف 

مستوياتهم التعليمية مراعاة الفروق واالختالفات التي تكون في دروسهم سيما املتعلقة بالنحو واإلعراب عن 

خاصية التلوين إذ تبدو أكثر فائدة في جذب اهتمامهم وانتباههم خاصة عندما نقوم بإضافة برامج طريق 

 ( أيضا في هذا املجال.power point) بوينت البور 

 تقنيات الفلم املصور: .ت

إن العمل على تحويل املادة التعليمية إلى فيلم مصور يكون له تأثيرا عظيما في تعليم العربية للناطقين 

ها، فالدرس أحيانا باملقرر الدراس ي قد يشكل عبء على نوعية من املتعلمين الذيم يميلون أحيانا إلى بغير 

يستطيع أن يمارس العديد من العمليات العقلية «جو الترفيه في التعلم أكثر منه إلى التعلم املباشر بحيث 

العادات الفكرية املحببة كحل  اثناء اللعب والفهم والتحليل والتركيب وإصدار األحكام كما يكتسب بعض

، وفي هذه الحالة قد نلجأ إلى هذه التقنية املقترنة بين ما هو تعليمي 2«املشكالت واملرونة واملبادرة والتحليل

                                                            
(: التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية، جامعة سومطرة الشمالية اإلسالمية الحكومية ميدان، 2016محمد توفيق) -1

 .15يونيو، ص:  -التدريس، املجلد الرابع، العدد األول 
(: تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 2015م )الفار إبراهي -2

 .285-247مصر، ص: 
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ترفيهي من أجل تحسين اللفظ والقراء، وتنمية مهارات االستماع الصحيحة للكلمات، آنذاك تحقق هذه 

 رفي العملية التعليمية التعلمية.التقنية نجاح عملية التواصل بين ط

 التقنيات املهنية ملعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها .2

إن ما يميز معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها اليوم في ظل هذا التقدم التكنولوجي أن عمليته 

هي بتخطيط التعليمية تمر وفق خطط مرسومة ومعايير موضوعة سلفا، أي أنها ليست شيئا عارضا، وإنما 

من قبل مسؤولين وخبراء تكون لديهم القدرة على صياغة مثل هاته املخططات حتى نضمن مهنية علمية في 

التعليم من خالل التعامل الجيد من التقنيات الحديثة في التعليم، والتي تحتاج وعيا ودراسة قبال أثناء 

 والتي تقوم على: عمليات التخطيط والتصميم حتى تتحقق لنا تلك التنمية املهنية

 الرفع من مستوى األداء الوظيفي للمعلم أثناء في تعليمه للغة العربية للناطقين بغيرها. .أ

العمل على تهيئة املعلمين من خالل اتباعهم ألسلوب جديد في العمل أثناء استخدامهم لتقنيات تكنولوجيا  .ب

 التعليم.  

بغيرها من مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم من  الرفع من عملية تمكين معلمي اللغة العربية للناطقين .ت

 خالل إيجاد اتجاهات إيجابية نحو تلك التقنيات الحديثة.

 رفع كفاية معلمي اللغة العربية، عن طريق برامج تدريبية إلكترونية متخصصة. .ث

اخل كما مكن استخدام وسائل وتكنولوجيا التعليم من طرف معلم اللغة العربية للناطقين بغريرها د

 1الفصل من تحقيق األهداف اآلتية:

 مساعدة املتعلمين على تعزيز إدراكهم الحس ي بفاعلية أكثر. .أ

 مساعدتهم على الزيادة من الفهم واالدراك. .ب

ر أو االستعادة. .ت
ّ
 املساعدة على التذك

قيام املعلم بتنظيم مواده التعليمية، من أجل تقديمها للمتعلمين بطريقة وأسلوب مشوقين، مما  .ث

 ل من عملية تلقينها وتعلميها.يسه

يعزز من الرفع من مستوى الطالقة اللفظية واللغوية عن طريق السماع املستمر إلى األفالم  .ج

 .والتسجيالت السمعية، وما تستلزمه من قراءات إضافية

كما مكنت التكنولوجيا الحديثة اليوم من بروز عدة مصادر رقمية التي يسلكها معلمو اللغة العربية 

اطقين بغيرها، والتي تساهم ال محالة في عملية تطوير العملية التعليمية التعلمية والرفع من كفاءتها للن

 Computer، مؤتمرات الحاسوب Interactive Vidéoوزيادة فاعليتها، ومن أمثلة ذلك: الفيديو التفاعلي 

                                                            
(: التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1993الكلوب بشير عبد الرحيم ) -1

 .38-31: الباب الثاني )تكنولوجيا التعليم(، ص
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Conference شبكة املعلومات الدولية ،Internet أنظمة الهايبرميديا ،Hypermedi Systems أنظمة ،

 .1Multimedia Systemsالوسائل املتعددة 

إن مهنية املعلم في التعامل مع التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تعد األساس 

م من أجل تطوير هذه اللغة واالستفادة أكثر مما تقدمة املصادر الرقمية في التعليم، ولكن إذا ما قارنا اليو 

بمعلم اللغة اإلنجليزية مثال ومعلم اللغة العربية سنجد هناك تعامال مختلفا لهذه التقنيات، فاألول 

بواسطه ما يقدمه له مختبره اللغوي يقوم بإثراء درسه، من خالل تسجيله لدرسه بواسطة قنواته املتعددة 

بكل شغف، بينما الثاني قد نجده  بصورها ولوحاتها التوضيحية امللونة، مما يجذب املتعلم ملتابعة الدرس

في بعض األحيان ال يقوم بابتكار طرق جديدة للشرح والتفسير رغم توفره على تقنيات حديثة للتعليم فنجد 

مثال النحو والصرف العربي اليزال يدرسان بصورته املعتادة، مما يؤدي إلى ابتعاد ونفور متعلم اللغة العربية 

استخدام واتقان برامج الحاسوب اآللي وسيلة تعليمية مهمة في مهنية لهذا يعد ، عن هذه الطريقة في التعليم

 ملعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

 خاتمة:

إن العمل على استخدام طرائق التدريس الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يعد ذا أهمية 

ريقة تعليم اللغة العربية فعالة وأكثر مرونة، مما يشكل مميزة ملا تمتاز به من مميزات وخصائص تجعل من ط

حال لجميع املشكالت التي قد تعيق استخدام التقنية الحديثة، وبالتالي تحقيق العملية التعليمية دورها 

داخل وخارج املؤسسات التعليمية سواء كان حضوريا أو عن بعد، وهذا ما يستلزم على القائمين بالشأن 

امة وبتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بصفة خاصة من توسيع رقعة التنويع في التعليمي بصفة ع

طرائق التدريس الحديثة، السيما في ظل الطفرة النوعية التي يعرفها املجال التكنولوجي وتنوع وسائله 

 التعليمية.

 ا فيما يلي:وهذا ما يجعلنا نخلص في بحثنا هذا إلى مجموعة من النتائج والتي يمكن أن نجمله

تظافر الجهود من أجل التحسيس بأهمية استخدام التقنيات الحديثة لتعليم اللغة العربية للناطقين  .1

 بغيرها، بمراحله املختلفة.

القيام بدورات تدريبية لفائدة أعضاء هيئات التدريس التعليمية من أجل توعيتهم بضرورة االهتمام  .2

 لتسهيل عملية تعليم وتلقين اللغة العربية. واالستفادة من مستجدات التقنيات الحديثة

العمل على إنشاء مدونات خاصة باملؤسسات التعليمية من أجل استعراض تجاربها استخدام التقنيات  .3

 الحديثة في تعليم اللغة العربية.

تطوير وتجديد الجوانب التكنولوجية في عملية تعليم اللغة العربية من خالل ربطها بمداخل االتصال  .4

 غوي الرقمي.الل

                                                            
(: أثر تغيير تسلسل األمثلة والتشبيهات في برامج الحاسوب متعددة الوسائط على 2000هاشم سعيد إبراهيم الشرنوبى ) -1

تحصيل الطالب املعلمين املستقلين واملعتمدين إدراكيا ملفاهيم تكنولوجيا الوسائط املتعددة، كلية التربية، جامعة األزهر، 

 .2ص: 
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( لكي تخدم APP STORE -GOOGLE PLAYضرورة العمل على إنشاء برامج وتطبيقات للهواتف الذكية ) .5

 الجانب الوظيفي واللغوي واملعجمي في اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ة من ِقبل مختصين ومحتر .6 في العمل على إنشاء برامج خاصة للغة العربية ُمقولبة على شكل أفالم تعليميَّ

اع املحتوى لكي نغير من نمطية شرح الدروس بنمطها التقليدي.  ُصنَّ

وتضمينها ملواضيع أكثر مرونة وتشويق في الشرح  CDالعمل على تزويد وإغناء املكتبات باألقراص املضغوطة  .7

 والتفسير.

 مراعاة وضوح األهداف في دروس اللغة العربية املصممة على الحاسوب. .8

 واستخدام تقنيات متعددة  القيام بتعديل البرامج .9
ً
السابقة لتعليم اللغة العربية وجعلها أكثر تشويقا

 بالحاسوب لجعلها مالئمة للتعليم والتدريب والتقويم.

إقامة دورات تدريبية للمتخصصين في تعليم اللغة العربية لناطقين بغيرها عن كيفية التعامل مع  .10

 التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية.

 ة املراجع:قائم

(: االحتياجات التكنولوجية ملعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها محور: 2013حسن محمد أحمد عبده ) .1

التكنولوجيا وأهميتها في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مركز الشيخ زائد لتعليم اللغة العربية لغير 

   http://azharالناطقين بها، امللتقى األول، األبحاث، الرابط:  

(: دمج التقنية في التعليم ضرورة أم ترف؟، الرابط: 2014السلمان عبد امللك بن سلمان ) .2

https://www.sauress.com  

ر الفكر ناشرون وموزعون، (: مقدمة في تقنيات التعليم، دا2008شمي نادر سعيد وإسماعيل سامح سعيد ) .3

 الرياض، الطبعة األولى.

(: تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين، دار الكتاب الجامعي، 2015الفار إبراهيم ) .4

 القاهرة، مصر.

(: التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم، دار الشروق للنشر والتوزيع، 1993الكلوب بشير عبد الرحيم ) .5

 األردن. عمان،

(: التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية، جامعة سومطرة الشمالية اإلسالمية الحكومية 2016محمد توفيق ) .6

 يونيو. –ميدان، التدريس، املجلد الرابع، العدد األول 

ليم (: مقدمة في املستحدثات التكنولوجية، املجلة اإللكترونية ملركز التميز والتع2015املالح تامر املغاوري ) .7

 اإللكتروني، الجامعة اإلسالمية بغزة.

(: دور التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، منشورات جامعة 2014نضيرة بوختيم نضيرة ) .8

 الطائف، كلية اآلداب واللغات.

http://azhar/
https://www.sauress.com/
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تعددة (: أثر تغيير تسلسل األمثلة والتشبيهات في برامج الحاسوب م2000هاشم سعيد إبراهيم الشرنوبى ) .9

الوسائط على تحصيل الطالب املعلمين املستقلين واملعتمدين إدراكيا ملفاهيم تكنولوجيا الوسائط 

 املتعددة، منشورات كلية التربية، جامعة األزهر.
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 أثـــــر وسائل اإلعـــالم الحديـــثة على اللغة العربية 

The impact of modern media on the Arabic language 

 انــــــمـحـمـد كــــوشند.

Mohammed KOUCHENANE 

 مخبر الدراسات املصطلحية واملعجمية  أستاذ محاضر )أ(، جامعة الـمدية، الجزائر.

University of Medea, MEDEA / ALGERIA 

 امللخص:

ويركز بشكل أساس ي على الواقع  فيها،يعالج هذا املقال عالقة وسائل االعالم باللغة العربية وتأثيرها  

املؤلم الذي آلت إليه لغتنا، ويحاول أن يشخص مكامن الخلل في تلك العالقة، وذلك ُبغية الوصول في النهاية 

 إلى بناء رؤية مستقبلية، ملا ينبغي أن تكون عليه اللغة العربية في هذه الوسائل.

كتِسيها اللغة العربية، إذ البد في وقتنا  ويأتي هذا البحث العتبارات عدة، من أبرزها تلك 
َ
األهمية التي ت

الراهن، وخاصة مع التطور التكنولوجي الكبير الحاصل في العالم. وظهور شبكات االتصال الحديثة، أضحى 

 في عاملنا اإلسالمي.
ً
 الحفاظ على اللغة العربية ضرورة أكثر من ذي قبل، وخصوصا

 .وسائل االعالم،  األخطاء اللغوية، أهمية اللغة، ةاللغة العربي الكلمات املفتاحية:

Abstract:  

This article deals with the media's relationship with the Arabic language and its impact 

on it, and focuses mainlyon the painful reality that  our language has become, and attempts to 

diagnose the deficiencies in that relationship, with a view to finally building a future vision of 

what the Arabic language should be in this means. 

This research comes for several considerations, most notably the importance of the 

Arabic language, as it is necessary in our time, especially with the great technological 

development taking place in the world, and the emergence of modern communication 

networks, the preservation of the Arabic language has become a necessity more than before, 

especially in our Islamic world. 

Key words: the Arabic language, the media, linguistic errors, the importance of language. 

 مقدمة:

عـــــــــَرف علـــــــــى أنهـــــــــا وعـــــــــاء الثقافـــــــــة والفكـــــــــر للشـــــــــعوب، 
ُ
َعـــــــــدُّ اللغـــــــــة وســـــــــيلة للتخاطـــــــــب املباشـــــــــر، وت

ُ
ت

ـــــــرتبط أواصـــــــر األمـــــــة وتتوحـــــــد، وبهـــــــ
َ
ا يتالقـــــــى األفـــــــراد، وأداة االتصـــــــال بـــــــين املاضـــــــ ي وربطـــــــه بالحاضـــــــر، ِبهـــــــا ت

وهــــــي مــــــن عناصــــــر الهويــــــة والســــــيادة. فــــــإذا مــــــا ازدهــــــرت اللغــــــة وتطــــــورت، ازدهــــــرت األمــــــة فكريــــــا وحضــــــاريا، 

فرَّق أبناؤها.
َ
 وإذا تخلت األمة عن لغتها، َوُهَنت وضُعفت وضُعف شأنها وت
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غِتنـــــــــا العربيـــــــــة أوضـــــــــح مـــــــــا يكـــــــــون فـــــــــي وســـــــــائل اإلعـــــــــالم بمختلـــــــــف أجهزتهـــــــــا، كونهـــــــــا تمثـــــــــل 
ُ
ومـــــــــأزُق ل

الواجهــــــــة التـــــــــي تعكــــــــس مختلـــــــــف التفــــــــاعالت الثقافيـــــــــة فــــــــي أي مجتمـــــــــع، وهــــــــي التـــــــــي تضــــــــع الـــــــــرأي العـــــــــام و 

تشــــــــكله فــــــــي جميــــــــع أنحــــــــاء العــــــــالم حتــــــــى اســــــــتحقت لقــــــــب الســــــــلطة الرابعــــــــة، و ألنهــــــــا كــــــــذلك فإنهــــــــا تــــــــؤدي 

 مــــــن شــــــأنها، ذلــــــك التــــــأثير الهائــــــل الــــــذي أخــــــذت تلــــــك
ّ
 أخطــــــر األدوار فــــــي االرتقــــــاء باللغــــــة العربيــــــة أو الحــــــط

الوســــــــائل تمارســــــــه فــــــــي حيــــــــاة النــــــــاس أصــــــــبح يضــــــــعها فــــــــي مقدمــــــــة العوامــــــــل املؤسســــــــة واملشــــــــكلة لــــــــإلدراك 

 العام.

فاللغـــــــة بنـــــــاء علـــــــى ذلـــــــك تعتبـــــــر متـــــــأثرة بـــــــاإلعالم أشـــــــد مـــــــا يكـــــــون التـــــــأثير، ألنهـــــــا هـــــــي القالـــــــب الـــــــذي 

، و ، و قـــــــــد صـــــــــار اإلعـــــــــالم هـــــــــو الـــــــــذي يضـــــــــع اللغـــــــــة، و يحـــــــــدد األذواقوأفكـــــــــارهيصـــــــــب فيـــــــــه اإلعالمـــــــــي آراءه 

يجــــــدد فــــــي األســــــاليب األدبيــــــة، أكثــــــر ممــــــا يجــــــدد األدبــــــاء و الشــــــعراء، ويضــــــخ فــــــي شــــــرايين اللغــــــة العربيــــــة فــــــي 

ـــــــا هـــــــائال مـــــــن األلفـــــــاظ و التراكيـــــــب واملعـــــــاني املســـــــتحدثة التـــــــي قـــــــد تعجـــــــز املجـــــــامع اللغويـــــــة  كـــــــل لحظـــــــة كمًّ

 عن مالحظتها.

عند األدوار التي تقوم بها وسائل اإلعالم من وهذا ما يستدعي التوقف عند هذه اللغة اإلعالمية، املتجددة، و 

 أجل ترقية اللغة العربية.

 لغةأوال: أهمية ال

اللغــــــــة العربيــــــــة ليســــــــت كيانــــــــا جامــــــــدا ال حيــــــــاة فيــــــــه، و إنمــــــــا هــــــــي أشــــــــبه مــــــــا يكــــــــون بالكــــــــائن الحــــــــي 

الــــــــذي ينمــــــــو و يتطــــــــور، كمــــــــا يكــــــــون فــــــــي أوقــــــــات مــــــــا عرضــــــــة للضــــــــعف واالنكســــــــار والــــــــوهن، وقــــــــد يصــــــــاب 

قــــــد يــــــدخل فــــــي طــــــور االحتضــــــار أو حتــــــى املــــــوت، و لكنهــــــا فــــــي كــــــل األحــــــوال لــــــم تفقــــــد هويتهــــــا  بالشــــــيخوخة، و

ولـــــــم تـــــــذب شخصـــــــيتها، ويرجـــــــع ذلـــــــك إلـــــــى كونهـــــــا لغـــــــة مقدســـــــة، ارتبطـــــــت ارتباطـــــــا وثيقـــــــا بـــــــالقرآن الكـــــــريم، 

فهــــــــي وعــــــــاؤه، وهــــــــي أداؤه التعبيــــــــري املعجــــــــز، وهــــــــي لغــــــــة العبــــــــادات والــــــــذكر، فارتبــــــــاط النــــــــاس بالعربيــــــــة ال 

جــــــــرد ارتبــــــــاط بلغــــــــة، و لكنــــــــه يزيــــــــد علــــــــى ذلـــــــــك بأنــــــــه ارتبــــــــاط وثيــــــــق بــــــــدين قــــــــيم وبرســــــــول كـــــــــريم، يمثــــــــل م

ويـــــدعم هـــــذه الصـــــلة الوثيقـــــة مـــــا قالـــــه "أبـــــو منصـــــور الثعـــــالبي" فـــــي كتابـــــه فقـــــه اللغـــــة وســـــر العربيـــــة : "مـــــن 

أحـــــــب هللا تعـــــــالى أحـــــــب رســـــــوله محمـــــــد، و مـــــــن أحـــــــب الرســـــــول العربـــــــي أحـــــــب العـــــــرب، ومـــــــن أحـــــــب العـــــــرب 

ومـــــن أحـــــب العربيـــــة عنـــــي بهـــــا و  التـــــي نـــــزل بهـــــا أفضـــــل الكتـــــب علـــــى أفضـــــل العجـــــم والعـــــرب، أحـــــب العربيـــــة

 (29، صفحة 2000)الثعالبي،  ثابر عليها و صرف همته إليها"

ومـــــــــــن املســـــــــــلمات التـــــــــــي ال تحتـــــــــــاج إلـــــــــــى دليـــــــــــل أن القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم قـــــــــــد حـــــــــــافظ طـــــــــــوال القـــــــــــرون 

 ة الفصــــــــحى، و قــــــــد اجتــــــــازت فــــــــي هــــــــذا التــــــــاريخ الطويــــــــل مراحــــــــل وأطــــــــوارا متباعــــــــدة،املاضــــــــية علــــــــى العربيــــــــ

ولعـــــــل أول مرحلـــــــة هـــــــي التـــــــي نقـــــــل فيهـــــــا الـــــــدين الحنيـــــــف الفصـــــــحى "مـــــــن لغـــــــة وثنيـــــــة ماديـــــــة إلـــــــى لغـــــــة ديـــــــن 

 ســــــــــماوي يحمــــــــــل مــــــــــا ال عهــــــــــد للفصــــــــــحى بــــــــــه مــــــــــن قــــــــــيم روحيــــــــــة وعقليــــــــــة ودينيــــــــــة واجتماعيــــــــــة و إنســــــــــانية"

ومعــــــــــاني جديــــــــــدة مــــــــــن  ا، وبــــــــــذلك اســــــــــتمدت الفصــــــــــحى مــــــــــن الــــــــــدين ألفاظــــــــــ(235)ضــــــــــيف، د ت، صــــــــــفحة 

 مثل اإلسالم واإليمان والكفر والشرك والزكاة وغيرها من األلفاظ.
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وتـــــــــأتي الشـــــــــهادة علـــــــــى أهميـــــــــة اللغـــــــــة العربيـــــــــة وتميزهـــــــــا وفضـــــــــل القـــــــــرآن عليهـــــــــا مـــــــــن لـــــــــدن بعـــــــــض 

ـــــــارل بروكلمــــــــان" ي  الكــــــــريم مــــــــدىبــــــــين بــــــــأن اللغــــــــة العربيــــــــة بلغــــــــت بفضــــــــل القــــــــرآن املستشــــــــرقين، فهــــــــذا "ـك

عظيمـــــــا مـــــــن االتســـــــاع ال تضـــــــارعه أي لغـــــــة أخـــــــرى مـــــــن نســـــــبها الســـــــامي، واملســـــــلمون جميعـــــــا مؤمنـــــــون بـــــــأن 

العربيــــــة وحــــــدها هــــــي اللســــــان الــــــذي أحــــــل لهــــــم مــــــا يتعلمــــــوه فــــــي صــــــلواتهم، و بهــــــذا اكتســــــبت العربيــــــة منــــــذ 

، صــــــــفحة 1959)بروكلمــــــــان،  قــــــــت بــــــــه جميــــــــع لغــــــــات الــــــــدنيازمــــــــن طويــــــــل مكانــــــــة رفيعــــــــة، وشــــــــأنا كبيــــــــرا، فا

43). 

ويقـــــــــول عنهـــــــــا املستشـــــــــرق األملـــــــــاني "هرنبـــــــــاخ": " إّن اللغـــــــــة العربيـــــــــة ليســـــــــت ضـــــــــعيفة البتـــــــــة، كمـــــــــا 

يـــــــدعي بعـــــــض العـــــــرب وغيـــــــر العـــــــرب، وال عـــــــاجزة عـــــــن مواكبـــــــة عصـــــــر التقنيـــــــات، فالتـــــــاريخ يرشـــــــدنا إلـــــــى أن 

مـــــــن ثلـــــــث ســـــــكان املعمـــــــورة، ولـــــــم فقـــــــط لغـــــــة شـــــــعر أو نثـــــــر، وإنمـــــــا كانـــــــت لعربيـــــــة كانـــــــت لغـــــــة ألكثـــــــر اللغـــــــة ا

لغــــــــة تعامــــــــل وعلــــــــم، فبواســــــــطتها نقلــــــــت الحضــــــــارة اليونانيــــــــة ومــــــــا قبلهــــــــا بعلومهــــــــا وفلســــــــفتها... فهــــــــي لغــــــــة 

 تتفاعـــــــــل مـــــــــع كـــــــــل موضـــــــــوع وكـــــــــل فـــــــــن وعلـــــــــم، وتلـــــــــك ميزتهـــــــــا الكبـــــــــرى التـــــــــي ال تتضـــــــــمنها أيـــــــــة لغـــــــــة أخـــــــــرى"

 .(39، صفحة 2009)لبيض، 

وقـــــــد تكامـــــــل للفصـــــــحى التطـــــــور العلمـــــــي والحضـــــــاري فـــــــي العصـــــــر العباســـــــ ي، وأدتـــــــه أداء رائعـــــــا مـــــــن 

، ويرجـــــــــــع ذلـــــــــــك لطبيعتهـــــــــــا الذاتيـــــــــــة، وكثـــــــــــرة مفرداتهـــــــــــا، (235)ضـــــــــــيف، د ت، صـــــــــــفحة  مختلـــــــــــف األوجـــــــــــه

ي تغـــــــذيها وتجـــــــدد فـــــــي نســـــــيجها مـــــــن مثـــــــل القيـــــــاس واالشـــــــتقاق والنحـــــــت واملجـــــــاز، ممـــــــا ينفـــــــي والروافـــــــد التـــــــ

 عنها صفة التحجر والعجز وضيق املدى.

ومــــــــا ـكـــــــان للغــــــــة العربيــــــــة أن تحــــــــتفظ بعافيتهــــــــا ورونقهــــــــا و كرامتهــــــــا حتــــــــى هــــــــذا الوقــــــــت، لــــــــوال تلــــــــك 

العصــــــــر،و لعــــــــل أبــــــــرز علمــــــــاء  الجهــــــــود الجليلــــــــة التــــــــي بــــــــذلها علمــــــــاء اللغــــــــة القــــــــدامى، والزال يبــــــــذلها علمــــــــاء

هـــــــــ(، الــــــــذي أعطاهــــــــا تعريفــــــــا مــــــــن أرقــــــــى 392اللغــــــــة اهتمامــــــــا بهــــــــا مــــــــن القــــــــدامى "أبــــــــو الفــــــــتح بــــــــن جنــــــــي" )ت

التعــــــاريف التــــــي يمكــــــن العثــــــور عليهــــــا فــــــي التــــــراث اللغــــــوي العربــــــي، و ذلــــــك مــــــن خــــــالل الحــــــد الــــــذي وضـــــــعه 

)جنــــــــي، د ت، صــــــــفحة  للغــــــــة حيــــــــث قــــــــال: "أمــــــــا حــــــــدها فهــــــــي أصــــــــوات يعبــــــــر بهــــــــا كــــــــل قــــــــوم عــــــــن أغراضــــــــهم"

، ففــــــــي ذلــــــــك إشــــــــارة واضــــــــحة لوظيفتهــــــــا املتجســــــــدة فــــــــي اســــــــتعانة النــــــــاس بهــــــــا للتعبيــــــــر عــــــــن أغراضــــــــهم (33

 املختلفة.

ــــــر بهــــــا كــــــل قــــــوم عــــــن أغراضــــــهم، والــــــربط  والقــــــوم، بيــــــان  بــــــين اللغــــــةو أن اللغــــــة إنمــــــا وجــــــدت لُيعّبِ

هــــــي  كــــــون اللغــــــةيــــــة، ألن لفظــــــة )قــــــوم( تــــــدل علــــــى أفــــــراد املجتمــــــع برّمتــــــه، ألهميــــــة اللغــــــة وقيمتهــــــا االجتماع

)بلعيـــــــــد، منافحـــــــــات فـــــــــي اللغـــــــــة العربيـــــــــة، البوتقـــــــــة التـــــــــي تنضـــــــــج فيـــــــــه الهويـــــــــة وينمـــــــــو فيهـــــــــا ِحـــــــــسُّ االنتمـــــــــاء 

 .    (13، صفحة 2006

نســـــــاني، فهـــــــي "وســـــــيلة اإلنســـــــان وقـــــــد حظيـــــــت اللغـــــــة باهتمـــــــام الشـــــــعوب علـــــــى امتـــــــداد التـــــــاريخ اإل

للتعبيـــــــــــر عـــــــــــن حاجاتـــــــــــه ورغباتـــــــــــه وأحاسيســـــــــــه ومواقفـــــــــــه ... واللغـــــــــــة أداة هـــــــــــذا اإلنســـــــــــان للتخاطـــــــــــب مـــــــــــع 

اآلخـــــــــرين والتفـــــــــاهم وتبـــــــــادل اآلراء واملشـــــــــاعر معهـــــــــم، وطريقـــــــــه إلـــــــــى فهمهـــــــــم، وتحســـــــــس أذواقهـــــــــم وســـــــــبيله 

 .(35، صفحة 1996)املعتوق،  إلى معرفة مذاهبهم ووسائل التأثير فيهم"
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أمــــــا فــــــي عصــــــرنا هــــــذا، الــــــذي تســــــرب فيــــــه الكثيــــــر مــــــن الغثــــــاء إلــــــى لغتنــــــا العربيــــــة، أخــــــذ الكثيــــــر مــــــن 

علمــــــاء اللغــــــة املحــــــدثين علــــــى عــــــاتقهم حمايــــــة اللغــــــة العربيــــــة والعمــــــل علــــــى تطويرهــــــا حتــــــى تســــــاير التطــــــور 

مختلـــــــف العلـــــــوم، بـــــــالرغم مـــــــن تلـــــــك املحـــــــاوالت  العلمـــــــي والتكنولـــــــوجي الحاصـــــــل فـــــــي العـــــــالم، وتتماشـــــــ ى مـــــــع

يــــــــــل للقضــــــــــاء عليهــــــــــا، ومحاولـــــــــة تخريبهــــــــــا وهــــــــــدمها، ورغبــــــــــة الــــــــــبعض اآلخــــــــــر فـــــــــــي 
َ
ــــــــــت ِبل

َ
البائســـــــــة التــــــــــي ِحيك

 انقراضها.

ويعبـــــــــر عـــــــــن ذلـــــــــك بعضـــــــــهم بصـــــــــراحة مـــــــــن خـــــــــالل الـــــــــدعوة إلـــــــــى عـــــــــدم إتبـــــــــاع مـــــــــنهج القـــــــــدماء فـــــــــي 

قــــــــــدمها األقــــــــــدمون ،أنهــــــــــم أهــــــــــل الخرافــــــــــة اللغــــــــــة، ويعتبــــــــــرون مــــــــــن يــــــــــؤمن بقواعــــــــــد اللغــــــــــة العربيــــــــــة كمــــــــــا 

، و مـــــــــنهم مــــــــــن يســـــــــخر مــــــــــن (93، صــــــــــفحة 2011)خلـــــــــوفي،  والتخلـــــــــف يفضـــــــــلون البــــــــــداوة علـــــــــى الحضــــــــــارة

اللغــــــــة العربيــــــــة املتوارثــــــــة، ومــــــــن قواعــــــــدها وبالغتهــــــــا ونظامهــــــــا معتبــــــــرا إياهــــــــا لغــــــــة ميتــــــــة جامــــــــدة، ال حركــــــــة 

 شــــــــــبه بــــــــــالعجوز الشــــــــــمطاء التــــــــــي تجاوزهــــــــــا الــــــــــزمن لــــــــــذا ينبغــــــــــي أن تغــــــــــادر حياتنــــــــــاوال تطــــــــــور فيهــــــــــا وهــــــــــي أ

 .(91، صفحة 2011)خلوفي، 

وهنـــــــاك مـــــــن يـــــــتهجم علـــــــى كـــــــل مـــــــن يحـــــــرص علـــــــى ســـــــالمة اللغـــــــة، وينبـــــــه علـــــــى األخطـــــــاء فيعتبـــــــرهم 

تمــــــون بالشــــــكل الخــــــارجي فــــــي اللغــــــة ســــــطحيين، متهمــــــا إيــــــاهم بــــــالعجز والســــــطحية، وقلــــــة الــــــذوق، ألنهــــــم يه

؛ ومـــــــــــنهم مـــــــــــن لـــــــــــم يعـــــــــــط قيمـــــــــــة للنحـــــــــــو واإلعـــــــــــراب، ويـــــــــــدعو ألن (10، صـــــــــــفحة 2011)خلـــــــــــوفي،  فحســـــــــــب

يطـــــرح ذلـــــك مـــــن لغتنـــــا كونـــــه مظهـــــرا مـــــن مظـــــاهر البـــــداوة بـــــدعوى أنـــــه لـــــو ـكــــان وســـــيلة للفهـــــم لبقـــــي قائمـــــا 

 .(11، صفحة 2011)خلوفي،  في اللغات جميعا

وألن هـــــــذه الـــــــدعاوي ـكــــــان وراءهـــــــا نوايـــــــا خبيثـــــــة، لـــــــم يكتـــــــب لهـــــــا النجـــــــاح، إذ ـكــــــان هـــــــدفها القضـــــــاء 

علـــــــى العربيـــــــة، وهـــــــي دعـــــــاوي غيـــــــر مؤسســـــــة، بـــــــل اعتمـــــــدت علـــــــى أكاذيـــــــب وأباطيـــــــل، زيـــــــادة علـــــــى أن طبيعـــــــة 

ح للغـــــــــات األخـــــــــرى لـــــــــيس بالضـــــــــروري أن يكـــــــــون اللغـــــــــة العربيـــــــــة ال تتفـــــــــق مـــــــــع هـــــــــذه الـــــــــدعاوي، فمـــــــــا يصـــــــــل

 صالحا للغة العربية.

إن مســـــــــــألة حمايـــــــــــة اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة مـــــــــــن مثـــــــــــل هـــــــــــذه الـــــــــــدعاوي واألباطيـــــــــــل ليســـــــــــت فقـــــــــــط مـــــــــــن 

اختصــــــــاص اللغــــــــويين، بــــــــل هــــــــي أعظــــــــم شــــــــأنا، وأكبــــــــر حجمــــــــا مــــــــن ذلــــــــك، بــــــــل مــــــــن الخطــــــــر أن تظــــــــل هــــــــذه 

التـــــــــي يبـــــــــذلونها، ألن حمايـــــــــة اللغـــــــــة  املســـــــــألة حكـــــــــرا علـــــــــيهم، علـــــــــى رفيـــــــــع قـــــــــدرهم، و علـــــــــى أهميـــــــــة الجهـــــــــود

العربيـــــــــة شـــــــــأن عـــــــــام ومســـــــــؤولية مشـــــــــتركة يتحملهـــــــــا الجميـــــــــع كـــــــــل فـــــــــي اختصاصـــــــــه، خصوصـــــــــا القيـــــــــادات 

السياســــــــية والنخــــــــب الفكريــــــــة والثقافيــــــــة وعلــــــــى جميــــــــع املســــــــتويات التعليميــــــــة واإلعالميــــــــة، وإن كنــــــــا نــــــــرى 

 ن الوسائل.ما يفوق غيرها م التأثير األهميةأن وسائل اإلعالم لها من قوة 

في كيفية الرقي باللغة العربية الفصحى في  االعالمي، يتمثلولكّن الرهان املطروح أمام القائمين على الجهاز 

 وجه تلك األصوات الداعية إلى التعبير بغير الفصحى. الوقوف فيعن طريقها، من أجل  اإلعالم، وأيضاوسائل 

 ثانيا: أهمية وسائل االعالم

ســـــــائل اإلعـــــــالم علـــــــى اختالفهـــــــا تعـــــــد فـــــــي عصـــــــرنا الـــــــراهن مـــــــن أهـــــــم مظـــــــاهر ممـــــــا ال شـــــــك فيـــــــه أن و 

ولــــــــما لهـــــــا مـــــــن  الحضـــــــارة اإلنســـــــانية، فهـــــــي التـــــــي تصـــــــنع الـــــــرأي العـــــــام و تشـــــــكله فـــــــي جميـــــــع أنحـــــــاء العـــــــالم،
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تــــــأثير مباشــــــر وفــــــوري علــــــى الجمهــــــور فــــــي كافــــــة املجــــــاالت وامليــــــادين وكثيــــــرا مــــــا يطلــــــق علــــــى وســــــائل اإلعــــــالم 

والقضـــــــائية وذلـــــــك كنايـــــــة عـــــــن  التشـــــــريعية والتنفيذيـــــــةالرابعـــــــة بعـــــــد الســـــــلطات  الســـــــلطة املختلفـــــــة لقـــــــب

 املجتمع.دورها املميز في 

املســـــــموعة واملرئيـــــــة  وقـــــــد كثـــــــر الحـــــــديث عـــــــن األدوار التـــــــي تـــــــنهض ِبهـــــــا وســـــــائل اإلعـــــــالم العصـــــــرية، 

النظـــــــــر وتكـــــــــوين اآلراء ووجهـــــــــات  لألمـــــــــة، واملعرفـــــــــي العـــــــــاممنهـــــــــا، فهنـــــــــاك مـــــــــن ينظـــــــــر إلـــــــــى دورهـــــــــا التثقيفـــــــــي 

لألفــــــــراد، وهنــــــــاك مــــــــن ينظــــــــر إلــــــــى الــــــــدور االقتصــــــــادي واالجتمــــــــاعي والسياســــــــ ي، ودورهــــــــا الرقــــــــابي إضــــــــافة 

وكثيـــــــرا مـــــــن املهتمـــــــين تحـــــــدثوا عـــــــن دورهـــــــا الكبيـــــــر فـــــــي الحفـــــــاظ علـــــــى  إلـــــــى دورهـــــــا الهـــــــام فـــــــي ســـــــبيل الدعايـــــــة،

 األمن اللغوي.

القصـــــــوى فـــــــي حياتنـــــــا  وفيمـــــــا يبـــــــدو أن الـــــــدور اللغـــــــوي لوســـــــائل اإلعـــــــالم هـــــــو الجانـــــــب ذي األهميـــــــة

تي هــــــــذه األهميــــــــة مــــــــن أوخاصــــــــة ذلــــــــك الــــــــذي تمارســــــــه الوســــــــائل املرئيــــــــة واملســــــــموعة وحتــــــــى املكتوبــــــــة، وتــــــــ

 وسائط.كونها تتوجه برسالتها للعام والخاص وبشكل مباشر من دون 

م بـــــــــــه أن هـــــــــــذه األجهـــــــــــزة االعالميـــــــــــة املتعـــــــــــددة، قـــــــــــد صـــــــــــار لهـــــــــــا األثـــــــــــر الواضـــــــــــح فـــــــــــي 
ّ
ومـــــــــــن املســـــــــــل

داتهـــــــــا وتراكيبهـــــــــا. وأصـــــــــبحت تتحمـــــــــل فـــــــــي العصـــــــــر الحـــــــــالي املســـــــــؤولية الضـــــــــخمة فـــــــــي اكتســـــــــاب اللغـــــــــة ومفر 

الحفــــــــاظ علــــــــى اللغــــــــة العربيــــــــة وتقــــــــويم اللســــــــان العربــــــــي ورعايتــــــــه ونشــــــــره بأحســــــــن صــــــــورة، وبالتــــــــالي فهــــــــي 

 .(75، صفحة 2011)حمو،  تعمل على الرفع من املستوي اللغوي لدى الفرد

ونســــــــتطيع القــــــــول، بــــــــأن هــــــــذا العصــــــــر هــــــــو عصــــــــر اإلعــــــــالم بــــــــدون منــــــــازع، حيــــــــث أضــــــــحت وســــــــائل             

دور يســـــــير فـــــــي اتجـــــــاهين أحـــــــدهما يقـــــــوم علـــــــى  املجتمـــــــع، وهـــــــواإلعـــــــالم تحتـــــــل الـــــــدور املركـــــــزي والريـــــــادي فـــــــي 

تثقيــــــــــف املجتمــــــــــع وتنــــــــــويره والــــــــــدعوة إلــــــــــى األخــــــــــالق، واآلخــــــــــر يقــــــــــوم علــــــــــى إغــــــــــواء الفــــــــــرد والعبــــــــــث بعقلــــــــــه 

الوســــــــائل اإلعالميــــــــة إمــــــــا أن يكــــــــون لهــــــــا األثــــــــر اإليجــــــــابي إذا  شــــــــك أنه وتزييــــــــف وعيــــــــه، فلــــــــيس مــــــــن وبوقتــــــــ

علــــــــــى اإلنســــــــــان إذا مــــــــــا هــــــــــي وضــــــــــعت تحــــــــــت تصــــــــــرف  يرجــــــــــع بالســــــــــلبخضــــــــــعت لإلشــــــــــراف املســــــــــؤول، أو 

 أصحاب املال والنفوذ الالأخالقي.

تحريريـــــــة، بـــــــل ومـــــــن غيـــــــر املعقـــــــول نكـــــــران الجميـــــــل الـــــــذي أدتـــــــه إذاعتنـــــــا الوطنيـــــــة خـــــــالل الثـــــــورة ال

بهـــــــــا وبمنجزاتهــــــــا، ومـــــــــن تلـــــــــك املنجـــــــــزات مـــــــــا  وإنصـــــــــافها واإلشـــــــــادةيجــــــــب التـــــــــذكير بـــــــــذلك الـــــــــدور الريــــــــادي، 

 أجل إسماع صوت الجزائر في العالم. به منكانت تقوم 

ومـــــــن املنجـــــــزات أيضـــــــا توســـــــيع دائـــــــرة االســـــــتخدام اللغـــــــوي وجعـــــــل اللغـــــــة العربيـــــــة فـــــــي حضـــــــور دائـــــــم           

وـكــــــــان مـــــــــن نتـــــــــائج ذلـــــــــك أن انتشـــــــــرت اللغـــــــــة  ذ االســـــــــتقالل إلـــــــــى يومنـــــــــا هـــــــــذا،علـــــــــى مختلـــــــــف األصـــــــــعدة منـــــــــ

العربيـــــــــة "وتوســـــــــع نطـــــــــاق امتـــــــــدادها وإشـــــــــعاعها إلـــــــــى أبعـــــــــد املـــــــــدى بحيـــــــــث يمكـــــــــن القـــــــــول بـــــــــأن اللغـــــــــة لـــــــــم 

وهـــــــــذا مظهـــــــــر إيجـــــــــابي باعتبـــــــــار أن مكانـــــــــة  التـــــــــاريخ،تعـــــــــرف هـــــــــذا االنتشـــــــــار والـــــــــذيوع فـــــــــي أي مرحلـــــــــة مـــــــــن 

 اإلقبــــــــال عليهــــــــا زاد عليهــــــــا بــــــــدرجات فائقــــــــة " قبــــــــل، وانيســــــــبق مــــــــن  لــــــــم تعــــــــززت كمــــــــااللغــــــــة العربيــــــــة قــــــــد 

 .(73-72، الصفحات 2011)حمو، 
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إضــــــــافة إلــــــــى ذلــــــــك أن وســــــــائل اإلعــــــــالم أصــــــــبحت أداة إنتــــــــاج للغــــــــة ونشــــــــرها عــــــــن طريــــــــق الخطــــــــاب 

مــــــــــن دون التــــــــــدقيق فيــــــــــه  الشفهـــــــــــي، إذ صــــــــــارت اللغــــــــــة تؤخــــــــــذ عــــــــــن طريــــــــــق الســــــــــماع مــــــــــن هــــــــــذه الوســــــــــائل

والنظـــــــر ممـــــــا قـــــــد يشـــــــوبها، وقـــــــد صـــــــار األمـــــــر يشـــــــكل خطـــــــورة كبيـــــــرة علـــــــى التلقـــــــي الصـــــــحيح للغـــــــة، إضـــــــافة 

إلـــــــى ذلـــــــك أن املجتمـــــــع أصـــــــبح يعـــــــاني مـــــــن شـــــــرخ فـــــــادح بعـــــــد ان احتلـــــــت هـــــــذه الوســـــــائل مكـــــــان الوالـــــــدين، 

 واملدرسة في حقل العلم املعرفة ونشرهما.

م إلـــــــى التطـــــــوير فـــــــي أســـــــاليب اللغـــــــة العربيـــــــة وفقـــــــا لــــــــِما ومـــــــن هـــــــذه الوجهـــــــة عمـــــــدت وســـــــائل اإلعـــــــال 

يـــــــــتالءم مـــــــــع متطلبـــــــــات الــــــــــمتلقين، فأبـــــــــدت اللغـــــــــة اإلعالميـــــــــة بـــــــــذلك اســـــــــتجابتها التامـــــــــة وقـــــــــدرتها الكبيـــــــــرة 

وإيصــــــــــــالها بوضــــــــــــوح وفــــــــــــي صــــــــــــياغات متعــــــــــــددة مــــــــــــع  علــــــــــــى اســــــــــــتيعاب املصــــــــــــطلحات واملعــــــــــــاني املختلفــــــــــــة،

البســــــــاطة فـــــــــي األســــــــلوب واالختصـــــــــار وتحمــــــــل الدقـــــــــة  الحــــــــرص علـــــــــى "مراعــــــــاة القواعـــــــــد اللغويــــــــة بمراعـــــــــاة

 .(130، صفحة 2002)بلعيد،  والوضوح اللذين يستلزمان صدق األخبار  وحسن النية "

علـــــــى أن وســـــــائل اإلعـــــــالم لـــــــم تكـــــــن دائمـــــــا بـــــــردا وســـــــالما علـــــــى اللغـــــــة العربيـــــــة، فهـــــــي وإن كانـــــــت قـــــــد 

لغـــــــة العربيـــــــة كمـــــــا أســـــــلفنا، إال إنهـــــــا فـــــــي الوقـــــــت ذاتـــــــه تســـــــببت فـــــــي إلحـــــــاق كثيـــــــر مـــــــن قـــــــدمت نفعـــــــا كبيـــــــرا ل

الضـــــــــرر لهـــــــــا وإظهـــــــــار فســـــــــاد الـــــــــذوق عنـــــــــد الكثيـــــــــرين، فـــــــــاملواد اإلعالميـــــــــة التـــــــــي أصـــــــــبحت تنشـــــــــرها بعـــــــــض 

وســـــــــائل اإلعـــــــــالم أخـــــــــذت بعـــــــــدا آخـــــــــر،  فغـــــــــذت تنتصـــــــــر للعاميـــــــــات وتـــــــــرّوج للغـــــــــات األجنبيـــــــــة، فضـــــــــال عـــــــــن 

يـــــــر وفاضـــــــح، ناهيـــــــك عـــــــن أنهـــــــا أخـــــــذت  تـــــــروج لألخطـــــــاء اللغويـــــــة   نهـــــــارا جهـــــــارا، إســـــــاءتها للعربيـــــــة بشـــــــكل كب

وفــــــي اعتقادنــــــا أن أســــــباب ذلــــــك ترجــــــع إلــــــى ســــــرعة االنتشــــــار الواســــــع لوســــــائل اإلعــــــالم وتأثيرهــــــا الكبيــــــر فــــــي 

 جميع طبقات املجتمع وفئاته.

لغويــــــة إلــــــى وســــــائل ولكـــــن الســــــؤال الــــــذي يطـــــرح نفســــــه بإلحــــــاح يتمثــــــل فـــــي: مــــــن أيــــــن تتســــــرب األخطـــــاء ال      

 اإلعالم؟

 ثالثا: وسائل االعالم واألخطاء في حق اللغة العربية 

التعبيــــــــــر مــــــــــن املالحــــــــــظ أن وســــــــــائل اإلعــــــــــالم فــــــــــي الجزائــــــــــر شــــــــــكلت قفــــــــــزة نوعيــــــــــة فــــــــــي ظــــــــــل حريــــــــــة 

أنــــــه فــــــي الوقــــــت ذاتــــــه مــــــا يالحــــــظ علــــــى  األخيــــــر، إالاإلعالمــــــي الــــــذي شــــــهدته الــــــبالد خــــــالل العقــــــد  واالنفتــــــاح

تخصصـــــــة والغيـــــــر متخصصـــــــة لجـــــــأت إلـــــــى ســـــــد حاجتهـــــــا مـــــــن اليـــــــد العاملـــــــة دون املـــــــرور بعـــــــض القنـــــــوات امل

علــــــــى قنــــــــوات التوظيــــــــف الصــــــــحيحة فــــــــي اختيــــــــار أصــــــــحاب الكفــــــــاءات العلميــــــــة الراقيــــــــة، ممــــــــا انجــــــــر عنــــــــه 

 ألسنة املذيعين واملذيعات في مختلف البرامج. ونراها علىتفش ي األخطاء الكثيرة التي نسمعها 

-الشـــــــــديد ولألســـــــــف-اإلعـــــــــالم أدوات لنشـــــــــر اللغـــــــــة وتـــــــــذوقها فإنهـــــــــا  وبـــــــــدال مـــــــــن أن تكـــــــــون وســـــــــائل

د اللغـــــــــة وتفـــــــــتح املجـــــــــال واســـــــــعا أمـــــــــام العاميـــــــــة بمختلـــــــــف لهجاتهـــــــــا وكـــــــــذا  تحولـــــــــت إلـــــــــى َمعـــــــــاول هـــــــــدم تهـــــــــّدِ

وتميزهـــــــا اللغـــــــات الدخيلـــــــة، ومـــــــع مـــــــرور الـــــــزمن ســـــــنتحول إلـــــــى أمـــــــة منســـــــية ال تمتلـــــــك لهـــــــا مالمـــــــح تخصـــــــها 

 األمم.غيرها من  عن

تفشــــــــــــــ ي األخطــــــــــــــاء اللغويــــــــــــــة يظهــــــــــــــر " بصــــــــــــــورة واضــــــــــــــحة بــــــــــــــين البــــــــــــــرامج والفقــــــــــــــرات وال ريــــــــــــــب أن 

املختلفـــــــــة واألحاديـــــــــث واملقـــــــــاالت وغيـــــــــر ذلـــــــــك مـــــــــن املـــــــــواد اإلعالميـــــــــة ممـــــــــا أصـــــــــبح ينـــــــــذر بخطـــــــــر محـــــــــدق" 
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إلـــــــى ، والســـــــبب فـــــــي ذلـــــــك حســـــــب أهـــــــل االختصـــــــاص يرجـــــــع بالدرجـــــــة األولـــــــى (31، صـــــــفحة 2002)الحلـــــــيم، 

رواج العاميـــــــــات فـــــــــي وســـــــــائل اإلعـــــــــالم خاصـــــــــة اإلذاعـــــــــة والتلفزيـــــــــون، فهنـــــــــاك إذاعـــــــــات وقنـــــــــوات فضـــــــــائية 

نهيها بالعامية، وبين البدء والختام ال 
ُ
 فصيحة.يسمع جملة  يكاد املتابعتبدأ برامجها وت

اســــــتخدام األجهــــــزة اإلعالميــــــة للعاميـــــــات أو  هــــــذا التهــــــاون فـــــــيولــــــيس مــــــن شــــــك فــــــي أنـــــــه إذا اســــــتمر 

كارثــــــة علــــــى األمــــــة العربيـــــــة وعلــــــى العقــــــل اإلنســــــاني، ال تقــــــل عــــــن كارثــــــة الفقـــــــر  "الجهــــــل" ســــــيؤدي إلــــــىلغــــــة 

وســـــــــــيؤدي ال محالـــــــــــة أيضـــــــــــا إلـــــــــــى" هبـــــــــــوط فـــــــــــي مســـــــــــتوى  ،(50، صـــــــــــفحة 2013)العقـــــــــــاد،  وســـــــــــوء العـــــــــــيش

ميـــــــــــات علـــــــــــى حســـــــــــها القـــــــــــومي التلقـــــــــــي، وفـــــــــــي مســـــــــــتوى األجيـــــــــــال التـــــــــــي يفصـــــــــــلها اســـــــــــتعمال اإلذاعـــــــــــات للعا

 .(144)خورشيد، )د ت(، صفحة العربي الذي يجب أن يؤّصل وينّمـــى" 

وبــــــــــذلك ال محالــــــــــة وال عجــــــــــب أن ترتكــــــــــب وســــــــــائل اإلعــــــــــالم خطــــــــــورة فادحــــــــــة فــــــــــي اللغــــــــــة العربيــــــــــة 

ه الخطـــــــــورة فـــــــــي االختيـــــــــار وتشـــــــــكل خطـــــــــرا علـــــــــى اســـــــــتمرارها الســـــــــوي فـــــــــي التعامـــــــــل والتلقـــــــــي، وتتمثـــــــــل هـــــــــذ

الســــــــــيئ  والالمـــــــــــدروس واملعتمـــــــــــد علــــــــــى املحابـــــــــــاة مـــــــــــن قبــــــــــل القـــــــــــائمين علـــــــــــى وســــــــــائل اإلعـــــــــــالم  ألشـــــــــــخاص 

ومـــــــــوظفين ابتعـــــــــدوا تـــــــــدريجيا  علـــــــــى منـــــــــابع اللغـــــــــة العربيـــــــــة،  التـــــــــي مـــــــــن املفـــــــــروض أنهـــــــــم تلقـــــــــوا قواعـــــــــدها 

أســــــــــر العاميــــــــــة  وأسســــــــــها فــــــــــي املــــــــــدارس والجامعــــــــــات، ولكــــــــــن لألســــــــــف الشــــــــــديد وقعــــــــــوا بعــــــــــد التخــــــــــرج فــــــــــي

 ووجدوا انسفهم تحت ضغط منطقها املخالف للفصحى.

وهـــــــــذا أبـــــــــو القاســـــــــم ســـــــــعد هللا أحـــــــــد الغيـــــــــورين علـــــــــى لغـــــــــة أهـــــــــل الجنـــــــــة، نلفيـــــــــه ُيشـــــــــّرِح الوضـــــــــع 

زاِحمهـــــــــا فـــــــــي 
ُ
الـــــــــذي آلـــــــــت إليـــــــــة اللغـــــــــة العربيـــــــــة فـــــــــي الجزائـــــــــر، حـــــــــين أهملناهـــــــــا وقـــــــــدمنا عليهـــــــــا الفرنســـــــــية لت

نـــــــا كتابـــــــة العربيـــــــة فـــــــي كثيـــــــر مـــــــن املواقـــــــع الرســـــــمية، أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك ، وحـــــــين ألغيابتـــــــدائيالســـــــنة الثالثـــــــة 

أن إذاعتنـــــــــــــــا الوطنيـــــــــــــــة األولـــــــــــــــى املخصصـــــــــــــــة للغـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة أصـــــــــــــــبحت تخاطـــــــــــــــب جمهورهـــــــــــــــا بمختلـــــــــــــــف 

)بلعيــــــــــد،  اللهجـــــــــات، أمـــــــــا مـــــــــذيعو هـــــــــذه القنــــــــــاة فـــــــــأغلبهم يقعـــــــــون تحـــــــــت طائــــــــــل العاميـــــــــة حـــــــــين يتكلمـــــــــون 

 .(17حة ، صف2006

ؤمنـــــــة 
ُ
ثـــــــم يتســـــــاءل: أهكـــــــذا تكـــــــون اإلذاعـــــــة الوطنيـــــــة األولـــــــى فـــــــي الجزائـــــــر الغيـــــــورة علـــــــى ســـــــمعتها وامل

بــــــــــدور اإلعــــــــــالم وتوصــــــــــيل األفكــــــــــار عــــــــــن طريــــــــــق الكلمــــــــــة؟ وأي لغــــــــــة هــــــــــذه التــــــــــي ال تحتــــــــــرم نفســــــــــها ولغتهــــــــــا 

 .  (21، صفحة 2006)بلعيد،  وجمهورها

فـــــال ريـــــب أنـــــه  يبررهـــــا،إن هـــــذه النظـــــرة املفجعـــــة لــــــِما آلـــــت إليـــــه وســـــائل اإلعـــــالم فـــــي الجزائـــــر لهـــــا مـــــا              

كلمــــــــا زاد العطــــــــف علــــــــى اســــــــتخدام العاميــــــــة زاد العطــــــــف علــــــــى الجهــــــــل واســــــــتبقائه بــــــــين أفــــــــراد املجتمــــــــع ، 

ل الهـــــــــدم قـــــــــوة وكلمـــــــــا زاد واقـــــــــع الـــــــــوعي ُضـــــــــمورا وتنـــــــــاقص عـــــــــدد حملـــــــــة املســـــــــؤولية القوميـــــــــة  زادت َمعـــــــــاوِ 

ماِديا في التخريب والتغريب.
َ
 وت

ويظهــــــــــــر أن واقــــــــــــع اللغــــــــــــة العربيــــــــــــة فــــــــــــي أجهــــــــــــزة اإلعــــــــــــالم وانتشــــــــــــار األخطــــــــــــاء اللغويــــــــــــة والعاميــــــــــــة 

لــــــه اآلثــــــار الســــــلبية علــــــى اللغــــــة األم، ومــــــن أهمهــــــا فســــــاد الــــــذوق لــــــدى الفــــــرد وتســــــرب الضــــــعف  والــــــدخيل،

ن ويشــــــــــاهدون جــــــــــراء تقليــــــــــدهم النطــــــــــق كــــــــــونهم يتــــــــــأثرون بمــــــــــا يســــــــــمعو  املتعلمــــــــــين،والشــــــــــطط إلــــــــــى لغــــــــــة 

الخـــــــــاطئ واألداء الســـــــــيئ، وبـــــــــذلك يـــــــــتم اكتســـــــــاب عـــــــــادات ســـــــــيئة يصـــــــــعب تهـــــــــذيبها، وكنتيجـــــــــة لـــــــــذلك يـــــــــتم 
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، 2011)خلــــــــــوفي،  تعطيـــــــــل وظيفــــــــــة اللغــــــــــة الفصــــــــــحى التــــــــــي تعتبــــــــــر أداة فعالـــــــــة فــــــــــي حيــــــــــاة الفــــــــــرد واملجتمــــــــــع

 .(90صفحة 

ة الرقابــــــــة علــــــــى وســــــــائل اإلعــــــــالم، أو  نتجنــــــــى عليهــــــــا، بأنهــــــــا الســــــــبب الوحيــــــــد ولســــــــنا نمــــــــارس ســــــــلط

فـــــــــي تفشـــــــــ ي العاميـــــــــات، بـــــــــل هنـــــــــاك منافـــــــــذ عـــــــــدة ســـــــــهلت الطريـــــــــق أمـــــــــام انتشـــــــــارها، ومنهـــــــــا ذلـــــــــك  العامـــــــــل 

الخطيـــــــر الـــــــذي ســـــــاهم فـــــــي عـــــــزل الفصـــــــحى وهـــــــو اســـــــتعمال املنشـــــــغلين بالتـــــــدريس فـــــــي املـــــــدارس حتـــــــى نهايـــــــة 

ملســــــــتوى ضــــــــعيف مــــــــن الفصــــــــحى،  بــــــــل إن األمــــــــر أكثــــــــر خطــــــــورة مــــــــن ذلــــــــك  املرحلــــــــة الثانويــــــــة للهجــــــــات، أو

وهــــــــــو فــــــــــي تزايــــــــــد مســــــــــتمر، حينمــــــــــا نــــــــــرى ونســــــــــمع عــــــــــن أســــــــــاتذة الجامعــــــــــات مــــــــــن أهــــــــــل التخصــــــــــص وهــــــــــم 

يلجـــــــؤون إلـــــــى اســــــــتخدام العاميـــــــة فـــــــي العديــــــــد مـــــــن الكليـــــــات ومنهــــــــا كليـــــــات اآلداب، ولـــــــيس ذلــــــــك مـــــــن بــــــــاب 

كفــــــــــاء يحترمــــــــــون اللغــــــــــة الفصــــــــــحى قبــــــــــل أنفســــــــــهم، املبالغــــــــــة والتجنــــــــــي، فــــــــــنحن ال ننكــــــــــر وجــــــــــود أســــــــــاتذة أ

ويلتزمـــــــــون بهـــــــــا فـــــــــي محاضـــــــــراتهم، فـــــــــإذا بلـــــــــغ هـــــــــذا الحـــــــــال مـــــــــن التـــــــــردي فـــــــــي احتقـــــــــار اللغـــــــــة العربيـــــــــة  عنـــــــــد 

ِسبي كليات اآلداب، فاهلل أعلم كيف هو الوضع في سائر الكليات واملعاهد.
َ
 ُمنت

ضــــــــــعاف الشخصــــــــــية إن فســــــــــاد اللغــــــــــة كمــــــــــا يقــــــــــول فقهــــــــــاء اللغــــــــــة مــــــــــدخل الســــــــــتالب الهويــــــــــة، وإل  

الوطنيــــــــة وغرضــــــــه إكــــــــراه األفــــــــراد والجماعــــــــات للـــــــــذوبان فــــــــي الثقافــــــــة األجنبيــــــــة التــــــــي تغــــــــزو اللســـــــــان،ومن 

هنــــــــا يبــــــــدأ تســــــــرب الضــــــــعف إلــــــــى أوصــــــــال املجتمــــــــع،إذ بضــــــــياع مكانــــــــة اللغــــــــة وفقــــــــدانها لـــــــــمنزلتها  تضــــــــعف 

لــــــى ســــــابق عهــــــدها، مقومــــــات الكيــــــان الــــــوطني والحــــــس القــــــومي ، لــــــذلك والبــــــد مــــــن إرجــــــاع اللغــــــة العربيــــــة إ

العهــــــــد الــــــــذي ـكـــــــان ُينظــــــــر فيــــــــه إليهــــــــا علــــــــى أنهــــــــا لغــــــــة التواصــــــــل الفكــــــــري والروحــــــــي والحضــــــــاري، ومــــــــا ـكـــــــان 

ُيضـــــــفى عليهـــــــا مـــــــن قدســـــــية" فكمـــــــا كانـــــــت مـــــــن قبـــــــل شـــــــرط االجتهـــــــاد الـــــــديني... فهـــــــي اليـــــــوم شـــــــرط الوجـــــــود 

لقــــــــد انــــــــدمجت فــــــــي  القــــــــومي، إنهــــــــا والتــــــــاريخ العربــــــــي االســــــــالمي ذو الطــــــــابع الروحــــــــي املهــــــــيمن شــــــــ يء واحــــــــد ،

هـــــــذا التـــــــاريخ وأصـــــــبحت ســـــــر أســـــــراره، وانـــــــدمج هـــــــو فيهـــــــا فأصـــــــبح حاضـــــــرا يتخطـــــــى حـــــــواجز الـــــــزمن تمامـــــــا 

 .(109، صفحة 1995)الجابري، كما فعلت وتفعل اللغة العربية نفسها" 

ح اللغـــــــة والســـــــعي ولـــــــذلك فـــــــإن اإللحـــــــاح أصـــــــبح أكبـــــــر مـــــــن أي وقـــــــت مضـــــــ ى، علـــــــى العنايـــــــة بإصـــــــال 

إلــــــــى تقــــــــويم اللســــــــان وتحبيــــــــب اللغــــــــة األم إلــــــــى النشــــــــ ئ والشــــــــباب بشــــــــدهم إليهــــــــا، وهــــــــذا مــــــــا بــــــــدأت تمارســــــــه 

ــــــأدوات ثقافيـــــــة فـــــــي الدرجـــــــة األولـــــــى  بعـــــــض وســـــــائل اإلعـــــــالم لـــــــيس كونهـــــــا أدوات إعالميـــــــة بحســـــــب " وإنمـــــــا ـك

نشـــــــر األدب  بـــــــل وفـــــــي  ال تقـــــــل خطـــــــورة عـــــــن الكتـــــــاب والصحيفة...وبضـــــــرورة قيامهـــــــا بواجبهـــــــا وبرســـــــالتها فـــــــي

 .(144)خورشيد، )د ت(، صفحة إبداعه على السواء" 

إن الهجنـــــــة والغثـــــــاء اللـــــــذين نراهمـــــــا علـــــــى لغتنـــــــا ال يمكـــــــن القضـــــــاء عليهمـــــــا إال مـــــــن خـــــــالل البحـــــــث 

لــــــــذي هــــــــو مــــــــن عــــــــن جــــــــذور املشــــــــكل القــــــــائم، ولــــــــن يــــــــتم ذلــــــــك إال مــــــــن خــــــــالل " إصــــــــالح النظــــــــام التعليمــــــــي ا

؛ وهــــــــــذا (138، صــــــــــفحة 2002)بلعيــــــــــد، اللغــــــــــة العربيــــــــــة العلميــــــــــة،  دعــــــــــائم النهضــــــــــة املتكاملــــــــــة الحديثــــــــــة"

اإلصـــــــــــالح يجـــــــــــب أن يســـــــــــايره عصـــــــــــبية للعربيـــــــــــة كتلـــــــــــك العصـــــــــــبية التـــــــــــي جبـــــــــــل هللا عليهـــــــــــا علمـــــــــــاء اللغـــــــــــة 

 تعالى.القدامى رحمهم هللا 
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  خاتمة:

ول، أنــــــــه إذا مــــــــا أردنــــــــا الحــــــــد ممــــــــا يقــــــــع فــــــــي حــــــــق لغتنــــــــا  العربيــــــــة مــــــــن انتهــــــــاك صــــــــارخ وختامــــــــا نقــــــــ

لُحرمتهـــــــــا فـــــــــي جميـــــــــع امليـــــــــادين وعلـــــــــى جميـــــــــع األصـــــــــعدة واملســـــــــتويات، وإنقاذهـــــــــا أيضـــــــــا مـــــــــن اللحـــــــــن الـــــــــذي 

صـــــار لصــــــيقا بألســــــنة ُمتَبــــــوئي املناصــــــب العليــــــا فــــــي الــــــبالد، فــــــإن ذلــــــك مرهــــــون بمــــــا يبذلــــــه أهلهــــــا املؤتمنــــــون 

هــــــــد لتــــــــدارك الوضــــــــع، وبإصــــــــالح مــــــــا يســــــــتدعي اإلصــــــــالح، مــــــــن خــــــــالل االعتمــــــــاد  علــــــــى منــــــــاهج عليهــــــــا مــــــــن ج

تعليميــــــــة ســـــــــليمة، وان يـــــــــتم تـــــــــدارك الوضــــــــع  بـــــــــإرادة جماعيـــــــــة وبقـــــــــرارات سياســــــــية جريئـــــــــة تكـــــــــون ملزمـــــــــة 

 لجميع من يتعامل مع اللغة العربية على أي مستوى من املستويات.

ت غيـــــــــورة، تعطــــــــي األهميـــــــــة لتعمــــــــيم اللغـــــــــة وال بــــــــد أيضــــــــا أن يكـــــــــون عنــــــــد أصـــــــــحاب القــــــــرار نظــــــــرا

ــــــــي سياســــــــة لغويــــــــة تعليميــــــــة واضــــــــحة تأخــــــــذ فــــــــي الحســــــــبان أهميــــــــة  العربيــــــــة، كمــــــــا ينبغــــــــي علــــــــى الدولــــــــة تبّنِ

تعمــــــــــيم التعلــــــــــيم باللغــــــــــة العربيــــــــــة، وعــــــــــدم التــــــــــردد فــــــــــي تعريــــــــــب التعلــــــــــيم فــــــــــي كــــــــــل املســــــــــتويات التعليميــــــــــة 

ى اللغـــــــــة العربيـــــــــة ويمتلكـــــــــون الطالقـــــــــة خاصـــــــــة الجامعـــــــــة، األمـــــــــر الـــــــــذي قـــــــــد ُيثمـــــــــر أناســـــــــا لهـــــــــم غيـــــــــرة علـــــــــ

اللغويــــــة التــــــي يطمــــــح إليهــــــا املتلقــــــي للغــــــة العربيــــــة، وتلــــــك هــــــي الســــــبل التــــــي يمكــــــن مــــــن خاللهــــــا أن تســــــتفيد 

 وسائل اإلعالم، حتى تصير لغة أهلها خالية إلى حد ما من الفساد اللغوي.
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اقع راهن اللغة العربية  أزمة املصطلح العروض ي في و

Crisis of prosody term in reality current of Arabic language 

 عبد العزيز الطالبي

Abdelaziz Talbi 

 باحث. جامعة محمد الخامس. الرباط/ املغرب

Mohammed V University, Rabat / morocco 

 امللخص:

يسعى هذا البحث إلى بيان وضع املصطلح العروض ي في واقع راهن اللغة العربية؛ حيث يكشف عن 

م، والتداول، والتوظيف التي يمر منها في الوقت الراهن، على عكس وضعه قديما )في التراث(؛ أزمة التعل

 حيث كان مزدهرا على اختالف جوانبه.

كما وقف البحث عند األسباب الكامنة وراء وضع املصطلح العروض ي قديما وحديثا، والتي تتمثل 

من االقتراحات التي من شأنها أن تجنب هذا فيما هو علمي، ومنهجي، وذهني؛ وهو ما قاد إلى وضع عدد 

 املصطلح أزمته الراهنة.

وقد ارتكز البحث، منهجيا، على مقاربة مقاِرنة تتبدى في ثناياه. كما انتهى إلى عدد من النتائج يمكن 

إجمالها في أهمية العروض باعتباره علما، واختالف وضع مصطلحاته بين األمس واليوم، إضافة إلى إمكان 

 الها من أزمتها الراهنة.انتش

 املصطلح العروض ي، اللغة العربية، أزمة، علم العروض، التعلم، التداول، التوظيف.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This research aims to showing the prosody term status in reality current of arabic 

language; it reveals the learning, trading, and using crisis which infects its term, contrary its 

prospering status in the past. 

The research shows the causes of the prosody term status too, which specified in 

scientific, methodical and intellectual components; through this we puted a lot of suggestions 

which get out the term of its crisis. 

This research depended on comparing approach, and it concluded to a lot of results 

specified in important of prosody science, and difference in its past and current terms status, 

and possibility get out it of its current crisis.   

Key words: Prosody term, Arabic language, Crisis, Prosody, Learning, Trading, Using.   
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 مقدمة:

َمثل إيقاع الشعر العربي فيما يعرف بـ )علم العروض( الذي يكتس ي أهمية بالغة؛ نظرا إلى كونه 
َ
ت

وسيقية، الذي ال يمكن الخروج عنه، أو االنضمام يشكل اإلطار النظري، لبنية الشعر العربي اإليقاعية امل

إلى زمرة الشعراء في منآى عنه، بل إنه إطار اكتس ى طابع القدسية زمنا طويال منذ نشأته، وقد تكون مستمرة 

إلى اآلن، أو أن مالمحها تأبى االندثار رغم ما تتلقاه من هجمات تمرد وتغيير يشهد عليها تاريخ العرب األدبي 

 واللغوي.

والواقع أن )العروض( علم ال يمكن االستغناء عنه، مهما حصل، في ارتباطه بالشعر العربي عموما؛ 

فهو الروح التي تسري في جسد النص؛ فتجعله ينبض بالحياة، وإال صار جمادا ال شعرية فيه؛ فرغم الهزات 

ويا، يثبت في كل حين أنه ال غنى التي أصابته بهدف التغيير، أو التعديل، أو حتى اإللغاء، إال أنه ظل صامدا ق

 عنه، والتاريخ على ذلك يشهد.

إن ما سلف ما هو إال دليل على أهمية )علم العروض( بالنسبة إلى الشعر العربي، وارتباطهما مثل 

وجهي الورقة الواحدة. وفي سياق هذه األهمية، يمكننا إثارة مسألة )املصطلح العروض ي(، وما يمكن أن 

في الوقت الراهن؛ فمن املعلوم أن كل علم البد أن يتأسس وفق عدد من املصطلحات يطرحه من قضايا 

واملفاهيم التي تؤطره، ويتميز بها عن غيره؛ فكذلك حال )علم العروض( الذي تأسس من خالل جملة 

 مصطلحات وضعها مبتكره )الخليل بن أحمد الفراهيدي(، وجعلها لبنات أساس كونت صرحه.

صطلح العروض ي(، بين األمس واليوم، ليثير عددا من القضايا واإلشكاالت، ليس من إن النظر إلى )امل

حيث املضمون، وإنما من حيث التداول، والقبول، والتوظيف...؛ ومن ذلك مسألة اإلقبال عليه، وتعلمه، 

املصطلح والقدرة على استيعابه... بين ما كان عليه أمِس في التراث العربي، وما أصبح عليه اليوم؛ فـ )

العروض ي( قديما كان متداوال ومستساغا بالنسبة إلى املهتمين به من علماء ومتعلمين، أما اليوم، فالعزوف 

عنه واضح لدرجة كبيرة، سواء من الباحثين أو املتعلمين؛ والواقع أنك، اليوم، ال تجد مقبال عليه إال ممن 

 تبدت فيه ملكة الشعر؛ فأراد صقلها كي يصير شاعرا.

ما سلف، ليجعلنا نتلمس، حقا، أن )املصطلح العروض ي( يعيش، اليوم، أزمة بخالف حاله قديما؛ إن 

وهو ما يدفعنا إلى إثارة إشكالية بخصوص املوضوع؛ تتمثل في أزمة هذا املصطلح في واقع راهن اللغة 

ملصطلح بين األمس العربية؛ مما يدفعنا إلى محاولة إبراز أسباب ذلك، وتفسير تلك األزمة في سياق حال ا

 واليوم.

 وفي سياق اإلشكالية املذكورة، يمكننا وضع الفرضيات اآلتية:

 ـ إن )املصطلح العروض ي( كان بعيدا عن األزمة قديما.

 ـ إن )املصطلح العروض ي( يعيش أزمة راهنة.

 ـ إن ألزمة )املصطلح العروض ي( من عدمها أسبابا مختلفة أهمها وضع اللغة العربية.

 ملصطلح العروض ي( يمكن انتشاله من أزمته الراهنة.ـ إن )ا
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ومن أجل درس اإلشكالية أعاله، سنعتمد، في هذا املوضع، على مقاربة منهجية تقوم، في العمق، على 

املقارنة التي تفرضها طبيعة البحث؛ ألن إثبات أزمة )املصطلح العروض ي( اليوم، إنما تقتض ي بيان حاله 

 م منا أن نقارن بين حالي املصطلح قديما وحديثا.قديما؛ وهذا، طبعا، يستلز 

 ونقترح، في هذا السياق، أن نحاول اإلحاطة بموضوع البحث من خالل عرض النقط الخمس اآلتية:

 ــ )املصطلح العروض ي(: تعريفه وتصنيفه.

 ــ نشأة )املصطلح العروض ي(.

 ــ )املصطلح العروض ي( بين الداللتين اللغوية واالصطالحية.

 يمة )املصطلح العروض ي( وأهميته قديما.ــ ق

 ــ أزمة )املصطلح العروض ي( في واقع راهن اللغة العربية.

    أوال: املصطلح العروض ي: تعريفه وتصنيفه:

؛ أي بذلك العلم الذي يدرس (1)املصطلح العروض ي هو كل لفظ دل على ش يء تعلق بعلم العروض

ما يرتبط بشكل النص الشعري، وما يتعلق بالوزن  الشعر العربي من حيث إيقاعه وموسيقاه، وفيه

 واملوسيقى؛ وفيما يأتي عرض وتصنيف ألشهر املصطلحات العروضية:

 :1جدول 

 مصطلحات تتعلق بالقافية مصطلحات تتعلق بالوزن مصطلحات تتعلق بالشكل

 ــ البيت الشعري 

 ــ الصدر

 ــ الَعُجز

 ــ العروض

 ــ الضرب

 ــ الحشو

 روضيةــ الدائرة الع

 ــ البحر الشعري 

 ــ الوزن التام

 ــ الوزن املجزوء

 ــ الوزن املشطور 

 ــ الوزن املنهوك

 ــ التفعيلة العروضية

 ــ املقطع العروض ي

 ــ السكون والحركة

 ــ الكتابة العروضية

 ــ التقطيع العروض ي

 ــ الزحاف العروض ي

 ــ العلة العروضية

 ــ القافية

 ــ القافية املطلقة

 افية املقيدةــ الق

 ــ القافية املتكاوسة

 ــ القافية املتراكبة

 ــ القافية املتداركة

 ــ القافية املتواترة

 ــ القافية املترادفة

 ــ حروف القافية

 ــ حركات القافية

 ــ عيوب القافية

 

                                                            
 ه الحقا في سياق نشأة املصطلح العروض ي.سيأتي الحديث عن 1
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 :2جدول 

مصطلحات تتعلق بالبيت 

 الشعري 

مصطلحات تتعلق بالدائرة 

 العروضية

ر مصطلحات تتعلق بالبح

 الشعري 

 ــ البيت التام

 ــ البيت الوافي

 ــ البيت املقفى

 ــ البيت املصرع

 ــ البيت املصمت

 ــ البيت املدور 

 ــ دائرة املختلف

 ــ  دائرة املؤتلف

 ــ دائرة املجتلب

 ــ دائرة املشتبه

 ــ دائرة املتفق

 

 ــ بحر الطويل

 ــ بحر املديد

 ــ بحر البسيط

 ـــ بحر الوافر

 لكاملــ بحر ا

 ــ بحر الهزج

 ــ بحر الرجز

 ــ بحر الرمل

 ــ بحر السريع

 ــ بحر املنسرح

 ــ بحر الخفيف

 ــ بحر املضارع

 ــ بحر املقتضب

 ــ بحر املجتث

 ــ بحر املتقارب

 ــ بحر املتدارك

 :3دول ج

مصطلحات تتعلق باملقطع 

 العروض ي

 مصطلحات تتعلق بالزحاف

 العروض ي

 مصطلحات تتعلق بالعلة

 عروضيةال

 ــ السبب الخفيف

 ــ السبب الثقيل

 ــ الوتد املجموع

 ــ الوتد املفروق

 ــ الفاصلة الكبيرة

 ــ الفاصلة الصغيرة

 

 ــ زحاف مفرد

 ــ الخبن

 ــ اإلضمار

 ــ الوقص

 ــ الطي

 ــ القبض

 ــ العصب

 ــ العقل

 ــ الكف

 ــ علة الزيادة

 ــ الترفيل

 ــ التذييل

 ــ التسبيغ

 ــ علة النقص

 ــ الحذف

 ــ القطف

 ــ القطع

 ــ البتر
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 ــ زحاف مزدوج )مركب(

 ــ الخبل

 ــ الخزل 

 ــ الشكل 

 ــ النقص

 

 ــ القصر

 ــ الحذذ

 ــ الصلم

 ــ الوقف

 ــ الكسف

 ــ التشعيث

 ــ الخرم

 

 :4جدول 

مصطلحات تتعلق بحروف 

 القافية

مصطلحات تتعلق بحركات 

 القافية

مصطلحات تتعلق بعيوب 

 ةالقافي

 ــ الروي

 ــ الوصل

 ــ الردف

 ــ التأسيس

 ــ الدخيل

 ــ الخروج

 ــ املجرى 

 ــ التوجيه

 ــ اإلشباع

 ــ النفاذ

 ــ الحذو

 ــ الرس

 ــ اإلقواء

إلصراف )اإلسراف(
ً
 ــ ا

 ــ اإلكفاء

 ــ اإلجازة

 ــ اإليطاء

 ــ التضمين

 ــ السناد

 

ولها لدى املهتمين والباحثين في مجال علم هذا عرض مصنف ألبرز مصطلحات العروض التي يكثر تدا

 .(1)العروض

 ثانيا: نشأة املصطلح العروض ي

كان العرب في الجاهلية ال ينظمون أشعارهم إال عن سليقة وعفوية؛ حيث كانت أوزان الشعر العربي 

ر لها، أو محدد ِ
ّ
لقواعدها  وأنساق موسيقاه، آنذاك، متفق عليها فيما بينهم؛ إذ ال وجود لعلم مدون ُمَنظ

؛ فأسس علما (2)وضوابطها، إلى أن جاء أحد عباقرة اللغة العربية وآدابها يسمى الخليل بن أحمد الفراهيدي

يعنى بالنظر إلى أوزان أشعار العرب وموسيقاها سماه )علم العروض(. وقد عرف الخطيب التبريزي هذا 

                                                            
سيشار إليها الحقا من خالل قائمة املصادر  ،أخذت هذه املصطلحات العروضية من كتب مختلفة تتناول علم العروض 1

 واملراجع.

ا واحد من أئمة اللغة واألدب، كان مشهودا له بعبقريته الفائقة التي أعانته على وضع علم العروض، كما كان أستاذ 2

 هـ(.170لعالم النحو العربي سيبويه، توفي سنة )
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ه من مكسوره، وهي مؤنثة، وأصل اعلم أن العروض ميزان الشعر، بها يعرف صحيح»العلم حيث قال: 

 العروض في اللغة الناحية، من ذلك قولهم: )أنت علي من عروض ال تالئمني(، أي من ناحية، وقال الشاعر:

 ِمْن َعُروِض 
ً
ْت ِبي َعُروضا

َ
ي         َوُبْرك ــــاِس عّنِ ِإْن َيْعِرْض أُبو الَعبَّ

َ
 ف

ألنها تأخذ من ناحية دون الناحية التي تسلكها، ولهذا سميت الناقة التي تعترض في سيرها عروضا، 

فيحتمل أن يكون سمي هذا العلم عروضا؛ ألن الشعر معروض عليه؛ فما وافقه كان صحيحا، وما خالفه 

 (. إذن، فهذا هو املقصود اللغوي واالصطالحي من علم الخليل.17م، ص. 1994)التبريزي: « كان فاسدا

من خالل قراءة أشعار العرب السابقين، وتتبع بناها  وقد وضع الخليل بن أحمد علمه ذاك

املوسيقية؛ فقاده ذلك إلى استنباط عدد من األنساق اإليقاعية املتعلقة بها؛ فأجملها في خمسة عشر وزنا 

وزنا آخر سماه )املتدارك(؛ فأصبح (1))بحرا شعريا( لم تخرج أشعار األولين عنها. وبعده زاد تلميذه األخفش

يعود الفضل »شعر العربي ستة عشر، وقد أكد الدكتور حسن محمد نور الدين ذلك قائال: عدد بحور ال

في اكتشاف علم العروض إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو علم من أعالم القرن الثاني الهجري/ الثامن 

 امليالدي، وجهبذ من جهابذة اللغة واألدب.

دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحرا، زادها أخرج الخليل علمه إلى الوجود، وحصره في خمس 

 (. 208 -207م، ص. 1990)سلوم، ونور الدين: « األخفش بحرا واحدا سماه الخبب أو املتدارك

لقد أقام الخليل بن أحمد علمه وفق عدد من الضوابط واألحكام؛ مما قاده إلى خلق عدد من 

باقية، ووسمته بالفرادة والتميز؛ وهكذا نشأ املصطلحات الدالة عليها، والتي ميزت علمه عن العلوم ال

)املصطلح العروض ي( الذي استعمله النقاد والدارسون أثناء حديثهم عن علم العروض، واعتمدوه أثناء 

دراساتهم وتحاليلهم التي تعنى بالخطاب الشعري من حيث إيقاعه، وقد ظل هذا االستعمال واالعتماد 

 ثاني الهجري، وحتى اليوم.صامدا منذ نشأة العلم، في القرن ال

 ثالثا: املصطلح العروض ي بين الداللتين اللغوية واالصطالحية

استقى الخليل بن أحمد ألفاظ مصطلحات علم العروض من بيئته التي يعيش فيها، من أسماء أشياء 

وأفعال؛ وفيما يأتي عرض لداللة بعض املصطلحات العروضية لغويا واصطالحيا، ومن باب التمثيل 

نكتفي، في هذا السياق، ببعض ما يتعلق  بمصطلحي الزحاف والعلة، فقط؛ ألن املجال ال يسعف لعرض وس

املصطلحات  العروضية  كلها، إضافة إلى كون املصطلحات املتعلقة بهذين املصطلحين أكثر أهمية من حيث 

 دالالتها املختلفة:

 

 

 

 

                                                            
 هـ(.215هو األخفش األوسط سعيد بن مسعدة، املجاشعي بالوالء، واحد من تالمذة الخليل، توفي سنة ) 1
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 )العروضية( الداللة االصطالحية الداللة اللغوية املصطلح العروض ي

ْبن
َ
 ــ الخ

 

ــ ترتبط داللته اللغوية بـ )التقليص( 

ْوَب »كما جاء في لسان العرب: 
ّ
َبَن الث

َ
خ

بانا: 
ُ
 وِخبانا وخ

ً
ْبنا

َ
ِبُنه خ

ْ
ْيَره َيخ

َ
َوغ

)ابن منظور: د. ت. «. قلصه بالخياطة

 خ. ب. ن.(.   مادة:    

ــ حذف الثاني الساكن من التفعيلة 

 .(1)العروضية

ــ ترتبط داللته اللغوية بــ )الُهَزال(؛  ْضَمارــ اإل 

ْمر »فقد جاء في لسان العرب:  الضُّ

ُمر، مثل الُعْسر والُعُسر: الُهَزال  والضُّ

)ابن منظور: د. ت. «. ولحاق البطن

 ض. م. ر.(. مادة:     

ــ إسكان الثاني املتحرك من التفعيلة 

 العروضية.

ص
ْ
ية بـ )الِقَصِر، ــ ترتبط داللته اللغو  ــ الَوق

ّق(؛ حيث جاء في لسان  ْسر، والدَّ
َ
والك

ُص، بالّتْحريك: ِقَصُر »العرب: 
َ
الَوق

 :
ً
صا

ْ
ه َيِقُصها َوق

َ
َص ُعُنق

َ
ُعُنِق... وَوق

ْ
ال

َها
َّ
َسَرَها َوَدق

َ
)ابن منظور: د. ت. «. ك

 مادة: و. ق. ص.(.

ــ حذف الثاني املتحرك من التفعيلة 

 العروضية.

 

ّي 
َّ
 ــ الط

 

ترتبط داللته اللغوية بـ )نقيض   ــ

النشر(؛ حيث جاء في لسان العرب: 

ا » يًّ
َ
َوْيُتُه ط

َ
ر، ط

ْ
ش

َّ
ِقيُض الن

َ
يُّ ن

َّ
الط

ِفيِف 
ْ
خ ة َوِطَية بالتَّ )ابن منظور: «. َوِطيَّ

 مادة: ط. و. ى(. د. ت.

ــ حذف الرابع الساكن من التفعيلة 

 العروضية.

ْبض
َ
 ــ الق

 

 

 

 

زواء ــ ترتبط داللته اللغو 
ْ
ية بـ )االن

وِخالف الَبْسط(؛ فقد قال ابن 

ْبُض ِخالف الَبْسط، »منظور: 
َ
الق

ْبضا وقّبضه... 
َ
َبَضه َيْقِبُضه ق

َ
ق

 في النار، أي انزوت
ُ
َدة

ْ
َضت الِجل بَّ

َ
ق
َ
«. وت

ــ حذف الخامس الساكن من التفعيلة 

 العروضية.

                                                            
التفعيلة العروضية صيغة لتمثيل أجزاء الوزن العروض ي )البحر(؛ وهي عشر: اثنتان خماسيتان؛ تتكونان من خمسة  1

فاعلن(، وثمان سباعية؛ تتكون من سبعة أحرف )مستفعلن، مستفع لن، فاعالتن،    فاع التن، أحرف )فعولن، 

 متفاعلن، مفاعلتن، مفاعيلن، مفعوالُت(.
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)ابن منظور: د. ت. مادة:           ق. ب. 

 ض(.

 ــ الَعْقل

 

 

 

ــ ترتبط داللته اللغة بـ )ِخالف 

العقل: »الحمق(؛ يقول ابن منظور: 

َهى ضد الُحْمق، الجمع  الِحْجُر والنُّ

)ابن منظور: د. ت. مادة: ع. «. عقول 

 ق. ل(.

ــ حذف الخامس املتحرك من التفعيلة 

 العروضية.

 

 ــ الَعْصب

 

ــ ترتبط داللته اللغوية بـ )عضو 

اء في لسان حيواني، والطي(؛ فقد ج

العصب سن دابة بحرية »العرب: 

 تسمى فرس فرعون، ...

والعصب الطي الشديد، وَعَصَب 

َواه؛ 
َ
َواه ول

َ
: ط

ً
ْيء َيْعِصُبه َعْصبا

ّ
الش 

ّده
َ
)ابن منظور: د. ت. مادة: «. وقيل ش

 ع. ص. ب(.

ــ إسكان الخامس املتحرك من التفعيلة 

 العروضية.

 

ْبل
َ
 ــ الخ

 

لغوية بـ )الفساد(؛ ـــ ترتبط داللته ال

ْبل »جاء في لسان العرب: 
َ
الخ

ْبل فساد 
َ
َساد... الخ

َ
بالتسكين: الف

ي،  األْعَضاء حتى ال َيْدِري كْيف يْمش ِ

َتَبٌل 
ْ
ِبٌل ُمخ

َ
ٌل خ ّبِ

َ
)ابن «. فهو ُمَتخ

 منظور: د. ت. مادة:       خ. ب. ل(. 

يقصد منه اجتماع (1) ــ زحاف مركب

لة زحافي الخبن والطي في التفعي

 العروضية.

 

                                                            
الزحاف العروض ي تغيير يلحق ثواني األسباب من التفاعيل العروضية، وهو تغيير غير إلزامي التوظيف بالنسبة إلى  1

قسم إلى مفرد؛ يقصد منه إلحاق تغيير واحد بالتفعيلة، ومركب؛ يقصد منه اجتماع الشاعر في القصيدة الواحدة. وين

 تغييرين عروضيين في التفعيلة الواحدة.
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ْرِفيل
َّ
 ــ الت

 

 

ْيل، 
َّ
ــ ترتبط داللته اللغوية بـ )َجّر الذ

اء(؛ قيل في لسان العرب: 
َ
واإلْرخ

ُضُه بالّرِْجل... »
ْ
ْيِل وَرك

ّ
ُل َجرُّ الذ

ْ
ف الرَّ

ى
ً
ل: ُمْرخ

َ
)ابن منظور: د. «. وإَزاٌر ُمْرف

 ر. ف. ل(.  ت. مادة:

؛ يقصد منها زيادة سبب (1) ــ علة زيادة

 )3(على ما آخره وتد مجموع(2)خفيف

 من التفاعيل العروضية.

 

ِييل
ْ
ذ  ــ التَّ

 

 

 

ــ ترتبط داللته اللغوية بـ )اآلخر(؛ قال 

ّلِ ش ْيء. »ابن منظور: 
ُ
ْيل آِخُر ك

ّ
الذ

ا 
َ
ْوب واإلَزاِر: ما ُجّر مْنُه إذ

َّ
ْيُل الث

َ
وذ

ْسِبل
ُ
)ابن منظور: د. ت. مادة: ذ. ي. «. أ

 ل(.

يقصد منها زيادة حرف  ــ علة زيادة؛

ساكن على ما آخره وتد مجموع من 

 التفاعيل العروضية.

 

ْسِبيغ
َّ
 ــ الت

 

ــ ترتبط داللته اللغوية بـ )بالكمال 

واالتساع(؛ حيث قال ابن منظور: 

« 
َ
. وَسَبغ ش يء َساِبغ أي كامل ووافٍّ

: طال إلى األرض 
ً
يُء َيْسُبُغ ُسُبوغا

ّ
الش 

مادة: س. )ابن منظور: د. ت. «. واتسع

 ب. غ(.

ــ علة زيادة؛ يقصد منها زيادة ساكن على 

ما آخره سبب خفيف من التفاعيل 

 العروضية.

ف
ْ
 ــ الَحذ

 

ــ ترتبط داللته اللغوية بـ )القطع(؛ 

 »فقد جاء في لسان العرب: 
َ
ف

َ
َحذ

َعُه ِمْن 
َ
ط

َ
: ق

ً
فا

ْ
ه َحذ

ُ
الش ْيء َيْحِذف

ْعر، م
َّ
اُم َيْحِذف الش َرِفِه، َوالَحجَّ

َ
ن ط

: ما ُحذف مْن ش ْيء 
ُ
ة
َ
اف

َ
ذلك. والُحذ

رِح
ُ
ط

َ
)ابن منظور: د. ت. مادة: ح. «. ف

 ذ. ف(.

ــ علة نقص؛ يقصد منها حذف السبب 

 الخفيف من آخر التفعيلة العروضية.

 

ع
ْ
ط

َ
 ــ الق

 

ــ ترتبط داللته اللغوية بـ )اإلبانة أجزاًء 

القطع »بالفصل(؛ يقول ابن منظور: 

ْرم من بعض إبانة بعض أجزاء الِج 

ــ علة نقص؛ يقصد منها حذف ساكن 

الوتد املجموع من آخر التفعيلة 

 العروضية وإسكان ما قبله.

                                                            
العلة العروضية تغيير يلحق األسباب واألوتاد من التفاعيل العروضية، وهو إلزامي التوظيف بالنسبة إلى الشاعر في  1

ما من البيت األول. وينقسم إلى علة الزيادة؛ يقصد منها تغيير التفعيلة بزيادة  القصيدة الواحدة إذا اْسُتْعمل في موضع

 حرف، وعلة النقص؛ يقصد منها تغيير التفعيلة بنقص حرف منها.

 فسكون. 2
ٌ
 السبب الخفيف واحد من أنواع املقاطع العروضية التي تتكون من الحركات والسكنات؛ ويقصد منه حركة

 روض ي يتكون من حركتين فسكون.الوتد املجموع مقطع ع 3
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ِطيَعة 
َ
 وق

ً
عا

ْ
ط

َ
ُعه ق

َ
َعه يْقط

َ
ط

َ
فصال. ق

 
ً
وعا

ُ
ط

ُ
)ابن منظور: د. ت. مادة:      «. وق

 ق. ط. ع(.

 

ذ
َ
 ــ الَحذ

 

ــ ترتبط داللته اللغوية بـ )القطع 

الحذ: »ظور: السريع(؛ قال ابن من

ا: 
ّ
ه حذ

ُّ
ه يحذ

َّ
القطع املستأِصُل. حذ

)ابن «. قطعه قطعا سريعا مستأِصال

 منظور: د. ت. مادة: ح. ذ. ذ(.

ــ علة نقص؛ يقصد منها حذف الوتد 

 املجموع من آخر التفعيلة العروضية.

 

ْصر
َ
 ــ الق

 

ــ ترتبط داللته اللغوية بـ )خالف 

الطول(؛ جاء في لسان العرب: 

صْ »
َ
ُر والِقَصُر في كل ش يء: خالف الق

 الطول...

 :
ً
وقُصَر الش يء، بالضم، يقُصُر ِقَصرا

َصْرُت من الصالة 
َ
خالف طال؛ وق

. والقصير خالف 
ً
أقُصُر قْصرا

)ابن منظور: د. ت. مادة: ق. «. الطويل

 ص. ر(.

ــ علة نقص؛ يقصد منها حذف ساكن 

السبب الخفيف من آخر التفعيلة، 

 وإسكان ما قبله.

 

ر
ْ
 ــ الَبت

 

ــ ترتبط داللته الغوية بـ  

)االستئصال(؛ فقد جاء في لسان 

ر اْسِتْئَصال الش ْيء »العرب: 
ْ
الَبت

ا 
َ
ِب ِإذ

َ
ن
َّ
ُع الذ

ْ
ط

َ
ُر ق

ْ
. غيره: الَبت

ً
عا

ْ
ط

َ
ق

ُه.
َ
َصل

ْ
 اْسَتأ

ْبل 
َ
ْعُته ق

َ
ط

َ
: ق

ً
را
ْ
يء َبت

ّ
ْرُت الش 

َ
َبت

َمام
ْ
)ابن منظور: د. ت. مادة: ب. «. اإلت

 ت. ر(.

لة نقص؛ يقصد منا اجتماع علتي ــ ع

الحذف والقطع في التفعيلة العروضية 

ْن(.
ُ
ُعول

َ
 )ف

 

ُم 
ْ
ل  ــ الصَّ

 

ــ ترتبط داللته الغوية بـ  )القطع من 

َم »األصل(؛ جاء في لسان العرب: 
َ
َصل

َعُه ِمن أْصِله، وِقيل: 
َ
ط

َ
: ق

ً
ما

ْ
ْيَء َصل

ّ
الش 

ِف مْن 
ْ
ن
َ
ِن واأل

ُ
ذ
ُ
ُع األ

ْ
ط

َ
ُم ق

ْ
ل الصَّ

ــ علة نقص؛ يقصد منها حذف الوتد 

من آخر التفعيلة (1)املفروق

 العروضية.

                                                            
 الوتد املفروق مقطع عروض ي يتكون من حركة فسكون فحركة أخرى. 1
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 أْصِلهِ 
ً
ما

ْ
َمُهَما َيْصِلُمُهَما َصل

َ
َما. َصل

ٌن 
ُ
ذ
ُ
ُهَما، وأ

َ
َصل

ْ
َمُهَما إذا اْسَتأ

َّ
وَصل

ْحَمِتَها
َ

ِة ش
َّ
َماُء ِلِرق

ْ
)ابن منظور: د. «. صل

 ت. مادة: ص. ل. م(.

ة على مصطلحات العروض اسِتيقت من البيئة املعاشة يبدو، جليا مما سبق، أن األلفاظ الدال

لإلنسان العربي آنذاك كما أشرنا إلى ذلك في بداية الحديث. ويبدو أيضا أن الخليل بن أحمد الفراهيدي 

حاول انتقاء ألفاظ مناسبة لالصطالح العروض ي الذي يرومه؛ فهو ينظر إلى طبيعة التغيير الذي يطال 

تار اللفظ اللغوي الذي يناسبها؛ أو باألخرى الذي يتقرب منها، ويدل عليها أكثر من التفعيلة، ومن خاللها يخ

 غيره.

ويمكن تصنيف هذه املصطلحات العروضية )املشار إليها من خالل الجدول السابق(، من حيث 

ت داللتها، بناء على ثالثة حقول داللية هي: حقل التقليص، وحقل النقص، وحقل الزيادة، فهذه املصطلحا

ال تخرج، أبدا، عن واحد من هذه الحقول الثالثة؛ ومنه يمكن القول إن الخليل فضل استعمال مصطلحات 

 تتسم ألفاظها بالترابط الداللي؛ حيث إنه ال يمكن أن تجد لفظا بعيدا لوحده دالليا عن األلفاظ الباقية.

 رابعا: قيمة املصطلح العروض ي وأهميته قديما:

العروض العربي ال يخلو من أهمية؛ ويكفي داللة على ذلك أنه يرتبط بفن مما ال شك فيه أن علم 

الشعر الذي يعتبر ديوان العرب، وتزيد هذه األهمية جالء ملا ترى علماء العربية قديما يقرون أن هذا العلم 

حماسة  هو مما اختصت به العرب؛ فال يكون إال لها، وال يليق إال بها، وفي هذا السياق نجد الدكتور محمد

وكان بعض القدماء يعد العروض مما »عبد اللطيف ينقل كالما البن فارس دليال على ذلك؛ حيث قال: 

اختصت به العرب، ومن هؤالء ابن فارس الذي يقول في كتابه )الصاحبي(: ثم للعرب العروض التي هي ميزان 

علم أنه يربي على جميع ما  -الشعر، وبها يعرف صحيحه من سقيمه. ومن عرف دقائقه وأسراره وخفاياه

ُح به هؤالء الذين ينتحلون معرفة حقائق األشياء من األعداد والخطوط التي ال أعرف لها فائدة َبجَّ
َ
«. َيت

 (. 6م، ص. 1999)حماسة عبد اللطيف: 

وقد يتساءل السائل عن سبب جنوح علماء العربية، قديما، إلى اإلقرار باختصاص العرب، وحدهم، 

من دون غيرهم؛ ففي سياق تفسير ذلك، يمكن القول إنه بغض النظر إلى األهمية البالغة بعلم العروض 

التي اكتساها علم العروض عند العرب قديما؛ فقد عدوه إرثا من ميراثهم العلمي والثقافي؛ فوضعوه في مرتبة 

من جهة، ومن  (1)ل االنتحاالشعر عندهم الذي اعتبروه ديوانهم كما سلف الذكر؛ فخافوا عليه، لربما، من 

أن يتسرب إليه الدخيل الذي ليس منه في ش يء من جهة أخرى؛ فدفعهم ذلك كله إلى حفظه، وصيانته، 

 وتوثيقه بإقرارهم ذاك. 

                                                            
 االنتحال مصطلح أدبي نقدي؛ يقصد منه سرقة اإلبداع األدبي وادعاء ملكيته. 1
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إن علم العروض قد أخرج نظرة الدارس إلى الشعر من الفنية إلى العلمية فيما يتعلق بموسيقاه؛ فقد 

ون أشعارهم بالسليقة؛ حيث كانوا يعون أوزان الشعر وأنساقه كان العرب، قبل تأسيس هذا العلم، ينظم

اإليقاعية من خالل املراس واالستعمال، غير أن علم العروض، بعد تأسيسه، أطر إيقاع الشعر، وضبطه، 

وقننه وفقا ملا كان عليه من قبل؛ وفي هذا تكمن أهميته. وهناك من ذهب إلى أن علم العروض ُوجد قبل 

أحمد؛ حيث عرفه العرب منذ نظموا الشعر بأسسه ومصطلحاته التي نعرفها اليوم، ولم  واضعه الخليل بن

يكن الدافع إلى ذلك سوى أهمية هذا العلم بالنسبة إلى الشعر العربي، ويؤكد ذلك قول الدكتور محمد 

يتهم ــــ وكان ابن فارس قد ذهب من قبل إلى أن العرب كانوا في جاهل»حماسة عبد اللطيف في هذا السياق: 

 قبل كشف الخليل ــــ يعرفون العروض بوصفه علما ضمن ما يعرفون من علوم، ...

وال شك في أن العرب كانوا يعرفون أوزان الشعر ممارسة واستعماال، ويدركون الفروق بين كل وزن 

صطلحاته وآخر، ولم يخلط الشعراء بين هذه األوزان. وأما دعوى ابن فارس أنهم كانوا يعرفون العروض بم

وبوصفه علما له أصوله وقواعده فهي دعوى باعثها إكبار هذا العلم واالهتمام به، وإكبار العرب أيضا، حتى 

)حماسة عبد اللطيف: « إنه اعتقد أيضا أنهم كانوا يعرفون علوم العربية األخرى بمصطلحاتها الخاصة بها

ض بالنسبة إلى العرب، والتي تكمن، أساسا، (. في هذا القول تظهر، بجالء، أهمية علم العرو 6م، ص. 1999

ه، وقواعَده، ومصطلحاِته األساس. 
َ
 في أنه َوَضَع لعنصر إيقاع الشعر العربي وموسيقاه أصول

وقد كان علماء العربية القدماء واعين بأهمية علم العروض إلى درجة كبيرة؛ فانكبوا عليه، بعدما 

، وأبا (1)يل، أو تأكيد األهمية؛ ومنهم نذكر: األخفش األوسطوضعه الخليل، باالستدراك، أو الدرس والتحل

، )6(، والزجاجي)5(، وابن عبد ربه(4)، وابن السراج(3)، وابن كيسان(2)العباس محمد بن يزيد املبرد

، وابن )11(، والزمخشري )10(، والخطيب التبريزي )9(، والجوهري )8(، وأبا الفتح بن جني)7(والصاحب بن عباد

 (.  6م، ص. 1999غيرهم كثير. )حماسة عبد اللطيف: ، و )12(الحاجب

                                                            
 هـ.215توفي  1

 هـ.285توفي  2

 هـ.310توفي  3

 هـ.316توفي  4

 هـ.328توفي  5

 هـ.340توفي  6

 هـ.385توفي  7

 هـ.392توفي  8

 هـ.400توفي  9

 هـ.502توفي  10

 هـ.538توفي  11

 هـ.647توفي  12
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واالهتمام بعلم العروض، وأصوله، ومصطلحاته التي يتأسس عليها، لم يكن حكرا على العرب القدماء 

وحدهم، بل حتى غير العرب كانوا يولون أهمية كبرى له؛ فتجدهم يعتنون به، ويشيدون بمكانته في مقدمات 

الشعر، ويعلون من شأنه أي إعالء، وفي هذا السياق يقول الدكتور الحساني  كتبهم التي تعنى به أو بفن

إن الغربيين يرعون »للخطيب التبريزي: « الكافي في العروض والقوافي»حسن عبد هللا في إطار التقديم لكتاب 

العروض أجل الرعاية، فيقولون فيه ويكثرون القول، وينشرون كتبه يشرحون فيها أصوله ودقائقه 

تابعونه في مراحل تطوره، ويعنون في تقديمهم للدواوين ببيان أوزانها عناية ملحوظة، ألنهم يعلمون حق وي

العلم أن االستهانة بالعروض ليست استهانة بجملة مصطلحات معقدة، بل هي استهانة بالشعر نفسه 

فهو في كل أمة ديوانها، واستهانة بعد هذا بوجدان األمة وأخالقها، وإن كنا نقول إن الشعر ديوان العرب 

 (. 8م، ص. 1994)التبريزي: «. ألنه مستودع الشعور والحكمة قبل أن يكون مستودع األيام واألخبار

والعلم إنما يختلف عن الفن بكونه يرتكز على عنصر القواعد، والضوابط، والقوانين التي ال يمكن 

إجمال ملجموع هذه القواعد،  إالو الخروج عنها، وعلم العروض الذي وضعه الخليل بن أحمد ما ه

والضوابط، والقوانين التي تؤطر إيقاع الشعر العربي وموسيقاه؛ ما يعني أن الحديث عن علم العروض هو 

حديث مباشر عن مصطلحاته التي تشكل ركائزه ومقوماته. والحقيقة أن ضبط علم العروض إنما هو ضبط 

 مصطلحاته تلك، والتمييز بينها. 

همية علم العروض سلفا، وإقرارها هو تأكيٌد، بطريقة مباشرة، ألهمية مصطلحاته، وبياٌن إن تأكيد أ

لقيمتها العليا عند العرب القدماء. ومن املعلوم أن كل علم إنما يقوم على عنصر املصطلح وينبني عليه؛ فال 

ة املصطلح علم من دون مصطلحات تخصه، وتميزه عن غيره من العلوم؛ وفي هذا الجانب تظهر أهمي

 عموما، والعروض باعتباره علما ليس بخارج عن سرب العلوم الباقية.

اقع راهن اللغة العربية:  خامسا: أزمة )املصطلح العروض ي( في و

اقع راهن اللغة العربية: -1  و

مما ال شك فيه أن قيمة اللغة العربية عالية وسامية بالنسبة إلى العرب واملسلمين خاصة؛ فهي لغة 

ن. ومما هو واضح أن واقع راهن دينهم،  وبها أنزل القرآن الكريم على الرسول صلى هللا عليه وسلم، وبها ُدّوِ

هذه اللغة، عامليا، متفق على حاله التي ال تحتاج إلى سبر أغوار؛ فاستعمالها وتداولها حاضر بنسبة كبيرة؛ 

و بلهجاتها املختلفة(، أو تجعلها لغة وقد ساهم في ذلك عدد الدول العربية واإلسالمية التي تتحدث بها )أ

رسمية لها. أما من حيث البحث العلمي، فهي حاضرة في أعمال الجامعات العربية ومعاهدها، وفي مشاريع 

أطرها؛ وبخاصة فيما يرتبط بمشاريع التخصصات التي تعتمدها لغة للتدريس؛ مثل الدراسات العربية، 

نا إلى أعمال البحث العلمي ومشاريعه املرتبطة بتخصصات وتخصصات العلوم اإلنسانية، أما إذا نظر 

العلوم الدقيقة من رياضيات، وفيزياء، وطب وغيرها، سواء في مجال اكتساب العلم، أو مجال االختراع 

واالبتكار؛ فالواضح أن حضور اللغة العربية يضعف بشكل كبير، ونحن، هنا، ال نربط كالمنا بأقطار 

 ر املعمورة كلها.محددة، وإنما نقصد أقطا
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ويتفق العالم، اليوم بأسره، على أن لغة العصر هي اإلنجليزية، وهذا ال يعني أنها هي وحدها املعتمدة، 

وإنما هي التي تحتل الصدارة في مجال العلم واألبحاث، تليها لغات أخرى ليست العربية منها. إن ما نود إبالغه، 

تأرجح بين الطمأنة واإلزعاج معا؛ فهي من حيث التداول راهن واقع اللغة العربية ي هو أنها هنا، 

واالستعمال ، عموما، مطمئنة، أما من حيث املنافسة في مجال البحث العلمي الدقيق فهي تبعث على 

 اإلزعاج.

وعموما، فالذي يبعث على الطمأنة، في هذا السياق، كون اللغة العربية صاحبة الريادة من حيث 

خوف عليها من املوت أو حتى الدنو منه، بغض النظر إلى مكانتها الثقافية والدينية  عدد ألفاظها؛ ومنه فال

 لدى العرب واملسلمين الذين يتحدثونها.

اقع راهن اللغة العربية: -2  أزمة املصطلح العروض ي في و

 ــ املصطلح العروض ي قديما:1. 2ـ

املبتدئين املقبلين عليه؛ وهذه  يعترف الدارسون العرب بصعوبة علم العروض؛ وخصوصا بالنسبة إلى

الصعوبة تكمن في مصطلحاته الكثيرة من ناحية، واملتقاربة من حيث معانيها االصطالحية من ناحية أخرى، 

ولقد حرصت في هذا العرض »وفي غير ذلك أيضا. يقول الدكتور صبري إبراهيم السيد مؤكدا هذا االدعاء: 

علم، وليس هناك شك أن كل من نال حظا من هذا العلم يدرك أن أبسط املصطلحات املستخدمة في هذا ال

تماما مدى صعوبة اإلملام بمصطلحاته كلها، وأساسا الزحافات والعلل التي تدخل على التفعيالت، وما 

(. ويقول الدكتور الحساني حسن عبد هللا 9م، ص. 1993)السيد: «. يختص منها ببحر دون بحر، وغير ذلك

العلم اليسير، فهو يشق على كثير من الناس، ليس في هذا الزمن فحسب، بل هكذا ليس العروض ب»أيضا: 

كان منذ أزمان وأزمان. أعرف أناسا ذوي علم وأدب وذكاء ال يحسنونه... إال أن هذا ال يعني أن العروض 

 (.3م، ص. 1994)التبريزي: «. مقدور علمه لفئة قليلة، فما أكثر من تتوفر لهم )القدرة العروضية(

إن اعتراف الدارسين بصعوبة علم العروض يعني أنه علم قد يمر بأزمة، والحقيقة أن هذه الصعوبة 

كثيرا ما يقر بها الدارسون املحدثون، فقط، إما في معرض تقديمهم لكتاب قديم من كتب العروض، في 

ليم الجامعي، سياق التحقيق، أو في معرض تصنيفهم ملؤلف يعنى بالعلم، وغالبا ما يوجه لطلبة التع

مشيرين إلى أنهم عملوا فيه على تبسيط مسائل العلم، وشرح غوامضه. أما القدماء، فاملالحظ أنهم عندما 

يصنفون مؤلفاتهم بشأن علم العروض، يدخلون مباشرة في صلب موضوعهم من دون اإلشارة إلى طبيعة 

 ية لتبين ذلك.العلم من حيث السهولة أو الصعوبة، والعودة إلى هذه املصنفات كاف

إن ما نتوخى إيصاله مما سلف هو أن علم العروض، بأصوله ومصطلحاته الكثيرة، لم يكن يعرف أي 

أزمة لدى القدماء، بل العكس هو الحقيقة الواقعة؛ ولعل ما يؤكد هذا االدعاء هو كون القدماء قد انكبوا 

يل بن أحمد، وقد أشرنا، سابقا في على هذا العلم باالستدراك، والدرس، والشرح... بعدما وضعه الخل

معرض بيان أهمية العلم، إلى عديد الدارسين والعلماء الذين اهتموا بالتأليف عن العلم بعد الخليل وهم 

 كثر.
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إن تتبع الدرس العروض ي لدى القدماء يشير إلى أن مصطلحاته كانت مزدهرة ومتداولة، أقبل عليها 

املوسيقية للشعر العربي، وضبطها، وتمييزها. ولم يشتك الدارس  العلماء والدارسون ألجل دراسة البنية

 القديم صعوبتها، أو عدم القدرة على استيعابها، وقد يعزى هذا األمر إلى أسباب مختلفة نذكر منها ما يأتي:

ــــ طبيعة املصطلح العروض ي التي كانت مالئمة لفكر الدارس العربي وثقافته وبيئته آنذاك؛ فبالعودة 

مصطلحات علم العروض التي عرضناها سلفا وصنفناها، كما بينا داللة بعض منها لغويا؛ يتضح أنها  إلى

مصطلحات الئقة بمحيط اإلنسان العربي وإدراكه ووعيه في تلك الحقبة، ولربما كان يستعملها حتى في 

 حديثه اليومي مع اآلخرين.

م يمتاز بها؛ فمن املعلوم أن العرب القدماء كانت ــــ القدرة املعرفية والعلمية التي كان العربي القدي

لديهم قدرة فائقة على الحفظ، والتخزين، واالستظهار الذهني؛ فلم يكونوا بحاجة ملحة إلى عنصر التدوين، 

وهم الذين كانوا ذوي ثقافة وعلم شفهي في جاهليتهم، وما تزال آثار ذلك بادية عليهم حتى بعد االنتقال إلى 

مكنهم ذلك كله من امتالك قدرة معرفية وعلمية قل نظيرها اليوم؛ فمؤلفاتهم كانت أطول  التدوين؛ فقد

وأعمق مما هي الحال عليه اليوم، إضافة إلى تمكنهم من علوم العربية كلها مهما اختلفت جوانب بحثم 

 واشتغالهم العلمي، فكيف سيشق عليهم فهم املصطلح العروض ي واستيعابه؟.

وض بالنسبة إليهم؛ فالعرب القدماء لم يكن لديهم علم يعنى بدراسة إيقاع الشعر إال ــــ جدة علم العر 

بعد مجيء الخليل بن أحمد في القرن الثاني للهجرة، فوضع العلم الذي نعرفه اليوم؛ فهذا االبتكار العبقري 

اره، ولربما افتحاصه الجديد دفع علماء العربية آنذاك إلى التهافت عليه لغرض التعرف إليه أكثر، وسبر أغو 

 كذلك.

إجماال، يمكن القول إن املصطلح العروض ي كان منتعشا لدى العرب القدماء؛ حيث كان بعيدا عن 

منزلق األزمة، بل إنهم كانوا مقبلين عليه على مر السنين والقرون إلى درجة إعالنهم عليه ثورة التغيير 

 خير دليل على ذلك.واالستبدال؛ فظهور فن املوشحات، في بالد األندلس، 

 ـــ املصطلح العروض ي حديثا:2. 2

إن إقرار الدارسين العرب املحدثين بصعوبة علم العروض، كما ذكرنا سلفا، دليل على أن 

مصطلحاته تعيش أزمة ترتبط بواقع راهن الدرس العروض ي اليوم؛ وهي حقيقة يؤكدها واقعنا، وال تحتاج 

عروض ي كثيرا ما يشق، اليوم، على طلبة العلم؛ فيتجنبون اإلقبال منا إلى البحث عما يعضدها؛ فالدرس ال

عليه؛ سواء في مراحل التعليم الثانوي أو حتى الجامعي، ويؤكد هذا ما أسلفنا ذكره من أقوال بعض 

الدارسين في مقدمات كتبهم التي تعنى بعلم العروض. بل حتى التأليف، اليوم، بشأن العلم قل بشكل كبير، 

 عقد مقارنة بما كانت عليه الحال في القرن املاض ي حتى نتبين ذلك بجالء. ويكفي أن ن

والحقيقة املرة، في هذا السياق، هي لَم هذا العزوف كله عن علم العروض من الدارسين واملثقفين 

سيغ، أما أن يصدر ممن يجدر بهم تلقينه، فهو 
ُ
أنفسهم؟، فلو كان من طلبة العلم، فقط، لُقِبل األمر واست

ما ال ُيقبل، وال ُيطاق حتى. إن مجمل ما سلف واقع يؤكد شيئا واحدا أال وهو أزمة املصطلح العروض ي في م

 واقع راهن اللغة العربية، والتي تعزى إلى جملة من األسباب أبرزها ما يأتي:
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أنها ال  ــــ طبيعة املصطلح العروض ي الداللية )لغويا( التي ال تناسب مستوى الطالب املعرفي اليوم؛ أي

تناسب العربية املعاصرة التي اختلفت عن العربية القديمة كثيرا؛ بسبب إقحام اللفظ األجنبي أو اللهجي 

فيها، بل وحتى األسلوب أحيانا؛ فاملصطلحات العروضية التي كانت من املعتاد عليه لدى العرب القدماء، 

م العروض زاخر بمثل هذه املصطلحات، صارت اليوم من غريب األلفاظ بالنسبة إلى الطالب خصوصا، وعل

فمن ذلك نجد: الخبن، والطي، والقبض، والوقص، والكسف، والتشعيث، والتسبيغ، والتذييل، والترفيل، 

والصلم، والحذذ، واملتكاوس، والرس، والحذو، واإلقواء، واإلكفاء، واإلصراف، ... وغيرها كثير. إن متعلم 

ت غريبة ال يتداولها في حديثه، أو يسمعها من أستاذه؛ فيعتبرها العروض، هنا، يجد نفسه أمام مصطلحا

شيئا غريبا يحتاج إلى معرفة داللته في ذاته أوال قبل داللته العروضية؛ مما يشكل عائقا نفسيا أمامه من 

أجل اإلقبال عليه وتعلمه. إن متعلم العروض، هنا، يجد نفسه قد انتقل ذهنيا، من غير وعي، من مجال 

 عروض إلى مجال املعجم.علم ال

ــــ اإلشعار بصعوبة علم العروض ومصطلحاته بدال من العمل على التحسيس ببساطته عن طريق 

التدرج في تلقينه ملن يقبل على تعلمه؛ فعلم العروض رغم كثرة مصطلحاته وغموض داللتها اللغوية، إال أن 

 د قد ال يجعل املتعلم في موضع عزوف عن العلم.فيها السهل واملعقد؛ فالبدء بالسهل، ثم التوجه إلى املعق

ــــ قلة االهتمام بعلم العروض من لدن الدارسين واملثقفين؛ فالحقيقة، اليوم، أن املهتم به وبتفاصيله 

ليس إال الشاعر الذي ال مناص له منه حتى يكون من زمرة الشعراء، أما النقاد فال يهتمون به، وال يعتدون 

 النقد واألدب التي يثيرونها.به في سياق قضايا 

ــــ محاولة إبادة علم العروض كليا؛ وذلك من خالل تيارات الدعوة إلى تجاهل اإليقاع العروض ي أثناء 

كتابة القصائد؛ ونقصد هنا تحديدا ميالد تيار ما يسمى )قصيدة النثر( الذي ال يعتد أبدا بما يصطلح عليه 

ابله، بعنصر اإليقاع الداخلي الذي ينبعث من إيقاعية األلفاظ باإليقاع الخارجي للنص، ويكتفي، في مق

اللغوية أساسا، ويسمي هذا الصنيع شعرا؛ فكيف للمقبل، اليوم، على تعلم علم العروض ي أن يتعب نفسه 

باستيعاب مصطلحاته وهو على علم بهذا التوجه نحو إبادته، أو على األقل إضعاف مرتبته ومكانته من بين 

 رى؟.العلوم األخ

 ـــ اقتراحات من أجل محاولة انتشال املصطلح العروض ي من أزمته:3

لقد ظل علم العروض دائم الحضور في السياق األدبي واللغوي رغم الصدمات والهجمات التي تعرض 

لها منذ وضعه من لدن الخليل وحتى اليوم؛ فقد بدأ األمر بالشاعر أبي العتاهية الذي أعلن نفسه أكبر من 

م، 1986بعدما ذهب إلى ابتكار أوزان عروضية خارجة عن أوزان الخليل املعروفة )أبو العتاهية:  العروض،

(، تال ذلك شن ثورة شاملة على الشعر وعلم العروض شكال وإيقاعا من خالل ظهور فن 10 -9ص. 

شعر املوشحات في بالد األندلس، لتتجدد هذه الثورة، مرة أخرى، في العصر الحديث من خالل ظهور 

التفعيلة بما أثاره من قضايا مضمونية وعروضية وشكلية، وقد تال ذلك محاوالت عدد من النقاد، كان 
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هدفها إعادة النظر إلى عروض الخليل بمنظار علمي جديد، يقوم على أساس آخر غير التفعيلة 

 .)1(العروضية

ت منذ نشأته مدى إن ما سبق دال على أن علم العروض ال خوف على موته مهما وقع؛ فقد أثب

صالبته، ومجابهته لضروب الهجمات والصدمات كيفما كانت؛ مما يعني أنه علم يتميز بأزليته، فبالرغم مما 

تعرض له من محاوالت الهجوم التي سبقت اإلشارة إليها، إال أنها لم تستطع الفكاك منه، ومن آثاره التي تأبى 

 األفول.

بأزمة إقبال وتداول، وبخاصة في السياق األدبي واللغوي من الطبيعي، إذن، أن يمر علم العروض 

الراهن كما أسلفنا الذكر. وفي هذا املوضع نتجه إلى تقديم بعض االقتراحات التي نرى أنه من شأنها أن 

 تنتشل مصطلحات هذا العلم من أزمته؛ وهي كما يأتي:

نغمي بدرجة أولى؛ وبناء على  ــــ البد من الوضع في الحسبان أن علم العروض ذوق موسيقي وإحساس

ذلك، البد أن يكون هذا هو املنطلق األول لدراسته، وتعلمه، واكتسابه. وأن وفرة مصطلحاته ما هي إال 

عمليات ذهنية بسيطة تضارع عمليات الجمع والطرح في علم الرياضيات؛ إذن، فالبد، كذلك، من إشعار 

 ملنطلقات األساس.املقبل على تعلمه بهذه املسألة حتى تكون أحد ا

ـــ تجريد املصطلحات العروضية من داللتها اللغوية التي تتبدى للمتعلم معيقا لغويا مبهما بمجرد 

سماعها؛ وذلك عن طريق بيان داللتها العروضية عمليا، وتقديمها للمتعلم باعتبارها مجرد عملية أو إجراء 

 يفض ي إلى تغيير معين من حيث التفعيلة العروضية.

تحبيب املتن الشعري للمتعلم، وبخاصة املنتمي منه إلى التراث األدبي العربي؛ عن طريق انتقاء أجمل ــــ 

النصوص، وأرقاها، وأكثرها جريا على ألسنة املثقفين؛ ألن ذلك من شأنه تحبيب علم العروض للمتعلم بما 

منطلقات اإلقبال على  يحمله من وفرة مصطلحات؛ ما يعني أن املتن الشعري قد يشكل منطلقا آخر من

 علم العروض، واستيعاب مختلف مصطلحاته.

ــــ رد االعتبار لدرس العروض، وبخاصة في مسالك التعليم الجامعي التي ال ُيدّرس فيها بالقدر املطلوب؛ 

ورن عدد حصصه بعدد حصص تخصصات أخرى مثل النقد، أو اللسانيات، أو البالغة التضح 
ُ
فمثال لو ق

بينه وبينها من هذه الناحية. والحقيقة أن طالب األدب العربي البد أن يكون على دراية مقبولة الفرق الشاسع 

 بعلم العروض ومصطلحاته.

ــــ تشجيع طالب اللغة العربية وآدابها، خصوصا، على اإلبداع الشعري املوزون؛ ألن حب اإلبداع، من 

بال على علم العروض، واستيعاب مصطلحاته؛ هذا الجانب، من شأنه شحذ رغباتهم وعزائمهم من أجل اإلق

 فاملبدع من الطبيعي أن تهون عليه كل الصعاب واملعيقات في سبيل الوصول إلى تحقيق اإلبداع املنشود. 

                                                            
العروض وإيقاع الشعر العربي: محاولة إلنتاج معرفة »نذكر، في هذا السياق، مثال: سيد البحراوي من خالل كتابه  1

في البنية اإليقاعية للشعر »، وكمال أبو ديب من خالل مؤلفه «موسيقى الشعر»، وإبراهيم أنيس من خالل كتابه «علمية

 ، وغيرهم.«العربي: نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم اإليقاع املقارن 
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 خاتمة:

تبين مما سبق أن العروض واحد من أعمدة الشعر األساس، وركيزة من ركائزه التي تِقيمه، ومن دونها 

إن الشعر والعروض مثل وجهي الورقة الواحدة، ال يمكن املساس بواحد منهما سيعوج، ويميل، بل ويفسد. 

من دون أذية اآلخر، فمنذ ُوجد الشعر وجد معه العروض، وعموما، فأهمية علم العروض قارة ثابتة، ال 

 يمكن الطعن فيها.  

باالهتمام، وفي وبناء على ما أوردناه بشأن املصطلح العروض ي سلفا؛ تبين أن املسألة قضية تستأثر 

 هذا السياق يمكن الوقوف عند النتائج اآلتية:

ــــ يدخل ضمن املصطلح العروض ي كل لفظ توسل به الناقد إلى تحليل بنية الخطاب الشعري 

 اإليقاعية، وبيان عناصرها التي تتأسس عليها.

عرف إلى جانب اإليقاع ــــ ال يخلو املصطلح العروض ي من أهمية بالغة، تتمثل في كونه آلية من أجل الت

املشكل للخطاب الشعري؛ فمنذ تأسيس علم العروض على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي، انكب 

 الدارسون على االهتمام به، وبيان املقصود من مصطلحاته.

ــــ إن الخليل قد استقى مصطلحات علم العروض من البيئة البدوية التي كان يعيش فيها؛ حيث إن 

وية لهذه املصطلحات، تبين أنها ترتبط بأفعال وأسماء لها عالقة بالحياة البدوية لإلنسان العربي الداللة اللغ

آنذاك. وفيما يخص الداللة اللغوية ملصطلحات الزحاف والعلة بخاصة، تبين أنها ال تخرج لغويا عن ثالثة 

 معان هي: التقليص، والنقص، والزيادة.

عروض ي، تستوجب التمييز بين حقبتين: القديمة و الحديثة؛ حيث ــــ إن الحديث عن أزمة املصطلح ال

إنه ال يمكن اإلقرار بها قديما؛ نظرا إلى جملة من األسباب أهمها علمي معرفي، بل إنه قد عرف ازدهارا 

واهتماما كبيرين بمجرد نشأته، واستمر األمر زمنا طويال. أما حديثا، فاألمر يختلف؛ حيث إن املصطلح 

ر، وما يزال، بأزمة اهتمام، وتوظيف، وتداول؛ ولذلك، طبعا، أسباب عدة، ترتبط بما هو العروض ي م

 معرفي، ومنهجي، وغيره؛ ومنه يمكن القول: إن املصطلح العروض ي يمر بأزمة في واقع راهن اللغة العربية.

ابها؛ ــــ إن أزمة املصطلح العروض ي هاته ال يمكن غض الطرف عنها، بل البد من كشف مجمل أسب

بغرض التوصل إلى حلول واقتراحات تنتشله منها، وال سبيل للوصول إال ذلك إال بجعل مناهج التعلم 

 واالكتساب منطلقا؛ وذلك عن طريق تطويرها، وتحديثها كي تتالءم مع الذهنية الراهنة. 

 قائمة املراجع: 

 ( موسيقى الشعر، ط. 1972أنيس إبراهيم :)ن.لبنا -، دار القلم، بيروت4م 

 ( الهيأة املصرية العامة 1993البحراوي سيد ،)م(: العروض وإيقاع الشعر العربي: محاولة إلنتاج معرفة علمية، )د. ط

 للكتاب.

 مكتبة الخانجي، 2م(: الكافي في العروض والقوافي، تحقيق: الحساني حسن عبد هللا، ط. 1994تبريزي الخطيب )ال ،

 القاهرة.

 ( البناء العروض ي للقصيدة العربية، ط. 1999حماسة عبد اللطيف محمد :)دار الشروق، القاهرة.1م ، 
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  البنية اإليقاعية للشعر العربي: نحو بديل جذري لعروض الخليل، ومقدمة في علم اإليقاع في  م(:1974كمال )أبو ديب

 ، دار العلم للماليين، بيروت. 1املقارن، ط. 

 ( ا1990سلوم علي جميل، حسن محمد نور الدين :)دار العلوم العربية، 1لدليل إلى البالغة وعروض الخليل، ط. م ،

 لبنان. -بيروت

 ( دار املعرفة الجامعية، األسكندرية.1993السيد صبري إبراهيم ،)م(: أصول النغم في الشعر العربي )د. ط 

 م(: الديوان، )د. ط(، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت.1986عتاهية )أبو ال 

 لبنان.  -م(: علم العروض والقافية، )د. ط(، دار النهضة العربية، بيروت1987) عتيق عبد العزيز 

  .ابن منظور )د.ت.(: لسان العرب، تحقيق: عبد هللا علي الكبير ومحمد أحمد حسب هللا وهاشم محمد الشاذلي،   )د

 ط.(، دار املعارف، القاهرة. 
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 م واإلشكالياتمصطلح االقتباس: املفهو 

The term Iqtibas: concept and problematic 

 فطيمة ديلمي

 أستاذة بحث أ

 ما قبل التاريخ علم اإلنسان والتاريخ/ الجزائر املركز الوطني للبحوث في عصور 

 fa .dilmi@yahoo.fr البريد اإللكتروني:

 امللخص: 

ر ومن عوامل هذا التغير ما يتم بفعل تخضع جميع الثقافات ملفعول التاريخ، لذا هي تتطور وتتغي

اللقاء الثقافي بثقافات أجنبية عن طريق الترجمة مثال، وهو ما ينتج عنه ظهور أشكال ثقافية جديدة تتبعها 

منظومة اصطالحية جديدة أيضا، واملصطلح أداة علمية تملك عدة وظائف من بينها الوظيفة التواصلية 

لذا هو يخضع لشروط إن لم تتوفر فيه أدى إلى االضطراب، وهذا ما  التي تربط الباحث واملتلقي بالبحث

جعلنا نتناول أحد مصطلحات النقد املسرحي بالدراسة وهو االقتباس، إلبراز ما يعتريه من إشكاليات تمس 

 مختلف جوانبه. 

 مصطلح، االقتباس، املفهوم، اإلشكاليات.الكلمات املفتاحية: 

Abstract  

All cultures are subject to the effect of history, therefore they develop and change, and 

among the factors of this change is the cultural encounter with foreign cultures through 

translation, for example, which results in the emergence of new cultural forms which are 

followed by the appearance of a terminology linked to these forms, and the term is a scientific 

tool which has several functions, including the function of communication which connects the 

researcher and the recipient of the research to research itself , it is therefore subject to 

conditions which, if not met, lead to confusion, and this is what made us approach one of the 

terms of theatrical criticism in this study, which is The iqtibas or adaptation to highlight the 

problems that affect its different aspects. 

Keywords : Term, Iqtibas, concept, problematic. 

 مقدمة

وهذا ما أكده األنثروبولوجي  الفنون واآلداب بل والثقافة عموما كائنات حية ال تتوقف عن التطور،

قائال "ال توجد ثقافة حیة تظل ثابتة، فال قلة األفراد، وال العزلة، وال بساطة  Herskovitsهيرسكوفیتس 

إّن الثقافات ،  (Meloille J Herskovits. 1967 : 170)جي یثير الثبات التام في حیاة شعب" العتاد التكنولو 

حّتى أبسطها هي في حالة تغير مستمر، وسمة الّتغير هي صفة أساسية للعناصر التي تتكون منها الثقافات، 
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إذ صار من غير املقبول فالتطور هو قانون من قوانين الثقافة، وما التعدد والتنوع إال مظهر من مظاهره، 

قافة، فكل ثقافة تخضع ملفعول التاريخ، بفعل آليات داخلية تحركها وتدفعها 
ّ
اليوم افتراض ثبات الث

للتكيف مع املستجدات، ولكن قد تتعرض الثقافة ملؤثرات خارجية، فينتج عن ذلك ما يدعى باملثاقفة 

Acculturation ب عنها حدوث
ّ
قافية، أو  وهي إحدى الظواهر التي تترت

ّ
رات في بعض مكّونات األنماط الث تغيُّ

 أغلبها. 

هي وفق التعريف األنثربولوجي، وحسب هرسكوفيتس املثاقفة هي إحدى سبل هذا التطور والتغير، ف

قافية » ألنها خصوصا، تعني التدمير الثقافي الذي يلحقه االقتباس القسري،
ّ
انتزاع بعض الخصائص الث

déculturation جديدة  تقد ضررها، واستبدالها بخصائصالتي ُيعnéoculturation  ُيعتقد أنها أكثر مالءمة

، فهي قد تكون مفروضة، أي تحدث  (.Meloille J Herskovits. 1967 : 222)املجتمع املرغوب فيه"  لنموذج

 بفعل تأثير عوامل خارجية، كما قد تكون عملية اختيارية واعية نابعة من االحتياجات الذاتية

تعد الترجمة إحدى قنوات هذه املثاقفة، فالترجمة هي أفضل وسيلة لتحقيق التقارب الثقافي، ألنها و 

أداة فعالة ملد الجسور بين الثقافات والحضارات بما تقدمه من إمكانات تبادل معرفي وفكري، وبالتالي هي  

تما أثاره عليها، وكل الثقافات وسيلة للتواصل الثقافي بين مختلف األمم، وكل تواصل بين الثقافات يترك ح

 قد استفادت من غيرها وأخذت عن بعضها كثيرا أو قليال ، إذ ال يمكن اليوم اإليمان بوجود الصفاء الثقافي.

ولقد عرف العرب الترجمة منذ العصور القديمة، وإذا كانوا قد نقلوا قديما العلوم واآلداب عن 

نهضة قد نقلوا عن األوربيين، إذ شكلت الترجمة أهم عوامل الفرس واليونان بشكل خاص، فإنهم في عصر ال

النهضة األدبية العربية الحديثة، ومن آثار هذا التطور ما حدث في مجال اإلبداع في الفنون، حيث كانت 

 املثاقفة وسيلة أدت إلى إفراز األنواع الفنية كالسينما واملسرح، واألدبية كاملقال والرواية...الخ 

إذ أثرت املثاقفة في اللغات، ومن آثار دخول هذه  ير مجال التواصل اللغوي  هو اآلخر،وقد مس التغي

الفنون الجديدة إلى الثقافة العربية ظهور مصطلحات حديثة لم تكن معروفة في مجال النقد األدبي مثل 

س اللغوي مصطلحات املسرح، واملخرج، والدراما...، إذ أسهمت الترجمة بمختلف صيغها في إثراء القامو 

واالصطالحي العربي بكثير من التعبيرات الجديدة، عن طريق االستعارة، والنحت...الخ، مما جعل املعجم 

العربي اليوم يتضمن اآلالف من املصطلحات واملفاهيم التي دخلته بفضل الترجمة، والتي سمحت للغة 

نظومة االصطالحية جعلها تعاني من ولكن حداثة هذه امل العربية بمواكبة العصر ومسايرة النمو الحضاري.

مشكالت اصطالحية تتعلق بالدال واملدلول معا. فما هي طبيعة هذه املشكالت التي يعاني منها املصطلح 

 خالل مصطلح االقتباس؟  مثال منالنقدي املسرحي 

 أهمية املصطلح النقدي وشروطه

وال الحديث عن أهمية املصطلح قبل التعرض لإلشكاليات التي تحيط بمصطلح االقتباس يجدر بنا أ

النقدي وشروطه، إن املصطلح هو أداة من األدوات العلمية التي يستخدمها الباحث في دراساته أيا كانت، 

اصطلح الذي يعني  زال ما بين القوم من خالف، وُيعّرفه مجمع اللغة العربية قائال :أنه مشتق من الفعل  

، وعليه  (520: 2004واتفقوا حوله.) مجمع اللغة العربية بمصر، واصطلحوا على األمر أي  تعارفوا عليه 
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فاألصل في املصطلح هو االتفاق،  أما النقد فهو حسب التعريف االصطالحي " تقويم األعمال الفنية األدبية، 

 ( 417: 1984وتحليلها تحليال قائما على أساس علمي.") وهبة مجدي وكامل املهندس، 

تلك اللغة املتفق حول دالالتها االصطالحية، والتي يستخدمها الناقد في  فاملصطلح النقدي إذن هو

تحليله للنصوص األدبية لذلك فإن املصطلح النقدي " هو شفرة الخطاب النقدي وطلعه املثمر الذي لواله 

") جاد ما كانت املعرفة، وما وقع التواصل، إنه مازال حد التعريف ولبنة النظرية التي تستوي على بنائها به.

( ، من هنا يشكل املصطلح النقدي العمود الفقري لكل دراسة تتوخى العلمية 7: 2002عزت محمد، 

واملوضوعية، لذلك هو يملك ـ أي املصطلح ـ أهمية قصوى في ضبط املعارف العلمية، فهو أداة التواصل 

 بين الباحثين فيها.

م، ثم تطور خالل العصر العباس ي بفعل وتعود نشأة املصطلح في الثقافة العربية إلى صدر اإلسال 

التأثر بالنقد والفلسفة اإلغريقيين إال أنه لم يعرف العناية الحقة به إال  خالل سبعينيات القرن العشرين، 

خاصة بعد ظهور اتجاهات نقدية علمية، وذلك بتأثير من االتجاهات النقدية الغربية، حيث بدأت تظهر 

جاه نقدي: االجتماعي والنفس ي والبينوي والسيميائي... الخ، حيث منظومة اصطالحية هامة مع كل ات

"الساحة النقدية املعاصرة، بدأت تستشعر إلى حد كبير أمر أهمية جالء واستقرار املصطلح النقدي، 

فبالرغم من استشراء آفة الضبابية واالضطراب فيه، إال أن محاولة اإلفصاح واإلبانة... بدأت تعي خطورة 

 ( 8: 2002خطاب النقدي. ") جاد عزت محمد، ذلك على ال

ونتيجة لذلك ظهر علم املصطلح، " وهو علم قائم بذاته له مفرداته الخاصة التي تدل عليه والتي 

ينيف عددها على التسعين مصطلحا...وهو حقل من أحدث حقول اللسانيات التطبيقية") وغليس ي 

ات التطبيقية وأحدثها، ُيعنى بالبحث والدراسة في ( ، فهو إذن من أهم فروع اللساني28:  2008يوسف، 

 مجال كيفية وضع املصطلحات العلمية.

وهكذا أتاحت عملية املثاقفة  بفضل الترجمة والتعريب توليد املصطلحات وضبطها، حيث حدد  

املتخصصون نتيجة ذلك شروطا لوضع املصطلح تتعلق بجانب الدال وبجانب املدلول، وقد أجملها مطلوب 

 ما يلي:  في

 ـ اتفاق العلماء عليه للداللة على معنى من املعاني العلمية، 

 ـ اختالف داللته الجديدة عن داللته اللغوية األولى،

 ـ وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين مدلوله الجديد ومدلوله اللغوي،

 (11  :1989مطلوب أحمد، ـ االكتفاء بلفظة واحدة للداللة على معنى علمي واحد. )

هكذا يبدو جليا أنه لتحديد املفاهيم واملصطلحات أهمّية بالغة في البحث العلمي، ألّن الدقة 

والتحديد تحمي املصطلحات من الغموض وااللتباس الذي يمكن أن تتعرض له، لكن واقع املنظومة 

ة عدة عراقيل، االصطالحية العربية يدل على أن عملية وضع املصطلح ليست هينة، إذ تعتري هذه العملي

وهو ما يؤدي إلى غموضه وتشويهه أحيانا وابتعاده عن الدقة، مما يخلق ارتباكا في الخطاب النقدي ويؤدي 
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إلى الغموض وااللتباس في اللغة النقدية وذلك يعود إلى عدة أسباب أبرزها هو كون وضع املصطلحات غالبا 

 واالصطالح. ما يتم وفق جهود فردية بينما هي مهمة تقتض ي االتفاق 

وقد وصف مطلوب بعض معضالت املصطلح العربي قائال " فهناك مصطلح واحد للداللة على عدة  

أشياء، وهناك أكثر من مصطلح للداللة على ش يء واحد. ويرجع ذلك إلى تعدد واضعي املصطلح واختالف في 

اد املجامع العربية جهدا كبيرا الترجمة، وهذا من مشكالت املصطلح في الوطن العربي. والبد من أن يبذل اتح

لتوحيد املصطلحات أو تقريبها ليصدر الباحثون واملترجمون عن منهج واحد في استعمال املصطلحات.") 

 ( 12:  1989مطلوب أحمد، 

ولتوضيح بعض هذه املشكالت التي يعاني منها مجال املصطلح النقدي نأخذ على سبيل املثال مفهوم 

اهيم أخرى قريبة منه كالهجاء والتهكم والهزل والفكاهة والطرفة والتندر السخرية الذي يتداخل ومف

والدعابة واملفارقة... مما جعل ميدان السخرية واسعا يصعب رسم حدوده. واملشكلة تزداد حدة بسبب 

مقابال ملصطلح السخرية كمجدي وهبة  ironieففي مجال ترجمة املصطلح ثمة من يجعل مصطلح  الترجمة،

أما شاكر  بمفارقة في موسوعته، ironieهندس في معجمهما، بينما ترجم عبد الواحد لؤلؤة مصطلح وكامل امل

وهكذا  Satireبالتهكم أما مصطلح السخرية فجعله مقابال ملصطلح  ironieعبد الحميد فقد ترجم مصطلح  

ضها إلعطاء فكرة صار مصطلح السخرية يعاني من عدة إشكاليات هذا ليس مجال تفكيكها كلها، ذكرنا بع

 نتيجة كل هذا االضطراب. على مدى صعوبة اإلحاطة بهذا املفهوم،

وإذا كان اضطراب املصطلح مشكلة في حد ذاته، فإنه إضافة إلى ذلك يؤدي إلى خلل في املنهج ألن 

ها، إنهما صنوا
ُ
ن ليس في بينهما عالقة وثيقة فـ " بين املنهج واملصطلح عالقة قرابة وثيقة يجدر بالناقد وصل

وسع أحدهما أن يستغني عن اآلخر أثناء الفعل النقدي، ودون ذلك يهتز الخطاب النقدي وتذهب ريحه 

 (  56:  2008ويفشل في القيام بوظيفته") وغليس ي يوسف،   

ال وجود إذن للغة علمية من دون املصطلح، فهو لغة العلم وبه يتم التواصل، وبالتالي كل ارتباك 

ى خلل في عملية التواصل، وهو واقع املصطلحات في الثقافة العربية املعاصرة فهي تعرف اصطالحي يؤدي إل

 اضطرابا في كافة املجاالت املعرفية خاصة اإلنسانية واالجتماعية، على كافة املستويات: 

 ـ في عالقة املصطلح العربي بمقابله األجنبي

 ـ في مستوى الدال إذ نجد ملفهوم واحد عدة مصطلحات،

 في مستوى املدلول أي املفهوم إذ نجد للدال الواحد عدة دالالت اصطالحية. ـ 

ومن أبرز املجاالت النقدية التي تعرف مصطلحاتها الكثير من االضطراب مجال املصطلح النقدي 

ن دخيل على الثقافة العربية، إذ مر بمرحلتي النقل عن الغرب 
َ
ن املسرحي عموما هو ف

َ
املسرحي، ذلك أن الف

اإلبداع األصيل كما يقول توفيق الحكيم "هكذا أيضا سار الفن املسرحي لدينا...بدأ من  النقل واالقتباس ثم 

عن املسرح األوربي...وسارت عملية النقل عن أوربا ابتداء من مرحلة السامر إلى مرحلة الترجمة واالقتباس 

 ( 12: 1968إلى أن وصل إلى مرحلة التأليف األصيل.") الحكيم توفيق، 
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لقد ارتبط ظهور الفن املسرحي بالفترة االستعمارية ألنه كان ضرورة ثقافية، فلم يسع رجال املسرح 

إلى استعارة هذا الفّن واألخذ به، إال حين أدركوا مدى الحاجة إليه، لدحض اإلدعاءات الكولونيالية، ورفع 

سرحيين، ويبرز ذلك من خالل طغيان هذه املثاقفة املفروضة تركت آثارها في نشاط املآثار التخلف عنهم، و 

نشاطا هاّما في تاريخ املسرح العربّي، واملتتّبع لحركة االقتباس من النصوص الدرامية الغربية حيث يعد 

ه قد ارتبط بميالد املسرح، ورافقه خالل مراحله الالحقة. وال يزال املسرح  عام يالحظاملسرح العربّي بشكل 
ّ
أن

 لدرامي األجنبي.العربي تحت هيمنة النص ا

االقتباس عن النقد املسرحي الغربي مصطلحاته حتمية ثقافية تاريخية، إذ النقد  وبالتالي كان

املسرحي هو اآلخر علم دخيل وأغلب مصطلحاته مستمدة من القاموس النقدي املسرحي الغربي، من ذلك 

حاالته يعتبر مفهوما مفصليا مثال مصطلح االقتباس الذي يعد مصطلحا متعدد االستعماالت، وهو في كل 

في الحقل الثقافي العربي، فهو يحيل على كثير من الصيغ التي تعامل بها األدباء والنقاد وخاصة منهم رواد 

 النهضة العربية في ترجمة ونقل اآلداب األوربية إلى العربية.

 االقتباس  مفهوم مصطلح

داللة االصطالحية تستخدم في الثقافة العربية كلمة االقتباس وإن كانت عربية إال أنها من ناحية ال 

وحينما نعود إلى معاجم اللغة الفرنسية ، فإن املصطلح  Adaptation كمقابل للمصطلح األجنبي

Adaptation  معنيين في النقد املسرحي الغربي، فإما أن يدل على إحداث تغييرات  حسب آن ايبرسفيلد يملك

ث تغييرات  في نص مسرحي ليتوافق ومتفرج جديد ، إذ تقول أن في نص سردي ليصير مسرحيا، أو إحدا

يشير إلى االنتقال من نص غير مسرحي )روائي أو ملحمي( إلى نص مسرحي، حيث يتم االحتفاظ » املصطلح  

أو إنشاء الحوارات باإلضافة إلى غيرها من عناصر الحكاية والتي يتضمنها النص املساعد، والحوار، 

لم  قديما)وإنالحديث(، إذ يختار نصا  باملفهوم)الدراماتورجي يشير إلى العمل الذي يقوم به واملونولوج. كما 

جري فيه تغييرات في مستوى النص املساعد أو في مستوى 
ُ
يكن بعيدا في القدم( أو نصا أجنبيا مترجما فيـ

يبدأ منذ  Adaptationترتيب الوحدات تجعله أكثر مالءمة مع أفق انتظار املشاهد املتوقع. فاالقتباس 

  (Ubersfeld Anne, 1996 : 11 .12 )الترجمة"

و هو يعني بالتالي تحويل في مستوى عناصر النص، أو مستوى تنظيمها، أو تحويل في املستويين معا، 

لتحقيق التأقلم مع وضع ثقافي جديد، وبهذا يكون مفهوم االقتباس هو الداللة على اإلجراء بالحذف 

ل والهدف منه التكييف مع وسط ثقافي مغاير. وعليه فاالقتباس املسرحي هو معرفة واإلضافة والتبدي

 وحرفة أدبية وفنية وهو شكل من اإلبداع يتطلب الدربة مثل الكتابة.

أما باتريس بافي فيعرف نفس املصطلح تعريفا وإن كان ال يختلف مع تعريف آن ايبرسفيلد، إال انه 

ليس خاصا باملسرح وحده إذ قد يتم االقتباس للسينما  adaptationح أكثر تفصيال ، حيث يقول أن مصطل

أيضا، وهو يصفه كإجراء يتم عبر" عملية نقل أو تحويل أثر أدبي من نوع إلى آخر )من رواية إلى مسرحية 

( يستند إلى املحتويات السردية)القصة، والحكاية( املثبتة Dramatisationمثال( االقتباس أو املسرحة ) 

انه، نوعا ما، مع فوارق شاسعة أحيانا، في حين أن البنية االستداللية عرفت تحوال جذريا، ال سيما من بأم
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( مختلف كليا. هكذا يتم اقتباس رواية للمسرح أو  énonciationجراء االنتقال إلى شكل مشهدي معلن )

)غالبا مختلفة عن األصل( للشاشة. ومن خالل عملية التحول السيميائية هذه، تنقل الرواية إلى حوارات

وخصوصا في األفعال املسرحية، وتتوسل جميع أدوات العرض املسرحي وعناصره، )حركات، وصور، 

. 67:  2015" )بافي باتريس.  وموسيقى...الخ( مثال اقتباسات أندريه جيد...أو كامو ألعمال دوستويفسكي...

68) 

من نص سردي إلى آخر مسرحي، بل قد يعني  يفيد فقط االنتقال املصطلح الويضيف قائال أن هذا 

 adaptationأيضا إجراء تغييرات على نص مسرحي، إال أنه يخالف ايبرسفيلد فيما يتعلق بعالقة مصطلح 

بالترجمة فإذا كانت هي تعتبر أن هذا املصطلح يبدأ منذ الترجمة، باعتبار أال وجود لترجمة حرفية، وأن كل 

تبر املصطلحين متناقضين، ويكمن االختالف في درجة الحرية املتاحة في كل ترجمة هي تأويل، فإن بافي يع

منهما حيث يقول بافي  " كما أن االقتباس يعني أيضا العمل الدراماتورجي انطالقا من النص املخصص 

 لتنفيذ عملية اإلخراج. إن كل التغيرات النصية التي يمكن تخيلها مسموحة: تقطيع، وإعادة تنظيم الرواية،

و"تلطيف" األساليب، وإنقاص عدد الشخصيات أو األماكن، وتركيز درامي على بعض اللحظات النابضة 

...وإلصاق عناصر غريبة، وتعديل النهاية، وتعديل الحكاية وتوليفوالقوية، وإضافات ونصوص خارجية، 

بيرة، فهو ال يخش ى تغيير تبعا لرؤية اإلخراج.إن االقتباس، على نقيض الترجمة أو الحدثنة ...يتمتع بحرية ك

العمل األدبي األصلي أو تقويله عكس ما يعني في األصل... أن تقتبس نصا يعني أن تعيد، بشكل كامل، كتابة 

:  2015النص الذي يعتبر معطى بسيطا. هذه التقنية املسرحية نبهت إلى أهمية الدراماتورجي..." )بافي باتريس. 

68)  

ل عن كالمه السابق، مؤكدا أن مصطلحا االقتباس والترجمة يكادان ولكنه ـ أي بافي ـ يعود ويعد

"ترجمة" أو  "غالبا ما اسُتعملت كلمة اقتباس بمعنى يترادفان، حيث يصعب أحيانا وضع الحدود بينهما، لذا

بمعنى نقل أمين نوعا ما، من دون أن تسّهل دائما رسم الحدود بين التطبيقين. املقصود إذن ترجمة تقتبس 

ص األساس ي لوضعه في سياق جديد قابل للتلقي، مع كامل التعديالت واإلضافات الضرورية التي يرى أنها الن

ضرورية إلعادة تقييمه. إن إعادة قراءة الكالسيكيات أو تجميعها، أو ترجمتها مجددا، أو رفدها بإضافات 

ى ترجمة نص غريب، بتكييفه خارجية، أو تأويالت حديثة هو أيضا اقتباس، كذلك العملية التي ترتكز عل

ضمن السياق الثقافي واللغوي للغة التي ورد فيها. من املالحظ أن معظم الترجمات تسمى اليوم اقتباسات، 

ما يقودنا إلى اعتماد حقيقة ان كل تدخل، منذ الترجمة حتى إعادة صياغة النص الدرامي، هو إعادة ابتكار 

إلى آخر ليس أبدا بريئا لكنه يتضمن تكوين املعنى.") بافي باتريس،   أثر أدبي جديد، وأن تحول األشكال من نوع

 ( ، وهكذا نالحظ أن تعريفي ايبرسفيلد وبافي يكادان يتطابقان وهذا ما يعنيه االصطالح واالتفاق.68:  2015

عند أما بالنسبة ملصطلح االقتباس في اللغة العربية، فنبدأ باإلشارة إلى داللته اللغوية ألنها شكلت 

ُيعّرف املعجم الوسيط لفظة اقتبس قائال أنها من اللغة العربية  الحقا، فيبعض النقاد حاجزا كما سيتضح 

)مجموع اللغة العربية بمصر،  قبس بمعنى أوقد، واقتبس النار أي أوقدها، واقتبس العلم أي استفاده

بس، ومعناها لغة: هو أخذ شعلة أما لفظة االقتباس في لسان العرب فهي كذلك من قبس واقت(  710: 2004
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قتَبس هو الجذوة من النار)ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، 
ُ
من النار، أو أخذ العلم وامل

 .(.48هـ:   1303

أما االقتباس كمصطلح فقد نشأ حسب إبراهيم رشيد في العشرية الثانية من القرن العشرين حينما 

وكان ذلك كمقابل  1917يث قال" استعمل مصطلح االقتباس ألول مرة سنة وظفه ألول مرة فرح أنطون، ح

فرقة »، حيث كتب إبراهيم رشيد في كتابه املعنون تاريخ املسرح العربي أن  Adaptationللمصطلح األجنبي 

 منيرة املهدية حينما قررت عرض أوبرا مشهورة في العالم بأسره، هي كارمن كلفت فرح أنطون بترجمة الكتيب

   (Abul Naga Atia, 1973 : 53) وقد غير في الكثير من املشاهد وسمى ذلك اقتباسا"

أي كعملية شملت التغيير بالحذف والدمج  انطون،ويعرف إبراهيم رشيد االقتباس كما مارسه فرح 

ذا قائال" هكذا اكتسب لفظ اقتباس هذا املعنى الذي رسخه االستعمال إلى يومنا هذا. لقد أراد ـ بفضل ه

املصطلح الذي فرضه على معجم األدب الدرامي، أن يبرر التغيير الذي أحدثه في بنية العمل، بحذف جزء 

    (Abul Naga Atia, 1973 : 53)املشاهد مع االحتفاظ بالفكرة األساسية والشخصيات."  ودمج بعض

 اإلشارة إلى الغاية منه. وهكذا نالحظ من خالل التعريف السابق بأن املصطلح يدل على اإلجراء فقط، دون 

منها خاصان  االقتباس، مفهومانوهبة وكامل املهندس فقد قدما ثالثة مفاهيم ملصلح  وجديأما 

إلى ذلك من خالل اإلحالة إلى هذا املصطلح األخير، ويتخللهما شرح ملصطلح  وهما يشيرانبمصطلح التضمين 

سبك عمل فني لكي يتفق  إعادة adaptationس االقتباس كمقابل للمصطلح األجنبي " قد يقصد باالقتبا

( ، وهو تعريف جد مقتضب لكنه يشير إلى 56 :1984مجدي وكامل املهندس.   وهبة«)مع وسيط فني آخر.

 داللة املصطلح على اإلجراء وهو التغيير، والغاية وهي مالءمة جمهور جديد.

في التعريف األول اإلجراء، سعيد علوش فيضع ثالث تعريفات ملصطلح االقتباس، حيث يصف أما 

وفي التعريف الثاني، يصف اإلجراء ولكنه يضيف ذكر الغاية املتمثلة في تكييف العمل ومحيط اجتماعي 

أخذ حرفي أو  (1مغاير، أما في التعريف الثالث فيشير فيه إلى ظروف ازدهار عملية االقتباس إذ يقول أنه" 

ادة سبك العمل األدبي، وتكييفه مع وسط اجتماعي وأدبي ( تحويل خطابي، عبر إع2مضموني أو بالفكرة.

)االقتباس( اقتباس حرفي ومضموني، ويزدهر خالل نهضات الشعوب خاصة.") سعيد علوش. و( 3ما.

1985 :172) 

" متعلقا بالرؤية أو  Adaptationمن هنا يكون الفرق بين املصطلحين: العربي" االقتباس" واألجنبي " 

العربي " االقتباس" يركز بشكل خاص على اإلجراء، أّي "أخذ الجزء من الكّل"، مما  صطلحالنظر، فاملبزاوية 

ر باألول ويقصيه في آن معا، ـ في حين يصف فيه املصطلح األجنبي " 
ّ
يسمح باالنتقال من نص إلى آخر يذك

Adaptation  وما سيحققه من شروط من ذلك اإلجراء،  والنتيجة املرجّوة" اإلجراء والغاية، أي يبين الكيفية

 املالءمة الثقافية لواقع جديد. 

وهكذا يبدو جليا أّن مصطلح االقتباس يطلق على مختلف العمليات التي يجريها املقتبس على نص 

لهذا النص، وبين عملية إعادة الصياغة بشكل كلي، مع االحتفاظ  ما، وهي تتراوح ما بين التعديل البسيط

فإن املسرحي كان "يحاول تقريبها من الذوق الشعبي، فيعنى بإبراز حوادثها بجزئية بسيطة ما، و عموما 
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الرئيسية، و يتناول الحوار بالتلخيص أو الحذف، و يغير النهاية أحيانا، و يضيف بعض مواقف الغناء، و 

ذلك ليالقي ذوق الجمهور الذي كان يطلب في املسرحية صفات خاصة، تتفق و مثله و ثقافته و تجاربه") 

 ( 196. 195:  1980نجم محمد يوسف.  

وهذا ما أكده عطية أبو الّنجا في موضع آخر حينما قال بأن فرح أنطون هو الذي فرض املصطلح 

على معجم النقد املسرحي بعد استعماله له لوصف ما أجراه من تغيير "وهكذا اكتسبت كلمة اقتباس داللتها 

نا هذا. وقد فرض فرح أنطون هذا املصطلح على معجم املسرح ـ التي فرضها االستعمال فيما بعد ـ إلى يوم

العربي لتبرير تغييره لبنية العمل، وحذفه جزءا منه، وتوحيده بعض املشاهد مع االحتفاظ بالفكرة 

   (Abul Naga Atia .1973 :53 )الرئيسية والشخصيات"

س أدبي دون غيره أو بفن دون يتضح مما سبق أّن االقتباس إجراء، وبالتالي هو ظاهرة ال ترتبط بجن

غيره، أو على شكل ثقافي محدد، أو بين نص وآخر ينتميان إلى نفس الفن فحسب أي بين الشعر والرواية، 

أو بين نص درامي وآخر، إذ يمكن لالقتباس أْن يتجاوز الحدود الفاصلة بين الفنون حيث تصير القصة 

قافية، وجميع أشكال القصيرة ـ مثال ـ نصا يقتبس من السينما، أي أن 
ّ
االقتباس يطال كّل األشكال الث

التوجه إلى تداخل الفنون، وزوال الحدود بين األجناس األدبية  اإلبداع، وقد شاع في العصر الحديث مع

اإلمكانات الفنية التي أتاحتها التكنولوجيا الحديثة، ولكن مع ذلك تغفله الكثير من  والفنية، ومع تطور 

 دب والفن .معاجم مصطلحات األ 

 إشكاليات مصطلح االقتباس

على الرغم من أهمية مصطلح االقتباس، وكونه أداة معرفية في عدة معاجم، إال أنه قليال ما حظي 

باهتمام الباحثين، خاصة في حقل املعاجم النقدية، ذلك ما جعله ال يزال يعاني من عدة إشكاالت تخص 

 جميع جوانبه.

 إشكاليات في الدال

في اللغة   Adaptationوم االقتباس تعددا في مستوى الدال، إذ ثمة من يترجم مصطلح يعاني مفه

من بينهم عيد كمال الدين الذي يعرف اإلعداد قائال  هو " صياغة العمل من  العربية بمصطلح اإلعداد،

قد ظل جديد بشكل تظهر فيه الحرية في هذه الصياغة. واإلعداد تعبير يستعمل في املصنفات األدبية. و 

التعبير مستعمال في العالم حتى منتصف القرن التاسع عشر امليالدي فيما يخص اآلداب األجنبية عند 

ترجمتها إلى لغة من اللغات، وفي غير حساب للعقل املبتدع األول...لفظ اإلعداد يطلق على األعمال الحديثة 

ي صورة جديدة تحمل فكر ولب األصل التي تعاد صياغتها في محافظة على كل األصل لتخرج هذه األعمال ف

القديم أو املأخوذ عنه. كما في مسرحيات كثيرة عند بريخت. أو كما أعاد حديثا الكاتب األمريكي آرثر ميللر 

 106:  2006كتابة مسرحية ابسن)عدو الشعب(عن أصل الكاتب النرويجي هنري ابسن.") عيد كمال الدين.  

لى تعدد املصطلح فإن ثمة تركيز من جانب عيد كمال الدين في تعريف ( وهكذا نالحظ أنه باإلضافة إ107.

 املصطلح على جانب اإلجراء، حتى أنه يهمل اإلشارة إلى الغاية.
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وتتعدد املصطلحات التي تستعمل للداللة على االقتباس أو التغيير في النص، فثمة الّتعديل، 

،... إلى جانب  التعريق، و اللبننة، و التمصير ، والتوضيب، والّتهذيب،و الّتحوير، والتصّرف، والتعريب

محلي، عراقي، لبناني، مصري، جزائري... في  والجزأرة.. التي تدل على تحويل نص أجنبي إلى نص ذي طابع

أحداثه و شخصياته وأجوائه، وفضائه الدرامي، ولغاته، ونجد مثل هذا االستعمال كما في دراسة علي الراعي 

حيث استخدم في إطار تاريخه للمسرح املصري مصطلح التمصير للداللة على  حول املسرح العربي،

االقتباس بهدف تكييف النص والثقافة املصرية قائال " وما لبث الكاتب املصري، الخالص من كل أثر 

القتباس أو تمصير أو أي اعتماد آخر على النصوص املسرحية الغربية أن ظهر في شخص إبراهيم رمزي." 

 ( .71. 70:  1999علي. )الراعي 

كما استخدم مصطلح الجزأرة حينما تحدث عن تاريخ ظهور املسرح الجزائري قائال " إن املسرح بدأ  

بعد ذلك يعتمد على النصوص املترجمة، ولكنها لم تكن ترجمة باملعنى املعروف للكلمة، وإنما هي نوع من 

( شارحا معنى الجزأرة " أخذ 461:  1999الراعي علي، االقتباس أو "الجزأرة" أي التحويل إلى الجزائرية.") 

االقتباس بعد ذلك أشكاال متعددة، حتى أنه في بعض األحيان لم يكن يبقى بعد"الجزأرة" سوى عقدة 

املسرحية أو هيكلها، مثلما حدث في مسرحية توفيق الحكيم"الطعام لكل فم" فبعد إعداد هذه املسرحية 

بق فيها إال فكرة الجدار...وقد غلب هذا النوع من االقتباس على املسرح الجزائري لرواد املسرح الجزائري لم ي

 ( 462. 461: 1999منذ نشأته.") الراعي علي. 

ولكن ثمة من يصر على التفريق بين بعض هذه املصطلحات من حيث دالالتها، لذلك نجد سالم أبو 

صطلحي االقتباس واإلعداد ليحمال داللة الحسن عبد الحميد يعترض على إدماج مجدي وهبة في معجمه مل

اصطالحية واحدة قائال"  وما يعرضه د.مجدي وهبة هنا هو إدماج لظاهرتي االقتباس واإلعداد، فهو فيما 

يبدو لي يرى أنهما ظاهرة واحدة، وهو أمر ال أقبله وسوف أتناول تفصيال، مع الفصل بين املفهومين وتحديد 

املختلفة، مع التعريف  بالفروق بين االقتباس والتمصير والتعريب واألردنة  صفات كل منهما وأصوله وصوره

 ( 59: 1993واملغربة...") سالم أبو الحسن عبد الحميد. 

يعرف  سالم أبو الحسن عبد الحميد  االقتباس بكونه إحداث تغييرات في النص األدبي ليالءم بيئة 

ذ )تيمة درامية( من النص أو أخذ شخصية"أوديب" ثقافية جديدة قائال " االقتباس يقف عن حدود أخ

مثال ـ التي عرفنا أصلها اليوناني القديم، مثلما فعل )علي سالم( ووضعها في بيئة فرعونية أو مصرية، تبدو 

تاريخية، ولكنها في الوقت نفسه إسقاط على العصر وعلى املجتمع ـ في الستينيات ـ في مصر، ثم وضعها في 

 (  60:  1993)سالم أبو الحسن عبد الحميد.  للقالب الذي أبدعها فيه)سوفوكليس(" قالب درامي مغاير

ويعيد ويؤكد على ما قاله سابقا حول مفهوم االقتباس بكونه إجراء تغييرات ملنح املسرحية نوعا من 

الحوار،  املحلية "االقتباس يعطي حرية التصرف. إذ يحافظ املقتبس على البناء العام للنص مع أنه يغير في

وفي الشخصيات تغييرا يجعلنا أمام مسرحية محلية...وهذه التغييرات تفرضها الرغبة في جعل املسرحية 

 (62: 1993مقبولة من طرف العقلية املحلية والوجدان املحلي. ") سالم أبو الحسن عبد الحميد. 
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ع  "من الواضح أن وعلى الرغم من كون الكاتب يدرك ما حول ترادف االقتباس واإلعداد من إجما

الدارسين شبه مجمعين على أن االقتباس واإلعداد ش يء واحد أو ظاهرة واحدة، وتشكالن مع الترجمة 

ظاهرة النقل من لغة إلى لغة ثانية مختلفة، في الترجمة، ومن عمل أدبي إلى عمل أدبي من جنس آخر، وأن 

ة أو التونسة أو املغربة هي ترجمة إلى اللهجة التعريب هو الترجمة إلى اللغة العربية الفصحى، وأن األردن

 ( 65. 64: 1993املحلية لهذه البلد أو تلك") سالم أبو الحسن عبد الحميد.  

" االقتباس ...غير اإلعداد، أما االقتباس فقد يتم على نص أجنبي بحيث تعاد صياغة النص األصلي 

م ليس عربي اللغة  والجو والفكر والقيم والعادا ت فقط، بل ليقدم عمال مسرحيا محلي الفكر والقيم لُيقدَّ

والجو والعادات واللغة، في حالة التمصير أو االردنة أو املغربة..مع أنه انطلق من فكرة النص األصلي.") سالم 

 ( 64: 1993أبو الحسن عبد الحميد. 

التغيير، فإذا مس ويذكر الكاتب سالم أبو الحسن أن الفرق بين االقتباس واإلعداد يكمن في الدرجة 

التغيير النص واتخذ صبغة محلية كان ذلك اقتباسا أما عن لم يبلغ تلك الدرجة وظل النص بعد التغيير 

فيه  محتفظا بسماته الثقافية كان ذلك إعدادا حيث قال " وحيث يتغير عنصر أو أكثر وتبقى العناصر 

لك إعدادا مسرحيا وليس اقتباسا. ألن االقتباس األخرى على ما يوافق بيئة كتابتها وأحداثها وفكرها يكون ذ

يتم على عنصر واحد أو عنصرين من األصل أو عن األصل دون أن يظهر هذا العنصر أو ذاك في النص 

املقتبس بحي ال يشعر من يشاهده بأنه غريب عن البيئة التي تشاهده فكرا أو مشاعر أو عادات.") سالم أبو 

 .(66:  1993الحسن عبد الحميد. 

 إشكاليات في املدلول 

 من حيث عالقة الداللة االصطالحية بالداللة اللغوية

، مستندا إلى الداللة  Adaptationيعترض عطية أبو النجا على مصطلح االقتباس كمقابل ملصطلح 

اللغوية للفظة اقتباس التي تعني أخذ النار، حيث يؤكد على أن بين املصطلح الفرنس ي ومقابله العربي يوجد 

مع العلم انه ليس  Adaptationرق شاسع،  "حاليا يعد مصطلح االقتباس الوحيد املوظف للداللة على ف

ترجمة دقيقة للمصطلح الفرنس ي، فحسب لسان العرب والقاموس املحيط واقرب املوارد فإن االقتباس 

العربي للتضمين. في  يدل على فعل أخذ النار، واكتساب معرفة ما من أحد. في أيامنا هذه صار أيضا املرادف

حين أن استعارة نصوص ال عالقة لها باالقتباس الذي يعني في معجم املسرح إدخال تغييرات تمس الشكل 

واملحتوى قد تكون صغيرة كما قد تكون مهمة، وذلك مراعاة للجانب املوسيقى لألوبرا، أو بسبب االختالفات 

 جمهور الذي من أجله تم تأليف العمل."بين العادات، أو الختالف بين الجمهور األجنبي وال

( Abul Naga Atia, 1973 :53.54)  

وهكذا نالحظ أن أبأ النجا  يستغرب من استعمال مصطلح االقتباس وانتشاره ألنه يرى ـ اعتمادا على 

وي معناه اللغوي ـ أنه يفتقر إلى الدقة، أي أنه ليس ترجمة حرفية للمصطلح األجنبي، فاالقتباس بمعناه اللغ

يعني األخذ ـ العلم أو النار ـ أما االقتباس بمعناه االصطالحي فهو في نظره منح تغييرات لنص ما، لذلك هو 

سبة إليه ترجمة لعبارة " 
ّ
 ". Traduction libreيقترح استعمال مصطلح "النقل بتصّرف" الذي يعد بالن
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ية هي داللة استعارية، الشرط ولكن ما الّنقل بتصرف؟ أليس أخذا لجزء، ثم أن الداللة االصطالح

فيها املناسبة كما أكد على ذلك وغليس ي، الذي عرف املصطلح بكونه " هو استعمال اللفظ في غير ما ُوضع 

له أصال، أي نقله من دالالته املعجمية)األصلية أو الوضعية أو الحقيقية( إلى داللة علمية)مجازية او 

 (  84:  2008بين الداللتين") وغليس ي يوسف. اصطالحية(جيدة على ان تكون هناك مناسبة 

 عدم حيادية الداللة االصطالحية

إنه من شروط الداللة االصطالحية املوضوعية، بينما نجد أن بعض واضعي املعاجم أو غيرها من 

الدراسات النقدية ينطلقون في تعريفاتهم للمصطلح مما يمليه عليهم وجدانهم ومشاعرهم، وكمثال على 

. تعديل أثر أدبي، adaptation 1رد في تعريف االقتباس لدى جبور عبد النور حيث قال "اقتباس ذلك ما و 

وبخاصة الروايات املوضوعة أصال للقراءة، لتصبح صالحة للمسرح أو للسينما، أو تحويل فكرة أدبية إلى 

وأحيانا على األفكار  . نقل اثر أجنبي إلى لغة أخرى بعد إدخال تعديالت على النص األصلي،2أثر موسيقي. 

الواردة فيه. فإذا اقتصر األخذ على الفكرة وش يء من املضمون فهو اقتباس معتدل عادة، وإذا شمل األخذ 

 عرضه بطريقة مشوقة، وإما 3معظم ما جاء في األصل فهو مسخ له. 
ُ
. تحديث أثر قديم، إما من حيث إعادة

. تضمين الكالم، نثرا كان أو نظما، شيئا من القرآن 4ء. بتبسيط مفرداته وعباراته ليصبح مألوفا لدى القرا

 (30:  1984أو الحديث أو من مصطلح العلوم على وجه غير مشعور به." )جبور عبد النور.

نالحظ في هذا التعريف أنه باإلضافة إلى اإلصرار على منح مصطلح التضمين مصطلحا مرادفا  

ب يتخذ موقفا خاصا وشخصيا من صيغ االقتباس في مشغوال بالداللة على معنى مختلف، فأن الكات

، إذ هو يقبل بعضها ويرفض البعض اآلخر، وهذا يتضح من استخدامه للفظة مسخ التي 2التعريف رقم 

تعني في أحسن األحوال التشويه، وإال فهي لفظة محملة ببعد ديني، وهذا ما ال يتحمله املصطلح وما ال تقبله 

صانع املعاجم  يشترط فيه الحياد واملوضوعية، والعقالنية، أما مشاعره فهي ملك اللغة العلمية عامة، ألن 

 خاص له. 

 بين االقتباس والتضمين

لالقتباس معنى  4إنه كما رأينا من خالل املبحث السابق أن جبور عبد النور يورد في التعريف رقم 

حي، إذ هو يتداخل مع مفاهيم التضمين، وهكذا نالحظ أنه  مصطلح ليس حكرا على مجال النقد املسر 

وجدي وهبة وكامل املهندس أيضا، واللذان قدما ثالثة مفاهيم ملصلح االقتباس مفهومان  أخرى كما أوضحه

منها خاصان بمصطلح التضمين بمعنييه، املعنى األول هو االستدالل واالحتجاج في إطار البحث العلمي، 

ال املؤلف كالما منسوبا للغير في نصه، ويكون ذلك إما وهو يشير إلى ذلك قائال أن االقتباس هو" إدخ

للتحلية أو لالستدالل، على أنه يجب اإلشارة إلى مصدر االقتباس بهامش املتن وإبرازه بوضعه بين عالمات 

تنصيص أو بأية وسيلة أخرى. على أن الذوق األدبي العام ُيفضل أال يزيد النص املقتبس عن عشرة أسطر 

 (56: 1984ضمين(. ") وهبة مجدي وكامل املهندس. تقريبا)انظر:الت
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واملعنى الثاني يتعلق بالتضمين كما هو معروف في علم البديع، حيث يذكر أن " االقتباس...في البديع 

العربي، أن ُيضمن الكالم نثرا أو شعرا شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف، ال على أن املقتبس جزء 

 ( 56:  1984املقتبس في اآلية أو الحديث قليال.") وهبة مجدي وكامل املهندس.  منهما،ويجوز أن يغير

 بين االقتباس والتناص

يعرف أحمد الزعبي التناص قائال أنه " في أبسط صوره، يعني أن يتضمن نص أدبي ما نصوصا أو 

ا شابه ذلك من املقروء أفكارا أخرى سابقة عليه عن طريق االقتباس أو التضمين أو التلميح أو اإلشارة أو م

الثقافي لدى األديب، بحيث تندمج هذه النصوص أو األفكار مع النص األصلي وتندغم فيه ليتشكل نص 

 (11: 2000الزعبي أحمد. جديد واحد متكامل.") 

وهكذا نالحظ من خالل التعريف السابق للتناص وجود تداخل بينه وبين االقتباس،إن أّول من نّبه 

اهرة الت
ّ
ناص هو باختين الذي ال يعتبر الّرواية جنسا نقّيا بل يراها مزيجا من مكونات عديدة تراكمت إلى ظ

(. والحوارية عنده ليست  Dialogismeعبر العصور، وقد جعله فهمه هذا للّرواية يطّور مفهوم الحوارية)

ما لبعضها فحسب، ولها أربعة مظاهر هي: ت
ّ
عدد األجناس . تعدد سمة مميزة لجميع األعمال الروائية و إن

اللغات . تعدد املواقف . وتعدد النصوص، وهو التعّدد الذي يعنينا في هذا املقام فالّرواية الحوارية عند 

باختين هي عالم مشبع بالّنصوص التي قد ال تربط بينها ـ سابقاـ أية عالقة منطقية ، و لكنها تصير في عالقات 

هي خلق كيان فّني موح متكامل من مواد متنوعة و غريبة عن بعضها يمنحها لها املبدع الذي تكون مهّمته "

 ( 22:  1986البعض.") باختين ميخائيل.شعرية دوستويفسكي . 

ثم أتت جوليا كريستيفا التي  انطلقت في بحوثها من النتائج التي توصل إليها باختين لتطّور مفاهيم 

اهرة، و من أبرز ما أثبتته 
ّ
عري و الخطاب الّروائي ألن كثيرة متعلقة بهذه الظ

ّ
ه ال فرق بين الخطاب الش

ّ
هو أن

د أجنبي عنه و لكنه متغلغل في 
ّ
د أصلي و نص مول

َّ
عر مثله مثل الّرواية حوار بين خطابين، بين نّص مول

ّ
الش

  (71:  1997نسيجه.) كريستيفا جوليا.    

ه  أنماط  شّتى و هو في كّل أشكاله والتناّص ظاهرة فّنية متمّيزة ال تخّص اإلبداع األدبي فحسب، و ل

دا له و محاكيا إّياه، لذلك فإّن النصوص 
ّ
يجعل اإلبداع ال يتقاطع مع غيره إال ليختلف عنه، و إن بدا مقل

اإلبداعية التي تعتمد التناّص تدعو قارئها إلى تأّمل مزدوج و نظر متردد بين النّص الّسابق  و النّص الجديد   

 وهما يتجاوران .

كذا يصير االقتباس شكال من أشكال التناص، ألن فيه استحضار النص الجديد بشكل واع، أو وه

وهكذا أيضا تعد الترجمة غير واع لنصوص سابقة عنه، استحضارا يمنحها وظيفة جديدة أو شكال مغايرا، 

ترجمة هي  شكال من أشكال االقتباس، بما أنه ال توجد ترجمة حرفية، خاصة في مجال الفن، واألدب، فكل

 قراءة وتأويل، مما يدعو إلى ضرورة التفريق أثناء وضع تعريف ملصطلح االقتباس بينه وبين التناص. 

 بين االقتباس واالستعارة

، ومصطلح االستعارة l’empruntاالستعارة أو االقتراض الثقافي هو املقابل العربي للمصطلح األجنبي 

Emprunt يا للّداللة على اقتباس قوم من ثقافة قوم آخرين مظهرا من هذا يستخدم في إطار االنثربولوج



 الجزء األول                                                        تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي  273

املظاهر الثقافية، ويعده هرسكوفيتس كـ "ميكانيزم أساس ي للتغيير الثقافي، وهو نتيجة ال مفّر منها لكّل 

عوب" )
ّ
 .(Meloille J Herskovits. 1967 : 63احتكاك بين الش

فلئن كان الشائع في االستعمال هو ارتباط  ولكن بدل استعماله ثمة من يستخدم مصطلح االقتباس،

مصطلح االقتباس بالنص الدرامي، فإّن جرجي زيدان قد خرج به من مجال النص الدرامي ، إلى مجال الفن 

املسرحي، أي من املجال الجمالي إلى املجال الثقافي، إذ استخدمه ليدل على استعارة العرب الفن املسرحي 

يث قال " لم يدخل التمثيل الحديث إلى اللغة العربية، إال في أواسط القرن الغربي أو محاكاتهم إياه، ح

املاض ي، والسوريون أسبق املشارقة إلى اقتباسه، ملا توفر لديهم من أسباب االختالط باإلفرنج وإتقان لغاته 

ه منح  . أي .(502: 1967من والرحلة إلى بالدهم، ومشاهدة مسارحهم ومطالعة مؤلفاتهم" )زيدان جرجي. 
ّ
أن

 .l’empruntاملصطلح مفهوم االستعارة، أو االقتراض 

للداللة على ما هو متعلق باملظهر  Empruntأما ما فعله سعد الدين بن شنب فقد استخدم مصطلح  

"إننا على علم أّن الّنوع  1935ملا هو مرتبط بالنص الدرامي، فقد قال عام  Adaptationالثقافي، ومصطلح 

مؤخرا من اآلداب الغربية...ونجد في  مستعارعن األدب العربي، وأّن املسرح املعاصر فن الّدرامي غريب 

 االقتباسسوريا ومصر كما هو الحال بالنسبة لكّل املسارح، مرحلة كان فيها املؤلفون يكتفون بالترجمة أو 

 (.Bencheneb .1935 : 72 )من الّنصوص الّدرامية العاملية"

راسات املسرحية يعاني من ظاهرة اضطراب املصطلح الواصف ملختلف وهكذا نالحظ أن حقل الد

عناصر العملية املسرحية خاصة منه مصطلح االقتباس، إذ ثمة فوض ى في مستوى الدال بين االقتباس 

واإلعداد والتوضيب...وتذبذبا في مستوى املفاهيم أيضا ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها  حداثة الدراسات 

دور الترجمة، فكل مصطلحات هذا العلم مترجمة  عن الدراسات الغربية املعاصرة،  إلى جانب املسرحية، و 

ذلك نجد تضاربا في الرؤى، وقلة وضوحها نتيجة نسبية العلوم اإلنسانية التي تتعامل في دراستها مع الظواهر 

دته بحرية كبيرة، إذ الفنية، وهي ظواهر حية، فاالقتباس عملية مرنة حيث يتصّرف الدراماتورج  في ما

يضيف ويحذف أو يغير في مضمونه ومحتواه الفني وذلك طبقا ملقتضيات ظروف العرض، االجتماعّية، 

والثقافية للمتفرج، فالفن حي ويتخذ أشكاال مختلفة تبعا الختالف الثقافات، "من أسباب املشكلة أيضا 

ي املصطلحات العربية، واالقتراض املباشر النقص في املعاجم العربية بأنواعها املختلفة، والفراغات ف

للكلمات األجنبية، وبخاصة إن كان بال قيود، واختالف طرق الوضع للمصطلحات العربية، وعدم التنسيق 

أو االتفاق على مبادئ التقييس واملراجعة، واتساع اللغة العربية وأقطارها، وخضوع األقطار العربية في 

أجنبية، واالجتهاد الشخص ي والفردي بال تنسيق، واختالف مصادر  مراحل من تاريخها ألنظمة سيطرة

الترجمة واألصول الثقافية للمترجمين في مجال املصطلحات، واختالف لغات املصطلحات األصلية الدولية 

 (8: 2005التي تقوم بوضع مقابالت عربية لها" )الحمد علي توفيق.  

علمي والتفكير عموما، إذ " أخطار مشكلة التشتت وهو ما يترتب عنه عراقيل علمية تمس البحث ال

وعدم توحيد استخدام املصطلح فكثيرة، فالتشتت يؤثر في التفكير العلمي العربي نفسه، فهو يعيقه عن 
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استيعاب املفاهيم املستجدة، وعن اإلبداع والتقدم ومجاراة العالم في بحوثه واستكشافاته...بل قد يوقعنا 

 ( 8:   2005وحيدها في التناقض والخطأ أحيانا" )الحمد علي توفيق.  تعدد املصطلحات وعدم ت

لذا من الضروري أن نسعى إلى معالجة هذه املشكالت التي تعصف باملصطلح النقدي املسرحي، 

بإنجاز" دراسة وصفية ميدانية للمصطلحات املتعددة املترادفة على مستوى االستخدام في الوطن العربي، 

قييس وشروط املصطلح املفضل عليها، إضافة إلى تسجيل نسبة شيوع كل منها )أي وتطبيق مبادئ الت

ثم املوازنة بين هذه املصطلحات املترادفة املتعددة  -إن أمكن-املستخدمين له تقريبا( وسنة بدء استخدامه

ة، ثم على أساس املعلومات املتوافرة الختيار املصطلح املفضل على أسس علمية ولغوية واجتماعية دقيق

توثيقه للتوصية، باستخدامه ونشره واالقتصار عليه أي بعد القيام بدراسة املشكلة دراسة وصفية أوال ثم 

 (10: 2005تطبيق مبادئ التقييس عليها، واختيار املفضل ، واستبعاد املستهجن." )الحمد علي توفيق.

علمية الجامعات ومراكز وبالتالي من الضروري إشراك كل الفعاليات العلمية في هذه املهمة ال

البحث... فـ" لن توجد اللغة العلمية العربية إال على أساس من التخطيط... والتوحيد. لن توجد هذه اللغة 

إال بمشاركة كل جماعة علمية، من الجامعات واملجامع العلمية واللغوية ومراكز البحوث واللجان 

 ( 22: 1981.واملؤتمرات والندوات والجماعات العلمية." نصار حسن

 الخاتمة 

من هنا يتبين لنا أن ما يعانيه املصطلح النقدي املسرحي من إشكاليات ترتبط بكل جوانبه، وذلك 

راجع لحداثة هذا العلم، وبسبب  الفوض ى العارمة التي تسود العالم العربي في الترجمة والنقل إلى العربية، 

ا انتشار الفوض ى واالختالف بين الباحثين، وكثرة نظرا لغياب التنسيق بين املترجمين فكان من نتائجه

املترادفات العربية للمصطلح الواحد، وكثرة الدالالت للمصطلح الواحد، فلم تستطع املعاجم املصطلحية 

توحيد املصطلح املسرحي على املستوى العلمي، ألنه أثناء العمل يلجأ كل باحث ومختص إلى استخدام 

عليه فإنه البد من تكثيف الجهود العلمية والدراسات في مجال املصطلح من املصطلح النقدي الخاص به، و 

 طرف املختصين لتحديد هذه اإلشكاليات والعمل على التخلص منها بتوحيد املصطلحات والدالالت.  

 قائمة املراجع

 .7، الجزء 1ق، طه( لسان العرب، املطبعة امليرية ببوال  1303ـ ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)

 . 1( شعرية دوستويفسكي . ترجمة جميل ناصف التكريتي . دار توبقال ط1986ـ باختين ميخائيل)

( معجم املسرح، ترجمة ميشال ف خطار، املنظمة العربية للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربية، 2015ـ  بافي باتريس)

 . 1بيروت لبنان، ط

 صطلح النقدي، الهيئة املصرية العامة للكتاب، مصر .( نظرية امل2002ـ جاد عزت محمد)

 .1984 2( املعجم األدبي، دار العلم للماليين، بيروت لبنان، ط1984ـ جبور عبد النور)

، 2( املصطلح العربي شروطه و توحيده ، مجلة جامعة الخليل للبحوث، جامعة اليرموك، مج2005ـ الحمد علي توفيق )

 . 23ــــ.ـــ 1،اربد،األردن، ص 1ع

 ـ ( قالبنا املسرحي، مكتبة مصر 1968الحكيم توفيق)
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،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 248( املسرح في الوطن العربي، سلسلة عالم املعرفة 1999الراعي علي)  

 . 2الكويت، ط
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 . 1( معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناني بيروت وسوشبريس الدار البيضاء، ط1985سعيد علوش)

واإلعداد والتأليف،مركز اإلسكندرية ( حيرة النص املسرحي بين الترجمة االقتباس  1993م أبو الحسن عبد الحميد)ـ سال 
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وزارة الثقافة واإلعالم،  ، دار الشؤون الثقافية العامة،1( معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، ج1989ـ مطلوب أحمد) 

 بغداد العراق.

 . 3ار الثقافة، بيروت، ط( املسرحية في األدب العربي الحديث، د1980ـ نجم محمد يوسف)
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( إشكالية املصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات 2008ـ  وغليس ي يوسف) 
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ة ورهان املصطلح العلمي   العربي 

Arabic and the scientific term bet 

 بنيردحاج د.

Hadj BENAIRED 

 ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو/ الجزائرأستاذ محاضر أ

Mouloud maameri University, Tizi ouzou / Algeria 

 امللخص:

سكب فيه العلوم واملعارف، ويعّد نقل هذا تلك املعارف من القّوة إلى الفعل ثّم 
ُ
غة وعاًء حّساسا ت

ّ
تعتبر الل

غة املناسبة؛ بحيث يصل هذا املفهوم العلمّي إيصاله على الّنحو الّصحي
ّ
ح رهانا صعبا؛ تعترضه إشكالية الل

ة على الّنحو الّسليم، ومن هنا يبرز مشكل اختيار اللفظ الّدقيق للمعنى العلمّي البحت، 
ّ
الّدقيق بتلك اللغ

العلمي وهذه هي قضية املصطلح وصياغته وتوحيده في اللغة العربية التي تحاول مواكبة التقّدم 

والتكنولوجي، وهنا تبرز أيضا قضية توحيد املصطلح بين مستعمليه وتفرض نفسها، وخاّصة منذ القرن 

الّتاسع عشر إلى يوم الّناس هذا، فاختلف الّناس آنذاك بين ُمجيز الستعمال املصطلح العلمّي األجنبّي ُمعّربا 

ْت ج كما هو في لغته األصلّية وبين مانعٍّ لذلك،
َ
هوٌد كبيرة في إيجاد مقابالت عربّية للمصطلح األجنبي، ولقد ُبذل

ما 
ّ
في شّتى املعارف والتخّصصات، سواء األدبّية والعلمّية والّتقنّية، وتزداد صعوبة إيجاد املصطلح العلمي كل

؛ إذ اقتربنا من الّتخّصصات الّتقنّية والتكنولوجية، وهو في العلوم الّتقليدّية أقّل تكلفة وأقّل مؤنة وصعوبة

لها رصيٌد معرفّي ومصطلحّي ثرّي في بطون أّمهات الكتب واملعاجم القديمة، ويعتمد املتخّصصون في 

غة العربّية؛ تنبعث من خصائصها وممّيزاتها؛ وهي املجاز، 
ّ
املعجمّية على آليات طبيعّيةٍّ موجودةٍّ ذاتّيا في الل

 كثيرة إ
ٌ
لى هذه اآلليات؛ لدراستها ومحاولة استثمارها واالشتقاق، والّنحت، والّتعريب، وقد توّجهت بحوث

ورات العلمّية املتالحقة واملتسارعة، على أّن هذه 
ّ
بات الث

ّ
إليجاد مصطلحات علمّية تستجيب ملتطل

 على االستعمال في 
ٌ
غة نفسها؛ فأّي لغة قادرة

ّ
الّصعوبات في الحقيقة هي ليست صعوبات لغوّية تنبع من الل

غة العربّية، بل الّصعوبات تنطلق أساسا من مجتمعاتنا املجال العلمي واملعرفي و 
ّ
الّتقني، وال سّيما الل

وذهنياتنا ومراكز البحث عندنا العاجزة عن اإلبداع العلمي واملعرفي، مّما يجعلها تعاني من الّتبعية الّتاّمة 

غة واملفردات، وبالّتالي تعاني في إيجاد حلولٍّ للمصطلح العلمي، 
ّ
وفي هذا البحث نحاول حّتى في مجال الل

  توصيف آليات صياغة املصطلح العلمي ودراستها.

 عربّية؛ مصطلح علمي؛ آليات؛ نحت؛ مجامع علمّية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Language is a sensitive container in which sciences and knowledge are poured, and 

transferring this knowledge from strength to action and then delivering it in the correct 

manner is a difficult bet. He is faced with the problem of the appropriate language; So that this 
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accurate scientific concept reaches that language properly, and from here the problem of 

choosing the exact word for the purely scientific meaning arises, and this is the issue of the 

term, its formulation and unification in the Arabic language that tries to keep pace with 

scientific and technological progress. Especially since the nineteenth century until this day, 

people differed at that time between a permit to use the foreign scientific term in Arabic as it 

is in its original language, and a prohibition against it. Great efforts were made to find Arabic 

interviews for the foreign term, in various knowledge and specializations, whether literary, 

scientific, and scientific. And the difficulty of finding the scientific term increases as we 

approach the technical and technological specializations, and in the traditional sciences, it is 

less expensive, less supplies and difficult; It has a rich knowledge and terminology in the 

wombs of ancient books and dictionaries, and lexicologists rely on natural mechanisms that 

are self-existing in the Arabic language; emanating from its characteristics and characteristics; 

They are metaphor, derivation, sculpting, and Arabization. Many researches have focused on 

these mechanisms. To study it and try to invest in it to find scientific terms that respond to the 

requirements of the successive and accelerating scientific revolutions, although these 

difficulties are not, in fact, linguistic difficulties stemming from the language itself; Any 

language capable of being used in the scientific, cognitive and technical fields, especially the 

Arabic language, but the difficulties stemming mainly from our societies, our mentalities, and 

our research centers that are incapable of scientific and cognitive creativity, which makes them 

suffer from complete dependence even in the field of language and vocabulary, and thus suffer 

in finding solutions to the term In this research, we try to describe and study the mechanisms 

of formulating the scientific term. 

Key words: Arabic; Scientific term; mechanisms; Sculpture; Scientific academies. 

 مقدمة:

غة العربّية على آليات نابعة من ذاتها   
ّ
في صياغة املصطلح العلمي وإيجاد مرادفات للمصطلح  تعتمد الل

األجنبي واملستحدثات بالعربّية؛ وهذه اآلليات هي املجاز، واالشتقاق، والّنحت، والّتعريب، أقّرتها املجامع 

ص هذه 
ُ
غة العربّية، لتخل

ّ
راث العربي واستقراء تطّور الل

ّ
العلمّية، وصار معموال بها، انطلقت من دراسة الت

عرب على املعّرب؛ إذ ُيفّضل الّدر 
ُ
اسات إلى إقرار تلك اآلليات مع ضرورة تفضيل األصيل على الّدخيل وامل

الثة وهي الّنحت؛ مفهومه 
ّ
ز على اآللية الث

ّ
 ُيرك

ً
املجاز فيها على االشتقاق وهكذا دواليك، وهذا البحث موجزا

املجامع العلمّية من كّل ذلك، ومحاولة  وأنواعه واستعماله، مع الّتمثيل في كّل ذلك، واإلشارة إلى موقف

ّبّية.
ّ
ركيز على بعض املصطلحات الط

ّ
غة هي الوعاء  الت

ّ
ثير الجدل في كّل العلوم، فالل

ُ
ال تزال قضية املصطلح ت
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سكب فيه كّل املعارف، وال شّك أّن نقل هذا املعارف من القّوة إلى الفعل ثّم إيصاله على الّنحو 
ُ
ذي ت

ّ
ال

ة على الّنحو الّسليم، الّصحيح يعترضه 
ّ
غة املناسبة للّتواصل بحيث يصل هذا املفهوم بتلك اللغ

ّ
مشكل الل

ومن هنا يبرز مشكل اختيار اللفظ املناسب للمعنى العلمّي البحت، وهو مشكل املصطلح وصياغته وتوحيده 

لّية إيجاد املصطلح خصوصا في اللغة العربية التي تحاول مواكبة التقّدم العلمي والتكنولوجي، فبرزت إشكا

املناسب أّوال ثّم توحيده بين مستعمليه ثانيا، وذلك منذ القرن الّتاسع عشر إلى يوم الّناس هذا، فاختلف 

الّناس آنذاك بين مجيزٍّ الستعمال املصطلح العلمّي األجنبّي كما هو في لغته األصلّية وبين مانعٍّ لذلك، ونشبت 

ر املنتقصون للغة العربّية في قدرتها على استيعاب الّصراعات الفكرّية واإليديولوجّية 
ُ
بين الفريقين، وكث

اعر حافظ إبراهيم )ت
ّ
هـ( في 1932املصطلح األجنبّي وإيجاد املقابل العربّي الفصيح له، وأشار إلى هذا الش

هيرة على لسان اللغة العربّية )حافظ إبراهيم: 
ّ
ويل[253ص1، ج1987قصيدته الش

ّ
 (: ]الط

سْبُت َحياِتيَرَجْعُت لِ 
َ
احت

َ
ْوِمي ف

َ
َهْمُت َحصاِتي     َوناَدْيُت ق اتَّ

َ
ي ف  َنْفس ِ

ْجـزْع ِلقــْوِل ِعـــَداِتي
َ
يَتِني     َعِقْمت فلْم أ

َ
باِب َول

َّ
 َرَمْوِني بُعْقمٍّ ِفي الش

ــــــاًء وأدُت َبـنـــــــ
َ
ـف
ْ
ك
َ
 وأ

ً
ي      ِرجـــاال ــا لـْم أجــْد ِلَعــراِئـس ِ

ّ
 ــاِتيُولدُت ومل

     وما ِضْقُت َعْن آيٍّ ِبِه وِعظـاِت 
ً
ايـة

َ
 َوغ

ً
ْفظا

َ
 َوِسْعُت كتاَب هللِا ل

َتـرعـاِت 
ْ
خ
ُ
ْسَمــاءٍّ مِل

َ
ِسيـِق أ

ْ
ن
َ
ةٍّ     َوت

َ
ِضيُق اليوَم َعْن َوْصِف آل

َ
 أ
َ
 فكيف

اِمٌن   
َ
ِرّ ك ْحشاِئِه الدُّ

َ
نا الَبْحُر ِفي أ

َ
ّواَص َعْن َصدف      أ

َ
وا الغ

ُ
َهْل َسأل

َ
 اِتيف

 إلى أن قال:

ــــراِت 
ُ
اِعي ِفي َمسيــلٍّ ف

َ
عـاُب األفــ

ُ
 اإلفرنِج فيها كما َسَرى     ل

ُ
ْوثة

َ
 َسَرْت ل

ـــــــــاِت 
َ
تلف

ْ
 األلـــــــواِن ُمخ

َ
ــة
َ
ـل
َّ
ـك

َ
       ُمش

ً
ثوبٍّ َضمَّ َسْبعيَن ُرقعة

َ
جاءْت ك

َ
 ف

شاء املجامع العربّية للّنهوض باللغة العربّية، وقد كانت هذه املناظرات واملخاصمات العلمّية سببا في إن   

، ونّصه: "إذا عرض 20/04/1908فخلصت هذه املحاورات إلى قرار جامع حظي برضا جمهور الحاضرين في 

 من لغتنا، وإذا لم يتيّسر 
ً
ر اشتققنا له اسما

ّ
 أعجمّي ترجمناه إلى اللغة العربّية بالحرف، وإذا تعذ

ٌ
لنا لفظ

ر هذا أيضا عّربناه وأدمجناه في تراكيب جئنا بكلمةٍّ عربيّ 
ّ
ة وأطلقناها عليه بضربٍّ من الّتجّوز، وإذا تعذ

تي انطوت عليها جوامع لغتنا" )عبد املنعم الّدسوقي: 
ّ
(، 28، ص1983كالمنا، وكان أسوة للمعربات الكثيرة ال

راث ووصوال إلى مواكبة التقّدم العلمي عند ال
ّ
غرب في شّتى املجاالت واملعارف، فاهتّمت ابتداًء بالعناية بالت

وإيجاد املصطلحات الّدقيقة في اللغة العربية املقابلة لنظيراتها في اللغات األخرى كاإلنجليزّية والفرنسّية 

 وغيرها. 

ْت جهوٌد كبيرة في إيجاد مقابالت عربّية للمصطلح األجنبي، في شّتى املعارف والتخّصصات، سواء   
َ
ولقد ُبذل

ما اقتربنا من الّتخّصصات الّتقنّية األدبّية وال
ّ
علمّية والّتقنّية، وتزداد صعوبة إيجاد املصطلح العلمي كل

والتكنولوجية، وهو في العلوم الّتقليدّية أقّل تكلفة وأقّل مؤنة وصعوبة؛ إذ لها رصيٌد معرفّي ومصطلحّي ثرّي 

ملعجمّية على آليات طبيعّيةٍّ موجودةٍّ في بطون أّمهات الكتب واملعاجم القديمة، ويعتمد املتخّصصون في ا

غة العربّية؛ تنبعث من خصائصها وممّيزاتها؛ وهي املجاز، واالشتقاق، والّنحت، والّتعريب، وقد 
ّ
ذاتّيا في الل
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ب على الّصعوبات التي تواجهها 
ّ
 كثيرة إلى هذه اآلليات؛ لدراستها ومحاولة استثمارها في الّتغل

ٌ
توّجهت بحوث

ّورات العلمّية والّتقنّية في البلدان املتطّورة، على أّن هذه الّصعوبات في الحقيقة هي ليست في مواكبة الّتط

 على االستعمال في املجال العلمي واملعرفي والّتقني، وال 
ٌ
غة نفسها؛ فأّي لغة قادرة

ّ
صعوبات لغوّية تنبع من الل

غة العربّية ملا هو معروف عنها وليست بحاجة للّتذكير،
ّ
بل الّصعوبات تنطلق أساسا من مجتمعاتنا  سّيما الل

وذهنياتنا ومراكز البحث عندنا العاجزة عن اإلبداع العلمي واملعرفي، مّما يجعلها تعاني من الّتبعية الّتاّمة 

غة واملفردات، وبالّتالي تعاني في إيجاد حلولٍّ للمصطلح العلمي، وفي هذا البحث نحاول 
ّ
حّتى في مجال الل

مثيل ببعض املصطلحات في مختلف حت في صياغة املصطلح العلمي ودراستها، مع توصيف آلية النّ 
 
الت

 ، مع نقد وتحليل ودراسة.العلوم

ة ودورها:أّوال:      تأسيس املجامع العربي 

م حول قضية إيجاد املقابالت 1908لقد دارت مجموعة من املحاورات واملناظرات في دار العلوم سنة    

لعصر في الغرب، وبخاّصة مصطلحات العلوم والفنون، وكان من نتائجها  اقتراح تكوين العربّية ملستحدثات ا

 لالختالف وهو أضّر ش يء 
ٌ
مجمع لغوّي يعهد إليه الّتعريب؛ إذ إّن استبداد األفراد بالوضع أو الّتعريب مدعاة

غة، واستمّر العمل حثيثا إلى أن تّم إنشاء املجمع العلمّي بدمشق سنة 
ّ
ولى  م،1918بالل

ّ
ذي كان له اليد الط

ّ
ال

ة املجاالت في سوريا.
ّ
 في تعريب كاف

غوّي بتاريخ    
ّ
طلق عليه 13/12/1932أّما في مصر فقد املجمع الل

ُ
م، حيث صدر مرسوم يقض ي بإنشائه، وأ

 م )عبد املعنم الّدسوقّي:1954اسم "املجمع امللكي للغة العربّية"، وأصبح اسمه "مجمع اللغة العربّية" سنة 

 (، وكان من أهدافه:31، ص1983

غة، وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون. -
ّ
 املحافظة على سالمة الل

 القيام بوضع معجم تاريخّي للغة العربّية، فكان هذا املعجم هو )املعجم الوسيط(. -

 ومن بين قراراته:   

 عرب في تعريبهم.ُيجيز املعجم استعمال بعض األلفاظ األعجمّية عند الّضرورة على طريقة ال -

عّرب إال إذا اشتهر املعّرب. -
ُ
ل اللفظ العربّي على امل  ُيفضَّ

تي نطق بها العرب )شعبان عبد العاطي وآخرون:  -
ّ
 (.7، ص2004ُينطق باالسم املعّرب على الّصورة ال

غويّ 1948وفي عام    
ّ
ة ينشر فيها بحوثه العلمّية والل

ّ
ة )شحادة م أنش ئ املجمع العلمّي العراقي، وأنشأ مجل

غة العربّية باألردن، وتوالى بعدها إنشاء املجامع 1976(، وفي عام 154، ص1988الخوري: 
ّ
نش ئ مجمع الل

ُ
م أ

غوّية في كثير من البلدان العربّية.
ّ
 الل

م عقد أّول مؤتمر للّتعريب على الّصعيد العربّي في الّرباط، انبثق عنه تأسيس مكتب 1961وقد تّم سنة    

ل أهداف هذا تنسيق الّتعر 
ّ
ي نهض بمهّمة تنسيق املصطلح وتوحيده، وتتمث

ّ
يب في الوطن العربّي، والذ

غة العربّية العلمّية والحضارّية داخل الوطن 
ّ
قة بحركة الّتعريب، وتطّور الل

ّ
املكتب في جمع الّدراسات املتعل
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غة العربّية باملصطلحا
ّ
بذل إلغناء الل

ُ
ت الحديثة، ولتوحيد املصطلح العربي وخارجه، وتنسيق الجهود التي ت

 (.60، 59، ص1988العلمّي والحضارّي، واإلعداد للمؤتمرات الّدورّية للّتعريب )شحادة الخوري: 

ل على وجه الخصوص    
ّ
وقد واجهت هذا املكتب عقبات كثيرة حالت دون تحقيق األهداف الكبرى له، وتتمث

 ضع املصطلح في شّتى امليادين واملجاالت.في مشاكل فنّية ومادّي لنقص الكفاءات املتخّصصة بو 

وقد تواصلت أعمال هذه املجامع، واستطاعت أن تضع عشرات اآلالف من املصطلحات؛ مّما يّسر حركة    

رجمة العلمّية أمام العلماء والباحثين، وسمح بتطويع اللغة لحاجات العصر، وقد أصدرت هذه املجامع 
ّ
الت

، 1988ات والكيمياء ومصطلحات الحضارة وغيرها )شحادة الخوري: عّدة معاجم متخّصصة في الّرياضي

 (. 155ص

صاالت،    
ّ
ورة الّتكنولوجّية والوثبة املدهشة في مجال اإلعالم واالت

ّ
وتبقى هذه املجهودات ناقصة بالّنظر للث

ذي ينتج آالف املصطلحات سنوّيا.
ّ
 وال

حت:   
 
شر والقشر، و  ثانيا: مفهوم الن

ّ
ذي فيه صالبة وقّوة؛ الّنحت لغة الن

ّ
يء ال

ّ
قّيد بعضهم الّنحت في الش 

كالحجر والخشب ونحو ذلك، ولكّنه قد يعني الَبْري، ويكون في األشياء غير الّصلبة؛ نحو نحت القلم والعود 

ِجَباِل ُبُيو 
ْ
ل
َ
وا َيْنِحُتوَن ِمَن ا

ُ
ان
َ
 آِمِنين( العود إذا براهما، ونحت الّنّجار الخشبة نحتا، قال هللا تعالى: )َوك

ً
تا

 (.376ص1، ج1987[ )ابن دريد: 82]الحجر: 

نتزعت منه، أو بناء  -
ُ
 جديدة تدّل على معنى ما ا

ً
 هو أن ينتزع من كلمتين أو أكثر كلمة

ً
والّنحت اصطالحا

، وتكون هذه الكلمة إّما اسمها -على حّد تعبير د. نهاد املوس ى–كلمة جديدة من كلمتين أو أكثر أو من جملة 

ما من قولك: إّن وما كالَبْسم
ّ
لة من قولك: باسم هللا، أو فعال كالحمدلة من قولك: الحمد هلل، أو حرفا كـ: إن

(، واألصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم: َحْيَعَل الّرجل إذا قال: حّي 352، 351)فؤاد حنا ترزي: دت، ص

اهرة (، هذا ما وضعه ابن فا329، 328ص1، ج1979على الّصالة )ابن فارس: 
ّ
رس من تعريف لهذه الظ

غوّية في العربّية؛ ونقل الّسيوطي عنه أيضا قوله: "العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة، وهو من جنس 
ّ
الل

مّي منسوب إلى عبد شمس .. وهذا مذهبنا في أّن األشياء الّزائدة على ثالثة أحرف 
َ
االختصار؛ وذلك نحو: َعبش

د فأكثرها منحوت؛ مثل قول العرب للرّ 
ْ
ه من الّصل

ّ
ِدم" أن

ْ
ل ر" من ضبط وضبر، وفي "الّصِ

ْ
ديد: "ِضَبط

ّ
جل الش

ّبار أيضا  وهو الغالب عند املحدثين 482ص1،ج1998والّصْدم" )الّسيوطي: 
ُ
(, وُيقال له االشتقاق الك

ه 243، ص1960)صبحي الّصالح: 
ّ
خذ أ -أي الّنحت ويسّمونه أيضا االشتقاق الكّبار–(. وعّرفه املحدثون بأن

فظ واملعنى معا؛ بأن تعمد إلى كلمتين 
ّ
كلمة  من كلمتين أو أكثر مع املناسبة بين املأخوذ واملأخوذ منه في الل

أو أكثر فتسقط من كّل منها أو من بعضها  حرفا أو أكثر، وتضّم ما بقي من أحرِف كّل كلمة إلى األخرى، 

ف منها جميعا كلمة واحدة فيها بعض أحرف الكلمتين أ
ّ
ن عليه من معان )عبد هللا وتؤل

ّ
و األكثر، وما تدال

 (. 391، ص2000أمين: 

ستعملوا )الّنحت( واعتبروه في كثير من األلفاظ الّتتي يكثُر دورها في كالمهم،    
ُ
ويقول اآللوس ي: "وقد ا

 لسهولة الّتعبي
ً
 من كلمتين، ولفظة من جملة، طلبا

ً
ر واستعمالها في محاورتهم. وذلك بأن ينحتوا كلمة

 (. 18، ص1988وإيجازه، وهو من قسم االشتقاق األكبر" )محّمد شكري اآللوس ي: 
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حت قديما:  .1
 
؛ وذلك الختصار العبارات -أي جرى في ألسنتهم وأقيستهم–استعملته العرب قديما الن

ي الكثيرة املتداولة على األلسنة، فقالوا: َعْبشمي في عبد شمس، وَمْرقس ي في امرؤ القيس، وبلحارث في بن

ألة في )ما شاء هللا(، ... )صبحي الّصالح: 
ْ
ش
َ
ة في جعلت فداك، وامل

َ
ل
َ
 هللا(، والَجْعف

ّ
الحارث، والَهْيللة في )ال إله إال

، 1980(، وأشار إليه املتقّدمون كالخليل في )معجم العين( )الخليل بن أحمد الفراهيدي: 245، ص1960

زهر( وغيرهم كثير )محّمد شكري (، والثعالبي في كتاب )فقه اللغة( و)الّصا60ص1ج
ُ
حبي(، والّسيوطي في )امل

 (. 21، ص1988اآللوس ي: 

وهذه األلفاظ يعود في أكثره إلى نوعين: نوٌع يّتصل باألنساب العربّية، وآخر بالحياة الّدينّية وآدابها     

 (.353، ص1988)اآللوس ي: 

فِردت دراسات كثيرة ملوضوع الّنحت، منها كتاب      
ُ
)تنبيه البارعين على املنحوت من كالم العرب( ألبي وقد أ

عماني الفارس ي )ت هير حسن بن الخطير النُّ
ّ
هـ(، و)كتاب الّنحت وبيان حقيقته ونبذة من 598علّي الظ

مة الّسّيد محمود شكري اآللوس ي )ت
ّ

 م(.1924هـ/1342قواعده(، للعال

غة( ويرى ابن فارس أّن الكلمات الّزائدة على ثالثة أحرف أكثر  -
ّ
ها منحوت، فاحتوى معجمه )مقاييس الل

َرْزدقة 
َ
الثمائة كلمة منحوتة، مثل: الف

ّ
ه دقيٌق -القطعة من العجين–ما يقارب الث

ّ
َرز وَدّق؛ ألن

َ
؛ منحوتة من ف

فرزت منه قطعة، فهي من الفرز والدّق )أحمد ابن فارس: 
ُ
( وغيرها كثير، مثل 513ص3، ج1979ُعِجن ثّم أ

ر )أحمد ابن فارس: قول العرب للرجل ا
ْ
ديد: ِضَبط

ّ
(؛ من ضبط وَضَبر، وَصْهَصِلق؛ من 210، ص1997لش

ْدم )اآللوس ّي:  د والصَّ
ْ
ل ِدم: من الصَّ

ْ
ل ق، والّصِ

َ
 (. 26، ص1988َصَهل وَصل

ذين غالوا  -
ّ
راث العربي القديم حّتى ال

ّ
وما ُيمكن مالحظته هو أّن عدد األلفاظ املنحوتة قليٌل جّدا في الت

غوّيين يعتمدونه ويعدونه  فيه كابن
ّ
فارس، ولكن ضرورة إيجاد املصطلحات في العصر الحديث، جعلت الل

غات األوربّية، ومنها 
ّ
قابلها في الل

ُ
ريقة ت

ّ
ساهمة في إثراء العربّية بألفاظ جديدة، وهذه الط

ُ
 من العوامل امل

ً
واحدا

ركيب الواسعة االستعمال
ّ
لتكوين أغلب املصطلحات الجديدة  الفرنسّية واألملانّية خاّصة، طريقة الت

والقديمة، غير أّن الّنحت في العربّية محدود في كثيرٍّ من املصطلحات مثل: الالمحدود، والالسلكي، والالودي، 

 (.302، ص2001... الخ )علي عراق: 

حت: .2
 
  أنواع الن

سبة:  -
 
اني منها، وهي ثالنحت الن

ّ
بات اإلضافّية تكون للجزء الث

ّ
سبة للمرك

ّ
 ثة أنواع:إّن الن

  :ل وع األو 
 
ثومّي.الن

ْ
ل
ُ
ريٌّ وك

ْ
نية؛ كأبي بكر وأّم كلثوم، فُيقال: َبك

ُ
 أن تكون اإلضافة فيه ك

 :اني
 
ع الث  بالغلبة؛ كابن عّباس وابن الّزبير، فُيقال: وَعّباس ّي وُزبيرّي. النو 

ً
 أن يكون األّول علما

-  
َ
كّنى بالوضع، وعلمّية الَعل

ُ
بة.والفرق بينهما أن علمّية امل

َ
ل
َ
 م الغالب بالغ

 :الث
 
وع الث

 
ش  الن

ْ
ْيس، فُينسب إلى الجزء األّول منه ما لم ُيخ

َ
ْيس وامرئ الق

َ
ما ِسوى هذين، مثل: عبد الق

بس، فُيقال: َعْبدّي وِاْمُرِئّي، أو َمَرِئي 
َّ
اني؛ كعبد األشهل -بفتح أّوله وثانيه–الل

ّ
سب إلى الث

ُ
ْبٌس ن

َ
، فإن خيف ل
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ْبس )اآللوس ّي: وعبد مناف، فقد قال
َ
هلّي ومنافّي، ولم يقولوا: َعْبدّي، وجميع ما ُبدئ بـ )َعْبد( فيه ل

ْ
ش

َ
وا فيهما: أ

 (.33، ص1988

-  
ّ
  وشذ

ّ
ب املزجي؛ أي كما شذ

ّ
 في املرك

ّ
 إليه، كما شذ

ً
 من جزءي اإلضافّي منسوبا

ً
ل(، أي منحوتا

َ
ْعل

َ
بناء )ف

ب املزجي، فقالوا: َحْضَرم
ّ
ل( في املرك

َ
ْعل

َ
ْيَملّي، بناء)ف

َ
سبة إلى )َحْضَرَمْوت(. واملحفوظ من ذلك: ت

ّ
ي في الن

ما 
ّ
ْيس، وعبد شمس، وإن

َ
ْيس، وعبد الق

َ
ت، وعبد الّدار، وامرئ الق

ّ
ْيم الال

َ
س ّي، وَعْبقس ّي؛ في ت

َ
وَعْبَدرّي، وَمْرق

َعبْ 
َ
ْعَبس أو ت

َ
ق
َ
م، وت

َ
َعْبش

َ
ْبس، واشتّقوا منها األفعال: ت

َّ
 من الل

ً
علوا ذلك ِفرارا

َ
س، وهكذا البواقي )اآللوس ّي: ف

َ
ق

 (.34، ص1988

  خاّصا، وهي الّرموز املستعملة 
ً
ومن غرائب الّنحت أن جعلوا للكتابة العربية أو الخط العربي نوعا

 الختصار الكلمات أو الجُمل، مثل: الخ، اه، ثنا، ص، ش، مص، شا .

ملضمونها، فأمثلة الحالة األولى:  وهو ما ُينحت من الجملة داللة على منطوقها، وتحديدانحت الفعل:  -

بأبأ أي قال بأبي أنت، وجعفل أي قال جعلت فداك، وبسمل ؛ أي قال: باسم هللا، وَسْبحل أي قال سبحان 

ار، وتنضوي الحالتان تحت وزن 
َ
ر أي َبَعث وأث

َ
انية: َبْعث

ّ
هللا، وَدْمَعَز أي قال أدام هللا عّزك. وأمثلة الحالة الث

جّرد. ونحت فعلّي من جملة وذلك بصياغة فعل رباعّي منها على وزن "فعلل"؛ نحو: حولق الفعل الّرباعي امل

 باهلل.
ّ

 إذا قال: ال حول والقّوة إال

مود من جلد وجمد، وَحبقر من حّب نحت االسم:  -
ْ
 بين معانيهما، نحو: ُجل

ً
وهو ما ُينحت من اسمين جامعا

 ّمان، والحزرمة من الحزم والّرأي.وقّر، وعقابيل من عقبة وعلة، وحبرمان من حّب الرّ 

وهو ما ُينحت من كلمتين للّداللة على صفة، بمعناهما أو أشّد منهما، نحو ضبطر من نحت وصفي:  -

، ترزي: دتالّضبط والّضبر، وصلدم من الّصلد والّصدم، وصهصلق من الّصهيل والّصلق )فؤاد حنا 

 (.358، 357ص

ل في بعض حروف املعاني، كما ذهب ابن جّني إلى نحت "كأّن" وجعل بعضهم الّنحت الحرفّي، وهو املؤّو  -

، 1959الّسامّرائي: من الكاف و"أّن"، و"لكّن" من ال والكاف وأّن، و"ليس" من ال و"أيس" )إبراهيم 

 (.287ص6ج

    
ّ

ذي يهّم من هذه األنواع في الّتوليد هو الّنحت الفعلّي واالسمّي، بل إّن بعضهم أنكر الّنحت إال
ّ
في  وال

خذ لألفعال ال لألسماء؛ أي إّنهم كانوا يقولون: سبحل فالن وحوقل، ولم 
ّ
ت
ُ
األفعال؛ إذ يقول: "إّن الّنحت ا

يقولوا في العادة: اعتاد فالن الّسبحلة والحوقلة، فاملصدر لم يكن مرادا في استعمالهم الّنحت" )مصطفى 

 (.88جواد: ص

ة:  .3 غوي 
 
حت واملجامع الل

 
 الن

دياق )تلقد كان أحم   
ّ
م( أّول من دعا العلماء واملْعربين إلى استعمال الّنحت في توليد 1887د فارس الش

  (.19، ص1990األلفاظ للّتعبير عن مستحدثات الحضارة وُمخترعات العصر )محّمد حسن عبد العزيز: 
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يجوز أن تقول في وقد أثار القضية علي الجارم في املجمع العربي الّسوري، بطرحه لسؤالٍّ كان نّصه: أال    

فين؟ (Eléctromagnet)ُمرادف كلمة 
ّ
 على املؤل

ً
ْهرباء( و)ِمغناطيس( تيسيرا

َ
 من كلمتي )ك

ً
ْهراِطيس(، نحتا

َ
؛ )ك

ويلة 
ّ
 من مزايا العربّية في نحت األلفاظ الط

ً
غوّيين في املجلس، فمنهم من عّده مزية

ّ
فتباين موقف الل

غوّي 
ّ
الكبير عبد القادر املغربي، وقد منعه البعض اآلخر بحّجة أّن ما  واملصطلحات العلمّية، ومن أبرزهم الل

ذي ال ُيقاس عليه، بل يعتمد في ذلك على الّسماع وحده، وهذا 
ّ
 ال

ّ
اذ

ّ
ورد في العربّية قليل، فهو في حكم الش

يخ اإلسكندرّي فقد هّدد باالنسحاب من الجلسة إن أقّر الحاضرون مبدأ النّ 
ّ
حت، رأي حسين والي، وأّما الش

غة، وقال بالّسماع أيضا )محّمد حسن عبد العزيز: 
ّ
 ألوضاع الل

ً
 (. 45، ص1990ألّن فيه قلبا

 في حّق أحد األطراف، ثّم عاد    
ٌ
ي فيه حّتى تنضج الفكرة، وحّتى ال يكون في القرار إجحاف

ّ
وقد آثروا الّتأن

جمُع بعد ذلك إلى بحث املوضوع بعد أن مّحص القول فيه، فخرج بت
َ
 قريرٍّ جاء فيه:امل

الّنحت ضرٌب من االختصار، وهو أخذ كلمة من كلمتين فأكثر، وقد نحتْت العرُب قديما على منهاج  -

ماسّية في األسماء، فقالوا َبْسمل وَدْمَعز.
ُ
 األفعال الّرباعية في األفعال، والخ

 ُيؤخذ من الّنحت الكلمة املتقّدمة. -

 من حروف لفظ ال يجب في الّنحت األخذ من كّل كلمة من امل -
ٌ
نحوت منه، فإّن )َدْمَعز( لم يؤخذ فيها حرف

 الجاللة.

 ال يجب أن تؤخذ الكلمة األولى بتمامها. -

َنة( ساكنة، وهي في املنحوت منه  -
َ
ك

ْ
يَن في )َمش

ّ
حافظة على حركات الحروف وسكناتها، فإّن الش

ُ
ال يجب امل

 متحّركة، ألّنها من )ما شاء هللا كان(.

ه البّد منه، ولذا حظي من قال ترتيب الحروف في ال -
ّ
كلمات املنحوتة محمل خالف، فبعضهم يرى أن

لة(، وقيل إّن الّصواب )الَجْعفدة( ألّنها من )جعلت فداك(، وبعضهم يرى أن ال ضرورة لذلك، ويكون 
َ
)الَجْعف

رتيب تقنيا فقط.
ّ
 عدم الت

س ي من )َعْبد  -
َ
ب اإلضافي، فقالوا: َعْبق

ّ
رك

ُ
َحَت العرُب من امل

َ
 واحدة في األخذ ن

ً
قيس(، ولم يلتزموا فيه طريقة

من كلمتين، فقالوا: دريخي من )دار البطيخ(، وسقزني من )سوق مازن(، ورسعني من )رأس عين(، وَبْهشمي في 

 )بني هاشم(.

غة بأّن الّنحت سماعي، فيوقف على ما ُسِمع، وليس لنا أن ننحت كلمات  -
ّ
يرى املتقّدمون من أئّمة الل

 أللفاظٍّ لم تعرفها العرب، فال تدخل في لغتهم )محّمد حسن عبد جديدة، ولع
ً
ّل هذا لكون الّنحت اختراعا

 (. 47، ص1990العزيز: 

لّحة ألى الّتعبير عن معانيها بألفاظٍّ عربّية    
ُ
وانتهى الّتقرير بالقول بجواز الّنحت في العلوم والفنون للحاجة امل

 موجزة.
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جنة نماذج لكل   
ّ
ل املاء وقد قّدمت الل

ّ
مأ من حل

ْ
بيعة باملجمع، ومنها: َحل

ّ
ماتٍّ من وضع لجنة الكيمياء والط

(To Hydrolise) وَبْرمائي من بّر وماء ،(Auphotric) َروي من شبه غروي
َ
ر من نزع (Colloid)، وِشْبغ

َ
ل
ْ
ك
َ
، ول

   .(Dechlorination)الكلور 

جنة لم تنجح في استخالص قواعد أو ضوابط    
ّ
تي قّدمْتها لجنة ولكن هذه الل

ّ
للّنحت، بل إّن األمثلة ال

 للعلماء املعنّيين باملصطلح العلمي لذا جاءت بعض األلفاظ ثقيلة في 
ً
بيعة والكيمياء لم تكن مقنعة

ّ
الط

تي يمّجها 
ّ
َروي( ال

َ
ل لذلك بكلمة )ِشْبغ

ّ
األذن، ولقد رأى محّمد كامل حسين ضرورة تقريبها مباشرة، ومث

وق، وهي أثقل من
ّ
 (.48، ص1990( )محّمد حسن عبد العزيز: Colloidالكلمة العربّية )كلويد  الذ

قترحات اآلتية:1957وفي عام    
ُ
 في مؤتمر املجمع، ضّمنه امل

ً
 م أعّد رمسيس جرجس بحثا

 في ُمقابل كّل كلمة عربّية. -
ً
 واحدة

ً
 يلزم أن تكون املصطلحات العلمّية كلمة

نَح  -
ُ
 عربّية من تعريفها.إذا لم يتيّسر وجود كلمة عربّية ت

ٌ
 ت كلمة

 (.49، ص1990ُيصّرح باستعمال الّنحت إليجاد مصطلحات العلوم )محّمد حسن عبد العزيز:  -

ّبّية، ومن ذلك مئات من هذه املصطلحات تنتهي بـ    
ّ
 للّنحت في املصطلحات الط

ً
؛ (ectomy-)ثّم قّدم أمثلة

كم
ُ
انية، فُيقال: ويقصد به االستئصال، فُتنحت من استأصل )صل(، وت

ّ
لة( من الكلمة الث

َ
ْعل

َ
ل صيغة )ف

وزة، لُتقابل مصطلح 
ّ
َوز من استئصال الل

ْ
 . (Tonsillectomy)َصل

ستهَجنة وغير    
ُ
هابي، ورّد عّدة مصطلحات علمّية، ونسبها إلى املصطلحات امل

ّ
ولكن خالفه مصطفى الش

 من م
ً
 من املقبولة، منها: )املسجنيات( أو )املسجناحيات(، بدال

ً
فيات( بدال

ْ
ْضُرن

ُ
ستقيمات األجنحة، و)غ

غضروفيات الّزعانف، ودعا إلى اإلبقاء عليها كما هي، حّتى وإن كانتا كلمتين في ُمقابل كلمة أجنبّية واحدة، 

 بأكثر من كلمةٍّ أجنبّية 
ّ

ْقَل كلمةٍّ عربّيةٍّ واحدةٍّ إال
َ
ألّن األعاجم أيضا ال يستطيعون في كثيرٍّ من األحيان ن

 (. 51، ص1990حسن عبد العزيز:  )محّمد

 األمر عند هذا الحّد بل لوحظ اختالف املجمعّيين حّتى في تحديد مفهوم الّنحت ومصطلحه،    
ْ
ولم يقف

 من املصطلح األجنبي 
ً
، منهم عبد الّصبور شاهين، (Hopology)فاصطلح عليه بعضهم بـ )االختصار(، موازاة

ركيب 
ّ
مة  (،USAاإلضافي )الواليات املّتحدة األمريكّية( إلى )و.م.أ ومن األمثلة على ذلك اختصار الت

ّ
ومنظ

غوي  (UNESCO)اليونيسكو 
ّ
 من ُضروب االختصار واالقتصاد الل

ً
... الخ. وقد اعتبره إبراهيم أنيس ضربا

غة العر 
ّ
 بطبيعتها، وبآراء هذا األخير زال إشكال استعمال الّنحت في الل

ً
غات جميعا

ّ
ذي تميل إليه الل

ّ
 بّية.ال

ْزجي، ألّن الّنحَت ضرٌب من ضروب االختصار، أّما    
َ
ركيب امل

ّ
غوّيين من مّيز بين الّنحت والت

ّ
وهناك من الل

عتبر 
ُ
ْزع حرفٍّ من حروفها، وبالّتالي ال ت

َ
ْزجي فليس كذلك، بل هو دمج كلمتين في كلمة واحدة دون ن

َ
ركيب امل

ّ
الت

 داخلة في باب الّنحت، بل هي
ً
 كثيرة

ً
ْزجي، نحو: َبْرمائي )بر وماء(، السلكي )ال وسلكي( ...  ألفاظا

َ
ركيب امل

ّ
من الت

ركيب املزجي عامالن مهّمان لوضع املصطلحات 
ّ
ه ال يختلف اثنان في كون الّنْحت والت

ّ
الخ. ومع ذلك فإن

راث العربي، 
ّ
 عديدة في الت

ٌ
ْزجي له أمثلة

َ
ركيب امل

ّ
 فيالعلمّية، ومن جهة أخرى فإّن الت

ً
العصر  خصوصا

ستعملت ال الّنافية باسم أو مصدر، مثل: البّد )ال وبّد(، وال ش يء )ال وش يء(، والمباالة )ال 
ُ
الوسيط، فقد ا
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غة العربّية بدمشق استعماَل كثيرٍّ من املصطلحات 
ّ
ومباالة( ... الخ، وعلى ضوء هذه الحقيقة أقّر َمجمع الل

بت على هذا الّنحو، فقيل: ال
ّ
تي ُرك

ّ
 تزاوجي، وال مقلة ... الخ. العلمّية، وال

 أخرى نشأت من َدْمج )ما( املوصولة بما بعدها، من نحو قولهم: ماهية )ما + هي + ية(،    
ٌ
ّمة صورة

َ
وث

تي هي من جرى )ما + جرى( ... الخ، وعلى هذا الّنمط سار بعضهم فقال: املاكشف )ال + ما + 
ّ
وماجريات ال

 (.38، ص1990جي( ... الخ )محّمد حسن عبد العزيز: كشف(، وما فوق بنفسجي )ما + فوق + بنفس

ب املنفّي(.   
ّ
رك

ُ
 وقد أطلق تّمام حّسان واملستشرق ستيكيفتش على هذا الّنوع اسم )امل

حّدد للّنحت ضوابطه العلمّية وطرقه    
ُ
غوّية لم تستطع أن ت

ّ
وما ُيالحظ في هذا الباب أّن املجامَع الل

اله كأداةٍّ مهّمة في توليد املصطلح العلمي، وهذا راجٌع لصعوبة املواضيع األكاديمّية حّتى يتيّسر استعم

غات الحّية من جهةٍّ أخرى، ولعّل ذلك من أبرز 
ّ
غة العربّية من جهة، واستخدامه الواسع في الل

ّ
العلمّية في الل

تي دفعت باملجامع العربّية واملؤّسسات العلمّية لالهتمام بالّنحت، أي دراسته
ّ
غات األسباب ال

ّ
م الّتقابلّية لل

واحق 
ّ
 ,télé+scope، مثل: (Suffixes and Prefixes)األخرى، فهو كثيٌر جّدا العتمادها مبدأ الّسوابق والل

télé+phone, bio+logie .الخ ... 

لم يحظ الّنحت بإجماع املجمعّيين، لقد تمّيز موقف أنصار الّنحت بالجمع بين النظري والّتطبيق، فيقف    

غوّي، ويدعو إلى استعماله في مثال سا
ّ
 للّتوليد الل

ً
طع الحصرّي في صدارة املدافعين عن الّنحت وسيلة

ْبتاريخ" مقابل املصطلح الفرنس ّي "
َ
ويلة، فنحت هو مثال كلمة "ق

ّ
" أي قبل الّتاريخ؛ préhistoireالعبارات الط

(، وقد كان صالح الّدين 89ص ،1985فيقال بحسبه: إنسان قبتاريخي، وآثار قبتاريخّية )ساطع الحصري: 

ه كان متخّصصا في الكيمياء، 
ّ
غوّي، خاّصة إذا علمنا أن

ّ
الكواكبي مكثارا في استعمال آلية الّنحت في الّتوليد الل

ي )خّل وإماهة(، وَحْمضئيل من حامض الكحول، 
ّ
َمهة من تحليل خل

ْ
ل
َ
فنحت كثيرا من املصطلحات؛ مثل: خ

 الّنحت وَحْمضئيد من حامض ألديهيد، وأ
ُ
رت فيها شروط

َّ
ّما عبد هللا أمين فيرى أّن الكلمة املنحوتة التي توف

 على القاعدة التي وضعها املازني وتابعه عليها الفارس ي ثم ابن جني وهي: "ما قيس على كالم العرب 
ٌ
"هي عربية

من األنحاء (. وُيضيف أن "الكلمة املنحوتة على نحوٍّ 446، ص2000فهو من كالمهم" )عبد هللا أمين: 

، فإنها قد ُوِضعت 
ً
 أصيال

ً
ويا

َ
 لغ

ً
السابقة هي خيٌر من استعارة كلمة أعجمية بمعناها، ألنها وإن لم توَضع وضعا

 لقواعده في الّنحت فقد اقترح لبعض املركبات 446، ص2000" )عبد هللا أمين: عربية.على أسسٍّ 
ً
(. وتطبيقا

ْحم اإلضافية أربَع كلمات لُيصار إلى ترجيِح بعضه
َ
ر،  السكر:ا، فاقترح ِلف

َ
ْحك

َ
ْحسك وف

َ
ر وف

َ
ْسك

َ
ْحَمس وف

َ
ف

َبر. وِلسُم  الحبر:ولقلم 
ْ
ل
َ
َحب وق

ْ
َمح وقْمَبر وقل

ْ
ل
َ
ر:ق

ْ
أ
َ
ف. وكتب آخرون في هذه  الف ر وَسمَّ

َ
ر وَسْمأ

َ
ر وَسْفأ

َ
َسْمف

لفاظ العربية(، وهو في كتابه )الفلسفة اللغوية واأل القضية توّسعا واستعماال وتطبيقا؛ أمثال جرجي زيدان

يذهب إلى وقوع النحت في األفعال واألدوات أيضا، وعبد القادر املغربي في كتابه )االشتقاق والتعريب(، 

 ومصطفى صادق الرافعي في كتابه )تاريخ آداب العرب( وغيرهم.

ل   
ُ
اك

َ
ل( من تش

ُ
َداك

َ
فو معجم الرياضيات املعاصرة، فَنحُتوا )ت َحتوا  وقد أفاد من الّنحت مصّنِ

َ
داخلي، ون

ل(. 
ُ
َصاك

َ
ل(، وملصطلح )هيومورفزم(: )ت

ُ
اك

َ
ذ
َ
ل(، وملصطلح )أوتومورفيزم(: )ت

ُ
ماك

َ
ملصطلِح )إيزومورفزم(: )ت
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بوا على منحوتاتهم بقولهم: "ونكون بذلك قد جرينا مع الزمالء في قسم الكيمياء في جامعة دمشق حيث  وعقَّ

ل( املصطلح )ايزومورف
ُ
َماك

َ
 (.7، ص1983زم(" )صالح أحمد وآخرون: اختاروا كلمة )ت

طة املجمع بعد أن ذهب    
ُ
وُيعّد األب أنستاس ماري الكرملي مّمن عارضوا الّنحت، وقال في اعتراضه على خ

معظُم أعضائه إلى قبول الّنحت في هذا العصر: "ال أرى حاجة إلى الّنحت، ألّن علماء العصر العباس ي مع كل 

 عن أن العرب لم تنحت إال األلفاظ احتياجاتهم إلى ألفاظ جدي
ً
 علمية، هذا فضال

ً
 واحدة

ً
دة لم ينحتوا كلمة

 للّنحت، وأما التي ال يكثر ترددها على ألسنتهم، فكان ذلك 
ً
دها على ألسنتهم، فكان ذلك سببا التي يكثُر تردُّ

 للنحت، وأما التي ال يكثر ترددها على ألسنتهم فلم يحكموا بنحتها")مصطفى جوا
ً
(، 88، ص1955د: سببا

 في االسم بإضاعة ش يء من 
ُ
 بأنه "ال يصح التفريط

ً
 ُمْعتال

ً
وتابعه على هذا الدكتور مصطفى جواد متعلال

ا ُيْبعد االسم عن أصله )مصطفى  ْفَسِجْسمي( ممَّ ْفَسجي( في النفس ي الجسمي، أو )النَّ أحرفه، كأن يقال: )النَّ

الشهابي بمعارضِته النحَت في استصدار قرارٍّ من مجمع  ونجح املجمعي مصطفى(. 89، 88، ص1955جواد: 

 من 
ً
ْسَجَناِحيات بدال

ُ
ات أو امل ْسَجنيَّ

ُ
القاهرة" بأن ال مجاَل للّنحت وال للتركيِب وال حاجة إليهما، فامل

طانات املستهجنة  ات الزعانف، وأشباه هذه الرَّ ْضُروفيَّ
ُ
 من غ

ً
ات بدال ْضُر ُعْنفيَّ

ُ
التي مستقيمات األجنحة، وغ

 عن التراكيب 
ّ
ذ

ُ
ش

َ
، وكلمتان هنا أصلُح بكثيرٍّ من كلمةٍّ نابية ت

َ
 إليها البتة

َ
جا إليها بعُض املؤلفين ال حاجة

ْ
َيل

هابي: 
ّ
(. بينما يرى أمين الخولي أّن الّنحت خارج 157، ص1955العربية وَيْسَتغلق فيها املعنى.")مصطفى الش

، 1985بزيادة ذاتّية نابعة من ذاتها وكيانها )أسعد علّي:  عن خصائص العربّية، وأّن نماء العربّية يكون 

(. وممن عارض هذا اللوَن من االشتقاق املستشرُق )هنري فليش( الذي أنكر وجوَد النحت والعمَل 125ص

ها غيَر قادرة على وْضع الكلمات املنحوتة بصورة سوية، وال 
ُ
به في اللغة العربية وقال: "إن نظام العربية يجعل

ْحوير يمكن ها كذلك َوْضُع سوابق ولواحق جديدة، ذلك أن طريقَتها األساسية في ابتكار املفردات هي التَّ

(. بينما يرى أحمد اإلسكندرّي أّن الّنحت وسيلة لالختزال 76، ص1993)محّمد املنجي الّصيادي: الداخلي 

غوّي.
ّ
غوّي، وليست للّتوليد الل

ّ
 الل

 هؤالء العارضين   -
ُ
ظ أكثَر منها باإلنكار. فلم يكن رائد هؤالء لكن تبقى مواقف سم بالتحفُّ

َّ
ت
َ
تها ت في غالبيَّ

ة بل التوجيُه إلى  ردَّ -السماناملعّرِبين من العلميين كالشهابي ووجيه  والسيما-املعترضين هذه الظاهرة كليَّ

 األثِر إذا ما قيست باألد
َ
 صغيرة

ً
وات السائدة من حسن استخدامها كأداِة توليدٍّ لغوي، وإن كانت "أداة

عى من أنها من أكبِر الوسائل 48اشتقاقٍّ وتضمينٍّ وتعريب)] مها  املقضية[("؛ وليس كما ُيدَّ إلى نمّو اللغة وتقدُّ

 (.89ص، 1998)ممدوح محّمد خسارة: 

 املصادر واملراجع: -

 القرآن الكريم. -

ين وإبراهيم األبياري، الهيئة املصرّية ، اعتنى به أحمد أمين وأحمد الزّ ديوان حافظ إبراهيم(: 1987إبراهيم، حافظ ) -

 .3العاّمة للكتاب، القاهرة: ط
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، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، جمهرة اللغة(: 1987ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن األزدي ) -

  .1بيروت، ط

غة(: 1979ابن فارس، أبو الحسين أحمد ابن فارس القزويني ) -
 
تحقيق: عبد الّسالم محمد هارون،  ،معجم مقاييس الل

 دار الفكر، بيروت.

غة العربية ومسائلها وسنن العرب في (: 1997ابن فارس، أبو الحسين أحمد ابن فارس القزويني ) -
 
احبي في فقه الل الص 

 .1، منشورات محّمد علي بيضون، طكالمها

ياضيات املعاصرة(: 1983أحمد، صالح، وآخرون ) -  سالة، بيروت.، مؤّسسة الرّ معجم الر 

، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء معجم تهذيب اللغة(: 2001محمد بن أحمد بن األزهري ) أبو منصور األزهري،  -

 .1التراث العربي، بيروت، ط

حت وبيان حقيقته ونبذة من قواعده(: 1988اآللوس ي، محمود شكري ) -
 
، تحقيق: محّمد بهجت األثري، كتاب الن

 مي العربي الّسوري، دمشق. منشورات املجمع العل

 . 2، مكتبة الخانجي، القاهرة، طاالشتقاق(: 2000أمين، عبد هللا ) -

ة وقضاياها الر اهنة(: 1995بلعيد، صالح ) - ة آلياتها األساسي  غة العربي 
 
 ، ديوان املطبوعات الجامعّية، الجزائر.الل

ة(: 1995بلعيد، صالح ) - غة العربي 
 
 ات الجامعّية، الجزائر.، ديوان املطبوعفي قضايا الل

 ، دار الكتب العلمّية، بيروت.االشتقاق ترزي، فؤاد حنا )دت(، -

ة((: 1983الجميعّي، عبد املنعم الّدسوقّي ) - ة )دراسة تاريخي   ، الهيئة العاّمة للكتاب، بيروت.مجمع اللغة العربي 

ة في العراق(: 1955جواد، مصطفى ) - غوي 
 
 يا، جامعة الّدول العربّية. القاهرة. ، معهد الّدراسات العلاملباحث الل

ة(: 1985الحصرّي، أبو خلدون ساطع ) - غة واألدب وعالقتهما بالقومي 
 
، مركز دراسات الوحدة العربّية، بيروت، في الل

 لبنان.

، تحـقيق: حسين بن عبد هللا شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم(: 1999الحميرى، نشوان بن سعيد اليمني ) -

  .1ري وآخرون، دار الفكر املعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، طالعم

حتي  وأثره في وضع املصطلحات(: 1998خسارة، ممدوح محّمد ) -
 
راث العربّي، عاالشتقاق الن

ّ
ة الت

ّ
 ، دمشق.72-71، مجل

 وحديثا(: 1988الخوري، شحادة ) -
ً
رجمة قديما

 
 .1، دار املعارف، القاهرة، طالت

ة(: 1959يم )الّسامّرائي، إبراه - ركيب والبناء في العربي 
 
ة املجمع العلمّي العراقّي، عالت

ّ
 . 06، مجل

رحمن بن أبي بكر ) -
ّ
غة وأنواعها(: 1998الّسيوطي، جالل الّدين عبد ال

 
، تحقيق: فؤاد علي منصور، املزهر في علوم الل

 .1دار الكتب العلمّية، بيروت، ط

هابي، مصطفى ) -
ّ
ةاملصطلحات العلم(: 1975الش غة العربي 

 
ة في الل  . 2، مطبوعات املجمع العلمي العربي، دمشق، طي 

غة(: 1960الّصالح، صبحي إبراهيم ) -
 
 .1، دار العلم للماليين، بيروت، طدراسات في فقه الل

 (: الّتعريب وتنسيقه في الوطن العربّي، مركز دراسات الوحدة العربّية، بيروت، لبنان،1993الّصيادي، محّمد املنجي ) -

 .5ط

ة((: 1976ظاظا، حسن ) - غة العربي 
 
شر، بيروت. كالم العرب )من قضايا الل

ّ
باعة والن

ّ
 ، دار الّنهضة العربّية للط
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ة(: 1990عبد العزيز، محّمد حسن ) - غة العربي 
 
حت في الل

 
 ، دار الفكر العربي، بيروت.الن

د(: 2001) علىعراق،  - غة العربّية، عنحو مصطلح عربي موح 
ّ
ة الل

ّ
غة العربّية، 4، مجل

ّ
، منشورات املجلس األعلى لل

 الجزائر.

روق الّدولّية، القاهرة، طاملعجم الوسيط(: 2004عطية، شعبان عبد العاطي وآخرون ) -
ّ
 .4، دار الش

ة للعاليلي(: 1985علّي، أسعد ) - غوي 
 
مة الل شر، دمشق، طتهذيب املقد 

ّ
باعة والن

ّ
 .3، دار الّسؤال للط

، تحقيق د. مهدي املخزومي و د. إبراهيم السامرائي، دار الرشيد معجم العين(: 1980د )الفراهيدي، الخليل بن أحم -

 ببغداد، بغداد.

ة(: 1995كحيل، بشير ) -  ، ديوان املطبوعات الجامعّية، الجزائر.مباحث لغوي 

 برى، القاهرة.، املكتبة الّتجارّية الكجواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب(: 1969الهاشمي، أحمد إبراهيم ) -

ة وخصائصها(: 1982يعقوب، إميل بديع ) - غة العربي 
 
 .1، دار العلم للماليين، بيروت، طفقه الل
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 اللغة العربية من التعليم التقليدي الى التعليم االلكتروني )حوسبة اللغة(

The Arabic language from traditional education to e-learning (language computing) 

 مدرس مساعد: عبد الحميد هايس مطر درويش الدليمي

 جامعه األنبار/ كلية الزراعة

 العراق قسم العلوم االساسية

 University, City / state 

 امللخص:

 فكرةٍّ جديدة والبحث عليها هو "التعليم اإللكتروني" كحل أساس ي لتطوير املستوى 
ُ
هو مناقشة

به إلى أرقى املستويات ليواكب التطور التكنولوجي و العمل  والسمو لغة العربية والعالم العربي التعليمي في ال

على تحديد وجهة الجيل القادم نحو مجتمع ناجح فعال. وزيادة وعي املجتمع بمؤسساته وحكوماته ووسائطه 

وما هي التحديات التي ألهمية هذا التعليم كتحد تكنولوجي معاصر. ودراسة موضوع التعليم االلكتروني 

 يواجه تطبيقه في تعليم اللغة العربية والعالم العربي

-5الرقمي  العصر-4املعلومات  ثورة-3العربية  اللغة-2التعليم االلكتروني  1الكلمات املفتاحية: 

 اللغوية. البرمجة

Abstract: 

It is discussing and researching a new idea which is "e-learning" as a basic solution to develop 

the educational level in the Arabic language and the Arab world and elevate it to the highest 

levels to keep pace with technological development and work to define the direction of the 

next generation towards a successful and effective society. And increase the community’s 

awareness of its institutions, governments and media of the importance of this education as a 

contemporary technological challenge. And the study of the subject of e-learning and what are 

the challenges facing its application in teaching the Arabic language and the Arab world  

The Keys : E-Learning 2- Arabic Language 3- Information Revolution 4- Digital 

 مقدمة:

إن عالم اليوم تحول إلى قرية صغيرة حيث أدت عملية التزاوج بين ثورة االتصاالت وثورة   :املدخل 

لى عمليات االتصال بين الثقافات املختلفة. وفي العصر الحالي والذي يسمى بالعصر الرقمي املعلومات إ

 على املدرسة اإللكترونية والتي تعتمد على التقنية الحديثة من أجهزة 
ً
سوف يصبح بإذن هللا التعليم معتمدا

ء بالصور والصوت حاسب وشبكات داخلية وشبكات اإلنترنت. ويمكن القول إن عالم اليوم هو عالم ملي

 املتعددة.عبر الوسائط التقنية 
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 كيفية تلقي      
ً
وأصبحت املعرفة ليست فقط عملية نقل املعلومات من املعلم إلى الطالب بل أيضا

فالتعليم اإللكتروني يمكن الطالب من تحمل مسؤولية أكبر في  الذهنية.الطالب لهذه املعرفة من الناحية 

 العملية التعليمية عن طري
ً
 بدال

ً
ق االستكشاف والتعبير والتجربة فتتغير األدوار حيث يصبح الطالب متعلما

 من 
ً
 بدال

ً
ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم البد للطالب اللغة العربية  خبير. فيمن متلق واملعلم موجها

بي يعتمد أساليب أن يسأل نفسه أين موقعه بين هذه الثورات العلمية والصناعية، فما زال العالم العر 

التدريس التقليدية التي ال تتوافق مع الحياة العصرية وتفكير الطالب واملعلم في عصر التكنولوجيا 

 .(1)والتطور 

كما أن التعليم التقليدي في الوقت الراهن لم يعِط الجديَد للمحتوى التعليمي لألجيال ألنه وحده ال 

آليات  إلى تطبيقلذا وجدت أن التوجه  والعشرين.احد يستطيع مواكبة الفكر العصري لطالب القرن الو 

َدة للتعليم التقليدي كالتعليم اإللكتروني لها القدرة على تحسين 
َ
متميز هو  ودعم وبناء جيلتعليمية ُمسان

 في 
ً
 مناسبا

ً
من أهم التحديات التي يجب علينا العمل عليها. ولذلك يجب أن نأخذ التعليم اإللكتروني موقعا

القول إن التعليم اإللكتروني أدوات يحتاجها املعلم  التربوي. وأستطيعألساسية في حركة اإلصالح الخطوط ا

 .(2)واملتعلم في رحلة البحث واملعرفة والتطبيق

هذه املدونة مسخرة للحديث عن تطوير تعليم اللغة العربية وتطوير تقنيات اللغة العربية وتطوير 

في لغة عربية عاملية حاوية للغات األخرى وهي اللغة املوسعة فاللغة  التعريب وتطوير دمج اللغات األخرى 

تنقسم إلى الفصحى والفصيحة واللهجات والعامية واملوسعة الحاوية للغات األجنبية. اللغة العربية املوسعة 

فصحى فيها من لغات العالم لتصبح لغة صالحة ان تكون عاملية. دون الخلل باللغة ال أدمجهي التي تشمل ما 

 .(3)االم

ه عصر العوملة، وهيمنة األقوياء على الضعفاء، وهو عصر  ز العصر الذي نعيش فيه أنَّ  ما يمّيِ
لعلَّ أهمَّ

ه عصر التغيرات السريعة، سرعة البرق، وهو عصر  املعلوماتية املعتمدة على التقانة والعلم، كذلك فإنَّ

خالقية، وفي ضوء كل هذا يبرز سؤال مهم يطرح نفسه السيطرة املادية وانحسار القيم املعنوية، وربما األ 

 علينا نحن العرب، مفاده أين موقع لغتنا العربية في ضوء هذا العصر العوملي؟ 

لو نظرنا في الواقع التقني للغة العربية، سنالحظ أنَّ اللغة العربية ال تستخدم في الصناعة البرمجية، 

، وكذلك سنالحظ 
ً
عة محليا  بسبب حتى تلك املصنَّ

ً
 شديدا

ً
أن صناعة البرمجيات العربية تعاني ضعفا

اعتمادها على الحلول الجاهزة، وهذا ما يسهم في ضعف تطور البرمجيات بأدوات تدعم اللغة العربية، وربما 

ر يعود إلى جملة من الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تمر بها  كان السبب وراء هذا التأخُّ

 . (4)عربية، إضافة إلى التخلف وعدم القدرة على مسايرة سرعة التغيرات والتطورات في هذا املجالمنطقتنا ال

ما إلى الجمود الفكري لدى  ومن هنا يمكننا القول إنَّ املشكلة ال تعود إلى اللغة العربية بحد ذاتها، وإنَّ

ل للتطوير 
ّ
ومسايرة العصر، فاللغة هي الرمز كثير من القيمين عليها، وإلى ضعف فكرة االنتماء الذي يشك

رة عن كيانها وشخصيتها وهويتها.   األهم لألمة واملعّبِ
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 ال سيما 
ً
إنَّ الخطر املؤثر في اللغة العربية في عصرنا يأتي من تهميشها لصالح اللغات املسيطرة عامليا

تي الحديثة ، على أن ال يكون اللغة اإلنكليزية، من هنا البد من إدخال اللغة العربية في نظم التواصل املعلوا

 للتخلص من عقدة نعت اللغة العربية بالبداوة والتخلف والعجز عن مواكبة العصر، 
ً
هذا اإلجراء سطحيا

وتطوير وسائل تعليمها وتعلمها، وامليل إلى التعريب والتخلص من عقدة أن جامعاتنا إذا أرادت مواكبة 

، وهنا نشير إلى أنَّ العناية بالعربية وتعريبها (5)لة للتواصلالعصر عليها أن تعتمد اللغة اإلنكليزية وسي

 وإدخالها في املجال التكنولوجي الرقمي، ال يعني التعصب ورفض اللغات األخرى، فال شك 
ً
وتطويرها تقنيا

ية أننا اآلن بتنا في عصر الثقافة اإلنسانية، واملعرفة تطلب في أي لغة كانت، ولكن ذلك يعني الدفاع عن العرب

، ومن هنا نقول: إنَّ معرفة املشكالت التي تعاني منها اللغة العربية 
ً
 وعربيا

ً
والدعوة ألن تأخذ مكانها عامليا

ضرورة في سبيل تطويرها في عصر العوملة، ولعل من أهم تلك املشكالت نقص الدراسات العلمية التي تتناول 

ائق تعليمها، وكذلك النقص في استخدام تيسر تعلمها وتعليمها، ونقص في الكشف عن فعالية بعض طر 

 . (6)التقنيات التربوية

وفي سبيل مواجهة كل تلك التحديات ال ُبدَّ من تعزيز االنتماء إليها، فالحفاظ عليها هو حفاظ على 

الهوية، وهو واجب مقدس، ال ينفي االنفتاح على الثقافات األخرى، وكذلك البد من زيادة املحتوى الرقمي 

كة، إذ إن ذاك املحتوى كما تشير بعض الدراسات ال يتعدى الواحد باملئة على صفحات الويب على الشاب

العاملية، ولذلك البد من زيادة املحتوى الرقمي على الشابكة بزيادة املواقع التعليمية والثقافية واملكتبات 

العربية فيها، وفي البرمجيات اإللكترونية العربية، إضافة إلى كل ذلك البد من تعريب البرمجيات واستخدام 

 . (7)اإلدارية والحكومية

ال شّك أن كل ذلك يحتاج إلى توحيد املصطلحات العربية املتعلقة باملعلوماتية، وكذلك يتطلب تأهيل 

 فكرةٍّ جديدة والبحث عليها هو 
ُ
الكوادر البشرية بالتقانات املعاصرة املرتبطة بالتأهيل اللغوي ومناقشة

روني" كحل أساس ي لتطوير املستوى التعليمي في اللغة العربية والعالم العربي و السمو به "التعليم اإللكت

إلى أرقى املستويات ليواكب التطور التكنولوجي و العمل على تحديد وجهة الجيل القادم نحو مجتمع ناجح 

ولوجي معاصر. فعال. وزيادة وعي املجتمع بمؤسساته وحكوماته ووسائطه ألهمية هذا التعليم كتحد تكن

ودراسة موضوع التعليم االلكتروني وما هي التحديات التي يواجه تطبيقه في تعليم اللغة العربية والعالم 

العربي .والبد لنا هنا من التشديد على اننا ال نستطيع ان نفصل الحداثة العربية في العصر الحديث عن 

الثقافة العربية وقد اغنى هذان العامالن هذه حداثة العالم الغربي، ألن التفاعل والتبادل من خصائص 

الثقافة. بمعنى ان الحداثة العربية متأثرة الى حد كبير بإنجازات الحداثة الغربية، االمر الذي يبعث على 

 ،
ً
 وثقافيا

ً
 واقتصاديا

ً
القول إن هناك تبعية إبداعية تتزامن مع التبعية العامة التي تعيشها األمة سياسيا

ثا إلى القول إن الحداثة العربية "كالصدى ألصوات بعيدة سواء كانت العالقة بين الصدى لدرجة دفعت باح

 .(8)ومصدره مباشرة أو غير مباشرة
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 : املقدمة واإلشكالية املطروحة

باتت اللغة العربية من اللغات الهاّمة على مستوى العالم، ذلك أّنها تحمل أعظم حضارة، وأعظم رسالةٍّ 

 
ً
 عن أّنها لغة القرآن الكريم، ومن طبيعة العصر، ومن طبيعة البشر، االتصال في ذات الوقت، فضال

م والتعليم، والعمل، وتبادل الثقافات، وغير ذلك فغير العرب 
ّ
والتواصل فيما بينهم، ألهداف التعل

 كحاجتنا نحن للغاتهم، فتعلم اللغات أصبح من ضرورات التواصل االجتما
ً
عي يحتاجون للغة العربية، تماما

 .بين الشعوب

يعد  العصر الراهن عصرا إلكترونيا بكل معاييره، وعصرا مختلفا عمن سبقه من العصور السالفة بما 

يتميز به من موجات الحداثة التي قلبت البشرية رأسا على عقب، وخرج من رحمه قواعد حضارية جديدة، 

حديثة. ويعتبر التعليم أحد القواعد عصفت بكل ما هو تقليدي، ما لم يتطور وفق ما تقتضيه التقنيات ال

املعرفية الذي واجه موجة الحداثة، فوجد نفسه مجبرا على التحلي بشروطها، وارتداء ثوب الرقمنة. فظهر 

التوجه الجديد للتعليم، أو ما أصبح يطلق عليه التعليم اإللكتروني، أو التعلم عن بعد. وهو تقنية جديدة 

مامها جّل التقنيات التقليدية الخاصة بالتعليم، ملا تتمتع به من خصائص غزت العالم بأسره، وأزالت من أ

لعين عليها، وأزالت الحدود الزمنية والجغرافية لتسمح بولوج عالم جديد من املعرفة 
ّ
نالت إعجاب املط

ق وحرية عبر العالم، الركيزة األساسية لعملية التلقي
ّ
. وقد (9)نوالتعليم، تعتبر فيه املعلومة التي تسبح بتدف

سعت العديد من دول العالم، وعلى رأسها أوروبا وأمريكا إلعادة هيكلة دعائم هذا النوع الجديد من التعلم 

وفق ما يقتضيه الوضع الجديد، خاصة اللغة باعتبارها قاعدة رئيسية، ودعامة أساسية لعملية التلقين، 

مواكبة املستجد ات الجديدة املرتبطة أساسا واالتصال. وسعت في هذا اإلطار لتحديث منظومتها اللغوية، و 

بتقنيات حديثة لم تكن موجودة. وفي املقابل لم تدخر هذه الدول جهدا لخلق قنوات جديدة من خالل هذه 

التقنية تسمح لها بترويج لغتها، وعوملتها، معتمدة في ذلك على ضعف اللغات األخرى والصعوبات التي تواجها 

يثة، خاصة التعليم اإللكتروني، الذي يعتبر سفير التقنيات الحديثة عبر العالم. في مواكبة التقنيات الحد

وليست األمة العربية  (.10)فبدأ الخطر يلوح في األفق، وبدأت التحديات تحوم حول الدول املستهدفة بذلك

لعرب مليون نسمة من سكانها واملتكلمين بلغة القران، دون احتساب غير ا ٤٠٠بمنء عن ذلك، فحوالي 

املتكلمين، أصبحوا هدفا أساسيا لحمالت  التهجين اللغوي  معتمدين في ذلك على الصعوبات التي تواجهها 

 .(11)اللغة العربية عن مسايرة تقنيات العصر الحديثة، وفق ما تقرره هذه األخيرة

قى إليها الشك، ال يختلف اثنان في أهمية اللغة العربية، وتميزها عن اللغات األخرى، وهي أهمية ال ير

تستند إلى أسس موضوعية، جعلت منها لغة املعجزات، التي غالبتها مصائب الدهر فلم تغلبها. فاللغة 

العربية تعتبر أقدم اللغات الحية على وجه األرض، و على اختالف بين الباحثين حول عمر هذه اللغة؛ ال 

 في أن العربية التي نستخدمها اليوم أمضت ما يزيد
ً
 -على ألف وستمائة سنة، وقد تكّفل هللا  نجد شكا

إنا نحن بحفظ هذه اللغة حتى يرث هللا األرض ومن عليها، فقال تعالى في منزل تحكيمه ) -سبحانه و تعالى

. و منذ عصور اإلسالم األولى انتشرت العربية  في معظم أرجاء املعمورة  (12)(نزلنا الذكر و إنا له لحافظون 
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 وبلغت ما بلغه اإلسال 
ً
م وارتبطت بحياة املسلمين فأصبحت لغة العلم و األدب والسياسة و الحضارة فضال

 عن كونها لغة الدين والعبادة.

لقد استطاعت اللغة العربية أن تستوعب الحضارات املختلفة : العربية، الفارسية، اليونانية،    

، عاملية، إنسانية الرؤية، وذلك ألول والهندية، املعاصرة لها في ذلك الوقت، و أن تجعل منها حضارة واحدة

 مرة في التاريخ، ففي ظل القرآن الكريم أصبحت اللغة العربية لغة عاملية، واللغة األم لبلدان كثيرة. 

إن أهمية اللغة العربية تنبع من نواحٍّ عدة؛ أهمها: ارتباطها الوثيق بالدين اإلسالمي و القرآن الكريم،    

قرآنا ه اللغة من بين لغات العالم لتكون لغة كتابه العظيم و الرسالة الخاتمة )فقد اصطفى هللا تعالى هذ

.  و من هذا املنطلق ندرك عميق الصلة بين العربية و اإلسالم. كما (13)(عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون 

طالع على كم حضاري و تتيح ملتعلميها اال اذا  املفتاح إلى الثقافة اإلسالمية، ذلك انها تتجلى أهمية العربية في

 ضخما في مختلف الفنون و شتى 
ً
 حضاريا

ً
فت إرثا

ّ
فكري ألمة تربعت على عرش الدنيا عدة قرون، وخل

. وتتجلى أيضا أهمية العربية في أنها من أقوى الروابط و الصالت بين املسلمين، ذلك أن اللغة من (14)العلوم

مة منذ القدم على الحرص على تعليم لغتها و نشرها أهم مقومات الوحدة بين املجتمعات.  وقد دأبت األ 

للراغبين فيها على اختالف أجناسهم و ألوانهم وما زالت، فالعربية لم تعد لغة خاصة بالعرب وحدهم، بل 

أضحت لغة عاملية يطلبها ماليين املسلمين في العالم اليوم الرتباطها بدينهم وثقافتهم اإلسالمية، كما أننا 

تعلم اللغة من غير املسلمين للتواصل مع أهل اللغة من جانب و للتواصل مع التراث العربي نشهد رغبة في 

 . (15)و اإلسالمي من جهة أخرى 

في الحقيقة ال يشوب اللغة العربية أي نقص أو عجز لترقى بنفسها إلى مصاف الحداثة التقنية، وال   

صطالحي. بل على العكس، تتمتع اللغة العربية  ا أي مانع ديني من تطوير إرثها اللغوي واال رهتملك في بذ

بمرونة كبيرة تجعلها صالحة لكل مكان وزمان، وهو موروثها من الدين الذي نزل فيها، عكس الكثير من 

 اللغات األجنبية التي تعاني الجمود، وال تكاد ترتقي بنفسها إال بدفع من لغة أخرى استنسخت أصال منها.

ة العربية مؤهلة أصال لتواكب كل حضارة جديدة، مهما كانت معّقدة نالحظ بداية أن اللغ    

الكبير   ومستجدة، باعتبارها لغة متجددة، ومتفتحة على ما تثيريه العلوم. وهذا ما نالحظه من خالل الكم

علماء الطب والفيزياء والفلك العرب على مر قرون مضت، وفي  بهامن املصطلحات العربية البحتة التي جاد 

وقت الذي كان من الصعب تبني مصطلحات، تحظى بقبول جماهيري، يعطيها شرعية اكتساب صفة ال

فت من جهودها الستيعاب التجديدات املالئمة، وتسخيرها (16)اللغة
ّ
، ومن الواضح أن الدول العربية قد كث

أصبحت عليها لحل املشكالت التنموية التي تعترض سبيل تقدمها وتطورها، بعدما أيقنت باملكانة التي 

التقنيات الحديثة، وإصرار أبناء العروبة على التمسك بكل ما هو حديث ومستحدث من العوملة الحديثة. 

فبدأت في هذا اإلطار تفتح الباب واسعا على تقنية التعليم الرقمي أو ما يعرف بالتعليم عن بعد من خالل 

إلكتروني ، وبرنامج الترجمة اآللية و رقمنة  اختبارات للغة العربية. ورقمنة الكتاب الدراس ي ووضع معجم

بصمة الصوت وهو معجم سيوضع على الشبكة العنكبوتية مجانا ويكون عربي وإنجليزي وفرنس ي، وهذه 

املشاريع تتم بمشاركة خبراء عرب وأجانب وتجري على قدم وساق . هذه املشاريع تقوم بدعمها العديد من 
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ومنها "دبي للتعليم "التي تدعم مشروع " الضاد التكنولوجي "بكامله  املؤسسات الحكومية، وأخرى أجنبية،

   . (17)مع جامعات خارجية

 اللغة العربية وجوانبها الفنية.      

 الجوانب الخاصة باللغة العربية تنقسم إلى قسمين:

واملقصود هنا القسم األول هو اللغة نفسه و مصطلحاتها املختلفة املستخدمة في الدول العربية.         

اللغات العامية وتأثيرها السلبي على التعامل الصحيح مع اللغة العربية ، فالكثير من املحتوى العربي الرقمي 

يتضمن كمية هائلة من الكالم العامي بلهجات مختلفة منها الخليجية واملصرية واملغربية والشامية  

يات العربية املنتشرة بكثرة في شبكة االنترنت على والعراقية وغيرها و يزداد استخدام اللهجات في املنتد

حساب اللغة العربية الفصحى السليمة من األخطاء وهذا بدوره يؤكد على ضرورة إعادة تأهيل هذا املحتوى 

 . (18)العربي و استخالص املحتوى العلمي والتعليمي املفيد

وب وخاصة املعالجة الطبيعية للغة القسم الثاني فيتعلق بمقاييس استخدام اللغة العربية في الحاس

العربية مثل الترجمة اآللية والتي من شأنها أن تزيد من القدرة على الترجمة االلكترونية للمحتوى العلمي 

األجنبي والكتب األجنبية إلى العربية ، وفي الوقت الحالي ال يوجد نظام ترجمة آلية للغة العربية قادر على 

قوية تماما وهذا يدعونا إلى العمل على إيجاد نظام ترجمة قوي والتوصية الوصول إلى نتائج صحيحة و 

بالبحث في هذا املجال. من أدوات معالجة اللغة العربية أيضا هنالك التدقيق اإلمالئي والقواعدي 

والتصنيف اآللي والتشكيل الحركي للكالم والتحليل الصرفي وتحويل ناتج املسح الضوئي للكتب والصحف 

 .(19)إلى نصوص املصورة

ومن الجوانب األخرى املتعلقة باملعالجة الطبيعية للغة العربية هي املعوقات املرتبطة بأمور البحث 

واسترجاع املعلومات بطرق فعالة وسريعة والحصول على املطلوب واملهم. إن عدم وجود أنظمة معالجة 

رست املواقع في محركات البحث ورقمنة واسترجاع معلوماتي قوية، تحاكي اللغة العربية وتبنى عليها فه

ا، أدى إلى صعوبة الوصول للنصوص التعليمية والعلمية  الوثائق العربية والكتابة الصحيحة قواعديًّ

واملحتوى العربي االيجابي وبدوره هذا يؤثر في التعليم االلكتروني باللغة العربية. والجدير بالذكر هنا أن 

تعاني منها اللغات الالتينية وغيرها بقدر ما تعاني منه اللغة العربية وذلك  مشاكل اللغة العربية الفنية ال

 . (20)يعود إلى البنية التشكيلية والصرفية الواسعة للغة العربية

لتطوير التعليم االلكتروني باللغة العربية يجب أن نعمل على توفير مواد محوسبة تعليمية على شبكة 

ا يفتح قضية املحتوى العربي الرقمي العلمي املوجود على االنترنت، لو نظرنا االنترنت باللغة العربية ، وهذ

إلى تصنيفات املواقع العربية املنشورة في موقع تابع لشركة صخر، نالحظ أن معظم هذه املواقع تتعلق 

ع املواقع باالقتصاد والتجارة وتكنولوجيا املعلومات ويليها مواقع التسلية والرياضة والتي تتساوى بدورها م

 .(21)املجتمعية ) دين وعقائد ، مؤسسات ، أفراد ، مجالت(

ولكن ما هو دور املواقع التعليمية؟ وبهدف الوقوف على قيمة هذا املحتوى العربي يجب أن نبحث في    

في محتوى املواقع التعليمية، والتي قد تبين أن عددها قليل نسبيا باملقارنة مع غيرها من املواقع التي تظهر 
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دليل شركة صخر والجدير بالذكر أيضا أن ثلثها مبني  باللغة االنجليزية وبعضها اآلخر عبارة عن مواقع 

رسمية لجامعات مختلفة ، إذن هناك فرق واضح بين املحتوى العربي الرقمي الخاص بالتعليم وغيره وهناك 

ت البحث العربية  املختصة في أيضا صعوبة في الوصول للمحتوى العربي العلمي على االنترنت ، فمحركا

املحتوى العربي ال تقارن بمحركات البحث األجنبية من قوة النتائج والوصول الصحيح للمعلومة وهنا قد 

يقول البعض لنستخدم املحركات األجنبية للوصول للمحتوى العربي التعليمي!  ولكن هذا ال يفيد حيث أن 

 . (22)لها وجود معظم النتائج تعود إلى صفحات عربية لم يعد

املحتوى بشكل عام والتعليمي  وضعف فيإذن نالحظ عدم انتظام في املحتوى العربي على االنترنت    

بشكل خاص وأيضا نالحظ وجود مشكلة حقيقية في الوصول الصحيح واملفيد لهذا املحتوى باستخدام 

على الشبكة حيث ال بد لنا أن  يكمن التحدي في إضافة وتوفير محتوى تعليمي جديد البحث، وهنامحركات 

صحيحة وذلك قبل و خالل إضافة محتوى تعليمي  هيكلته بطريقةنعمل على تنظيم املحتوى الحالي وإعادة 

 من قبل املستخدمين العرب وغيرهم. الوصول لهعربي جديد حتى نضمن سهوله 

 التحديات االقتصادية واألكاديمية في مجال اللغة العربية.

تقنية والتي تتمثل بصعوبة الوصول للمعلومات وانقطاع الشبكة املفاجئ نتيجة لضعف املشاكل ال   

شبكة االنترنت. عدم توافر األجهزة الكافية للطالب في املدارس، حيث يعتبر استخدام الحاسوب مكلفا كما 

األشخاص أن التعليم الحديث يتطلب أجهزة ذات مستوى عال لتالءم البرامج املتطورة. نقص الخبرة لدى 

الدول العاملية واملتطورة. صعوبة  واملؤتمرات فيالقائمين على البرامج التعليمية وعدم التحاقهم بالدورات 

 .(23)املعلمين والطالب مع هذا النوع من التعليم بسبب تعودهم على التعليم التقليدي والخوف من التغيير

بل يقاوم ذلك بأساليب مختلفة، وال يكون ذلك أن اإلنسان بطبيعته ال يحب تغيير ما اعتاد عليه،     

باتباع سلوك مضاد نحو اإلنترنت، وإنما الوقوف موقفا سلبيا تجاه هذا التغيير. ويعود ذلك إما إلى التمسك 

باألساليب التعليمية القديمة، أو عدم الرغبة في التكيف مع األساليب والتقنيات الحديثة، أو الشعور بعدم 

 الجديدة.االة نحو التغييرات االهتمام والالمب

هناك حرص على تعليم وتدريس اللغة العربية؛ ملا لهذه الخطوة من أهمية قصوى تعود بالنفع على 

الفرد واملجتمع ككل، والتالي بعض من األسباب التي تجعل من تعليم اللغة العربية ضرورة ال يمكن 

 : االستغناء عنها

 ربية وبين اللهجة العامية التي يتداولها كثير من الناستضييق الفجوة الحاصلة بين اللغة الع. 

  زيادة الصلة بتاريخ وحضارة األمة وتاريخها السابق، فاللغة العربية هي اللغة القومّية لألمة وعليها

تجتمع، وهي اللغة التي حملت الدين اإلسالمّي ولغة التراث العربّي، وهي هوية األّمة وثقافتها وتاريخها، 

ه ال مستقبل ألّمة ال ماض ي وال هوية لها بضياعها 
ّ
 .تضيع األمة وتنهار؛ ألن

  صقل املواهب األدبية التي من املمكن أن تظهر لدى دارس ي اللغة العربية، وتوجيه مواهبهم إلى فنون

 .اللغة العربّية املختلفة من شعر ونثر وقصص قصيرة وغيرها الكثير
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  ودارس ي اللغة العربية، وتعميق صلتهم بتاريخهم السابق، إثراء الرصيد العلمي واملعرفي لدى طالب

 .وجعلهم قادرين على فهم قصص السابقين ولغتهم وأنماط حياتهم

  تنمية حّب اللغة العربية في قلوب طالبها ودارسيها، وزيادة فخرهم واعتزازهم بلغتهم ، ومعرفتهم أّن

 .لغتهم العربية هي أعظم لغة في الوجود

 ربي من الذوبان في اللغات األخرى والحضارات والثقافات األخرى، كما يحصل حماية الشباب الع

ه ابن لحضارة 
ّ
 لدى لعض الشباب الذي ينجر وراء الحضارة الغربية واللغة اإلنجليزية دون أن يدرك أن

ً
حاليا

 .(24)ولغة عربية قوية تضاهي الحضارات واللغات األخرى بقوتها وعراقتها وأصالتها

  بالفخر والقوة ألن اللغة العربية هي إحداث التواز 
ً
ن لدى شخصية الطالب العربي، وإكسابه شعورا

 .لغته األم، ولغة آبائه وأجداده

 الخاتمة

لقد أضحى البحث والتمحيص في واقع اللغة العربية نبش في جراح مثخنة تنخر جسد األمة وهويتها،   

رين لها، ومتربصين بها. وليست لغتنا في حاج
ّ
ة إلى املخلصين من أبنائها كحاجتها في عصرنا هذا، وألن بين متنك

لها علينا حق األمومة، فعلينا أن نشمر السواعد لنجدا من خطر الندثار، وأن نعيد إليها مجدها املسلوب. 

ولن يتسنى لنا ذلك إال من قناعة خالصة بكفاءة، ومحبة مخلصة لها. وأن نقطع دابر املروجين لفكرة تأجيل 

للغوي، والذين يسعون من وراء ذلك إلى توسيع الهوة أكثر فأكثر بين اللغة العربية والتطور السريع اإلصالح ا

 واملذهل للتقنيات الحديثة. 

فمسؤولية جيلنا عظيمة أمام األجيال القادمة التي قد تعاتبنا عن تقصيرنا في صيانة اللغة، وتطويرها،   

أجدادنا لنا. فاللغة العربية هي أمانة متجددة، و هي هوية األمة والتخاذل في حفظها ملن يخلفنا، كما حفظها 

غة العربية، وبرجوعها 
ّ
ومفخرا، وإن ضاعت فال هوية، وال فخر لنا من بعدها. نحن نتفاءل خيرا بمستقبل الل

لها 
ّ
إلى واجهة النشاط الفكري العاملي؛ رغم ما تعانيه، ورغم ما ينتظرها من عقبات كثيرة، عليها أن تذل

غة العربية، ومنحتها الحياة قوٌية 
ّ
اها، وهي ليست بالهينة وال بالبسيطة؛ ألّن البذرة التي أخرجت الل

ّ
وتتخط

وغنٌية وحٌية، قادرة على مزيد اإلنبات، وقادرة على تغذيتها، لتبقى حية مدى الحياة. وألّن الفروع التي أورقت 

غة العربية، قابلة للتجدد، ما
ّ
غة لتطوير التعليم االلكتروني باللغة  وأزهرت، ثّم أثمرت الل

ّ
يعني أّن هذه الل

العربية يجب أن نعمل على توفير مواد محوسبة تعليمية على شبكة االنترنت باللغة العربية ،  وهذا يفتح 

 قضية املحتوى العربي الرقمي العلمي املوجود على االنترنت.

عليم بتطوير مناهجه، لتواكب عصر الحداثة، ولنجاح التعليم اإللكتروني مع لغتنا علينا تحديث الت

م من لغته العربية
ّ
ن املتعل

ّ
م للتعليم اإللكتروني، ونمك

ّ
 عن تطوير أهلية املعل

ً
مهاراتها األساسية : فضال

وثورة التكنولوجيا  املفتوح،وأساليبها الوظيفية، فيما يخدم مجتمع املعلوماتية الجديد، ومجابهة العالم 

وتأهيله ملتطلبات عصره وتحدياته بالتفكير واإلبداع، مع إتقان ثقافة الحاسوب  بفكر واع ، وتطويره

 .ببرامجه العربية
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الحياة في كيان هذه اللغة العظيمة  املعلومات، وبعثإذن ال بد أن نيهئ لغتنا العربية ملطالب عصر 

 
ً
، واستخداما

ً
، وتعليما

ً
دئ البرمجة باللغة العربية، ذلك وال يتأتى ذلك إال من خالل تعليم صغارنا مبا.تنظيرا

 إلى العالقة الوثيقة بين البرمجة والفكر من جانب، وبين الفكر واللغة من جانب آخر، وقد عّربت لغات 
ً
نظرا

، (لغة اللوجو والبيسك: )برمجة سهلة للصغار، مثل
ً
، وهناك جهود مثمرة في معالجة اللغة العربية آليا

 في 
ً
خالل ربع القرن األخير مجاالت . نبيل علي. األسواق، وقد شملت بحوث دأفرزت تطبيقات مطروحة حاليا

، مثل
ً
الصرف اآللي، واإلعراب اآللي، والتشكيل التلقائي، وبناء : )متعددة في ميدان معالجة اللغة العربية آليا

م اللغة بطريقة متكاملة، من خالل النصوص العربية (. قواعد البيانات املعجمية
ّ
: الجميلةكما ينبغي تعل

 
ً
، ونثرا

ً
، وشعرا

ً
 ، وحديثا

ً
 .قرآنا

ولذلك ينبغي االهتمام عند تصميم البرامج في التعليم اإللكتروني، تقديم املحتوى اللغوي في سياق غير 

السياق اللغوي البحت، وهذا بال شك يثري معلومات الطالب العامة وينمي حصيلته اللغوية ويساعد على 

 و .اندماج الطالب في املادة 
ً
االهتمام أيضا بوضع برنامج حاسوبي ينمي حاجة دارس ي العربية ويناسبهم جميعا

بغض النظر عن مستوى كفاءتهم اللغوية، ومراعاة تقديم املحتوى باللغة العربية الفصيحة، وتكثيف 

عتزاز الجهود للسعي من أجل تطور اللغة العربية في التعليم اإللكتروني إلى األمام ، ذلك من خالل إعادة اال 

باللغة العربية وتراثها وتكثيف تدريسها في مواد التعليم العام، و توجيه مستخدمي املعاجم العربية إلى 

في مجاالت الفكر  corpusأهمية املعاجم اإللكترونية، و إقامة قاعدة بيانات لذخيرة النصوص العربية 

راث باستخدام الحاسوب في تسهيل والفنون واألدب والشعر، و استخدام نظم املعلومات في تحقيق الت

قراءاته من خالل أساليب التكبير، واملساهمة في تكثيف الصفحات العربية في اإلنترنت ووضع املعاجم 

 .اللغوية على الشبكة ووضع دروس تعليم اللغة العربية بصورة مجانية لكي يشاركنا غيرنا في تعلم لغتنا

جال العلوم الحديثة من أجل تعريب املصطلحات في هذا وأخيرا تشجيع البحوث باللغة العربية في م

 .املجال

ومن هنا يمكن القول إن االستفادة الحقيقية من تقنية التعليم اإللكتروني وما ينتج عنه من علوم 

ومعارف لن يؤتي أكله في العالم العربي إال من خالل تعريب هذه التقنية وتوطينها كما تفعل دول العالم 

يكون هناك نقلة نوعية للعلوم والتقنية عند العرب إال بالتعامل مع عصر املعلوماتية من األخرى ، ولن 

منظور عربي يستجيب الحتياجات كل فردٍّ من أفراد األمة وال يكون ذلك إال بلغة موحدة منضبطة، فاللغة 

املجتمع ومصدر  في مجتمع املعلومات لها موضع الصدارة، ألن اللغة هي من أهم مقومات اإلنسان محور هذا

 في املقام األول 
ً
 لغويا

ً
 .(25)الذكاء االصطناعي للكمبيوتر إلى درجة اعتبار كمبيوتر الجيل الخامس حاسبا

ولذلك على الباحثين واملتخصصين في حقل التربية أن ييسروا سبل تعلم اللغة العربية وتعليمها حتى 

ية للغة العربية على غرار ما هو معمول به في يتسنى للحاسوبيين تأسيس وتصميم برامج إلكترونية تعليم

العلوم األخرى، ألن التعاون والتشارك بين التقنيين الحاسوبيين وبين اللغويين والتربويين يسهم في إنتاج 

 .برامج تعليمية منظمة تحقق األهداف التعليمية وتساعد على نجاح التعليم اإللكتروني بكافة أبعاده
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 خاتمة:

 نتاجات:التوصيات واالست

. تشجيع املبادرات الشابة، والبحوث الفتية ا لرامية إلى خلق منظومة لغوية وفق املتطلبات التقنية ١

وهذا لبناء أنظمة تقنية عربية األصل، تسعى لخلق مضمون عربي، يمكن االعتماد عليه مستقبال  العصرية.

وهذا لن يتم إال من خالل  األجنبية.برامج في استقطاب الوافدين على التعليم اإللكتروني دون اللجوء إلى ال

األول يتعلق باإلمكانيات املادية، واملتمثلة في إنجاز املراكز البحثية املزودة بكل التجهيزات  رئيسيين،شّقين 

التقنية، والشق الثاني يمثله الشباب الباحثون الذين يحملون مشعل التطور التقني، والذين يمكنهم 

 اللغويين في الوطن العربي خلق املنظومة اللغوية املطلوبة لهذا املسعى. بالتعاون مع املختصين

. تشجيع عودة الكفاءات املهاجرة من أبناء الوطن العربي نحو الدول الغربية، والتي يعتمد عليها في ٢

 إلينا.صناعة التقنيات الحديثة التي تصدر 

لغوي عربي موحد، يناط به مهمة تذيب  ملجامع اللغوية، بشكل أفضل، وإنشاء مجمع . تفعيل دور ا٣

املصطلحات اللغوية الحديثة، وخلق منظومة لغوية عربية جديدة قادرة على مواكبة العصر و العصرنة، 

كما يمكن بفضل وجود مجمع لغوي معتمد تدارك املشاكل اللغوية الناجمة  فرضها.واألهم من ذلك هو 

العربية، والتي ساهمت في الشرخ اللغوي السليم لدى الكثير  عن انتشار اللهجات العامية في عدد من الدول 

من أبناء األمة . حيث يمكن لهذا املجمع تذيب املصطلحات، والفصل في شرعية املصطلحات الجديدة 

املستحدثة، ويكون بمثابة املرجعية اللغوية العربية املعتمد لدى كل الدول املتكلمة بلغة القرآن. ورغم وجود 

غة العربية لغة عاملية واسعة مجامع لغوي
ّ
ة عبر عدة دول عربية، إال أنها تظّل جهودا قاصرة عن جعل الل

 االنتشار .

. تكوين املختصين في التقنيات الحديثة، بما يسمح لهم بنهل مبادئ وأسس هذه األخيرة على أن يتم ٤

وريات لتنمية استراتيجية خلق استغاللها وفق البيئة العربية وبما يخدم لغتها . مع ضمان توفير كل الضر 

 مضمون تقني عربي، على رأسه التعليم اإللكتروني، والشبكة العنكبوتية التي يعتمد عليها هذا األخير.

. إعادة االعتبار إلى اللغة العربية وتطبيقها كلغة رسمية بدل تمجيدها في الدساتير، وتنحيتها من ٥

نة في العديد البلدان العربية، إال ما اكتفت به جميع امليدان. فنالحظ عدم وجود سياسات لغوية معل

األنظمة العربية بما ورد في دساتيرها أن اللغة الرسمية للبالد هي العربية، لكن ليس هناك تطبيق جدي لهذه 

 البنود، كما ال توجد قوانين تحمي هذه اللغة .

لفصحى لغة نادرة االستعمال هذه السياسات املنتهجة في جميع األقطار العربية جعلت من اللغة ا

ندد اللغة الفصحى التي أصبحت مقترنة  يصعب استيعابها ، فضال عن تفش ي اللغة العامية، والتي أصبحت 

 فقط باالتجاهات الدينية والعبادات.

. التعامل الحذر مع البرامج التقنية املستوردة، بما فيها برامج التعليم اإللكتروني، والتي ال تتوان عن ٦

يل من اللغة العربية، وترويج اللغة اإلنجليزية. ورغم أن خطورة الوضع لم تكن جلية إال أن نتائجها الن

الوخيمة سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم، بعدم ا تجنست ألسنة العديد من سكان الوطن العربي بلغة 
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ورميت بالقصور والتخلف،  العوملة، وأصبحت اللغة العربية محل نفور من قبل أبنائها، فأصيبت بالوهن،

 وهو خطر لم يسبق أن واجهته لغة القرآن.

 الهوامش:
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م، مكتبة اآلداب، 2004-1425، 1. الدرس النحوي في القرن العشرين، د. عبد هللا أحمد جاد الكريم، ط10

 .65القاهرة، مصر, ص
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 .92مصر,ص

 من سورة الحجر   9اآلية رقم  .12
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. عكنوش، نبيل، التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الجزائرية: دراسة للواقع في ظل مشروع 16
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 6 في مواجهة تحديات التعليم األلكتروني.. اللغة العربية 
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 14 عبد النور، إبراهيم، التعليم اإللكتروني للغة العربية بين الواقع واملأمول، املؤتمر الدولي الثاني للغة .

 العربية ومواكبة العصر، منشورات الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.

 15 ،ريحان، املاسة بنت مساعد، التعليم اإللكتروني، توظيفه واستخداماته وسمته وتطبيقاته ومقوماته .

 2019، 4، الشهر 10رسالة ماجستير، املجلة اإللكترونية الشاملة متعددة التخصصات، العدد 

 16،حسن ساوري، الثروة اللغوية املوروثة من التكنولوجيا، دار الكتاب . 

  ،٢٠٠٩الجزائر. 

 17 د. جمزة كتاني، قدرة اللغة العربية على مسايرة اإلبداعات والتجديدات في مجال العلوم الطبية .

 .٢٠٠٨، الرباط، ٤٣عدد  –والطبيعية، مجلة اللسان العربي 

 18.محمد حسن باكال، وآخرون, معلم اللغة العربية لغير العرب، مجلة الفيصل  . 

 19 اللغة العربية لغير الناطقين، ميسر أحمد املكي، رسالة ماجستير، كلية .  منهج املعهد التأهيلي لتعليم

 م.1998اإلمام األوزاعي، بيروت، لبنان، 

 20د. سعيد معيوف، التعليم اإل لكتروني في الجزائر والوطن العربي، مجلة . 

  ٢٠٠٨، الجزائر،  ٤٣، الوطن، الطبعة. 

 22م، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2003، 1. في فلسفة اللغة، د. محمود فهمي زيدان، ط

 مصر.-اإلسكندرية
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 03 التوصيات  13
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سورية، الحسكة( -امعة الفرات )جد. منيف أحمد حميدوش   

04 

 اختالف املنهجية بين تعليم العربية للعرب وأهل اللغات األجنبية  43-59

)مدير، مركز نور للبحث د. أيمن أحمد علي عبد اللطيف العوامري 
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72- 81  إشكالية املصطلح واملنهج في النقد العربي الحديث  

يم وتأصيل جامعة القرآن الكر  –أ.د. محمد عبد   سليمان الصديق 

 السودان –عميد كلية اآلداب  -العلوم 

07 

82-106 مقاربة رقمية الستخداماتها -اللغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي 

كلية  -مختبر اللغة واملجتمع  -أستاذ / باحث )د. محمد الطحناوي  -اللغوية

 (املغرب -القنيطرة  -اللغات واآلداب والفنون جامعة ابن طفيل 

08 

107-128 تقنيات األبعاد الداللية في املصطلح الصوتي والصرفي عند ابن جّني  

)أستاذ األدب والنقد  د. عاصم زاهي مفلح العطروز -بين النظرية والتطبيق-

 امريكا( -العربي املساعد بالجامعة اإلسالمية بوالية منيسوتا 

09 

129-150  املصطلح اللساني بين التراث والدرس الحديث  

 )جامعة القدس، القدس/ فلسطين(. محمود موس ى زياد د 

10 

151- 165  تأثير العوملة الثقافية في تعليم العربية للناطقين بلغات أجنبية 

محاضر ومدرب مادة القدرات )القسم  (د. السيد محمد السيد جاد  

 )اللفظي( / اململكة العربية السعودية

11 

166- 177 لغة والسياسةفي جدلية العالقة بين ال   

)جامعة صن يات سين/ الصين(د. شاهر إسماعيل الشاهر   

12 
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178-197  "19 -قراءة  في املصطلحات العربية "ملعجم  مصطلحات كوفيد 

)أستاذ باحث. مركز البحث العلمي والّتقني لتطوير د. عبد النور جميعي 

غة العربية. الجزائر العاصمة/الجزائر(
ّ
 الل

13 

198-204  املستمع في اللسانيات العربية/املتكلم  

 )أستاذ محاضرأ جامعة غليزان/الجزائر(د. بن شماني محمد 

14 

205- 221  اللغة العربية والفكر االنساني 

 بين ثقافة االرتحال وتحديات الكتابة

 )أستاذ محاضر )أ(، جامعة  املدية/الجزائر(د.محمد سرير  

15 

222- 231  ا في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاتقنيات التدريس الرقمية ودوره 

 جامعة محمد الخامس، الرباط/اململكة املغربية()د. العربي الحضراوي 

16 

 أثـــــر وسائل اإلعـــالم الحديـــثة على اللغة العربية   241 -232

 )أستاذ محاضر )أ(، جامعة الـمدية/ الجزائر(ان ــــــد.مـحـمـد كــــوشن

 سات املصطلحية واملعجميةمخبر الدرا  

17 

242-260  أزمة املصطلح العروض ي في واقع راهن اللغة العربية 

 )باحث. جامعة محمد الخامس. الرباط/ املغرب(عبد العزيز الطالبي

18 

261-275  مصطلح االقتباس: املفهوم واإلشكاليات 

ما  )أستاذة بحث أ، املركز الوطني للبحوث في عصور فطيمة ديلمي 

 التاريخ علم اإلنسان والتاريخ/ الجزائر(قبل 

19 

276-288  العربّية ورهان املصطلح العلمي  

 ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو/ الجزائر()أستاذ محاضر أد.حاج بنيرد 

20 

289- 301  اللغة العربية من التعليم التقليدي الى التعليم االلكتروني )حوسبة اللغة( 

جامعه األنبار/ ، )مدرس مساعد،   الدليميعبد الحميد هايس مطر دروي

 (العراق  كلية الزراعة، قسم العلوم االساسية

21 

302- 303  22 الفهرس 
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 :شروط النشر
 .صفحة بما في ذلك قائمة املراجع والجداول واألشكال والصور   15 أن تكون املداخلة في حدود -1

أن يتبع املؤلف األصول العلمية املتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق بإثبات مصادر  -2

 .املعلومات وتوثيق االقتباس واحترام األمانة العلمية في تهميش املراجع واملصادر

ال باللغة اإلنجليزية، كما تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان املق -3

تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، واملؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس والبريد االلكتروني وملخصين، في 

   14 أسطر بخط 10حدود مائتي كلمة للملخصين مجتمعين،)حيث ال يزيد عدد أسطر امللخص الواحد عن 

traditional arabic  12للملخص العربي و  Times New Roman  للملخص باللغة االنجليزية(، أحدهما بلغة

 .املقال والثاني باللغة االنجليزية على أن يكون أحد امللخصين باللغة العربية

بين األسطر، بالنسبة  1.00بمسافة  14مقاسه  traditional arabic   تكتب املادة العلمية العربية بخط نوع -4

 .14عنوان املقال يكون مقاسه ، أما  Gras للعناوين تكون 

حجم الورقة  1.25، أسفل الورقة 1.5، رأس الورقة  3وأيسر  2وأيمن  2وأسفل  2هوامش الصفحة أعلى  -5

 .( X 5 16مخصص)

 .يجب أن يكون املقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية واملطبعية قدر اإلمكان-6

بغي احترام املنهجية املعروفة كاستعراض املشكلة، واإلجراءات املنهجية بالنسبة للدراسات امليدانية ين-7

 .للدراسة، وما يتعلق باملنهج والعينة وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتها

االسم  ، ويشار إلى املراجع داخل املتن بذكر.(APA)تتبنى املجلة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفس-8

 .الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين

 :.يشار إلى ذكر قائمة املراجع في نهاية البحث وفق نظام الرابطة األمريكية -9

 املؤلف، عنوان الكتاب، الجزء دار النشر، ط)الطبعة إن وجدت(، مكان النشر، البلد، والتاريخ.-10

 .ت الشكلية على املادة املقدمة متى لزم األمر دون املساس باملوضوعيحق لهيئة املؤتمر إجراء بعض التعديال -11

 .تقبل األعمال الفردية والثنائية والثالثية باللغات األملانية، اإلنجليزية، العربية، والفرنسية-12

: يقوم الباحث بإرسال البحث املنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد اإللكتروني

dr.benlebbed@democraticac.de 
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