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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 
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030-86450098 
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ولـي العلمي االفتراضي ا
َّ
 لـمؤتمـر الـد

 :تحت عنوان

 
 

 اللغة العربية
 تحديات العصر وآفاق المستقبل

 

 

 

 
 

 هذا الكتاب من آراءامللتقى وال اللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في  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-كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة املوصل

 املركز متعدد التخصصات للبحث في حسن األداء والتنافسية

 املغرب-جامعة محمد الخامس بالرباط

 كلية اآلداب والفنون -لعربية وآدابهامخبر اللهجات ومعالجة الكالم لقسم اللغة ا

 الجزائر-1جامعة أحمد بن بلة وهران

 

 

 ينظمون املؤتمر الدولي االفتراض ي حول:

 

 اللغة العربية
 تحديات العصر وآفاق المستقبل

 

Arabic Language 
Current Challenges and Future Prospects 

 

 

 

 

  2021 تموز  – يوليو  11و  10أيام 

 

حاضر املرئي عبر تطبيقإقامة املؤتم
َّ
ة الت   – Zoom ر بواسطة تقنيَّ

 



 الثانيالجزء                                                        تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي  2

 

 

 الرئاسة الشرفية للمؤتمر:
جامعة محمد  –مدير املركز متعدد التخصصات للبحث في حسن األداء والتنافسية  :أ.د. عمر حنيش 

 املغرب -الخامس الرباط

 لجزائرا -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

 برلين/املانيا –العربي  املركز الديمقراطي رئيس :أ. عمار شرعان

 

 

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

 

 المؤتمر:رئيس 
 زان/الجزائرأ. د. سالم بن لباد جامعة غلي

 
 

 المستشار العام للمؤتمر: 
 أ.د. محمد جودة املغرب

 
 

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر:
 أ.د. عبد الحليم بن عيس ى /الجزائر
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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 

 موري زاوي/الجزائرأ.د. لع  

 أ.د. مهران إيمان /مصر  

 أ.د. حكيمة الخمار /املغرب 

 أ.د. سامية العبوري/ االمارات  

 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 

 راتأ.د. سعيد العوادي /االما 

 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 

 يرة مالكي /الجزائرد. سم 

 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 

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

كؤ عليها في عملية اإلعالم والتأثير العربية أ ضحت أداة فعالة في وسائل االتصال واإلعالم في عصر عوملة، ُيتَّ

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

صال التي خطت خطوة كبيرة في عملية بذلك قرية صغيرة. ويعود الفضل في ذلك إلى وسائل اإلعالم واالت

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

األجيال وربطها بين القديم والحاضر واملستقبل، وبين املجموعة البشرية في زمن ومكان مختلفين، فهي 

ذ ال يمكن بناء مجتمع بدونها. وأما التحدي الكبير فيكمن في امتالك القوة مؤسسة اجتماعية بامتياز؛ إ

 ضد أي تأثيرات 
َ
ملواجهة القدرات العلمية والتقنية والصناعية واالقتصادية، مع ايجاد سبل الحصانة

ق سلبية، أو انعكاسات ضارة ألفكار العوملة التي تهدف إلى اكتساح املواقع وفرض هيمنتها، والبحث عن طر 

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 في سوق العمل، 

للغة العربية حقها في عصر العلم والذي هيمنت عليه اللغة االنجليزية. إن من أهداف البحث، إعطاء ا

تحاور »والتقانة واملعلوماتية، باعتبارها قواَم الوجود اللغوي املرتبط بشبكة االنترنيت، حتى نصل إلى القول: 

محمود «)عن بعد حتى يراك اآلخرون وتراهم، ومن ثم ترى ذاتك أنت وهي بعيدة عنك أو لصيقة القرب منك 

 .(14م، ص2008السيد،

 :طرح التساؤالت اآلتية عليه يمكن

 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 اللغة  •

 اإلنجليزية؟

 

 :أهداف المؤتمر

 :اآلتيةيسعى املؤتمر لتحقيق األهداف 

 .إعطاء اللغة العربية حقها في عصر العلم والتقانة واملعلوماتية •

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

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

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

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

 التكنولوجي واالقتصادي و...

 

 :محاور المؤتمر

 .اللغة العربية والرقمنة -1

 .ة املصطلح في اللغة العربية بين التراث اللغوي وتحديات العصرأزم -2

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

 .اجتماعية...(

 .اللغة العربية والترجمة -4

 .اللغة العربية واالعالم -5

 .ترونيةاللغة العربية واملدونات االلك -6

 .اللغة العربية في اإلبداعات العاملية -7

 تحديات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. -8
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 برنامج المؤتمر االفتراضي الدولي:

آفاق املستقبل -اللغة العربية  تحديات العصر و

 2021يوليوز / تموز  –جويلية11و 10يومي  املنعقد

 

 

 2021وليوز ي10برنامج 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

 اقالعر -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   األستاذة الدكتورة 05

 الجزائر/1جامعة وهران

9.40 

 

 

 الجلسة األولى

  التوقيت لسة: أ.د. الغالي بن لبادرئاسة الج

1 

 د. العربي الحضراوي 

جامعة محمد الخامس 

 الرباط

تقنيات التدريس الرقمية ودورها في تعليم اللغة 

 العربية للناطقين بغيرها
9:50  

2 

 د. فضيلة عبادو

 -جامعة محمد بوضياف

 مسيلة

 

 حوسبة اللغة، سبيل للنهوض باللغة العربية

فعيل اللغة العربية ومواكبتها نحو إطار جديد لت

 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

يدي الى التعليم اللغة العربية من التعليم التقل

 االلكتروني )حوسبة اللغة(
10:20  

5 

باحثة دكتوراه : عبد الالوي 

نجاة  جامعة الدكتور الطاهر 

 موالي/ سعيدة / الجزائر

واقع اللغة العربية في ظل توظيف شبكة 

 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

جــامــعة "طاهري محــمــد" 

 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

 11.10 في فلسطين ضرورة وطنية وقومية  

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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 ول للمؤتمرالجلسة الثانية لليوم األ 

 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.

تأثير التداخل اللغوي على تعليمية اللغة 

 العربية

 

13:20 

4- 

 أستاذة بحث :  فطيمة ديلمي

املركز الوطني للبحوث في عصور 

ما قبل التاريخ علم اإلنسان 

 روالتاريخ/ الجزائ

 مصطلح االقتباس املفهوم واإلشكاليات

 

 

13:30 

5- 
 الباحث/ فوضيل مولود

 الجزائر -جامعة تامنغست

ِة الَعَرِبَيِة 
َ
غ
ُّ
ِح ِفي الل

َ
ل
َ
ْصط

ُ
 امل

ُ
 أْزَمة

َ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- 
 الباحث: عبد العزيز الطالبي

 ــ البلد: املغرب

أزمة املصطلح العروض ي في واقع راهن اللغة 

 العربية
14:00 

 النقــــاش
14:10  

 د10املدة 
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 م األول الجلسة الثالثة  لليو 

 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  -واقع ترجمة املصطلحات اللسانية 

 وحلول 

The reality of translating linguistic terms- 

siggestions and solution 

14.50 

04 
 الدكتور  أرزقي  شمون 

 جامعة بجاية/الجزائر
 ة بين الواقع واملأمول اللغة العربية وقضية الترجم

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 لترجمة في الحوار الحضاري دور ا

7- 

 زايديطالب دكتوراه: ملين 

جامعة محمد خيضر بسكرة 

 .الجزائر

  –إشكالية ترجمة املصطلح اللساني التعليمي 

يمية في الدرس اللغوي 
ّ
دراسة في مصطلح التعل

 -املغاربي املعاصر

15:30 

8 

خيرة املهدي  طالب دكتوراه:

 هجالة

 رالجزائ/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 11للمؤتمر جلسات اليوم الثاني 

 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 

 هي مفلح العطروزد. عاصم زا

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

ربية والوضع املصطلحي في اللغة الع

 مجال الفلسفة
8:20 

04 

 محمد سيف اإلسالم بـــوفالقــــةد. 

 جامعة عنابة ،الجزائر

 

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 ي اللسانيات العربيةاملتكلم / املستمع ف

06 

 كركوري مباركة حنان د.

بن يوسف بن  1جامعة الجزائر 

 خّدة )الجزائر(

خصوصية املصطلح القانوني في 

)املفاهيم قواعد اللغة العربية

 واألبعاد(

9:10 

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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 ليوم الثاني للمؤتمرالجلسة الثانية ل

 التوقيت رئاسة الجلسة :بن بوزيان محمد

 أ. محمد كوشنان. -1

 جامعة املدية/الجزائر

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 

مي )عالقة اللغة العربية باإلعجاز العل

 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 

 ارات العلمية، مصرواالستش

اختالف املنهجية بين تعليم العربية 

 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

خلدون ملحقة قصر جامعة ابن 

 -الجزائر-تيارت -الشاللة

أهم املشكالت التي تعيق تعليم العربية 

 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 

 طقين بلغات أجنبيةالعربية للنا

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 

 يثالنقدي العربي الحد

12:30 

 النقاش

 

12:40 

 د 10املدة 

 بتوقيت غرينتش 13الساعة  الجلسة الختامية

 تالوة البيان الختامي والنتائج والتوصيات

 كلمة ختامية لرئيس املؤتمر

 ورئيس اللجنة العلمية

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

 تفعيل اللغة العربية في الفضاء الرقمي. العمل على-3

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

 وتوحيد مشارب املترجمين.

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

 إللكترونية.ا

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

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

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

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

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

 اقتراض مصطلحات لسانية أجنبية

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

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

 .19غرار ما قام به واضعوا معجم كوفيد

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

 تتضمنها املصطلحات األجنبية.

اغة نسق لساني ضرورة االلتفاف إلى الجانب املراس ي في اللغة العربية بدال من االلتفات إلى البحث عن صي-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 والعربملاقتراح ندوة علمية تجمع بين ا -15 
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غة العربية ودوره في عملية املثاقفة
ّ
 املصطلح النقدي في الل

The critical term in the Arabic language and its role in the process of acculturation. 

 د. حفيظة بشارف

 جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة/ الجزائر.

Dr. Hafida becharef. 

University Dr moulay tahar saida, Algeria. 

 امللخص:

يعتبر املصطلح النقدي من أبرز املحطات التي وقف عندها النقد األدبي الحديث ، حيث تم االنفتاح واالمتزاج 

باألخر ،وفق ما يعرف باملثاقفة ،وإن كانت هذه العملية قديمة حدثت في عصور ماضية وأنتجت مصطلحات 

خضم هذا املسار تعرضنا ملجموعة من اإلشكاليات كان  أهمها :الوشيجة الرابطة لم يكن للعرب عهد بها ، وفي 

بين املصطلح واملثاقفة ،وما املصطلح النقدي وكيف تمت عملية املثاقفة في أدبنا العربي ومحاولة منا لإلحاطة 

ولى للمصطلح في التراث لهذه األسئلة كان البد من رسم معالم وأفكار تقودنا لنرد وفق الخطوط اآلتية: النشأة األ 

العربي ، فاإلشارة إلى انبثاق علم املصطلح الذي ارتبط  بمختلف فروع العلم إلى ظهور املصطلح النقدي الذي 

ارتبط باملعرفة األدبية تنظيرا وتحليال. مما أدى إلى بروز إشكالية بين املصطلح في املوروث النقد أصوله الغربية 

  الحديث. فعرضنا بعض الجهود لتوحيداملترجمة  في النقد األدبي 

املصطلح النقدي من خالل وضع معاجم اصطالحية ،وفي خضم هذا انبثق مفهوم املثاقفة  الذي يحمل في 

طياته عدة معان لنقف عند أراء املفكرين العرب الذين تراوحت مواقفهم بين مرحب ومعترض، وعليه تبلورت 

لنقد األدبي بسبب ما يمتلكه املصطلح من قوة داللية وتداولية لتسفر إشكالية املثاقفة النقدية التي تختص با

هذه اإلشكالية عن اتجاهين أحدهما يزعم األصالة وثانيهما يدعي االنفتاح وكالهما واقع تحت تبعية ما، تلك هي 

سا باالستقراء في أبرز األفكار التي تناولها هذا البحث القصير ، الذي اعتمدنا فيه على املنهج  التاريخي واستئنا

بعض الوقفات كانت أهم النتائج املتوصل إليها ، أن املصطلح هو ما تواضع عليه الناس واهتموا به فوضعوا 

له العلوم وللمساعدة على تأطير التصورات الفكرية ظهر املصطلح النقدي الذي عرف عناية في مطلع 

ح هو تعدد الترجمات والتعريف وكل هذا نتيجة سبعينيات القرن املاض ي ، لكن ما أحدث ارتباكا في املصطل

  . عملية املثاقفة التي انتهت بالضرورة إلى هيمنة الثقافة املستقبلة ما جسد خلخلة في املفاهيم النقدية

 مصطلح، نقدي، فوض ى، إشكالية ، مثاقفة .الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The critical term is considered one of the most prominent stations where modern literary  

criticism has stood at it,where it was the opening and the mixing  with the other , according to 

what  is known as culturing and if this process was ancient and occurred in ancient times it 

produced  terms that the arabs had no promise about it. In this path,the link between the term 

and culturing and what is the critical term and how the process of culuring was it in our arabic 



 لثانيالجزء ا                                                       تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

17 
 
   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

literature ,and it is an attempt from us to draw milestones and ideas that lead us to respond along 

the following lines ; the first genesis of the term in the arab heritage .so,the emergence of the term 

science that has ben linked to various branches of science to appear the critical term which 

associated  with  literary knowledge theoritically and analytically, which led to the emergence of 

a problem between the term in the rhetorical monetary tradition and the term in its translated 

werstern origins in modern  literary criticism we offered some efforts to standardize the critical 

term by developing  idiomatic  ditionaries.through this the concept of  

culture emerged , which carries several meanings. let us stand up at the opinions of arab thinkers, 

whose positions ranged between welcom and protester.and on that the problem of critical 

intellectualism crystallized. That  specializes in literary criticism because of what the term 

possesses semantic and deliberative power of the term. This problem has two trends ,one 

claiming to be authentic and one claiming openness and  both of them fall under adependency, 

they are the most  prominent ideas addressed in this short search, which we depended on the 

historical method. So, the most important results that the term is what people humbled and cared 

about ,so they put science to it.  

To help frame intellectual  perceptions, the critical term which was wellknown in the early 1970s’ 

appeared, the past-century . but, what’s confused the term is the mutiplicity of transtions and 

definitions. And all this is the result of the process of education, which necessarily ended in the 

domination of culture.    

Keywords : term,  acculturation, problem, monetary, criticism. 

 

 مقدمة:

يروم هذا املقال أن يعطي فكرة املصطلح النقدي وعالقته باملثاقفة في زمن أصبح من الضروري فيه    

ملتبادل بين الشعوب و الثقافات والتفاعل املتكافئ بعيدا عن االنفتاح على اآلخر وثقافته، وفق مبدأ االحترام ا

االستالب و التبعية والعوملة، وإن حدث هذا التمازج والتالقح قديما عند العرب في عصوره الزاهية خاصة في 

القرنين الثالث والرابع الهجري ،لكن النقد األدبي الحديث لم ينشأ نتيجة تطورات فكرية تمت داخله بل نشأ 

إحدى النتائج التي أسفرت عنها عمليات املثاقفة التي انتهت إلى سيطرة الثقافة املستقبلة وما صاحب ذلك من ك 

خلخلة في املصطلح النقدي ،ومن خالل هذا املشهد الثقافي تتراءى لنا مجموعة من اإلشكاليات التي استدعت 

 : البحث عن مقاربة لها من مثل

 ديمة أم حديثة العهد في املسار الفكري العربي؟ما املثاقفة وهل هذه العملية ق-

 ما املصطلح ،وملاذا وضعت له العلوم ،وما عالقته باملثاقفة؟-
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 ولم تعد املثاقفة النقدية إشكالية في أدبنا العربي؟-

ولإلحاطة بهذه الفرضيات واإلجابة عنها كان البد من إتباع خطوات تمثلت في الخوض في ماهية املصطلح 

طلح، ومن ثم الحديث عن املصطلح النقدي كرافد من روافد عملية املثاقفة لنقف عند التيه املنهجي وعلم املص

واملثاقفة بال وعي التي أفرزت نوعا من فوض ى املناهج وتعدد مصطلحاتي لم يخدم النقد، إال أن جهود بعض 

دقة مستبعدة االشتغال على النقاد تحاول خلق نظرية أصلية تستند إلى خلفيات فلسفية ذات رؤية عربية صا

  .تعسفيةالنصوص األدبية وما يرافقه من إسقاطات منهجية 

 :العربيأّوال: املصطلح في التراث 

، واملصطلح واالستداللالباب الواسع الرابط بينهما العلم املحيط باملفهوم  واملؤانسة ذلكبين اإلمتاع      

الفلسفة، وما يهمنا في هذا البحث هو الجانب  ثالث قوامهوالفاألول مجرد في الذهن والثاني مجسد باللفظ 

الثاني الذي ما فتئ أن يكون وحدة معجمية اعتباطية، بل هو مسألة معرفية قبل كل ش يء، فاملصطلحات 

مجموعة من املفاهيم التي ترتبط بعضها  مفاهيم، واملعرفةألفاظها تعبر عن  أقفالها، تكون مفاتيح علوم عليها 

منظومة، ومنها العميقة الدخيلة و منها الدخيلة املولدة. وقد أدرك العرب أهمية املصطلح  ببعض في شكل

)صبح األعش ى( يرى أن معرفة املصطلح هي الالزم املحتم واملهم في وأهميته في تحصيل العلوم فهذا القلقشندي 

  1املقدم لعلوم الحاجة إليه واقتصار القاصر عليه.

يجمع فيه أهم املصطلحات املتداولة في عصره  يالفنون( الذاصطالحات ويذكر التهاوني في )كشاف 

وعرفها، بأهمية املصطلح فقال " إن أكثر ما يحتاج به في العلوم املدونة والفنون املروجة إلى األساتذة هو اشتباه 

 .2"وإلى فهمه دليالاالهتداء سبيال  لكل علم اصطالحا إذا لم يعلم بذلك ال يتيسر للضارع فيه إلى االصطالح، فإن

وعرف اللغويون العرب القدامى املصطلح بأنه لفظ يتواضع عليه القوم ألداء مدلول معين، أو أنه لفظ 

نقل من اللغة العامة إلى اللغة الخاصة للتعبير عن معنى جديد فقال الجرجاني:" عبارة عن اتفاق قوم على 

 .3اللفظ من معنى إلى آخر ملناسبة بينهما "تسمية الش يء باسم ما ينقل عن موضعه ثم أضاف إخراج 

 :املصطلحعلم  .1

يحوز املصطلح قيما كبيرة دفعت إلى إيجاد علم له، وهذا على أثر الثورة العلمية التي كانت بصماتها بارزة 

في تطوير مختلف العقول املعرفية وارتقائها، هذا التطور الذي ال يستغني عن النظم االصطالحية واملفاهيم 

ايا التي تجسد مفاتيح كل علم "وألن مفاتيح العلوم ومصطلحاتها هي ثمارها القصوى، فهي مجموع والقض

حقائقها املعرفية وعنوان مابه، يتميز كل واحد منها عن سواه وليس من مسلك يتوسل به اإلنسان إلى منطق 

 .4العلم غير ألفاظه االصطالحية"

ت تبلوره كعلم يهتم ببحث املصطلح بين فروع املعرفة بأنه إن مثل هذه املراتب التي يحتلها املصطلح جعل

 .5مجال يربط علم اللغة باملنطق وبعلم الوجود وبعلم املعلومات وفروع العلم املختلفة

غير أن القول بوجود علم يختص باملصطلح ال يعني أن هذا األخير قد استطاع استيفاء كل املعارف بتوفير 

عن مفاهيمها بشكل عام، ولعل الدليل على ذلك هو ما يعانيه املصطلح اليوم جهازها االصطالحي الذي يعبر 

من أزمات تعرقل استقراره وموضوعيته، ألن عملية االصطالح ال تتوقف عند حد ألن املعرفة اإلنسانية 
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مفتوحة باعتباره علما لغويا ينقسم إلى قسمين: علم مصطلح عام وعلم مصطلح خاص، فأما األول فيتناول 

يعة وخصائص املفاهيم وعالقتها املمكنة واختصارات املصطلحات الدولية ومعاني املصطلحات واملداخل طب

الفكرية ومداخل الكلمات فاملصطلحي ملزم اليوم مع تطور األبحاث املصطلحية بصرف النظر عن اعتبار علم 

انب النظرية واإلجرائية املصطلح مجرد منظومات من التيمات، مرتبة وفق نهج محدد وبالتركيز على الجو 

للمصطلح باعتباره علما يدرس اللغات في املجاالت التقنية والعلمية، ويعالج وحداتها الداللية ويحدد قيود 

ترجمتها. ويمكن هذا من معالجة تلك املفاهيم من نواح متعددة تبعا لوجهات النظر املختلفة التي تربطها 

تلفة التي تستند إليها في مختلف أبعادها اللسانية والتواصلية والعرفانية بالعلوم املتداخلة معها واملقاربات املخ

واالجتماعية والنصية و الحاسوبية .أما  علم املصطلح الخاص فهو تلك القواعد الخاصة باملصطلحات في لغة 

وية ،فاهتم املصطلحيون هنا بقضايا علم املصطلح من زا6مفردة مثل اللغة العربية أو اللغة الفرنسية 

اهتمامهم بصناعة اللغة لدراسة موضوعات أخرى في نفس اللغة كاملصطلح والحاسوب، أو املصطلح وكيفية  

 . بناء املعاجم اآللية ،كما ظهر توجه يدعو إلى العناية بالبعد االجتماعي في تداول قضايا املصطلح

بصفة عامة، أما الثاني فهو  إذن فاألول ال يختص بلغة معينة أو موضوع معين بل يشمل طبيعة املفاهيم

 يختص بلغة معينة وبقواعد خاصة، وبين هذا وذاك ظهر املصطلح النقدي فما هو؟

 :مفهوم املصطلح النقدي .2

إن املصطلح النقدي هو جزء من املصطلح العام/وهو عمود الخطاب النقدي، وهو رمز لغوي مفرد أو 

فعل ممارسة العلمية النقدية وفق ضوابط منهجية من  مركب، يساعد في تأطير التصورات الفكرية التي ينتجها

شأنها توضيح دالالته " هو اللفظ الذي يسمى مفهوما لدى اتجاه نقدي ما، ويعبر من ألفاظ ذلك االتجاه أو 

 .7من مصطلحاته أو مجموع األلفاظ االصطالحية لتخصص النقد "

ز إال من خالل الحقل املعرفي الذي املصطلح النقدي محتفظ بأغلب صفات املصطلح عموما، وال يتمي

يكسبه خصوصية مفهومية ناجمة عن ارتباطه باملعرفة األدبية أو املجال التفكير في األدب نظريا وتحليليا " كما 

على ضوئه طبيعة األعمال  الفني، فنختبرأنه النسق الفكري املترابط الذي يبحث من خالله عملية اإلبداع 

 .8ا و العناصر التي شكلت ذوقه " مبدئه وسيكولوجية الفنية 

 :السيرورة التاريخية للمصطلح النقدي .3

لعل البواكير األولى لنشأة املصطلح النقدي العربي جاء من امتزاج بين مختلف التصورات التي استمد 

الثياب املصلى( ومن عالم -الخيل)املجلىعالم سباق  (، ومنالعمود-بعضها من عالم األعراب وخيمهم)البيت

-مهلهل(ومن عالم الحروب والشجاعة ،ومن صروف التسارع القبلي) النقائض -حسن الديباجة -قيق حواش ير )

اإلغارة(. كما استمد مصطلحات من عالم الطبيعة )الرونق( ومن الحياة االجتماعية )الطبع والصنعة( -السرقة

  .9واملعنى( تجارب العرب في الترجمة )اللفظ نوالفحولة( وم)املفاضلة البحث ومن عالم 

إن البحث في املصطلح النقدي يعد حلقة جماع ال غنى عنها، ألن النقد األدبي يعد فرعا من فروع العلوم 

اإلنسانية، وألن املصطلح النقدي كغيره من مصطلحات الفروع املعرفية األخرى ييسر البحث ألن الباحث ال 

الوعي باملصطلح في الثقافة  االصطالحي، إنهومها يستطيع الحصول على معرفة من املعارف دون العودة إلى مف
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من النقاد  دحزم( واح)ابن ويعد النقدية ضارب بجذوره في القدم وليس وليد النهضة األدبية والنقدية الحديثة، 

  . العرب الذين أكدوا على أهمية املصطلح النقدي في الفعل املعرفي

بقا تحمل معطيات الحياة العربية من الجاهلية فالبواكير األولى للمصطلحات النقدية كما ورد سا

)املعلقات والقصائد( إلى صدر اإلسالم وما تاله من عصور)النقائض( إلى عصور االنحطاط )املعارضات 

 مع)حازمواملوشحات( ومع تعمق التجربة الثقافية واتساعها تزود النقد بمصطلحات فلسفية وبلغ أوجه 

ر منها )القوة املؤثرة والقوة الصانعة( وعدد من املصطلحات األخالقية القرطاجني( في مصطلحات عديدة نذك

من استعارة وتشبيه وإدماج وإرداف وإطناب، وما أضافته في تزويد افتعال مصطلحات السرقات الشعرية من 

 .نسخ وسلخ

افة العربية فإذا عدنا للنقد العربي القديم في القرنين الثالث والرابع الهجري والذي عرف لقاء بين الثق

الشرقية من خالل النموذجين الفارس ي والهندي " فإننا نجد أثر التفكير األرسطي في كتابات قدامة بن جعفر 

وابن رشيق القيرواني وحازم القرطاجني والتي تضمنت حقيقة مصطلحات نقدية يونانية تعامل معها هؤالء 

 .10النقاد بالتعريب "

العربي عناية إال في مطلع السبعينيات ففي مصر كانت صورة النقد لم يعرف املصطلح النقدي في األدب 

املغرب العربي  حسين، وفياألدبي في بداية القرن العشرين لغوية ووصفية وذوقية كما هو الحال في كتابات طه 

طت قضاياه في مشكالت العامية والفصحى والجديد والقديم، و"قد ارتب والتاريخي، وارتكزتغلب النقد التأثري 

أنه شهد  ، إال11أزمة النقد هنا بضعف العناية باملصطلح النقدي والتمثيل النظري ملناهج النقد الحديث"

انطالقة جديدة تشكل فيها منجز نقدي جديد يختلف نوعيا عن النقد القديم. وقد قام هذا االختالف النوعي 

منها الناقد العربي الحديث أن تكون مصدر على طبيعة املرجعية الجديدة لهذا النقد، وهي مرجعية وافدة أراد 

ممارسته ودعامة إجراءاته الجديدة. فأمدته باملناهج النقدية الحديثة التي تنوعت بتنوع زوايا مقاربة املسألة 

ثم  ومن األدبية مفهوما ونصا، وقد سعى الناقد العربي عبر أزمنة متعاقبة وراء إدراك مقوالت هذه املناهج 

ائل من استخدموا املصطلح )إدريس الناقوري( في كتابه )املصطلح املشترك في نقد توظيفها. ومن أو 

( ورهن مفاهيم املصطلح النقدي وحدوده باملناهج النقدية الحديثة السيما البنيوية التكوينية 1977الشعر

 .والتي عبرت عن قطيعة مع التراث النقدي العربي

املنهجية الحديثة متمثلة في السيميائية، وأدمغت مصطلحاتها كما التفت )عبد املالك مرتاض ( وآخرون إلى 

بالعالمة في التراث النقدي "وسعى إلى تعزيز املصطلح النقدي في املناهج الحديثة مازجا بين القديم والحديث 

من أجل عطاء نقدي أصيل له جذوره في التاريخ وامتداده في أعماق الحداثة، وهو ما أعطى لدراسته سمة 

وسادت في    12"ثة وهو يميل إلى التركيب املنهجيتكشف عن مدى استيعابه للنظريات النقدية الحدي متميزة

ضروب أخرى تيارات ومناهج نقدية حديثة حاملة في طياتها املصطلح النقدي الجديد مثل التأويل الذي يعتمد 

ها إلى األعلى كما أن الناقد على علم النفس كتفسير العمل و إزالة الغموض "فهو ينطلق من داخل النص متج

  .13ال يجب أن يكون مقيدا في تيار أو مذهب نقدي معين "
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والزال يشهد هذا املصطلح تطورا وسيرورة مع )حسام الخطيب، وإحسان عباس وإدوارد سعيد( باعتماد 

والتواصلية، أما عن العلمية واملوضوعية و التوازن الفكري واملنهجي وبالتركيز على وظائفه املعرفية و الحضارية 

شروط وضع املصطلح فيمكن حصرها في الداللة املحددة الواضحة، الدقة واملباشرة، أن يكون املصطلح لفظا 

بلفظة واحدة للداللة على معنى علمي واحد، أما فيما يخص آليات صياغته  طويلة، واالكتفاءأو تركيبا ال عبارة 

وليد هذه املصطلحات وفق االشتقاق، النحت، املجاز، التعريب فهي مرتبطة بخاصية اللغة التي يتم ضمنها ت

 .والترجمة

 :ثانيا: إشكالية املصطلح النقدي

لقد وجد الناقد العربي نفسه أما آليتين لتوطين املصطلحات النقدية الحديثة التي أنتجتها املناهج   

الحديث في أزمة املصطلح، إذ انصرف  النقدية الغربية عن طريق التعريب أو الترجمة، وهنا دخل النقد العربي

على التسميات وطرح البدائل  مجال االشتغالالناقد عن مهمة انجاز املفهومات والرؤى النقدية إلى 

املصطلحية، ويكفي أن نضرب مثاال واحدا بمصطلح التفكيكية لندرك إلى أي حد تعددت ترجماته واختلفت 

فرزتها إشكالية تعدد الترجمات للمصطلح الواحد وتميز درجات أن هذه الحالة أ كفال شصور تسميته عربيا، 

 .الفهم لطبيعة مفهومه

فبرز ما يعرف بفوض ى املصطلح والذي يعود أساسا إلى االختالف بين ثقافة املؤلفين والباحثين، فهو إما 

ه بالعربية كما صاحب ثقافة أجنبية أو حامل لثقافة عربية، أو ذو ثقافة مضطربة تقرأ األدب األجنبي وتنتقد

اللغة العربية ما يحول دون الدقة والوضوح، وأشار  وفي نضيف مشكل االشتراك اللفظي في اللغة املنقول عنها 

الكاتب )وهب رومية( إلى تلك النزعة التشاؤمية من لغة النقد الجديدة و من التوظيف االصطالحي املضطرب 

 .ة فاشية يعاني منها النقد العربي املعاصر معاناة قاسيةحيث غدا االضطراب في استخدام املصطلح النقدي آف

فاإلشكالية في املصطلح النقدي العربي سببها غياب التنسيق بين الباحثين فيما يخص املصطلحات في 

القطر العربي الواحد وانعدام وجود مراكز عربية تختص باملصطلحات وتتفرغ بوضع قواعدها وأسسها، 

ت فردية تتسم بالفوضوية، ما أفقد املصطلح حمولته الداللية املوضوعية فوضع الكثير منهم مصطلحا

املرتبطة بمرجعية محددة واحدة، وتم استبدالها بأخريات متعددة مما انعكس سلبا على كفاية املصطلح 

 : اإلجرائية ودوره الفعال في توحيد املعلومات وتداولها، ويمكن إجمال إشكالية املصطلح فيما يلي

 لح النقدي في موروثنا النقدي والبالغياملصط -

 املصطلح النقدي في أصوله الغربية املترجمة -

 .صراع املناهج واملفاهيم والنظريات والعلوم اللسانية والسيكولوجية واالجتماعية واألنثروبولوجيا وغيرها -

اعتباطية أو  محاولة تجاهل املصطلح النقدي بأنواعه ،أو السعي لتوليد مصطلحات جديدة بطريقة -

 .14انطباعية 

فمن املعروف أن النقد العربي الحديث نشأ في مطلع القرن العشرين باشتباك مباشر مع القوى التراثية و 

الغربية، فهو من جهة يمتلك جذور تراثية نقدية وبالغية وفلسفية عميقة تشده إلى املوروث. ومن جهة أخرى 

 . ت النقدية واالصطالحية التي جاء بها النقاد الغربيون راح يتطلع إلى القيم واملفهومات واملقوال 
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لكن سرعان ما تراجع االتجاه املحافظ املرتبط باملوروث و باملصطلح البالغي و اللغوي أمام مد االتجاهات 

النقدية الحديثة التي اتخذت من النقد الغربي ومصطلحاته مثال يحتذى به، وهكذا أصبح املصطلح النقدي 

وجد سبيله إلى الخطاب النقدي العربي عن طريق الترجمة أو التعريب ،ويمكن التماس ذلك في كتابات األوروبي ي

)طه حسين والعقاد واملازني وأمين والريحاني وجرجي زيدان وغيرهم( مما أدى إلى ردود متباينة تتراوح بين القبول 

ثقافي، لذا فإن اعتباطية تداوله والرفض ." فاملصطلح يكشف  عن مواضعة اجتماعية أو عن عقد قرائي و 

 .15ستؤدي إلى ضياع التوصيل والوضوح ويترتب على ذلك خطورة االستعمال االعتباطي في املصطلح "

فغياب التنسيق بين الباحثين فيما يخص املصطلح في القطر العربي الواحد مرده إلى انعدام وجود مراكز 

وضع كثير من الباحثين مصطلحات فردية تتسم  ذاوأسسها، لعربية تختص به وتتفرع بوضع قواعدها 

بالفوضوية ما أفقد املصطلح حمولته الداللية املوضوعية املرتبطة بمرجعية محددة واحدة، وتم استبدالها 

بأخريات متعددة مما انعكس سلبا على كفاية املصطلح اإلجرائية ودوره الفعال في توحيد املعلومات وتداولها. 

لنقد الذاتي لوجدنا اضطرابا غير قليل وبشكل خاص في املصطلح الشعري والسردي ونقد ولو دخلنا ميدان ا

مثال غرضه للتقلب بين عدد من املقابالت الترجمية منها:  (Poetics (النقد وغيرها " فقد ظل مصطلح الشعرية

ة األدب قبل أن اإلنشائية، فن الشعر، نظرية األدب، الشاعرية، قضايا الفن اإلبداعي، علم األدب، صناع

ظل عرضه للتغير فقد شاع  ((Structuralism يستقر على مصطلح الشعرية، كما نعرف أن مصطلح البنيوية

 .16"ي الهيكلية، التركيبية، البنائيةفي البداية مقابل ترجمة أخرى ه

خلخلة في ومازال املصطلح النقدي يعاني االضطراب والتداخل وعدم االستقرار ومن األمور التي أدت إلى 

املفهوم النقدي هو ذلك االنتقال باملفاهيم و النظريات من بنية ثقافية مغايرة إلى بنية عربية لها خصوصياتها 

،األمر الذي شكل أزمة في النقد " الذي يجتاز إشكالية في مفاهيمه وفي مناهجه تبدو مظاهرها في الغموض 

.إضافة إلى  17ف عن فهم داللتها املباشرة أو غير مباشرة"الشائع في الكثير من كتاباته وفي عجز القارئ املثق

اجترار املفاهيم والنظريات الغربية الحداثية بمرجعياتها على الثقافة العربية و إغرائها وسلبها واستمالة 

املصطلح بهذا االصطدام بين املصطلح ومعناه " و الباحثين والنقاد على تقبلها وتبنيها والتفاعل معها أدى إلى 

املعنى هو الذي يستطيع اإلمساك بالعناصر املوحدة للمفهوم و التمكن من انتظامها في قالب لفظي يمتلك قوة 

،فبين الوفاء للموروث النقدي واألخذ بركب الحداثة ،يجد  18تجميعية و تكثيفية ملا قد يبدو مشتتا في التصور "

نقدي عربيا بلفظه غربيا بمرجعياته، لكن يبدو الناقد نفسه أمام جدلية )التبني/التخطي(فيصبح املصطلح ال

 أن هناك جهود لتجاوز هذه األزمة فما السبيل لذلك؟

 :جهود النقاد لتوحيد املصطلح النقدي .1

يسعى النقاد إلى تجاوز أزمة املصطلح في النقد من خالل العمل على وضع معجم اصطالحي خاص 

قواعد مشتركة ومقبولة من قبل النقاد  اعية، ويضعوالجمبمصطلحات النقد األدبي يوحد الجهود الفردية 

لكنه سرعان ما  1977مصطلحات النقد الحديث( معجم)صمود والباحثين واملترجمين العرب، فألف حمادي 

قوبل بالنقد فرأى سعيد علوش في هذا املعجم" أنه ال يمتلك من املعجمية غير اسمها ألن عدد املصطلحات 

 .19" والكيف عن املجال البنيوي من جهة أخرى، إال أنها تتسم بدقة التعريف  التي نشرت من جهة وال تخرج
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( 1984األدبية املعاصرة عرض وتقديم وترجمة(  )باملصطلحاتوبعده ألف سعيد علوش معجما وسمه 

 :وعرج على معاجم املصطلحات األدبية في العالم املعاصر ونذكر منها

 1960دليل الطالب إلى املصطلحات األدبية -

 1979( معجم النقد األدبي املعاصر )الجمعية العاملية لألدب املقارن -

 1986معجم املصطلحات األدبية )إبراهيم فتحي( -

صدر )قاموس اللسانيات( لعبد السالم املسدي قاموس عربي فرنس ي وشمل مقدمة في 1980أما في سنة 

الختصاصه ومواكبته املناهج النقدية الحديثة.  عد املعجم نقلة كبيرة في التأليف املعجمي املصطلح، وقدعلم 

ويشير )املسدي( إلى أصالة علم املصطلح في املوروث النقدي العربي واملصطلح اللساني خاصة لكثرة استعماله 

فأوردها كما يلي: " الالنغويستيك، علم اللغة الحديث، علم اللغة العام، علم فقه اللغة، علم اللغات العام، 

علم اللسان، علم اللسان البشري، الدراسات اللغوية، النظر اللغوي الحديث، اللغويات علوم اللغة، 

أننا ال ننكر جهد  املعاجم، إال. وبالرغم من االنتقادات التي لحقت هذه 20الجديدة، األلسنيات، اللسانيات "

 اهتمامها بالقارئ و املصنفين الذين تطوعوا للقيام بمهمة التأليف املعجمي املختص في مصطلحات النقد 

العربي وتمكينه من فهم املصطلحات وتعريفها خصوصا عند التحوالت الكبرى التي عرفها النقد. لذلك كان 

محمد خطابي " إن  النقائص، يقول التأليف في حقل املعاجم ضرورة ملحة لكنه لم يسلم من الشوائب و 

ميزتها التراجع ال التراكم ونقصد بالتراجع  سلسلة التأليف املعجمي املختص املسمى أدبي تتشكل من حلقات

عدم استفادة املؤلفين من تجارب من تقدمهم في عملية صناعة املعجم على مستوى املصطلحات أو على 

 .21مستوى صياغة التعريف"

 :ثالثا: املثاقفة/مصطلح

كالغزو الثقافي ،التبادل البد من اإلشارة أوال إلى أهمية مصطلح املثاقفة الذي يحيل إلى العديد من املعاني 

الثقافي ،الحوار الثقافي وغيرها من املصطلحات، وتعد من أهم العوامل التي تدفع بالثقافة العربية  للتعرف على 

اآلخر واألخذ من معينه ،وما بلغت الحضارة العربية اإلسالمية أوجها إال عندما نجحت في التفاعل و التثاقف 

ملثاقفة هي " التكيف القصري أو اإلرادي مع ثقافة جديدة مادية ومعتقدات مع الفرس ،اليونان وغيرهم، فا

.إن املثاقفة هي فعل تأثير 22جديدة وسلوكات جديدة، والفعل ثاقف أي تكيف فرد أو مجموعة لثقافة جديدة "

الثقافات وتأثر ،ناجم عن التاريخ و التالقح بين الحضارات و الشعوب كما عرفها علماء اإلناسة " تفاعل بين 

  وتأثير وتأثر متبادل نتيجة االتصال الحاصل بينها واحتكاك بعضها ببعض ،وهذا املعنى هو املعبر عنه بمصطلح

Acculturation  في اللغتين الفرنسية واالنجليزية وتتجلى مظاهر هذه املثاقفة فيما تقتبسه من ثقافة ما من

كيانها حتى يغدو جزء منه بعدما كان في املنطلق طارئا على  غيرها من الثقافات وتعمل على استيعابه وتأصيله في

  .23ذلك الكيان ووافدا عليه من الفضاء الخارجي "

ينبني مصطلح املثاقفة على معنيين متناقضين أولهما مبني على نزعة ملحة لطمس اآلخر ومحوه واستبعاده 

ما يجري من طمس ومسخ و تشويه و تغيب  وفرض الهيمنة عليه إذ " أوهم علماء األنثروبولوجيا الثقافة أن

للثقافات القومية ال يعدو أن يكون عمليات مثاقفة تجسد الحوار أو التبادل الثقافي أو التثقيف، وهي في 
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الحقيقة تعني القضاء على الثقافات املحلية من أجل نشر الثقافة الغربية خارج حدودها وهيمنتها على غيرها، 

وحد لكل تقدم حضاري وال نمط سواه، وعلى كل الشعوب تقليده و السير على واعتبار الغرب النمط األ 

 .24منواله"

فاملثاقفة مصطلح تداوله الغربيون واختلفوا في تسميته "وابتدعته أقالم األنثروبولوجيين األمريكيين في 

في حين آثر  cultural exchange االنجليز يستعملون بديل عنه مصطلح التبادل الثقافي ، وكان1880حدود

 وفضل الفرنسيون مفهوم تداخل الحضارات transculturation األسبان مصطلح التحول الثقافي

 interpénétration des civilisation" أما املعنى الثاني 25إال أن مصطلح املثاقفة أصبح أكثر تداوال وانتشارا .

"عملية املثاقفة من منطلق أنها تشكل ظاهرة صحية  لعملية املثاقفة مبني على التسامح واالحترام والتبادل وتأتي

ايجابية عرفتها املجتمعات البشرية عبر تاريخها الطويل، وظلت وسيلة فعالة من وسائل التقارب والتواصل 

 .26وتبادل املعارف والخبرات وعامال قويا من عوامل تطور وازدهار الحضارات اإلنسانية" 

ت التبادل الفكري و التفاعل الثقافي إذ أصبح التفاعل واقعا ملموسا ال كما ارتبط مفهوم املثاقفة بعمليا

مفر منه يساهم في إثراء األدب" حتى لو أمكن لألمة املستقلة املنفردة أن تنتج وتبدع وتعطي إال أن االحتكاك و 

.إن التفاعل   72التالقح و التعاون والتبادل يضاعف كمية اإلنتاج ويرفع نوعية اإلبداع ويوسع ساحة العطاء"

الثقافي عامل أساس ي من عوامل الحضارات وذلك بفضل ما يضيفه عليها من إثراء وإخصاب لها وتنويع 

لروافدها وتنشيط لقدراتها" وإن املثاقفة تظل بمثابة املاء للتربة يقيها الجرب ويكسبها القدرة على مزيد من 

قيم مستحدثة وإنجاب تصورات وخيارات جديدة أقدر اإلنتاج والعطاء، فهي اللقاح الكفيل بابتكار مبادئ و 

 .28على السمو بالوضع البشري وأنجع في تحقيق رقيه وفتح اآلفاق العريضة أمام مستقبله "

 :املثاقفةموقف املفكرين العرب من  .1

خر يتسم موقع املثقفين واملفكرين العرب بالتباين والحذر، فهم يعترفون بأهمية املثاقفة واالنفتاح على اآل 

ويؤكدون في الوقت ذاته على ضرورة التمييز بين مفهوم يعني التفاعل املتكافئ واالحترام املتبادل بين  وثقافته،

والعوملة مختلف الثقافات والشعوب، ومفاهيم أخرى قريبة منه مثل التبعية والغزو الثقافي واالستالب 

هللا أبو هيف( قد استبعد مفهوم املثاقفة وقام )عبد املفكر الثقافية والغربنة واألمركة. فنجد  والخصوصية

بتوحيد مختلف املفاهيم التي تدلل على االتجاه السلبي الذي تسير فيه العالقات القائمة بين الشرق والغرب 

، التغريب، التنميط، التي تتحول إلى مفاضلة بين ثقافتنا وثقافة الثقافي، التبعيةومن هذه املفاهيم "الغزو 

 أننا نجد في كتابات )محمد عابد الجابري( تكريس لقضايا التبعية والغزو الثقافي ،فهو يرى أن .إال 29اآلخر"

الشرق متأخر إذا  ما قورن بالركب الغربي، لذا عليه األخذ و االندماج" واالحتراف الثقافي الذي يقوده إلى 

 .30الحضارة عاجال أو آجال

ن حق العرب، وال ترى فيهم إال أعجاز نخل خاوية )إدوارد وممن تصدوا ملثل هذه االفتراءات التي تقزم م

على دور الناقد في استعداده ملساءلة  نفسها، ويؤكدوجد نفسه ضمن املقاومة الوطنية لالمبريالية  يسعيد( الذ

الخطاب النقدي ذاته مع انفتاحه على األقليات املهمشة من أجل إحضارها إلى املتن الثقافي مع كسر الحدود 
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مية والعرقية" ومن أجل   تحقيق خطاب عاملي إنساني ومن أجل تحرير الناقد من هيمنة االنتماءات القو 

 .31قوة املسيطر" الغربية بسببيؤكد على نظرية الهيمنة واملركزية  عليه، حيثالعمياء 

ن األنا وبعد هذا نرى أن املثاقفة التي ينبغي الوصول إليها هي القائمة على أساس الشراكة الضمنية بي

واآلخر، القائمة أيضا على االحترام والتسامح واالعتراف بخصوصية اآلخر واختالفه الرافضة ألشكال الغزو 

الثقافي، وليس أبلغ من ذلك القول من قول غاندي" إنني أفتح نوافذي للشمس والريح ولكنني أتحدى أية ريح 

: "إنها بمثابة مصطلح سوسيولوجي ذو معاني . ويعرف محمد برادة املثاقفة قائال32أن تقتلعني من جذوري"

متداخلة وتقريبية وبصفة عامة يطلق على دراسة التغير الثقافي الذي يكون بصدد الوقوع نتيجة لشكل من 

التجارية واألسفار، وتؤدي املثاقفة إلى اكتساب عناصر جديدة  االستعمار، املبادالتأشكال الثقافات مثل 

برادة صعوبة مصطلح املثاقفة إلى تعداد املصطلحات املتقاربة في  املتصلتين، ويرجعبالنسبة لكلتا الثقافتين 

 .33االشتقاق"

من خالل هذا القول نجد أن التغيير ال يخص طرفا ثقافيا بمفرده، بل يطال كلتا الثقافتين املتصلتين، 

 1936اقفة مكان الصدارة منذ احتلت مسألة تحديد مفهوم كلمة املث الثقافي. وقدوهذا ما يحقق معنى التبادل 

من خالل بحوث عن التثاقف حيث إنه" شمل الظواهر التي تنجم عن االحتكاك املباشر واملستمر بين جماعتين 

من األفراد مختلفتين في الثقافة مع ما تجره هذه الظواهر من تغيرات في نماذج الثقافة األصلية لدى إحدى 

 .34املجموعتين أو كلتاهما"

التعريف أن املثاقفة هي تأثر الثقافات بعضها ببعض نتيجة االتصال واالحتكاك بين الشعوب معنى هذا 

كانت معظم دراسات االتصال الثقافي ركزت  وأهدافه، وإنواملجتمعات، مهما كانت طبيعة هذا االتصال 

ة االجتماعية وانعكاس بالدرجة األولى على نوع معين من عمليات التغيير وهو التغيير االجتماعي أو تغيير الحيا

ذلك على الثقافة. وتتجلى أهمية املثاقفة في كونها ظاهرة إيجابية عرفتها املجتمعات البشرية عبر تاريخها 

الطويل، فظلت أبلغ وسيلة للتقارب والتواصل وتبادل املعارف والخبرات، وعامال قويا من عوامل تطور وازدهار 

حي السوي الذي البد له أن ينفتح على اآلخر ويتثاقف معه عبر جسور الحضارات اإلنسانية من خالل الكائن ال

االتصال لتحقيق التأثير والتأثر والعطاء، إذ ال تستطيع أية أمة أن تنغلق على نفسها، وتتقوقع داخل ذاتها 

 .وتدعي القدرة على االستمرار بمعزل عن اآلخر، هذا ألن االنغالق الحضاري يقود حتما إلى املوت

اقفة تنحو نحوا عكس الغزو الثقافي الذي يضمن الرغبة في اجتياح اآلخر ومحو مقوماته الثقافية فاملث

وإلحاقه بالغازي وفرض التبعية عليه، ومعاملته بنظرة فوقية استعالئية فيها الكثير من العدوانية والغطرسة، 

النقد العربي كان فيها هدا النقد ممتلكا ولقد عالجنا مصطلح املثاقفة ألنه يستقيم عنوانا ملرحلة مهمة من تاريخ 

للصفات التي تؤهله للمشاركة في تكوين املعرفة اإلنسانية، ولتأمين اإلمكانيات الالزمة لتنشيط املعرفة األدبية 

 .اإلسالميةعلى مستوى الثقافة العربية 

 :واملثاقفةاملصطلح النقدي  .2

قدي العربي الناجم عن املثاقفة ندرك أن النقد األدبي إذا تجاوزنا مفهوم املثاقفة إلى املشهد الثقافي الن

الحديث في الوطن العربي لم ينشأ نتيجة تطورات فكرية تمت داخل النقد العربي القديم، بل نشأ كإحدى 
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النتائج التي أسفرت عنها عمليات املثاقفة التي انتهت بالضرورة إلى هيمنة الثقافة املستقبلة ،ما صاحب ذلك 

املصطلح النقدي أنتجته القراءات القاصرة على مستويات متعددة ،فاستحالت العوملة  من خلخلة في

املصطلحية تعبيرا عن عالقة غير متكافئة بين مركز معرفي غربي ينهض بفعله تلقائيا، وهامش نقدي عربي 

ستوى اإلجراءات يتغذى على منجزات املركز النقدي الغربي، إن على مستوى املقوالت النقدية النظرية أو على م

 . املنهجية

نتعاطى بإيجابية مع فكرة هجرة  املصطلح، فإننافعندما نستدعي مفهوم املثاقفة في سياق مقاربة 

املصطلحات وانتقالها بين الثقافات والحضارات، أخذا بأحد أبعاد مفهوم املثاقفة القائم على عاملية املنجزات 

األعراف والقوميات وهو أيضا أداة  واملعرفة، لغةلح لغة العلم وتجاوزها لألمم واملجاالت الحضارية فاملصط

وإن تباعدت  واملعرفي الواحدمستخدميه من العلماء واملفكرين ممن يجمعهم االنتماء إلى املجال العلمي 

 .والعلمتصير عوملة املصطلح ضربا من املمارسة االيجابية التي يحوطها سياج املعرفة  هوياتهم. وبذلك

نت اللغة املصطلحية في النقد العربي الحديث إلشكالية تعاطي النقاد العرب مع املناهج النقدية لقد ارته

الغربية، وهو ما وصف به الناقد )حسين الواد( زمالءه من النقاد العرب الذين "يتأثرون باملناهج الجديدة من 

ضوية التي تربط املصطلح النقدي .وبالنظر للعالقة الع35موقع متخلف يسمح بالتلقي وال يسمح باملناقشة" 

بمنهجه، فالشك أن يحدث العجز عن استيعاب حقيقة املقوالت النقدية الغربية وتطبيق مناهجها تطبيقا 

ينسجم مع جوهرها مما يحدث اضطرابا في استخدام املصطلح وخلال في توظيفه يفقده أهم صفاته النوعية 

فوق منجز املركز الغربي النقدي فيصير املصطلح لغوا للتفاخر التي بررت وجوده أصال، ومن قبيل االنبهار يت

والتباهي، أو التعبير عن مجاراة املوضة الفكرية كما هي حالة من يخضع ملوجبات تأثر واستجابة لنموذج 

 .يتضاءل أمامه وينعكس ذلك في انشداد ال يتجاوز السطح والظاهر

في صياغة املصطلح أو توطينه " أولها آلية املجاز، ويعود لقد أفضت املثاقفة إلى اعتماد آليتين مختلفتين 

تفسير ذلك إلى شعبية التعاطي مع املسألة األدبية ومشاعية التواصل حول األدب والتفكير في قضاياه ومقاربة 

أبنيته ومعانيه في مجال من منظومة اتصالية شاملة تستحضر السياق الخارجي ومكونات الوعي العام في البيئة 

ربية، وثانيها آلية التعريب التي كانت محدودة االستعمال عكس عالقة املثاقفة بين النقدين العربي واليوناني الع

وبشكل حذر لم يأخذ به إال عند الضرورة القصوى خشية على اللغة العربية من تفش ي الدخيل األعجمي 

وعبر  قنوات صارمة تخضع فتسربت مصطلحات نقدية معربة قليلة مثل :ريطوريقا، قوميديا، بوطيقا 

  .36"قاالشتراطات معيارية محافظة تفرض املطابقة مع النموذج اللفظي العربي وزنا ونط

 :إشكالية املثاقفة النقدية .3

عرفت الكتابات النقدية العربية املبكرة املثاقفة النقدية مع )قدامة بن جعفر( في )نقد الشعر( في القرن 

به أصداء تأثر بكتاب الفيلسوف اليوناني )أرسطو( في )فن الشعر( الذي أسهم الرابع الهجري، إذ ظهرت في كتا

 .اإلبداعفهم طبيعة الظاهرة الشعرية ودوافع  تأملية، تحاول في توجيه الفكر النقدي وجهة نظرية 

فقد سجلنا وضعا مختلفا في القرنين الثالث والرابع وهو وضع يقيم الثقافة العربية اإلسالمية مركزا 

يا قادرا على اإلنتاج املعرفي واإلضافة الفكرية للمدونة املعرفية اإلنسانية ،واكتسب هذا الوضع حضار 
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الحضاري صفة املركز العتبارات عضوية تتعلق بالغلبة وقوة الحضور الواقعي واملادي ،وما كان من تأثر 

قيق شمول املعرفة وسعتها ال بدافع بالثقافات األجنبية األخرى،" فقد تحقق في إطار من الرغبة في االستزادة وتح

من تشخيص ذاتي يظهر العجز و القصور وانحسار اإلمكانات عن مجاراة حركية التطور، كما حصل في 

املثاقفة االضطرارية ،أو الحرية التي اندفع إليها العقل العربي فيما بعد بدافع جوهري من الشعور بالعجز 

 .37قية عن أسئلة الظاهرة األدبية والنص األدبي "وغياب القدرة على تقديم اإلجابات الحقي

لقد برزت إشكالية املثاقفة النقدية بسبب ما يمتلكه املصطلح من قوة تداولية وداللية، وملا يمتلكه من 

مواضعة اجتماعية وثقافية تعاقدية بين مختلف الثقافات واللغات اإلنسانية " وهذا هو سر تحول املصطلح 

ماله وعليه ماعليه بوصفه رسالة مفهومة  واملثاقفة لهية إلى رسول مشترك للتواصل في الثقافة اإلنسان

. لذا يعد التوجه نحو اكتشاف الجديد سمة بارزة لدى الباحثين السيما في مجال 38ومشتركة موجهة إلى البشر "

لنقدي قصد االرتقاء به النقد األدبي، وهذا التوجه مرتبط بالثقافة النقدية وبنظرية النقد األدبي وبالخطاب ا

إلى النقد العاملي وهذا الطرح يفصح عن تشبث واعتزاز وغيرة ثقافية، لذا فإن أزمة املثاقفة النقدية هي من 

كبرى مشاكل املشروع النقدي العربي نتيجة غياب املمارسة والتنظير النقدي النابع من الخصوصية الثقافية 

  :ينهذه اإلشكالية من اتجاه العربية، وتنبع

 .األول يدعي األصالة لكنه منغلق وعاجز -

 .و الثاني يزعم االنفتاح لكنه واقع تحت التبعية واالستالب -

الرفض وال القبول قادر على إضعاف حضور تلك املناهج وما  بالوعي، فالوهذا دليل التيه املنهجي واملثاقفة 

عالم( حصر اتجاهات املثاقفة في أربع مدارس أمين ال )محموديرافقها من مصطلحات وأطر معرفية، وقد حاول 

 : تجمع عددا من املناهج املختلفة في طرائق اإلجراء املتفقة في جذورها اإلبستيمولوجية و الفلسفية وهي

املدرسة الوجدانية وتضم املدرسة الرومنتيكية كما هي في ممارسات جماعة الديوان ومدرسة أبولو * "

يمة وتطبيقات املنهج النفس ي عند أحمد خلف و النويهي ومصطفى سويف وجهود جبران خليل ومخائيل نع

 .واملعداوي 

 .مدرسة الذوق الفني وتجلت في نقد طه حسين ومحمد مندور *

املدرسة النقدية الجدلية التي تتخذ من مفهوم االنعكاس أساسا في فحص العمل األدبي مع سالمة موس ى *

 . ولويس عوض وغالي شكري 

 39ية البنيوية كما في كتابات أدونيس وصالح فضل و الغذامي وكمال أبو ديب."املدرسة النقد*

 :ومن خالل األطروحات التي تبنتها هذه املدارس يمكن الخروج بجملة من املالحظات نوردها فيما يلي

إن التصورات األساسية لهذا الفكر النقدي هي صدى لتصورات ومفاهيم نقدية أوروبية ،وإن كانت -      

 .ي أغلب األحيان استجابة الحتياجات اجتماعية موضوعيةف

املمارسات النقدية في الوعي الثقافي الزالت غير ناضجة ،ال تستند إلى خلفيات فلسفية ذات رؤية عربية -      

صادقة ،فقد جيء بهذه املناهج إلى حقلنا النقدي كأدوات وطرق إجرائية فقط، فاستنسخت الجانب التطبيقي 
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ارس عليه عملها النقدي دون الوقوف على النظرية وفلسفتها ومبررات نشوئها، إنما يكفي االشتغال وراحت تم

 . على النصوص األدبية مهما كانت هويتها ومنها جدلية موت املؤلف

لذا فإن كثيرا من الكتابات النقدية اآلن تعمل على تأصيل التوجه النقدي بدء بإعادة املنهج إلى مجراه          

ثم تعقب تطوراته وكيفيات استثماره في البالد العربية، ولضرورة ذلك البد أن يتكئ املوقف النقدي على معرفة ،

سابقة تؤهله للقيام بوظيفة إقناعية خاصة وأن مكونات كثيرة تسهم في إنتاج املوقف النقدي ومنها التحكم في 

 .املصطلح وهو أمر غاية في األهمية

 : الخاتمة

صطلح هو لفظ يتواضع عليه أفراد املجتمع ألداء مدلول معين، فهو مفتاح العلوم وألهميته إن امل       

 . وضع له علم خاص به يهتم بترجمة املصطلح وتأليفه وخلقه

ينقسم علم املصطلح إلى عام وخاص فاألول يشمل طبيعة املفاهيم بصفة عامة، أما الثاني فيختص بلغة   

 . لح النقدي هو جزء من علم املصطلح العاممعينة وبقواعد خاصة، واملصط

املصطلح النقدي هو رمز لغوي مفرد أو مركب يساعد على تأطير التصورات الفكرية التي ينتجها فعل  -

 .ممارسته العلمية النقدية، وهو قديم النشأة في الثقافة العربية إذ أنه وجد منذ العصر الجاهلي

يث ،إال في مطلع السبعينيات مع االنفتاح على املناهج النقدية لم يعرف عناية في األدب العربي الحد-

 .الحداثية

وطن الناقد العربي املصطلح الغربي عن طريق الترجمة أو التعريب فتعددت التصورات الغربية  -

 .والترجمات ما أحدث فوض ى في املصطلح

ي األصول الغربية له، وصراع ويمكن إجمال إشكالية املصطلح النقدي في املوروث النقدي والبالغي وف- 

 .املناهج واالعتباطية في توليد املصطلحات

لكن برزت جهود متفاوتة لتوحيد املصطلح النقدي من خالل وضع معاجم خاصة به إال أنها لم تسلم من  -

 .الشوائب والنقائص

يات املثاقفة التي لقد نشأ النقد األدبي الحديث في الوطن العربي كإحدى النتائج التي أسفرت عنها عمل -

  .انتهت بالضرورة إلى هيمنة الثقافة املستقبلة، ما صاحب ذلك من خلخلة في املصطلح النقدي

أما املثاقفة فهي مصطلح تداوله الغرب األنثروبولوجيون، ويعني التفاعل املتكافئ من جهة أو طمس اآلخر  -

ثقفين العرب يتباين بين القبول و الرفض ومحو هويته من جهة أخرى، وهذا ما جعل موقف املفكرين و امل

 لعملية املثاقفة السيما عند للوقوف أمام إشكالية املثاقفة النقدية .
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  الوضع االصطالحي للمكان في النقد العربي

The idiomatic position of the place in Arabic criticism 

 قادري خضرة.د

 الجزائر / جامعة ابن خلدون تيارت

 امللخص:

يهدف هذا املقال إلى عرض تبنى عبد امللك مرتاض مصطلح جمالية املكان الوافد من الغرب  بالترجمة       

إلتفاق الذاتية  واملمارسة النقدية و مقارنة ترجمته لهذا املصطلح مع ترجمات أخرى لنقاد عرب و ماهي أوجه ا

واالختالف التي  تعتمدها جمالية املكان ،خاصة الفضاء، والحيز ، واملجال .وال يتأتى ذلك إال بالعودة  إلى املبررات 

التي دفعته يستصيغ وينتقي مصطلح عن مصطلح غيره ومدى نجاعته، من خالل البحث في بعض ممارسته 

لتالية : هل استطاع الناقد العربي املعاصر أن ينحت السردية و مقوالته النقدية.عبر اإلجابة عن اإلشكالية ا

له منظومة اصطالحية تليق بمستوى الحراك األدبي الذي تشهده الساحة اإلبداعية العربية مؤخرا؟ وصلت 

العرض يعكس مدى قدرة وتمكن عبدامللك مرتاض على استيعاب  منها: هذاالدراسة إلى بعض النتائج املهمة 

ها بالحجة و البرهنة،ممايثبت مدى عمق الرؤية النقدية للناقد الجزائري في بحثه عن هذه املصطلحات وتطعيم

 ترجمة املصطلح يتوافق والخصوصية السردية العربية.

 النقدية ،عبد امللك مرتاض. الترجمة، املمارسةجمالية املكان، الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

      This article aims to present Abd al-Malik Mortad’s adoption of the term aesthetics of a place 

from the West with self-translation and critical practice, and to compare his translation of this 

term with other translations by Arab critics, and what aspects of agreement and differences 

depend on the aesthetic of the place, especially space, space, and space. Returning to the 

justifications that prompted him to formulate and select a term for another term and the extent 

of its efficacy, by researching some of his narrative practice and his critical sayings. By answering 

the following problem: Was the contemporary Arab critic able to sculpt for him a terminological 

system befitting the level of literary mobility in the Arab creative arena Recently? The study 

reached some important results, including: This presentation reflects the extent of Abdul-Malik 

Mortadha's ability and ability to comprehend these terms and impregnate them with argument 

and proof, which proves the depth of the critical vision of the Algerian critic in his search for the 

translation of the term in line with the specificity of the Arabic narrative. 

Key words: Aesthetics of the place, translation, critical practice, Abdul Malik Mortad 
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 :توطئة

بجدارة>> يحتل املكان في الرواية الجديدة قيمة ال تقل أهمية عن بقية عناصر السرد، لكونه عنصرا يساهم 

ويتم ذلك بواسطة ) 166م،ص: 1996:إبراهيم( هام والهروب من عالم الواقع والحياة املضنية<<يفي تحقيق اإل

اللغة باعتبار>> املكان الروائي مكان لفظي بالدرجة األولى، على ذلك هو يتضمن مشاعر وأحاسيس ال بد من 

الذي يؤطره املكان وفي هذا السياق فإن "روالن من خالل املضمون ) 241م،ص: 2000صالح :(اإلشارة إليها <<

بورنوف" يؤكد على أهمية املكان في البنية السردية بقوله:>> أن "املكان بإمكانه أن يصبح محددا أساسيا للمادة 

الحكائية ولتالحق األحداث والحوافز أي أنه يتحول في النهاية إلى مكون روائي جوهري يحدث قطيعة مع مفهومه 

في نفس الوقت الذي تختلف فيه أهمية املكان من رواية إلى رواية أخرى  ) 34م،ص: 2002:عباس(کدیكور<<

على حسب الخطاب املرسل بمختلف أنواعه،العاطفي، و السياس ي، أو اإليديولوجي،لتكون حاجة املضمون هي 

نة داخل نصه وهذا ما ذهب التي تحدد االهتمام باملكان. وهذا ال يعني أن الروائي يضع خطة معينة لتوزيع األمك

إليه "هنري ميتران" بقوله:>> إن اختيار وتوزيع األمكنة داخل السرد ال يخضع لخطة اتفاقية،فالراوي ال يلجأ 

   ) 45م،ص: 2002:عباس(إلى الصدفة لكي يشيد فضاءه كما أنه ال يخضع لخطة وثائقية.<<

تبعه الحدث وهذا ما لجأت إليه الرواية ليصبح املضمون هو الذي يحدد درجة حضور املكان وفق ت   

الجديدة. وانطالقا من كون املكان قد استقطب كل ما هو جغرافي، وتعددت أشكاله>> فإن الجمالية استقطبت 

الفضاء هي أن العالقة التي تربط بين املكان والفضاء،   ) 65م،ص: 2001:حبيب("املكان" "حيزا" أو "فضاء"<< 

ال عليه في آن وهذا ما توصل إليه "هيدجر" حينما تساءل عن عالقة املكان بالفضاء أوسع من املكان وهو مشتم

 ) 13م،ص: 1997:محمد(فأجاب:>> إن الجسر مكان، فهو كش يء يضع فضاء، تندرج فيه السماء واألرض<<

الحكي،  وبناء على ذلك يمكن القول أن املكان مكون الفضاء باعتباره مجموع األمكنة التي تقوم عليها سيرورة

كما أن الفضاء>> ليس فقط هو املكان الذي تجري فيها املغامرة املحكية، ولكن أيضا أحد العناصر الفاعلة في 

 ). 99م،ص: 1999:عبد الحميد (تلك املغامرة نفسها<<

وهذا ما جعل الفضاء يحتل مكانة مركزية في تشكيل األعمال الروائية وهو>> محل تبئير ملجمل وقائع    

م،ص: 2003:عبد العالي( ة وحركة الشخصيات وأفعالها وأهوائها ونوازعها و عواطفها وآمالها وآالمها<<الرواي

ومن النقاد من يصطنعون مصطلح الحيز بدال من مصطلح الفضاء، واآلراء واألفكار التي تقال عن الفضاء ) .64

أما الحيز  -ن يؤثرون مصطلح الفضاء تنطبق على الحيز، بالرغم من أن الفضاء يحتوي املكان عند النقاد الذي

ألنه لو ذكر   ) 122م،ص: 2002 -م  2001 :حبيب( فإن عبد امللك مرتاض يرى أنه يبدأ من حيث ينتهي املكان

 كل ما يتعلق بتفاصيل املكان الستحال مفهوم الحيز إلى املكان.

والشخصيات، إنما يصبح مؤرخا  وما من شك في أن الروائي الذي يقول كل ش يء يتعلق بالزمان واملكان    

يسرد حوادث واقعية ال دخل للخيال فيها مما يفقدها جمالية التلقي، وهذا ما يخالف الكتابة الروائية بعامة 

وجمالية الكتابة الوصفية للحيز بخاصة؛ التي تطالب باإليحاء والتكثيف ال اإلطناب والتفصيل>> فكأنها تتكفل 

ك النصف اآلخر للمتلقي فيكتمل العمل، وتتشكل، الجمالية، ويتم التضافر بقول نصف ما تريد قوله، وتتر 

  ) 150م،ص: 1998 :عبد امللك( بين املرسل واملستقبل، أو بين الكاتب والقارئ.<<
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ومن هنا تبرز أهمية الحيز من خالل السرد، فال سرد بدون حيز؛ ألن أول أثر يبقى من خالل قراءتنا ألي    

حيز، وآخرهما الشخصية التي تضطرب في هذا الحيز بكل ما يتولد عن ذلك من اللغة التي عمل أدبي هو>> ال

إذ  ) 150م،ص: 1998 :عبد امللك(تنسج، والحدث الذي ينجز، والحوار الذي تدير، والزمن الذي فيه تعيش.<<

ة الحديثة، فأصبح ال يمكن تصور أدب منقطع الصلة بالحيز، نظرا لألهمية التي ظفر بها في األعمال الروائي

يقدم إلى امللتقى بنوع من التعمية والضبابية. فلو أخذنا على سبيل املثال رواية "الجنازة" نجد الروائي يعمل من 

خاللها >>إلى رسم املكان رسما عجائبيا بالتعمية على مالمح جغرافية، وطمس معامله، وتدمير حدوده، بحيث 

الب، أي ش يء إال أن تكون مكانا واردا على املألوف على ما نجد عليه تعتدي أسماء األماكن الجغرافية في الغ

 ) 19،ص: م1994:عبد امللك (األمكنة في الكتابة الروائية ذات البنية السردية التقليدية.<< 

إذن "السارد املؤلف" يعطي أهمية كبيرة للمكان من حيث اختيار أسماء األماكن والعالقة التي تنجم عن    

يار>>وهذه  العالقة املححدة لألمكنة هي التي تحدد وجهة النظر السردية ، وتسهم  في بلورة كثير من ذلك االخت

وهو يشبه في ذلك الفنان الذي يرسم بنايات ويحاول أن ) 212م،ص: 2000 :صالح (<<.عناصر السرد األ دبي

الفنان هنا حيز ضيق ألنه محدود  ينسق بين هذه األمكنة  إلعطائها داللة معينة إال أن الحيز الذي يرسم فيه

بإطار الرسم أما الحيز األدبي فإنه واسع ال حدود له. فهل استطاع الناقد العربي املعاصر أن ينحت له منظومة 

 اصطالحية تليق بمستوى الحراك األدبي الذي تشهده الساحة اإلبداعية العربية مؤخرا؟

 أوال: الوضع االصطالحي للمكان في النقد العربي

أصبح املصطلح يمثل إشكالية من إشكاليات النقد املعاصر، ال ندري إن كان ذلك راجع إلى الجهود   

الفردية للنقاد في إطالقهم املصطلح النقدي العربي على الكلمة املترجمة،أم هي مصطلحات غزت املجال النقدي 

ملتلقي الذي قد يصاب بدوار وخمول ليختار الناقد املصطلح الذي يخدم وجهة نظره، غير آخذ بعين االعتبار ا

 وهو يتقص ى عن هذا املصطلح في تتبعه لتلك الدراسات.

وهذا ما تطرحه إشكالية مصطلح جمالية املكان الذي يعتبره عبد امللك مرتاض أنه ترجمة غير سليمة وال   

   ) 142م، ص: 1998عبد امللك: (دقيقة للتمثل املعنى األصلي األجنبي في رأيه على األقل.

فبعد ما كان املكان يدل على عنصر من عناصر القصة في الدراسات النقدية القديمة، قد اتخذ في    

الرواية الجديدة دالالت عميقة، واكتسب تسميات جديدة كالحيز والفضاء. فماذا نقصد بمصطلح املكان؟ 

 والحيز والفضاء؟.

النقاد أنفسهم لتناوله في دراساتهم النقدية.  ليس من السهل علينا اإلجابة عن هذا السؤال، وقد اختلف  

لكن الذي بإمكاننا هو إعادة طرح اإلشكالية بصيغة جديدة كما وجدناها في بحثنا، فتكون انطالقتنا من املكان؛ 

ال أدري إن -ألنه أقل إشكالية في ضبط مفهومه، وذلك راجع إلى أن معظم النقاد، إن لم نقل جلهم، يتفقون 

على أن املكان هو كل ما عنى مفهوم الجغرافية. يقول الدكتور عبد امللك مرتاض>>إن  -صدفةكان من محض ال

ويؤثر إبقاء  املكان ليدل فقط على الخاصية الجغرافية ) 176م،ص:2003عبد امللك :(املكان يعني الجغرافية<< 

 تعيينا .
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فإضافة الوصف" الجغرافي" للفظة" و تعمد بعض الدراسات النقدية املزاوحة بين تسميتين لتوحد بينهما   

الفضاء" تجعلها تدل على املكان،وهذا ما يصرح به حميد لحمداني بقوله >> الفضاء االجغرافي هو مقابل ملفهوم 

املكان، ويتولد عن طريق الحكي ذاته، إنه الفضاء الذي يتحرك فيه األبطال، أو يفترض أنهم يتحركون 

عليه تسمية" فضاء الحكي">> بوصفه معادال للمكان الذي  يطلق وهناك من) 62م،ص:1991حميد: (فيه<<

  )47م،ص: 2000ثناء: (يحلو لبعض النقاد أن يطلقوا عليه اسم الفضاء الجغرافي <<

أما عبد امللك مرتاض فإنه يضيف الوصف" الجغرافي" لكلمة" الحيز" ليقصر مفهوم املكان في العمل       

وتكمن إشكالية الفضاء والحيز في   ) 144م، ص:1998عبد امللك: ( افي وحدهالروائي على مفهوم الحيز الجغر 

 إيثار النقاد ملصطلح عن مصطلح آخر في حقلهم الدراس ي.

جاء في لسان العرب املحيط في املادة "الفضا">> فضا: الفضاء: املكان الواسع من األرض، وقد فضا     

غ الواسع من األرض و الفضاء الساحة و ما اتسع من األرض املكان وأفض ى إذ اتسع و الفضاء: الخالي الفار 

 ) 11م،ص:1997محمد:( ويقال قد أفضينا إلى الفضاء، وجمعه أفضية<<

وبذلك يصبح مفهوم الفضاء جاريا في الفراغ والخواء أما الحيز "هو مفهوم مكاني دون أن يكونه على     

لينصرف استعماله إلى الوزن، والثقل ) 166م،ص: 2003عبد امللك: (الحقيقة باملفهوم الجغرافي الصميم<< 

والشكل والحجم والنتوء، وهما في كلتا الحالتين مترجمتين عن املصطلح الفرنس ي واإلنجليزي على التوالي) 

Espace , space  لتبرز اإلشكالية عند ممارسة هذا املصطلح في الحقل األدبي مع العلم أن مفهوم الحيز في ،)

  ) 245م، ص: 1995عبد امللك: (عربية أثناء الحرب العاملية الثانية، لم يتبلور بعد في األذهانالكتابات ال

أما الفضاء فهو مصطلح نقدي حديث، وقد عقد لهما عبد امللك مرتاض أراء نقدية في روايته "صوت     

حيز شاسع، حيز ال وعلى أن الحيز هو>>  ) . 08م، ص: 1968عبد امللك:(الكهف" يقول>> الفضاء الفارغ<<

عبد امللك: (حدود له. ال بل له حدود ولكنها متباعدة الطول والعرض، خطوط ممتدة على مدى األفق<<

ليكون ظهور مصطلح الفضاء ناتجا عن استعمال آالف املصطلحات الجديدة التي دخلت )  08م، ص: 1968

واالنجليزية، أما مصطلح الحيز فكان  اللغة العربية عن طريق الترجمة ملصطلحات غربية وخصوصا الفرنسية

أسبق منه ظهورا لكن الباحثين العرب لم يتنبهوا له في النصف األول من القرن العشرين حينما كان شائعا بين 

النقاد الغربيين،ثم صاروا يتعاملون معه فيما بعد من الوجهة الجمالية ال من الوجهة التقنية.ويؤثر الدكتور 

مال مصطلح الحيز بدال من مصطلح الفضاء مبررا وجهته بنص من نصوص ألف ليلة عبد امللك مرتاض استع

وليلة بقوله>>إنا لنذكر ذلك العفريت جرجريس في حكاية الفتيات الثالث والحمال البغدادي، في حكايات ألف 

ه ليلة وليلة حيث نلفى جرجرس يحلق في أعالي الجو، ثم يغوص في أعماق من األرض، حيث مستقر عشيقت

 . )175م،ص: 2003عبد امللك:  (األميرة املختطفة<<

فإذا كان الفضاء يطلق على الفراغ والخواء فهل يصح أن يطلق على غوصه هذا في أعماق األرض "فضاء"    

؟ وهل يجوز أن يصبح الجسم الصلب الذي غاص في أعماقه حيزا فارغا؟ ويجيب عبد امللك مرتاض معلقا على 

ل ذلك، ومن هنا فإن مصطلح "الفضاء" قاصر إذا ما قيس بالحيز، بينما الحيز في نظره نص وليلة بأنه يستحي

يشتمل كل ذلك فهو>> عالم من االمتدادات، واألحجام، واألجسام، واألثقال، والخطوط والتعريجات، هو 
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م،ص: 2002/م 2001حبيب : ( عالم ال حدود له بحيث يشمل كل اإلمتدادات في أشكالها الهندسية املختلفة<<

؟ حينما يقول>> لقد خضنا في أمر هذا املفهوم، و -لكن مع من  -وهذا ما جعله يفصل في األمر) 122-123

عبد امللك: ( (.<<Espace spaceأطلقنا عليه مصطلح "الحيز" مقابال للمصطلحين الفرنس ي واإلنجليزي )

 . ) 141م،ص: 1998

صيغة نحن( فإذا كان هناك اتفاق على هذا املصطلح فهو في حديثه هذا يستعمل صيغة الجمع )خضناب   

 فما الذي جعل بعض النقاد يؤثرون استعمال مصطلح الفضاء بدال من مصطلح الحيز؟ .

فأنصار مصطلح الفضاء ينطلقون من أن معناه يكون >>جاريا في الخواء والفراغ، أو هو ما اتسع من     

ينصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والجسم، والشكل،  األرض، يقال مكان فضاء أي واسع. بينما الحيز

ومن هذا التعريف نستنتج أن الفضاء عندهم أوسع   )  65م،ص: 2003عبد العالي: (أو هو املكان الضيق<<. 

من الحيز ألن الحيز مكان ضيق، ومن الذين يؤثرون مصطلح الفضاء على الحيز حميد الحميداني يقول 

 ) 63م،ص: 1991حميد:(شمولي، إنه يشير إلى املسرح الروائي بكامله<< -ا التحديد>>الفضاء وفق هذ

وعلة اختيارنا في هذه الدراسة"  لعبد امللك مرتاض" و"حميد لحميداني" راجع إلى أن عبد امللك مرتاض     

بية الجزائرية الذي كان سباقا في الحديث عن الحيز بالشرح، والتعليل، والتفسير من خالل كتابة " األلغاز الشع

تناول فيه ألول مرة املصطلح، وقدم من خاللها أولیات فلسفية حول املصطلح قبل استثماره في األعمال األدبية 

 -م 2001حبيب: (فعرفه على >> أنه املكان املتجانس غير املحدد والذي يصلح الستيعاب األشياء الحساسة<< 

الفلسفي في نظره إال إذا كانت الكتابة تشغل حيزا ماديا على الورقة  . وال يستوفي املفهوم بعده) 118م،ص: 2002

أو غيرها، وبذلك يصبح وكأن العالم في معنويته وماديته، تشكيل للحيز، ثم يعود إلى كتبه التالية ليعيد الحديث 

تحليل مركب عنه )األمثال الشعبية، النص األدبي، عناصر التراث الشعبي، امليثولوجيا عند العرب، ألف ياء 

لقصيدة )أين ليالي ( ملحمد العيد، بنية الخطاب الشعري، وفي نظرية الرواية...( فمنها ما وظفها حبيب مونس ي 

في كتابه فعل القراءة النشأة والتحول لنشير إلى أنها الفكرة التي امتد نحوها "عبد امللك مرتاض" عبر كتبه التي 

حين يجد ضرورة العودة للتأكيد على املصطلح الذي يستعمل؛ ألن  استعملت الحيز أداة قرائية، وكأنه في كل

 ليس له البساطة التي هي للمكان والزمان.

كما أن مرتاض يستند في تعريفه السابق إلى سيميائية الحيز )مقابل الفضاء الذي هو مصطلح نقدي    

ضاء )مقابل للمصطلح الذي حديث( هي اإلشارة التي يطرحها التعريف "غريماس" و"كور تیس" إال أن للف

اصطنعه عبد امللك مرتاض( ثالثة أوجه، وجهة نظر هندسية وهي التي تتعلق بعالقة املكان بمفهومه الجغرافي، 

وجهة نظر نفسية فيزيولوجية ووجهة سوسيو ثقافية تشتبك فيها تمظهرات هذا الوعي بالواقع االجتماعي 

، ثم يلتفت >> غريماس إلى الذات ) 12م، ص: 1997محمد:  (الثقافي أو الحضاري بكلمة جد معبرة ودقيقة 

باعتبارها منتجة  ومستهلكة للحيز لنعترف عن طريق الرؤية و اللمس، والصوت... على سيميائية الحيز کموضوع 

الحيز بالشكل الذي هو سيميائية الطبيعية من خالل القيم الجديدة التي أضافتها في املوضوعات املركبة، 

م، 2002 -م  2001حبيب مونس ي:( األخير عبد امللك مرتاض إلى ربط األدب كلية بسيميائية الحيز.<< ليخلص في

 .)  119ص: 



 لثانيالجزء ا                                                       تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

36 
 
   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

كانت هذه وقفة حول تحديد مفهوم مصطلح "الحيز" عند عبد امللك مرتاض إلثبات أنه املصطلح     

ي ترجع إلى كونه اختص هذه املسالة األشمل الذي يستعمله في قراءاته، في حين أن علة اختيارنا لحميد لحميدان

،  في كتابه "بنية النص السردي" )  146م،ص: 199عبد امللك:  (بفصل مستقل تحت عنوان " الفضاء الحكائي" 

على غرار النقاد الذين استعملوه في قراءاتهم دونما أن يعرج على تعريفه وينبغي اإلشارة إلى بعض اآلراء النقدية 

وسع من املكان، اقتناعا منهم >>بتجاوز الفضاء للمكان بمفهومه الجغرافي، لكونه أوسع التي ترى أن الفضاء أ

ويذهبون إلى أبعد من ذلك حين يعتبرون الفضاء أوسع   ) 13م،ص: 1997محمد: (منه ومشتمال عليه في آن<< 

حينما درس رواية من الحيز ويستعمالهما في قراءاتهم على هذا األساس،وعلى سبيل املثال عبد العالي بشير 

"ذاكرة الجسد" قال: بأن الشخوص تتحرك >>في أفضية مركزية هي قسنطينة وتونس وباريس، وأفضية حيزبه 

 مثل السجن واملطار.  ) 65م، ص: 2003عبد العالي: (كانت تظهر بظهور الشخصيات وتنقلها من موقع إلى آخر<<

م الفضاء أشمل من الحيز؟. إضافة إلى اإلشكالية تبقى اإلشكالية مطروحة هل الحيز أوسع من الفضاء أ   

السابقة التي اختلفت حولها تبرير وجهات نظر النقاد ظهرت مصطلحات أخرى لتزيد الطين بلة مثل: املجال 

 والفراغ لينافسا مصطلح الحيز ومصطلح الفضاء.

ار أن الحيز يتميز بثالث باعتب Etendueواملجال  Espaceومن ذلك أن الدكتور مرتاض عقد حال بين الحيز   

أبعاد مما يسمح له بأن يشمل املجال الذي يختص ببعدين طول و عرض. أما فيما يخص الفراغ فقد نال منه 

ردا عنيفا في كتابه "امليثولوجيا عند العرب" بقوله: >>والحق أن من الناس من يصطنع في هذه األيام مصطلح 

حبيب:  (" عوضا عن مصطلحنا نحن وهو الحيز<<.Espaceهو "الفراغ أيضا للمفهوم الغربي الجديد الذي 

ليقيم الحجة هذه املرة على أن الفراغ قائم بين الكواكب واملجرات وهو خال من   )  121م، ص: 2002-م 2001

العناصر املادية ولهذا يجعل الفضاء أشمل وأوسع، وما الفراغ إال جزء منه، ليصل في األخير إلى مفهوم للحيز، 

وأوسع ليصبح بذلك>>قادر على أن يشمل كل ذلك بحيث يكون اتجاها وبعدا، ومجاال، وفضاءا، وجوا،  اشمل

وفراغا، وامتالء، وخطا في أي شكل من أشكاله الهندسية الكثيرة التنوع، أنه يشمل كل حركة تحدث للشخصية 

ي تصورها، خارج خشبة الحدث الشعرية أو الشخصية املتحركة عبر األعمال السردية أو تعرض لها، أو نقوم ف

(  ضف إلى ذلك إشكالية املصطلحات الجديدة التي ينتظر االتفاق على 176م،ص : 2003 ،عبد امللك(املرئي<< 

فهو مصطلح جديد يتسم بالغموض ألنه ال  la proxémiqueإطالق مصطلح عربي الئق وذلك مثل مصطلح 

 (173م، ص: 2003عبد امللك مرتاض: (ا عبر الحيز. يزال في مهده ويعني بأحوال الذوات واملوضوعات مع

كما تبرز إشكالية أخرى حول بعض املفاهيم النظرية في قضية الفضاء الروائي، فاملتتبع لهذه الدراسة     

يحس بنوع من الكلل والتعب وامللل ألنه ال يكاد يجمع على مفهوم واحد موحد وال يوجد هناك مفهوم صريح 

( كما يسميه" برونوف" أم هو الفضاء Espace Géographiqueوائي>>هو املكان الجغرافي )فهل هذا الفضاء الر 

 Espace؟ أم هو الفضاء الداللي)  Michel Buterكما يراه میشال بوتور"   Espace) textuelالنص ي 

sémantique (كما يحدده جرار جنيت )Gerard Geuniteنظر التي (، أو هو القضاء كمنظور أو كرؤية )زاوية ال

تقدم بها األديب عمله(؟ أم أن كل هذه الفضاءات يمكن أن تتحد مع بعضها على صورة تكاملية وتشكل في 

  )31م، ص: 2002عباس:(النهاية الفضاء فضاء الرواية .<<
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-وبذلك يصبح للفضاء أشكال مختلفة منها: الفضاء الجغرافي وهناك من يصطنع الفضاء املكاني      

والفضاء الداللي ، والفضاء كمنظورا، ليكونا -أما غريماس فيصطلح عليه الفضاء اإلدراكي  - والفضاء النص ي

الفضاءين األول والثاني هما املعنيان بفضاء الحكي التي تستطيع من خاللها أن تصل إلى مغزی الفكري وحتى 

 الرمزي والداللي للنص.

السابقة "بالحيز الجغرافي، الحيز النص ي، الحيز أما عبد امللك مرتاض فإنه يصطلح على املصطلحات       

الداللي" أما الحيز كرؤية فإنه ال يوافق على هذا التصور الذي ذهبت إليه "جوليا کریستيفيا">>ألن الروائي قد 

ال يكون مفتقرا إلى كل هذا العناء حين يريد أن ينظر إلى العالم نظرة فلسفية مجردة؛ فمن األولى أن يسخر حيز 

عبد  (<<، ونشاط الذهن وكفاءة العقل، عوض تسخير رسم أحيازممتدة الهثة تضطرب فيها الشخصيات اللغة

أما "يوري لوتمان " فإنه يقسم الفضاء إلى أربعة أفضية، العندية وهو املكان الحميمي ) 148،ص:  م1998امللك:

اآلخرين هو الفضاء   عند اءضوالف ،) 4م،ص: 1990رواينية: (< <و هذا ما يسميه" باشالر">> بحميمية الفضاء 

الذي يخضع لسلطة اآلخرين، وفضاء األماكن العامة و هي األماكن العامة وفضاء األماكن الالمتناهية وهو 

 املكان الذي يكون خالي من الناس.

فكلمة جغرافيا تعني كل ما يندرج ضمن هذه األشكال املتعددة جبال، سهول، وتضاريس، وغابات، وهلم 

إال أن )الجغرافيا( انزاحت عن هذا املفهوم بانصرافها عن  التي لها حدود وتضاريس تميزها عن غيرها،جرا... 

أن يعبر عن اضطرابات الشخصية داخل هذا  بإبهاميتهتحديد األمكنة، وخصوصا وأن الحيز الروائي يحاول 

ي سيبعدنا عن التحديد الحقيقي الحيز الجغرافي، لكن هذا ال يسمح لنا بأن نقع تحت تأثير هذا االنزياح الذ

الطبيعي، وضوعه وصف، وشرح الحيز الراهن، و للجغرافيا التي هي عند عبد امللك مرتاض >>العلم الذي م

 ) 143م، ص: 1998عبد امللك: (واإلنساني، لوجه األرض<<

ا نفسية ويسمي عبد امللك مرتاض األحياز التي تبدو أكثر شساعة من الحيز الجغرافي والتي تضطرب فيه

>> وما ذلك إال ألن األدب  -الروائي–الشخصية في تعبيرها عن آمالها وأحالمها وهواجسها وخوفها بالحيز األدبي 

، ص: م1998عبد امللك: (لديه حيز، قبل كل ش يء، فهو وصف ومشاهدة، وتمثل ومتابعة، بل تأمل ومكابدة<< 

سد عبقرية اإلبداع ألنه ينهض >>علی استعمال حاسة وكأن عبقرية األدب يمثله حيزه، ليكون هو الذي يج) 160

البصيرة وملكة الخيال، وحركة الذهن جميعا إنه على الرغم من مادية الحيز األدبي، لكن هذه املادية تظل 

عبد (مجرد هيئة مشكلة في الذهن. وال يمكن أن تمثل في واقع الفعل أبدا، إال إذا صورت شريطا سينمائيا <<

ليكون األديب هو الذي يتحكم في زمام األمور، يشبه في ذلك العجينة اللينة في يد ) 159ص: م، 1998امللك: 

الخباز إن شاء مددها وإن شاء قلصها، وبذلك يصبح الحيز األدبي عالم رحب واسع قادر على احتواء أي ش يء 

 دون أن يعاني من ضيق، إنه أكبر من الجغرافيا مساحة.

اإلشارة إليه بواسطة أدوات لغوية وهي طريقة غير مباشرة للداللة على املكان  أما الحيز الداللي الذي يتم

التقليدي كالجبال، والطرق، واملدن وغيرها... وذلك مثل قول خرج، دخل، ركب. أبحر والتي تحمل في معانيها 

 ،)65م، ص: 1995:  عبد امللك(أحيازا؛ لذا فهو حيز داللي >> يتأسس بين املدلول املجازي و املدلول الحقيقي<< 

وكل حيز قد يولد حيزا آخر أكبر منه وهو ما يمكن أن نسميه "النشاط الحيزي"؛ >>إن ينشأ عن مرور حركة 
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ويتم التعبير  ) 159،ص:  م1998عبد امللك :  (  املش ي، وهذه الحركة ينشأ عنها امتداد غير محدود لهذا الحيز<<

لغة التي أصبحت تعد >>نظاما دالليا، وجماليا أيضا، قادرا على عن ذلك على مستوى الحيز الروائي بواسطة ال

الخرافي أو ) 158م ،ص: 1998عبد امللك: (  استحضار كل املوصوفات واملذكورات في الذهن فيرتسم الحيز<<

 األسطوري الذي عبر عن أفكار الشخصية التي نستخرج معانيه من خالل النظام الداللي.

املائي، الحيز املتحرك، الحيز التائه، الحيز العجيب، القاصر عن  لي: الحيزالدالومن بين أقسام الحيز 

الحيز املتحرك من أشد األحياز إثارة و أروعها>> ال سيما إذا كان تحركه ناشئا ويعد االحتواء، املمنوع، الحالم.

في سردها الحكائي<<  فتصبها عن أسباب خفية تعود إلى قوى غيبية كانت الذهنية الشعبية، وال تبرح تؤمن بها

   ) 132م، ص: 1993عبد امللك : (

أما حميد لحميداني فقد استخلص ثالثة أنواع بارزة ملفهوم الفضاء الروائي وهي الفضاء الجغرافي وهو    

كل ما يقدمه لنا الراوي من إشارات جغرافية للمكان، والفضاء النص ي وهي الهندسة التي يشكل بها الكاتب نصه 

تشكيل الغالف ووضع العبارات االفتتاحية،  الطباعية،ما تتضمنه من مساحة الورق واألحرف وذلك بكل 

-64م، ص: 2003عبد العالي:(والفضاء الداللي وهو ما نستخلصه من بين املدلول املجازي و املدلول الحقيقي

65 (  

لرواية وال يكون دائما تابعا وهذا ما يؤكده حميد لحميداني بقوله: >>إن املكان ساهم في خلق املعني داخل ا

:  دحمي(<<العالم.عبير عن موقف األبطال من أو سلبيا بل إنه يمكن للراوي أن يحول عنصر املكان إلى أداة للت

 ) 70، ص:  م1991

وربما سنجد حال وسطا ينصف املكان والحيز، ويحدد لكل منهما مجاله الخاص، وهذا ما اقترحه عبد   

حن حاولنا أن نجد حال لهذه اإلشكالية بإطالق املكان على ما هو جغرافي، والحيز على امللك مرتاض بقوله:>>ن

 ) 124م ، ص: 2002 -م  2001حبيب : (<< أسطوري. خرافي، أو  أو-مرئيكل ما هو خيالي أو روحي عيني غير 

للداللة  نميز دراسة نقدية عن أخرى، فنستعمل مصطلح املكان لكيالأما نحن فسنتصف الثالثة معا،   

على الحيز الحقيقي أما الفضاء على املكونات الشكلية لهندسة النص باعتبار أن معناه جاريا في الفراغ والخواء، 

 والنص األسود هو الذي يشغل فراغ الورقة، أما مصطلح الحيز فنوظفه للداللة على ما هو أسطوري أو خرافي.

 خاتمة: 

الجهود الفردية التي تحاول محاصرة املوضوع، لكن هذا ضربا  تتمخض عن اإلشكالية املطروحة سابقا     

من العبث، ألن الحاجة ماسة إلى تكاثف جهود الباحثين والتنسيق بين األعمال لتحقيق الهدف املنشود، ولذلك 

ة فإن دراسة جمالية املكان في الرواية متواصلة في النقد العربي املعاصر، ممتدة األفق. وهذا ما طرحته إشكالي

املصطلح املستعمل في الحقل األدبي الذي بقي معلقا، وعلينا أن نعترف شئنا أم أبينا بأن للمكان في الرواية 

إلى ميكانزمات تتولد من رحمه  املعاصر ويحتاجاملعاصرة أهمية كبيرة، وخصوصيته في الخطاب األدبي العربي 

ض على استيعاب هذه املصطلحات وتطعيمها بالحجة وتمكن عبدامللك مرتا ينفي قدرةال أن يتبناها. لكن هذا ال 

ممايثبت مدى عمق الرؤية النقدية للناقد الجزائري في بحثه عن ترجمة املصطلح يتوافق  و البرهنة،

 والخصوصية السردية العربية.
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 تأثير التداخل اللغوي على تعليمية اللغة العربية

The effect of linguistic interference on the teaching of the Arabic language 

 طيب عمارة ةفوزي د.

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف/ الجزائر

 امللخص:

أجمع اللغويون العرب أن هناك صلة وطيدة تربط اللغة باملجتمع، بصفتها وسيلة للتواصل بين البشر،         

ظاهرة  االحتكاك ظهرت ونتيجة لذلكفاللغة ال تثبت على حال واحدة، فهي تؤثر وتتأثر باللغات األخرى، 

اللغة على وجه  وعلى متعلمالتداخل اللغوي التي أثرت بشكل سلبي على تعليمية اللغة العربية بوجه عام 

 الخصوص. 

حيث نجد الفرد الواحد يتحدث بلغتين  ما بالحظ أن كثير من دول العالم تعددت لغاتها واختلفت،        

ند متعلم اللغة العربية، وقد تكون له كفاءة لغوية للغة مختلفتين، والواقع  اللغوي اليوم يثبت تعدد اللغات ع

فاذا كان ذلك بين لغة ولغة يطلق عليه بالثنائية اللغوية، وإذا كان بين لغة ولهجة  على حساب لغة أخرى،

واذا فاق اللغتين فهو تعددا لغويا، والذي يدرج ضمن أشكال التداخل  اللغوية، باالزدواجيةيصطلح عليه 

أثر تأثيرا كبيرا على تعليمية اللغة  العربية التي ساعدت األمة على تشكيل هويتها والتفتح على  اللغوي الذي

 مختلف ثقافات دول العالم.

 اللغوي، التعليمية. : التداخلمفتاحيةكلمات 

Abstract : 

       The Arab linguists unanimously agreed that there is a close connection between language and 

society, as a means of communication between humans. Language does not remain in the same 

state. It affects and is affected by other languages. As a result of this friction, the phenomenon of 

linguistic overlap appeared, which negatively affected the teaching of the Arabic language in 

general and on Language learner in particular. 

       What is noticeable is that many countries of the world have multiple languages and differed, 

where we find one individual speaking in two different languages, and the linguistic reality today 

proves the multilingualism of the learner of the Arabic language, and he may have linguistic 

competence for one language at the expense of another language. Linguistically, and if it is 

between a language and a dialect, it is termed as bilingualism, and if it exceeds the two languages, 

it is a linguistic plurality, which is included among the forms of linguistic interference that had a 

great impact on the teaching of the Arabic language, which helped the nation to form its identity 

and openness to the various cultures of the world. 
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Keywords: linguistic interference, educational. 

 مقدمة:

تعد اللغة عنصرا مهما في الحياة االجتماعية، باعتبارها وسيلة للتواصل بين البشر، وبتأثير اللغات واحتكاك       

ظهرت ظاهرة إنسانية اجتماعية لغوية قديمة وليست بالجديدة، لها تأثير قوي على اللغة بوجه  بعضها ببعض

ة التداخل اللغوي التي مًست معظم دول العالم، حتى عام، وعلى العملية التعليمية بوجه خاص، وهي ظاهر 

 ذلك فهو تعددا لغويا. ىما تعد وإذاأصبح سكانه يتحدثون بأكثر من لغة، فيطلق عليهم بمزدوجي اللغة، 

وبالنظر الى واقعنا اللغوي وداخل املؤسسات التعليمية، نجد املتعلم اليوم ُيدرج لغة أخرى للتواصل مع      

قسم أو في تعامله مع الزمالء، وهذا بطبيعة الحال يضيق من سعة الفصحى ويؤثر على العملية معلمه داخل ال

التعليمية، فالسؤال الذي يطرح نفسه، ما مدى تأثير التداخل اللغوي على العملية التعليمية بشكل عام، وعلى 

 خاص؟ وماهي الحلول املقترحة للحد من هذه الظاهرة؟ املتعلم بوجه

 خل اللغوي لغة واصطالحا:التداأوال: 

التداخل اللغوي ظاهرة لسانية مًست مختلف الشعوب، وفيها يتم تأثير اللغة األم على نظام اللغة التي يتكلم     

بها الفرد فتصبح لديه لغة مزدوجة، وبصيغة أخرى هو تداخل لغة أولى في لغة ثانية بحيث تؤثر إحداهما على 

 األخرى.

م العربية على معنى التداخل من ناحية اللغة، فقد ورد تعريفه في معجم ابن منظور تتفق جل املعاج    لغة: .أ

ه( لسان العرب "التداخل هو االلتباس والتشابه، وهو دخول األشياء في بعضها البعض" ) ابن منظور، 711)ت

في ش يء ه( "التداخل عبارة عن دخول ش يء 816(، كما ورد في كتاب التعريفات للجرجاني )ت957، ص 1988

 ( 56، ص2000آخر بال زيادة حجم ومقدار") الجرجاني، 

( "بأنه تحوير للبنى ناتج عن إدخال عناصر أجنبية في مجاالت  Louis John Calviيعرفه لويس جون كالفي )       

ات اللغة األكثر بناء، مثل مجموع النظام الفونولوجي، وجزءا كبيرا من الصرف والتركيب، وبعض مجاالت املفرد

 (.27، ص2006)القرابة، اللون، الزمن(") لويس جان كالفي، 

التداخل إذا هو تسرب بعض الوحدات اللغوية على اختالفها من لغة أولى إلى لغة ثانية، وذلك نتيجة 

 التأثير والتأثر بينهما.

 اصطالحا: .ب

ادات وأنماط لغته األم عًرفه"هداية والديب" "بأنه تشويش تعلم اللغة الثانية الناتج عن نقل املتعلم لع

إلى اللغة الهدف، أو تقريب عادات وأنماط اللغة الهدف إلى ما يشابهها في لغته األم، أو تجنب بعض أنماط اللغة 

 (.26الهدف بسبب صعوبتها واختالفها أوعدم وجودها في لغة األم" ) هداية هداية ابراهيم الشيخ علي، دت،ص

ل هو الجانب املتعلق باملفردات، باعتبار هذه األخيرة هي املركز ومن الجوانب التي يظهر فيها التداخ

األساس ي الذي تتالقى فيه اللغات وتتبادل فيما بينها، وال يستطيع أي أحد أن يصادر تأثير اللغات بعضها في 

بعض، ألن هذا يخضع لعاملين أساسين يتحكمان في مسيرة الصراع اللغوي بين اللغات، وهما الوضع الحضاري 

 (.226، ص1986والثقافي للغة، وهو األهم، ونسبة الشعوب التي تتكلمها ) ينظر: عبد الصبور شاهين، 
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والتدخل هو املكون األكبر املساوي للتعامل )اللغوي( بين متكلمين اثنين أو أكثر، وتتمثل خاصية التدخل       

تبادل افتتاح، وينتهي بتبادل اختتام، األساسية باإلضافة إلى تألقه من معامالت عديدة، في كونه ُيستهل ب

وتبادالت االفتتاح واالختتام هي نموذجيا تبادالت تقريرية، فهي تنهض بوظيفة تقرير وجود عالقات اجتماعية 

 (.518، ص2010بين املتخاطبين في التدخل، وبذلك تشارك في طقوس التقرير ) جاك موشلر، آن ريبول، 

تي تعتبر وسيط لنقل األفكار والتواصل بين الشعوب، وقد نجد هذه اللغة يحدث التداخل بفعل اللغة ال     

ا يحدث املزج بين لغتين أو أكثر عند الفرد الواحد هذا ما يسبب التداخل اللغوي.
ً
 تختلف من نظام إلى آخر، ومل

متداوال وشائعا وفي غضون السنوات املاضية، ومنذ أن استعمله "فيرغازون" ألول مرة أصبح هذا املصطلح         

في أوساط املتخصصين في سوسيولوجيا اللغة، بيد أن معناه لم يتمدد كثيرا وتًمت تنقيته من الشوائب ) بيار 

 (.49، ص1996آشار، 

ما اتصلت إحداها باألخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة،       
ً
وال أحد مًنا ينكر أن اللغات تتداخل وتتالقح كل

ما كان صيتها أكبر تتأثر وتؤثر في اللغات األخرى، ومن غير املمكن أن تبقى أية لغة بمأمن فأي لغة من اللغات مه

 .من االحتكاك باللغات 

( ولو بنسبة ضئيلة، فالتداخل اللغوي أمر محتوم تفرضه عدة ظروف 58، ص2016األخرى ) ينظر: ليلى صديق

 وعوامل.

 ثانيا: أسباب وعوامل التداخل اللغوي:

عدة أسباب وعوامل ساهمت في ظهور التداخل اللغوي منها اإلحتكاك والتأثير والتأثر بين اللغات، هناك        

 وازدياد نسب متفاوتة في الناطقين باللغة.

 أسباب تاريخية واجتماعية: 

 السياسة اللغوية لالحتالل الفرنس ي: 1.أ

، شأنها في ذلك شأن الدول األخرى، حيث نجد واقًعا لغوًيا يغلب عليه طابع التعدد اليوم تشهد الجزائر         

واللغة الفرنسية، وكان سبب هذا التعدد اللغوي  واللغة األمازيغية،صراعا قويا بين العربية الفصحى ولهجاتها، 

االستعمار الفرنس ي الذي أثر بقوته وجبروته وفرض لغته على الجزائريين، ويشهد الواقع اللغوي في الجزائر 

كبيرا للعربية الفصحى وانتشار العامية على لسان الفرد الجزائري ودخولها مختلف املؤسسات حالًيا إهماال 

التعليمية، كما نجد اللغة الفرنسية هي األخرى تفشت على ألسنة الجزائريين سواء عند املثقف أو األمي وفي 

 مختلف القطاعات وامليادين.

غة العربية في أصواتها وتراكيبها ودالالتها، ويقول في هذا الصدد بدخول االستعمار إلى الجزائر تدهورت الل         

ت لغة شعب إال ذًل، وال انحطت إال كان أمره في ذهاب وإدبار،
ً
ومن هذا يفرض   مصطفى صادق الرافعي: " ما ذل

احيتها، األجنبي املستعمر لغته فرضا على األمة املستعمرة ويركبهم بها، ويشعرهم عظمته فيها، ويستلحقهم من ن

فيحكم عليهم أحكاما ثالثة في عمل واحد: أما األول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبًدا، وأما الثاني: فالحكم على 

ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا، وأما الثاني: فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا، وأما الثالث: فتقييد 

 (. 104، ص2016) محمود فتوح،   عدها ألمره تبع"مستقبلهم في األغالل التي يصنعها، فأمرهم من ب
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لفه الوجود الفرنس ي في املجتمع الجزائري ليس باألمر الهين         
ّ
كان سببه السياسة اللغوية  ، فقدإن ما خ

املستهدفة التي اعتمدها املحتل الفرنس ي حينها ليفرنس الشعب الجزائري "فاللغة الفرنسية كانت اللغة 

ة في اإلدارة والتعليم، والتسيير االقتصادي والسياس ي ال ينافسها في ذلك أية لغة، كما سعت الرسمية الوحيد

الى تأسيس منظومة تعليمية ترمي الى احتواء الجزائريين وضمهم تحت لواء فرنسا ولو بعد حين؛ فقد كانت 

ل البلد من خالل التحكم تعد ضرورة سياسية ملحة لتوجيه مستقب -سواء العربية منها أو الفرنسية –املدارس 

في "الشباب الناش ئ" عن طريق التعليم وزرع اللغة والهوية الفرنسية بالتدريج في املجتمع الجزائري. ) مباركة 

 (.14، ص2020رحماني، 

 التركيبة اللغوية للمجتمع الجزائري: 2أ.

ليس متماثال، فالدارجات الجزائرية إن الخريطة التعبيرية توضح لنا بأن درجة استعمال اللغات في الجزائر        

العربية الفصيحة واللغة و على السوق الشفوية، وتحقق تواصال بين املجموعات اللغوية املختلفة،  سيطرت

الفرنسية تستعمل من طرف املثقفين وبنسبة قليلة جدا، واألمازيغية متعددة ولها مناطقها وتأدياتها املختلفة 

(، ومن هذا التقسيم يمكن إجمال الوضع اللغوي  134)صالح بلعيد، ص  ضالتي ال تتفاهم مع بعضها البع

 الجزائري كما يلي:

 :العاميات أو الدارجات العربية وهي متنوعة، ولكنها تتحكم إلى قواسم مشتركة. اللغات ذات االنتشار الواسع 

 :األمازيغية بمختلف تأدياتها ولهجاتها. اللغات املحلية 

 :املرجع نفسه(. عربية الفصيحة واللغة الفرنسية.ال اللغات الكالسيكية ( 

ولهجاتها واألمازيغية وتفريعاتها باإلضافة إلى  يضم الواقع اللغوي في الجزائر عدة لغات من عربية فصيحة      

 اللغة الفرنسية في خطاب واحد.

 العربية الفصحى: .1

ن، فهي ممتدة الجذور إلى املاض ي، ومشتًدة اللغة العربية في القطر الجزائري ليست غريبة عن هذا الوط      

(، فهي من عناصر 206، ص 1997) أحمد طالب االبراهيمي،   األواخي مع الحاضر، وطويلة األفنان في املستقبل

الهوية الوطنية، ولها مكانة مرموقة وشأن عظيم، وذلك بتكاتف كل الجهود وتجنيد جميع الوسائل الكافية 

 (.61، ص 2009ر: بوبكر بن بوزيد، ) ينظ  لترقيتها وتطورها

تكون العربية فصيحة بالفعل إذا استوفى القارئ بما استدخل من نظامها شروط الصواب، كما في إنشاء       

الشعر الفصيح والغناء به، وكما في الدراما التاريخية والدراما التلفزيونية املترجمة "املدبلجة"، والتقارير 

(، وهي األصل لكل  20، ص2006) نهاد املوس ى،   رية وكثير من أفالم الكرتون...وغيرهاوالوثائق والنشرات اإلخبا

اللهجات  والعاميات العربية املتداولة في الوطن العربي، إنها األصل والعامية منحدرة عنها، إنها الكل والعامية 

 (.221، ص1993ر: نادر سراج، ) ينظ فرع عنها، فهي الوعاء الذي يحمل فكر األمة، ويستوعب حضارتها ويخزنها

 في نظر املجتمع الجزائري، فهي القلب النابض لكل نهضة، ولذلك كان هدفا       
ً
تأخذ العربية طابًعا مميزا

) ينظر: عز الدين صحراوي،   استراتيجيا نلمسه جليا ملا نتتبع املراحل التاريخية للوضع اللغوي في الجزائر

د والوسيلة الوحيدة للحفاظ على هوية املجتمع الجزائري ككل، وعامال (، فاللغة مرآة الوجو 12، ص2014
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أساسيا جانه كل محاوالت الهيمنة التي حاول االستعمار أن يجسدها بشتى الطرق على الجزائريين، مما أدى إلى 

 نشر الفرنسية كلغة للتعليم في املدارس.

 .   العـــــاميـــة:2 

ربية الفصحى، فهي لغة البيت والشارع، ولغة التخاطب اليومي التي يتواصل بها إن العامية تختلف عن الع        

األفراد في حياتهم اليومية، " وتختلف عن الفصحى في كثير من األسس الداللية، وفي درجة خضوعها للمنطق 

أو  )املدون الفصيح(، وفي العناصر الصوتية)بطبيعة الحال(، وفي طرق االشتقاق، والتصريف، والتوسيع

 (.12،ص 2007التضييق في املفردات هنا أو هناك )وفقا ملقتضيات الحياة اليومية( ") محمد الجوهري، 

( العامية في قوله "هي اللغة املستعملة اليوم ومنذ زمان 2017 -1927وقد عرف عبد الرحمن الحاج صالح ) 

، 2007ية" ) عبد الرحمن الحاج صالح، بعيد في الحاجات اليومية، وفي داخل املنازل، وفي اإلسترخاء، والعفو 

 (. 68ص 

وإذا تمت املقارنة بين العامية والفصحى نجدها تحتل مكانة كبيرة من حيث االستعمال، فالفصحى تعتمد       

اإلعراب بينما العامية بعيدة عنه، فهي "لغة فوضوية، ألنها ال قاعدة لها، وليس من منطقها وال طبيعتها أن 

 ( ، ويحّبذها الجميع باعتبارها سهلة في النطق والفهم.44-41، ص 1979) مازن املبارك،  ..."تكون لها قاعدة

 اللغة األمازيغية: .3

كلمة  و" تنتمي اللغة األمازيغية للغات السامية الشامية باعتبارها لغة مكتسبة لدى سكان شمال إفريقيا،      

ذ تغلبت عليها كلمة بربر، التي وجدها املسلمون متداولة بشكل واسع في الزمن األول للفتح، إ نتشرأمازيغ لم ت

 أكثر طهارة ونقاء وصفاء مما كانت عليه قبل 
ً
بين الناس عندما فتحوا البالد، فبادروا إلى منح هذه الكلمة مدلوال

ن الدراجي، مجيئهم؛ وذلك تبًعا ملا نًصت عليه التعاليم اإلسالمية السمحة؛ التي تنهى عن التنابز باأللقاب ) بوزيا

 (.19، ص2007

اللغة األمازيغية هي لغة وطنية ورسمية في الجزائر، تدرس في مختلف املؤسسات التعليمية، وهي لغة كتابية       

 وشفاهية، كما أنها متواجدة باإلعالم والصحافة وتقدم بها بعض البرامج والحصص التلفزيونية.

 اللغة الفرنسية: .4

نتشرة شملت مختلف الدول وأرجاء العالم، هدفه وغايته السيطرة على خيرات االستعمار هو ظاهرة م       

البالد واستنزاف أراضيها، حيث تسيطر الدول القوية على الدول الضعيفة وذلك لتحطيم كرامة الشعوب ونهب 

بل معظم  ثرواتها واستغاللها في مختلف املجاالت، وليست الجزائر فقط التي مًرت بهذه  املحنة الكولونيالية،

 الدول العربية تعًرضت لذلك.

تعد اللغة الفرنسية حاليا عندنا اللغة األجنبية األولى ينتشر استعمالها عند قسط كبير من الناس، إذ       

يعتبرونها نافذة يطلون منها على ثقافة الغرب، بل هناك من جعل منها لغته األولى، أما في الصعيد التعليمي فهي 

املدرسة االبتدائية ثم اإلعدادية والثانوية واملرحلة الجامعية، وحاضرة في مجاالت كثيرة رغم  تدرس انطالقا من

طابعها غير الرسمي، ألن االستعمال الفردي والجماعي يميل إليها كثيًرا ألسباب عديدة منها العلم والتقدم 

 (.182، ص2012تومي سيتواح،  واملوضة، كما يعتمد عليها الطالب في مرجعيته العلمية والثقافية ) يمينة
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 اللغة اإلنجليزية: .5

إن هذه اللغات تفرض نفسها  .هي لغة أجنبية فرضت علميتها وعامليتها علينا،سائدة في املؤسسات التعليمية     

في مجتمع الجزائري، مما يتعين على القائميين بالتخطيط اللغوي تحديد اللغة التي لها وظيفة أكبر في اتمع 

تعماال لتكون لغة اعتراضية جامعة بين تلك اللغات املتعددة في اتمع الواحد جاعلة من هذا الزخم واألكثر اس

من التداخل اللغوي خادما للتعايش اللغوي مما ينعكس ذلك على تطور اللغة الجامعة ويضفي عليها طابع 

 (.512، ص2017ر، العلمية العاملية مما يجعلها مقبولة لدى املجتمع بمختلف مكوناته ) صالح زيدو 

ة لغات من فصحى وعامية، واللغتين األمازيغية والفرنسية، فالفصحى  تتواجد        في املجتمع الجزائري اليوم عدَّ

تستعمل في املؤسسات التعليمية واإلدارات والخطابات الرسمية، والعامية املتداولة في شؤون الحياة العامة، 

 املجتمع، واللغة الفرنسية هي األخرى التي أصبحت حكرا على العربية. واألمازيغية تتحدث بها فئة معينة من

 ثالثا.  التعليمية:

والتي اهتمت بالطرائق والكيفيات Didactique مصطلح التعليمية حديث النشأة وهو يقابل في الفرنسية         

م، ويعود الفضل في تفعيل واألسس والنظريات التعليميية للغة، وقد تطور مدلول املصطلح ليعني فن التعلي

وتحيين هذا املصطلح القديم الى ويليام ماكاي للحديث من خالله عن التصورات العلمية لتعليم اللغات. "وقد 

استعمل الغربيون هذا املصطلح للداللة على التخصص الذي ينظر الى تعليم أي مادة نظرة علمية، ويميز بين 

ة علماء التربية االستقرار على مفهوم محدد للتعليمية، كان اللسانيون تعليم مختلف املواد، وموازاة مع محاول

في الخمسينيات يحاولون توظيف نتائجهم في ميدان تعليم اللغات األجنبية، فأطلقوا على هذا التوظيف عدة 

، غير مصطلحات من قبيل: اللسانيات التطبيقية، تعليمية اللغات، الدراسة العلمية لتعليم اللغة األجنبية...

" ) صليحة Didactique Des Languesأن مصطلحا واحدا حاز على االستقرار والشيوع هو تعليمية اللغات 

(، فمصطلح ديداكتيك بالفرنسية يقابله بالعربية مصطلحات عدة: التعليمية، 301، ص2017بردي، 

 التعليميات، علم التدريس، التدريسية.

قضايا التدريس شاملة غير مجزأة من حيث تحديد السياسة العامة إن الديداكتيك يعد "علما يهتم ب       

للمعارف اللغوية وطبيعة تنظيمها، وعالقتها باملعلمين واملتعلمين، وبطرق اكتسابها وبكيفية فعيلها والصعوبات 

 (.301، ص2012املتوقعة...." ) عبد املجيد عيساني، 

عل الطبيعي واالجتماعي القائم على آلية اكتساب املهارات وبما أن اإلنسان ميهئ عضويا ونفسيا للتفا        

والخبرات الجديدة املغيرة لسلوكه بكيفية متحولة دائمة مما يجعله قابال للتغيير عالقاته مع وسطه وتطويرها 

لى وتحسينها باستمرار، وعليه فهو مضطر للتعلم الضطراره الى املعرفة أو لحلجته الى املعرفة وإدراكه لألشياء ع

ماهي عليه، ومن ثمة فإن التعلم هو "نشاط ذاتي، يمارسه التلميذ لتحصل له اإلستجابة، أي: سلوكات من 

شأنها التأثير على نشاطه املقبل بما يجعله يكتسب أنماطا من الخبرات التي تعدل من سلوكه من خالل اكتساب 

هذه السلوكات الجديدة مواجهة  عناصر جديدة تضاف الى خبراته، وتجاربه السابقة، يستطيع من خالل

 (، ويمكن تعريفه بأسلوب آخر:59، ص 1999املشكالت التي تعترضه في الحياة" ) خير الدين هني، 

 هو عملية تعديل في السلوك، أو الخبرة تعديال تقدميا. -
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 هو عبارة عن تولد فاعليات بواسطة اإلستجابة ملثير ما. -

 نفسه(. )املرجعيرض ي بها دوافعه ويحقق بها رغباته." هو عملية يحرز فيها املتعلم طرائق شتى  -

التعلم هو سلوك يهدف الى تحقيق جملة من الغايات، وحتى يصل اليها ال بد أن يكتسب جملة من الطرائق       

تكون متوافقة مع دوافعه وحاجاته. وكثيرا ما يتخذ التعلم شكل حل للمشاكل التي تواجه االنسان، وذلك ملا 

القديمة غير صالحة للتغلب على املصاعب الجديدة ومواجهة الظروف الطارئة، ومن ثمة  ق العملطرائتكون 

 فإنه عامل أساس ي في حياة اإلنسان لألسباب األتية:

 يهدف الى تعديل سلوك االنسان قصد حل املشاكل التي تعترض سبيله. -

فهمه وإدراكه، بغية الرفع من قدرته في امتالك آليات التغير الكتساب الخبرات املعرفية الجديدة املنمية ل -

 السيطرة على محيطه وتسخير أشيائه لخدمته.

املساعدة على التكيف مع املجتمع واالنسجام مع أفراده بفضل اكتسابه لسلوكات اجتماعية وخالفات ثقافية  -

 وقيم روحية عن طريق التعلم.

والتخصصين "التعلمية" و"التعليمية"  "تعليمهناك من الباحثين من يفرق بين املصطلحين "التعلم" و"ال    

مثلما هو مجسد في مقدمة كتاب: " األسئلة التعليمية والتقييم املدرس ي" للباحثة " أفنان نظير دروزة" حيث 

وال نبالغ إذا قلنا إن جوهر العملية التعليمية التعلمية مبني على طرح األسئلة التعليمية والقيام بعملية »تقول: 

 (.52بهما" ) رشيد فلكاوي، دت،ص  اخل غرفة الصف وخارجها، بل ال تتوج عمليتي التعليم والتعلم إالالتقييم د

 الفرق بين التعليم والتعلم: /1

" عندما يستخدم املعلم األساليب التربوية من طرائق بيداغوجية، وما يتصل بها من فنيات التدريس،       

جراء التجارب املختلفة، والتكليف بالفروض املنزلية والبحوث واألسئلة، واألجوبة، ووسائل اإليضاح وإ

البسيطة واملطالعات الحرة، يكون قد قام بعملية التعليم التي هي أهم وسيلة الستشارة التعلم لدى التالميذ، 

أي جعلهم يقومون بأنفسهم بالبحث عن الحقائق والخبرات مستغلين تجاربهم ومكتسباتهم السابقة" ) خير 

(، ومن ثمة ما يقدمه املعلم لتالميذه من معلومات ومكتسبات فهو تعليما، وما يقوم 59، ص 1999هني،  الدين

به التلميذ من ردة فعل ملا اكتسبه فهو تعلما، فالتعليم والتعلم إذا هو أخذ وعطاء من املعلم واملتعلم حتى 

 تسير عملية التعليم على أكمل وجه.

 : الكفاية والعملية التعليمية /2

يرى ليفاندومسكي بأنها نظام من القواعد واملبادئ التي تمثل تمثيال عقليا، والتي تمكن املتكلم من فهم جمل       

حية، وتمكن الجمل من التعبير عن أفكاره؛ إذ ترتبط األصوات بالدالالت. وينتمي إلى كفاية املتكلم النحوية 

تقض ي بتطابق التعبيرات مع ما تعبر عنه في لغته بعينها، كما قدراته التركيبية والداللية والفونولوجية، التي 

تضم األحكام عن حسن السبك الشكلي والداللي، ومرجعية التعبيرات، والتماثل الداللي، والتعدد الداللي، 

(، فهي استعداد ضمني خفي ال يظهر،أو القواعد الضمنية  122ص 2017) نور الدين دريم، االنحرافودرجة 

 الذهن والتي تيهئ االنسان أو املتعلم لتعليم اللغة واكتسابها. الكاملة في
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يتمثل هذا االستعداد في قدرة الذهن أو العقل بما حباه هللا من كفاية واستعداد، والذي سميناه امللكة        

 املعارف واملعلومات الخارجة عن ذات االنسان(.  )بمعنىعلى التعامل مع املدركات 

كفاءة بأنها مفهوم تطوري، يبنى تدريجيا عبر مستويات متدرجة من السهل الى الصعب، ومن كما عرفت ال     

البسيط الى املركب، تظهر في تعلمات التالميذ خالل مراحل متوالية، إذ يتحقق كل مستوى منها في مرحلة 

فيه الكفاءات ضمن  مسارا بنائيا اندماجيا ملعارف وسلوكات، تتآزر  تشكل-ذلكبناء على –تعلمية معينة، فهي 

 (.75، ص2005نسق بنائي، وليس في شكل تكديس ي تراكمي محفوظاتي استظهاري ) خير الدين هني، 

بأنها قدرات لغوية قابلة للنمو بهدف اإلستعمال السليم للغة في مختلف لية تعرف فالكفايات التواص        

ضمن الكفايات التواصلية كفايات رئيسة نحوية، املواقف اإلجتماعية بغرض التواصل الفاعل بين األفراد، وتت

ولغوية واجتماعية، وفعلية، وتداولية، وإسرتاتيجية، وكفايات تختص بالخطاب املكتوب واملنطوق، وكفايات 

(. وتشمل الكفاية التواصلية أربع قدرات 95، ص2019متفرعة عنها ) عبد العزيز بن محمد بن مانع الشمري، 

 (: 98 -97هي ) املرجع نفسه، ص

:  تتضمن هذه الكفاية قواعد اللغة املرتبطة باملفردات، والقواعد املرتبطة بضبط املفردات، الكفاية النحوية -1

والقواعد املرتبطة بالجملة، والقواعد املرتبطة بالدالالت اللغوية، التي تّمكن من الفهم السليم لأللفاظ، 

 والتعبير عنها بدقة.

يرى باخمان أن الكفاية اللغوية االجتماعية تشمل كفاية تنظيمية يتعرف بها  : الكفاية اللغويةاالجتماعية -2

الفرد على قواعد اللغة، وتمكنه من استخدام الكلمات الصحيحة عندإنشاء نصوص شفهية أو كتابية، وكفاية 

 براغماتية تمكن الفرد من إنتاج النصوص واستقبالها بما يناسب القواعد اللغوية االجتماعية.

تبحث هذه الكفاية في املعارف واملهارات الالزمة لفهم النصوص، ولجمع األلفاظ واملعاني ة الخطاب:   كفاي -3

لتكوين نص متماسك ألغراض متنوعة، ويتطلب ذلك اختيار األلفاظ املناسبة لنوع النص املراد إنتاجه واملعاني 

  ضها.املالئمة، واستخدام أدوات الربط بدقة، وتنظيم األفكار، وعدم تناق

اللغة للتواصل، وليست وسيلة لتعويض نقص القدرة  استخدامتعد جزءا مهما عند  كفاية استراتيجي: -4

 اللغوية فحسب، وهي التي تربط الكفاية اللغو ية بخصائص السياق الذي تحدث فيه اللغة.

 مهارات االتصال اللغوي في العملية التعليمية:  /3

رورية املجدية باملنفعة في تعليم التلميذ،  فإذا أتقن تعلمها أصاب وتعلم، تعتبر من الوسائل الضالقراءة:       .1

 وإذا لم يتقنها أخطأ ولم يتعلم، وقد اختلف املعلمون في كيفية تعليمها وكل له طريقته الخاصة.

لقاها :    وهي من وسائل التعلم  التي بفضلها تحول تلك األفكار التي تجول بخاطرنا من صورة صوتية نتالكتابة .2

عن طريق السماع الى صورة صوتية أخرى نقيدها بالكتابة. فالكتابة ظاهرة تابعة للكالم، والواقع يثبت أن 

 اإلنسان يتكلم قبل أن يكتب ولكنه يسمع قبل أن يتكلم.

طريقة السماع أيضا من الوسائل القديمة التي تستخدم في التعليم، وذلك بوضع شريط أو  :  السماع .3

 للمتعلم حتى يستفيد منه.  أسطوانت مسجلة
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األخذ والعطاء في الكالم مع املعلم تعتبر من األمور اإليجابية في مساعدة املتعلم على التعلم، فكل الكالم:          .4

 ما دخل في الحوار مع معلمه ازداد فهما وتعلما واستيعابا للمادة التعليمية.

تواصل بين الناس في مجتمع متجانس لغويا؛ بمعنى اللغة تعبر الغاية األساسية من أي لغة بشرية هو إقامة        

عن شخصية الفرد وهويته، فالغاية من تعلمها هي التعامل مع املجتمع، وال يتم ذلك إال عن طريق التواصل، 

وفي املدخل االتصالي يوجد فرق بين الكفاية اللغوية والكفاية االتصالية، فاملدخل االتصالي بالنسبة لكريستال 

هو" ذلك املدخل الذي يركز في تعليم اللغة على اللغة ذاتها ووظائفها، وكذلك الكفاية االتصالية وليس على 

 (Critchfied –David.Lawrence.1979.p 410البنى أو املباني النحوية " ) 

هو  لفاالتصا (،املدخل االتصالي مستمد من وظيفة اللغة، ووظيفة اللغة هنا هي الفهم واإلفهام )التواصل      

أن ينقل الفرد ما يمتلكه من معلومات وخبرات وأفكار للطرف اآلخر، وفي نفس الوقت يأخذ منهم ويفهم 

 واإلتصال ال يحدث إال بوجود أربعة أمور أساسية وهي: الطرفين.أفكارهم، يعني عملية أخذ وعطاء من 

 الرسالة:  وتعني املحتوى الذي يريد املرسل إرساله للمتلقي. -

 رسل: من يقوم بإرسال الرسالة.امل -

 األداة: وهي القناة التي تنقل من خاللها الرسالة. -

 املرسل إليه: الذي يتلقى الرسالة. -

وقد فًرق "رشدي" بين مصطلحي الكفاية اللغوية والكفاية اإلتصالية، فالكفاية اللغوية عنده يقصد بها أن        

دون انتباه أو تفكير واع، كما أن لديه القدرة على التقاط املعاني  الفرد يعرف النظام الذي يحكم اللغة، ويطبقه

، 2018) هاشم أشعري،   اللغوية، والعقلية، والوجدانية، والثقافية التي تصحب األشكال اللغوية املختلفة

ية فهي (، فالكفاية اللغوية هي األساس في عملية اكتساب اللغة    )عملية إبداعية(.  أما الكفاية اإلتصال23ص

قدرة الفرد على استعمال اللغة بشكل تلقائي مع توفر حَس لغوي يميز به الفرد بين الوظائف املختلفة للغة في 

مواقف االستعمال الفعلي ) املرجع نفسه(،فيجب أن تتكامل الكفايتان اللغوية واإلتصالية للمتعلم حتى يحقق 

ستعداد حذا هللا به االنسان ، أي أن االنسان يولد ميهئ ذلك. فالكفاية هي تنظيمات داخلية عقلية؛ بمعنى هي ا

 ومزود بها.

 رابعا: أثر التداخل اللغوي على تعليمية اللغة العربية:

يؤثر التداخل اللغوي تأثيرا كبيرا على تعليم اللغة العربية، فمن يتعلم اللغة الفصحى يتعلم لغة تتصف       

من فرنسية  دخيال أجنبيا: وجه فصيح وآخر عامي قد يكون باالزدواجية؛ بمعنى أن يكون هناك وجهين

وإنجليزية، وقد يكون حسب تواجد اللهجات باملجتمع، ونجد أحيانا معلم اللغة العربية يميل الى العامية بهدف 

إيصال املعلومة أو املادة التعليمية للمتعلم، وهو بذلك يجعله ضعيفا في اللغة العربية، فمشكلة االزدواجية 

 املشكالت الكبرى التي تؤثر على متعلم اللغة العربية. من

ننس ى أن تعليم اللغة العربية يتطلب أن يكون املحيط الذي يعيش فيه املتعلم عامال  أالبيد أنه يجب       

حتما تطغى عليه العامية، ألنه  متعلم اإلبنمساعدا على اكتساب اللغة، فالوالدين مثال إن لم يكن أحدهما 

 ا لفترة طويلة.يجالسهم
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يؤيد نهاد املوس ى فكرة االضطراب اللغوي عند املتعلم بسبب االزدواجية بقوله "ويقض ي هذه االزدواجية         

بالتالميذ الى اضطراب مركب فعلى املستوى الوظيفي تكون العامية في لغة الحديث، ذلك أن الكبار يتحدثون 

لعامية عندما يتحدث بعضهم الى بعض، ثم يجد التالميذ أنهم اليهم بالعامية، كما أن التالميذ يستعملون ا

يجاهدون لوضع الفصحى موضع العامية وجعلها تؤدي وظائف العامية في التعبير الشفوي وعلى املستوى 

املوضوعي يتعلمون نحو الفصحى من خالل أحالم نظرية، وأنماط تحاكي دون ممارسة عملية مباشرة، وال شك 

ة التي تترتب على هذه االزدواجية تستحق أن تستطلع استطالعا تجريبا بعناية بالغة ) نهاد أن العواقب النفسي

 (.118  -117املوس ى، ص

أن استعمال العامية في التدريس من أهم أسباب الضعف اللغوي، ويرجع هذا إلى  الدراسات جل وتؤكد       

بها التهاون في التعبير، وهذا يؤدي إلى تهاون في التفكير، أن العامية ضعيفة في مادتها، فقيرة في ألفاظها، وأن من دأ

وهذا التهاون تنشأ عنه عادات لغوية رديئة، وينبني عليه الكسل العقلي، وال يرى الكثير من املعلمين خطورة في 

نراهم استعمال العامية والتدريس بها، ولذا يعتمدون عليها سواء أكان ذلك في املرحلة الجامعية أو ما قبلها، ف

في كثير من البيئات العربية ال يستخدمون الفصحى في قاعات الدرس جهال أو ازدراء، ويرجع املعلم أسباب 

لجوئه للعامية بهدف تقريب املعنى للتلميذ باعتبارها )العامية( سهلة الفهم على الفصحى ) وليد علي الطنطاوي، 

 دت(.

التغلب على مشكلة التداخل اللغوي الذي بات يهدد تعليمية إن حديث املعلم بالعربية الفصيحة يساهم في      

 فهي تعين املتعلم على ترسيخ الفصحى في ذهنه، وتساعده على الفهم واالستيعاب. العربية،اللغة 

من األسباب التي تجعل املتعلم يلجأ إلى التداخل اللغوي ضعف الكفاءة اللغوية لديه؛ فاملتعلم أحيانا      

العامية سبيال له للوصول الى ما يريد، باإلضافة الى ذلك  فيتخذ اللهجةير عن ما يحتاجه، اليستطيع التعب

بإدخال  أو يقومضعف املناهج والبرامج التعليمية، فاملناهج اليوم تجعل متعلم اللغة العربية يلجأ الى العامية، 

 مصطلحات أجنبية من اللغات األخرى. 

با في الضعف اللغوي عند املتعلم، لكن ال ننكر أنها أداة أو وسيلة يلجأ املعلم صحيح أن العامية كانت سب          

الستعمالها كتفسير لبعض األمور التي يستصعب فهمها عند املتعلمين، وخاصة في السنوات األولى من املرحلة 

طرق سليمة فالتداخل اللغوي في نهاية املطاف سالح ذو حدين، يكون إيجابيا اذا سار وفق  االبتدائية،

 وصحيحة، ويكون سلبيا ملا تكون الغلبة للغة على حساب لغة أخرى وخاصة اللغة العربية.

 خاتمة:

تبين لنا من خالل هذه الدراسة أن التداخل اللغوي يؤثر تأثيرا سلبيا على العملية التعليمية بالدرجة األولى     

خير بتغيير أو استبدال عناصر من لغته األصل بعناصر وذلك حينما يقوم هذا األ  الثانية،وعلى املتعلم بالدرجة 

من لغة أخرى بصورة ال شعورية، ويتولد عن ذلك الخلط بين اللغات وعدم التمييز بين خصائصها، فلذلك على 

املؤسسات التعليمية والجهات العليا الحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد اللغة العربية في املؤسسات 

 صارمة يتبعها تخطيطا لغويا ملعالجة كافة املشكالت اللغوية. سياسة لغويةالتعليمية، ووضع 
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بالعربية الفصحى  واالرتقاءللحد من ظاهرة التداخل اللغوي في املؤسسات التعليمية  التوصيات املقترحةمن   

 يجب:

ج التربوي الدعوة إلى استعمال العربية الفصحى في املؤسسات التعليمية بدل اللهجات، وتعديل املنها -

 الذي أثقل كاهل املتعلم. 

 تطوير وسائل االعالم للنهوض بالعربية الفصحى. -

 حث املتعلم على املطالعة وقراءة الصحف املكتوبة إلثراء رصيده اللغوي واملعرفي. -

التدريس بالفصحى بدل العامية، وتطبيق عقوبات صارمة من طرف الوزارة الوصية ضد كل من يخالف  -

 ذلك .

عن الضغوطات النفسية بالنسبة للمتعلمين، ألن هناك من لديه كفاءة لغوية جيدة لكن مع االبتعاد  -

 الخجل يجد نفسه يتكلم بالعامية. 

 قائمة املراجع:

 .2م، لسان العرب ، دار الجيل، بيروت، ج1988محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل،ابن منظور،  -1

 تعريفات، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت.م، ال2000الشريف علي بن محمد الحسيني الجرجاني،  -2

 م ،علم االجتماع اللغوي، دار القصبة للنشر.2006لويس جان كالفي،  -3

(، دراسات لغوية، القياس في الفصحى، الدخيل في العامية، مؤسسة الرسالة، 1986ه/ 1406عبد الصبور شاهين،)  -4

 .2بيروت، ط

 داولية، دار سيناترا، تونس.،القاموس املوسوعي للت  2010جاك موشلر، آن ريبول،  -5

 .1م، سوسيولوجيا اللغة، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط1996بيار أشار،  -6

 3، ،ج1، آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي، عيون البصائر، ط1997أحمد طالب اإلبراهيمي،  -7

 نات وإنجازات، دار القصبة للنشر.، إصالح التربية في الجزائر، رها2009بو بكر بن بوزيد،   -8

 .1، اللغة العربية في العصر الحديث، قيم الثبوت وقوى التحول، دار الشروق، عمان، ط2006نهاد املوس ى،  -9

 م، لغة الحياة اليومية، تحرير: إبراهيم عبد الحافظ، مصطفى جاد.2007محمد الجوهري،   -10

  .1انيات العربية، موفم للنشر، الجزائر،ج،بحوث ودراسات في اللس2007عبد الرحمن الحاج صالح،  -11

 ،نحو وعي لغوي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.1979مازن املبارك، -12

أعيانها، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع -مواطنها-، القبائل األمازيغية أدوارها2007بوزيان الدراجي، -13

 والترجمة، الجزائر. 

 قضية التحول الى الفصحى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.، 1987، نهاد املوس ى -14

نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة، اكتساب املهارات اللغوية األساسية ، دار  .2012عبد املجيد عيساني،  -15

 .1الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، ط

  .1، تقنيات التدريس، ط1999خير الدين هني،  -16

 .1، مقاربة التدريس بالكفاءات، ط2005هني،خير الدين  -17

، التداخل اللغوي وأثره في األداء اللغوي لدى املتعلم في املدرسة االبتدائية، قسم  2020-2019مباركة رحماني،  -18

 جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.  كلية اآلداب واللغات، اآلداب واللغة العربية،
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، تعليم اللغة العربية اعتمادا على الكفايات التواصلية في ضوء رؤية 2019عبد العزيز بن محمد بن مانع الشمري، -19

 املتطلبات وآليات التنفيذ، مجلة العلوم اإلنسانية جامعة حائل، العدد الثالث. 2030اململكة العربية السعودية 

-58. ص32العدد  ،2ملجلدا . التداخل اللغوي وأثره في أفراد املجتمع العربي، املمارسات اللغوية،2015صديق ليلى ،  -20

68. 

م، االستعارة اللغوية بين الفرنسية والعربية وأثر التداخل األسلوبي في تنمية املعجم العربي 2016فتوح محمود،  -21

 .113-102ص. 6، العدد 2املجلد جسور املعرفة، الحديث،

 34-17،ص1لسادس، العدد املدخل اإلتصالي في تعليم اللغة العربية، التدريس، املجلد ا، .2018هاشم أشعري،  -22

 .176-127،ص 2،العدد  5، املجلد صالح بلعيد، اللغة األم والواقع اللغوي في الجزائر، مجلة اللغة العربية -23

م، إشكالية االزدواجية اللغوية في اللسان العربي )رؤية ألسنية حديثة(، مجلة االجتهاد، دار 1993نادر سراج،  -24

 ت.(،بيرو 20االجتهاد، العدد العشرون )

الهوية، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية و .اللغة العربية في الجزائر، التاريخ 2014عز الدين صحراوي،  -25

 .24-12. ص 5واالجتماعية، العدد 

 520-510. ص10العدد  3املجلد  ،واقع التداخل اللغوي في املنظومة التعليمية، جسور املعرفة، 2017صالح زيدور،  -26

، ص  3العدد  ،7املجلدالبعد التواصلي واملعالجة التقنية في تعليمية اللغة العربية،التعليمية،،  2017صليحة بردي،  -27

298-307. 

 .127-117، ص4. العدد 1املجلد ،أثر التداخل اللغوي في العملية التعليمية، جسور املعرفة،2016نور الدين دريم،  -28

ي التعليم العام، تجربة املدرسة االبتدائية الجزائرية، ،مكانة اللغة ف 2012ديسمبر  05-04-03يمينة تومي سيتواح،  -29

 .2وتجربة الدراسة االبتدائية الفرنسية، أعمال امللتقى الوطني للتخطيط اللغوي،ج

هداية هداية إبراهيم الشيخ علي، )دت(،تصور مقترح قائم على أشكال التداخل اللغوي لبناء برامج تعليم اللغة  -30
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    https://fac.umc.edu.dz/fllرشيد فلكاوي،)دت(، تعليمية اللغة العربية بين النظرية والتطبيق   -31
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اقع واآلفاق  تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها  بين الو

Teaching Arabic to non-native speakers between reality and prospects 

 رفيقة سماحي د.

Rafika Smahi 

 الجزائر  العليا لألساتذة بشار املدرسة

Higher School of Teachers, Bechar  Algeria./ Dr 

 

 امللخص:

 دورها فيتهدف هذه الورقة البحثية إلى الكشف عن تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها، بإبراز 

الطرائق املتعددة لتعليم اللغة ترسيخ الهوية العربية وجهود العلماء القدامى في تعليم اللغة العربية، ثم ذكر 

العربية لغير الناطقين بها كطريقة القواعد والترجمة، والطريقة املباشرة، وطريقة القراءة، والطريقة السمعية 

الشفوية، والطريقة الوظيفية التواصلية، ثم قمنا بالكشف عن دور التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية 

   .بغيرها   للناطقين

ترض تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها صعوبات صوتية وصرفية ونحوية وداللية ومعجمية، عت

تعليمية اللغة لغير الناطقين بها منها: استعمال الوسائل الحديثة ومواكبة وهناك حلول تساعد على نجاعة 

أهيلهم لغويا وفكريا ونفسيا العصر في توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية. وإعداد معلمين أكفاء وت

لحمل رسالة اللغة العربية إلى العالم اإلسالمي، وضرورة ارتباط املتعلمين بالتكنولوجيا ومتابعة الفضائيات 

 .والتفاعل مع شبكات التواصل االجتماعي ليزداد رصيدهم اللغوي ويتمكنوا من تعلم اللغة العربية الفصحى

     .ة العربية، غير الناطقين بالعربية، طرائق التعليم، الصعوبات، الحلول تعليمية اللغ  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This research paper aims to reveal the teaching of the Arabic language to non-native 

speakers, by highlighting its role in consolidating the Arab identity and the efforts of ancient 

scholars in teaching the Arabic language, then mentioning the various methods of teaching 

Arabic to non-native speakers, such as the grammar and translation method, the direct method, 

the method of reading, and the audio method. Orality, the communicative functional method, 

and then we revealed the role of modern technologies in teaching Arabic to non-native speakers. 

Teaching Arabic to non-native speakers encounters phonetic, morphological, grammatical, 

semantic and lexical difficulties, and there are solutions that help in the effectiveness of language 

teaching for non-native speakers, including: Using modern means and keeping pace with the 

times in employing technology in the educational process. Preparing qualified teachers and 
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qualifying them linguistically, intellectually and psychologically to carry the message of the 

Arabic language to the Islamic world, and the need for learners to be connected to technology, 

follow satellite channels and interact with social networks to increase their linguistic balance and 

be able to learn Standard Arabic. 

Key words: Teaching Arabic, non-Arabic speakers, teaching methods, difficulties, solutions. 

 

 مقدمة:

تعّد اللغة العربية لغة القرآن ولغة أهل الجنة، وهي من اللغات السامية ومقوم أساس ي من مقومات الهوية 

دى األمة اإلسالمية، وهي من أغنى اللغات في العالم، ولها مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في قلوب العربية ل

املسلمين، وزاد انتشاره في العالم بأسره، فأسرعت الشعوب والدول غير العربية لتعلمها واالهتمام بها فأنشأت 

تميزا وفرادة وكما هائال من   -علمهاحين يت–املدارس والجمعيات لتعلم هذه اللغة التي تكسب غير الناطق بها 

 املفردات العجيبة فتتضح لديه الرؤية ويسهل عليه معرفة ما يحويه القرآن الكريم من أسرار ومعجزات. 

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها، بإبراز دورها في ترسيخ الهوية 

للغة العربية للناطقين بغيرها، ودور التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية العربية، ثم وصف طرائق تعليم ا

لتلك الفئة، ثم تحديد الصعوبات التي تعيق تعليمية اللغة لغير الناطقين بها، ومن ثمة تقديم حلول تساعد 

 على نجاح العملية التعليمية للناطقين بغيرها.

التحليلي املناسب لطبيعة املوضوع، حيث انطوت الدراسة  اعتمدت في هذه الدراسة على املنهج الوصفي

؟ وما جهود العلماء القدامى في تعليم على إشكاليات عديدة منها: ما دور تعليمية اللغة في ترسيخ الهوية العربية

دور الناطقين بها؟؟ وما الطرائق املتبعة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟؟ وما  العربية لغيراللغة 

؟؟ وما الصعوبات التي تعيق عملية تعليم اللغة الحديثة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التقنيات

 للناطقين بغيرها؟؟ وما الحلول املساعدة على نجاح عملية تعليمية اللغة لغير الناطقين بها؟؟ 

 اتبعت في هذه الورقة البحثية املنهجية اآلتية: 

  مقّدمة.

 ليمية اللغة.مفهوم تع .1

 دور تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها في ترسيخ الهوية العربية. .2

 جهود العلماء القدامى في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. .3

 طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.  .4

 دور التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. .5

 ات تعليمية اللغة لغير الناطقين بها.صعوب .6

 الحلول املساعدة على نجاح عملية تعليمية اللغة لغير الناطقين بها. .7

 خاتمة البحث ونتائجه.
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 وهناك دراسات عديدة تقاطعت وموضوع الدراسة منها:

العالمة، مسعود غريب، طرائق تعليم العربية لغير الناطقين بها )الطريقة السمعية الشفوية عينة(، مجلة -

 .2018ورقلة، ديسمبر 

ديدوح عمر، بوعزي محمد، تعليمية اللغة العربية للناطقين بغيرها على ضوء عوملة مناهج تعليمية اللغات -

متعلم( نموذجا، مجلة جسور املعرفة جامعة حسيبة بن بوعلي ) الشلف/ -ثنائيات العقد الديداكتيكي )معلم

 .01/09/2016، 07، العدد: 02الجزائر(، املجلد: 

داليا مفيد أسعد، تدريس اللغة العربية وظيفيا لغير الناطقين بها، دراسة ميدانية في معاهد تعليم اللغة  -

 .2015العربية لغير الناطقين بها، بإشراف: محمد خير أحمد الفوال، مذكرة ماجيستير، جامعة دمشق، 

 مفهوم تعليمية اللغةأوال: 

 :التعليمية -1

ُم، قال هللا –صفات هللا عز وجل في )لسان العرب( كما يلي: علم: من  وردت مادة علملغة:  .أ
َّ
العليُم والَعالُم والَعال

م نفسه وأعلمها: وسمها بسيما 
ّ
: َوَسَمُه، وعل

ً
ما

ْ
مُه، َيْعِلُمه، عل

ُ
َمُه، َيعل

َ
ُق الَعِليُم﴾، وعل

َّ
ال

َ
عّز وجّل: ﴿َوُهَو الخ

 .(2000)ابن منظور،  الحرف 

ْعليإن  
َ
َم" أي كلَمة ت

َ
ْعليم"، وهذه األخيرة مشتقة من "َعل

َ
غة الَعَربية مصدر صَناعي لكلمة "ت

ُّ
مية في الل

 وضع عالمة

 .(2008)مختار،  أو سمة من الّسمات للداللة على ش يء دون إْحَضاره..." 

 أخذت كلمة )علم( في املعاجم العربية معنى السمة والعالمة، والعلم بالش يء ومعرفته.

 دت تعريفات التعليمية من الناحية االصطالحية منها:تعّد اصطالحا:  .ب

م على تفعيل قدراته  
ّ
مة، الهادفة إلى مساعدة املتعل

ّ
عليمية هي: "مجموعة الجهود والنشاطات املنظ التَّ

وموارده في العمل على تحصيل املعارف واملكتسبات واملهارات والكفايات، واستثمارها في تلبية الوضعيات 

 .(2008)صياح،  نوعة"الحياتية املت

تؤسس التعليمية نظرية التعليم، كونها تدرس القوانين بغض النظر عن محتوى مختلف املواد، فموضوعها 

)لوريس ي،  هو النشاط التعليمي أي نشاط التعليم والتعلم في ترابطهما وفق قوانين العملية التعليمية ذاتها 

2014). 

اسة العلمية لطرق التدريس وتقنياته وألشكال تنظيم مواقف يعرفها )محمد الدريج( بقوله: "هي الدر  

 التعليم التي

 يخضع لها التلميذ قصد األهداف املنشودة سواء على املستوى العقلي أو الوجداني أو الحس ي أو الحركي"

 . (1990)الدريج، 

اللغة العربية من وتعلم اللغة العربية واجب لتعلم الدين، يقول ) ابن تيمية( في هذا الصدد: "إن نفس 

الدين، ومعرفتها فرض واجب؛ فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية وما ال يتم 
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، فاللغة العربية لها عالقة بالدين وأغلب متعلميها من الشعوب )ابن تيمية و العقل( الواجب إال به فهو واجب"

 لدين اإلسالمي. غير العربية يحاولون فهمها وتعلمها لتعلم ا

 دور تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها في ترسيخ الهوية العربيةثانيا: 

تتوافد الشعوب غير املسلمة  لتعلم اللغة العربية ملعرفة الثقافة السائدة واكتشاف كنه العربية وما تحمله 

جل فهم الدين والشعائر اإلسالمية، من أسرار، أما الشعوب املسلمة غير الناطقة بالعربية فتسعى لتعلمها أل 

لذا فإن أي لغة رسمية تحمل انتماء وهوية ألمة ما، فاللغة ظاهرة اجتماعية وهي أداة لتغيير العالم وفي هذا 

، )يوسف( املقام يرى )همبولد( أن اللغة ال تيسر فهمنا للعالم فقط وإنما هي أداة لتغيير العالم وإعادة بنائه"

خ العربي لوجدنا أن الحركات االستعمارية على األوطان العربية كان أساسها دينيا قبل أن يكون ولو تتبعنا التاري

 جغرافيا أو اقتصاديا ملحو اللغة العربية ألنها تمثل الهوية القومية العربية والدين اإلسالمي الحنيف.

 ومن الذين حرصوا على تعلم اللغة العربية وهم من أصول غير عربية: 

غوي فارس ي، سعى لتعلم العربية واالعتزاز بها، وفي هذا الصدد يقول )هاني إسماعيل رمضان(: ل سيبويه

"حرص سيبويه ومعاصروه على تعلم اللغة العربية، وتقديمهم لها على سائر العلوم بما فيها العلوم الشرعية، 

، ومن (2017مضان، )ر  بل إن شيخه حماد بن سلمة نفسه كان يفضل تعلم العربية عن الدروس الشرعية"

إنتاجاته الكتاب، كان سيبويه إمام نحاة البصرة في زمانه، وجمع في كتابه أقوال العلماء ومما استنبطه هو 

نفسه، يتحدث )الطنطاوي( عن هذا الكتاب بقوله: "عظم شأن الكتاب في البصرة حتى صار علما بالغلبة، 

 السامع سوى كتاب سيبويه، بل سموه إكبارا له قرآن النحو" فكان إذا قيل في البصرة فالن يقرأ الكتاب ال يفهم

 .(1995)الطنطاوي، 

الرومي األصل، له عدة مؤلفات منها كتاب )الخصائص( و )سر صناعة اإلعراب( و)املنصف  بن جنيعثمان 

ن لغات شرح لكتاب التصريف لـأبي عثمان املازني(، تحدث ابن جني في مؤلفاته عن اللغة ونشأتها، كما تحدث ع

العرب، وأسرار العربية ووقائعها، فكان عاملا يقتدى به ويعتد في فقه اللغة والنحو والتصريف واألدب، فعلى 

)جني،  الرغم من أصله غير العربي إال أنه دافع عن العربية وحرص على االهتمام بها في مؤلفاته وكأنه أحد أبنائها

2008/ 1993/ 1954) . 

ذ علماء العربية، له مؤلفات عديدة منها: ) اإليضاح العضدي( يتحدث فيه عن من أفذا أبو علي الفارس ي

قواعد العربية "والكتاب مرتب ترتيبا منهجيا يجمع بين املتجانس من املوضوعات ويدل داللة واضحة على ما 

نظام علمي  يمتاز به أبو علي من قدرة على التنظيم واالبتكار فهو  مختصر لكتاب سيبويه وقد ألم بما فيه في

 .(1979)الفارس ي و فرهود،  واضح"

تميز بغزارة مادته اللغوية العربية على الرغم من كونه فارسيا، له كتب ومعاجم عديدة في  أحمد بن فارس

)متخير األلفاظ(، و)فقه اللغة(، و)غريب إعراب القرآن(، و)تفسير أسماء النبي(، اللغة والفقه والسيرة منها: 

)مجمل اللغة( و )مقاييس اللغة( بطريقة خاصة في الطرح (، و)دارات العرب(، وتميز معجماه و)مقدمة في النحو

)بن فارس، سلطان، و  وفرادة في التنظيم وتميز بانفراده بفكرتي األصول واملقاييس لجميع مفردات اللغة

 .(1979/1986هارون، 



 لثانيالجزء ا                                                       تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

56 
 
   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

)أسرار البالغة( و)دالئل مؤلفات منها:  يعد مؤسس علم البالغة، من أصل فارس ي، لهعبد القاهر الجرجاني: 

اإلعجاز( هما كتابان بّين فيهما البالغة العربية واإلعجاز البالغي للقرآن الكريم، واعتنى بنظرية النظم، فال 

 .(1991)الجرجاني و شاكر،  معنى للكلمة املفردة ما لم تنتظم في سياق تركيبي وهو النحو

عجمه )أساس البالغة( وهو من أعظم املعاجم في اللغة العربية ملادته الفارس ي األصل اشتهر  بم الزمخشري 

 حيث بّين فيه  الغزيرة الدقيقة، واملجازات الوفيرة
ً
 وتركيبا

ً
 الحقيقة من املجاز في األلفاظ املستعملة إفرادا

 .(1998)الزمخشري و عيون السود، 

عديدة في علوم القرآن والحديث واللغة من أئمة اللغة واألدب من أصل هندي له مؤلفات  الفيروز آبادي

، الذي بين فيه معاني األلفاظ وقام بتصويب بعض أخطاء الجوهري في املحيط(والنحو ، اشتهر بـ  )القاموس 

 .(1998)آبادي،  صحاحه

وهناك علماء كثر غير هؤالء أسهموا في العناية باللغة العربية في عديد التخصصات )النحو، التصريف، 

 العروض..( . البالغة، 

 جهود العلماء القدامى في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاثالثا: 

تعددت جهود العلماء في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على مستويات عديدة منها: )املستوى  

لنحوي: أبو األسود الدؤلي النحوي، الداللي، الصوتي..(، ومن اللغويين الذين كانت لهم جهود بارزة على املستوى ا

واضع النحو العربي، ألجل تيسير العربية على األعاجم وتحفيزهم على إجادة اللغة العربية وإتقانها، فعن "ابن 

أبي سعد؛ قال: حدثنا محمد بن علي الهاشمي، قال: سمعت أبي يذكر، قال: كان بدء ما وضع أبو األسود الدؤلي 

فقال: مالك يا سعد؟ أال  -فارسيا قدم البصرة مع أهله، وهو يقود فرسه وكان رجال -النحو أنه مر به سعد

تركب؟ فقال: "فرس ي ضالع"، فضحك من حضره. قال أبو األسود: هؤالء املوالي قد رغبوا في اإلسالم ودخلوا 

د في ذلك فوضع باب الفاعل واملفعول، لم يزد عليه. قال أبي: فزا ! فيه، وصاروا لنا إخوة، فلو علمناهم الكالم

الكتاب رجل من بني ليث أبوابا، ثم نظر فإذا في كالم العرب ماال يدخل فيه فأقصر عنه، فلما كان عيس ى بن 

 عمر قال: أرى أن أضع الكتاب على األكثر وأسمى األخرى لغات، فهو أول من بلغ غايته في كتاب النحو"

 .  (1984)الزبيدي، 

ه عبد القاهر الجرجاني الذي أسهم بإنتاجات في النحو العربي ومن الذين سعوا إلى تبسيط النحو وتيسير 

ليمد متعلم اللغة العربية من غير أبنائها وييسر عليه النحو العربي، ليسهل عليه تعلم القرآن الكريم إيمانا منه 

 .(2017)رمضان،  أن تبسيط قواعد اللغة )النحو( هو السبيل األيسر لضمان تعلم العربية لغير الناطقين بها

إضافة إلى املستوى النحوي نلفي اهتمام العلماء القدامى بالجانب الصوتي من مخارج الحروف وصفاتها من 

ذلك ما كتبه ) ابن سينا(  في كتابه )أسباب حدوث الحروف( حيث وضح فيه مخارج الحروف وسبب حدوثها 

ة العرب )الكاف الخفيفة والجيم وتحدث عن الحروف املفردة واملركبة والحروف الشبيهة بها وليست في لغ

 . (1332)سينا و الخطيب،  الفارسية..(

كما ذكر )الزبيدي( في مؤلفه )لحن العوام( املستوى الصوتي، يقول: "فألفيت جمال مما أفسدته العامة 

عندنا فأحالوا لفظه أو وضعوه غير موضعه، وتابعهم على ذلك الكثرة من الخاصة، حتى ضمنته الشعراء 
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َدمة في رسائلهم، وتالقوا به في محافلهم، فرأيت أن أنبه عليه، وأبّين أشعاره
َ
ية الخ

ْ
م واستعمله جلة الكّتاب وعل

، يرى الزبيدي إضافة العوام لبعض األصوات وحذف لها (2000)الزبيدي و عبد التواب،  وجه الصواب فيه"

والصواب )مينا( بالقصر أو )ميناء(  في بعض الكلمات من ذلك قولهم للموضع الذي تحط فيه السفينة )مينه(

 باملد.  

أما )ابن جني( فذكر في مؤلفه )مخارج الحروف( صفات الحروف من همس وجهر وشدة ورخاوة وبين بين، 

وحروف استعالء واستفال وإطباق وانفتاح وتفخيم وترقيق وتفش، وتكرير واستطالة وغنة وذالقة ومّد ولين 

كل حرف من الحروف، ثم تحدث عن مصدر الصوت فجهاز الصوت املتنقل وصفير وقلقلة، كما بّين مخارج 

، كل هذا (1429)جني، مخارج الحروف،  ليبين بعدها أثر املسموعات في تكوين األصوات ثم محاكاة األصوات

 ملساعدة املعلمين والراغبين في تعلم العربية من غير الناطقين بها لتمكينهم من إجادة الجوانب الصوتية. 

ع )الخليل بن أحمد الفراهيدي( في مؤلفه )الحروف( حروف الهجاء كما وردت على ألسن العرب، وذكرها جم

حلب
ُ
 كلها مع معانيها نحو حرف )األلف( جاء في معناه: الرجل الحقير الضعيف، وحرف )التاء(: البقرة التي ت

ا شعريا لتعزيز حجته، وليكتسب ، وكان يورد لكل حرف ومعناه شاهد(1982)الفراهيدي، السكيت، و الرازي، 

 متعلم اللغة العربية من غير الناطق بها زادا صوتيا ودالليا وشعريا.

وسم )ابن السكيت( مؤلفه بـ )الحروف( قسمه إلى أربعة أقسام: الباب األول وسمه بـ )ما يستعار فيتكلم به 

ها العرب أو غلطت فيها(، والباب الثالث هو في غير موضعه(، أما الباب الثاني فعنونه بـ: )باب الحروف التي جوزت

)باب االسمين يغلب أحدهما على صاحبه( ، أما الباب الرابع فوسم بـ: )باب ما جاء مجموعا، وإنما هو اثنان أو 

، فمن خالل هذه األبواب األربعة يتضح ملحب اللغة (1982)الفراهيدي، السكيت، و الرازي،  واحد في األصل(

 ي تعلمها معان عديدة حملتها حروف العربية.العربية الراغب ف

أما )الرازي( فذكر في مؤلفه )الحروف( صفات حروف الهجاء ومخارجها وأنواعها فالحروف ثالثة أنواع: 

فكرية، ولفظية، وخطية واستدل بأبيات شعرية، كما ذكر الحروف املنقوطة املوصولة واملفصولة والحروف 

)الفراهيدي،  كلمات التي وردت في أوائل سور القرآن وبين صفاتها وأنواعهاالتي ال تنقط، وأورد الحروف وال

 ، ليذلل الصعاب على متعلم اللغة العربية.(1982السكيت، و الرازي، 

العربية لغير  وتشكيل لتعليموهناك جوانب أخرى اعتنى بها العلماء القدامى كالرسم اإلمالئي من نقط 

 الجانب: أبو األسود الدؤلي، الخليل بن أحمد الفراهيدي...إلخ. الناطقين بها، ومن املعتنين بهذا

 رابعا: طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

إن طريقة التدريس هي مجموعة األساليب التي يتم بواسطتها تنظيم املجال الخارجي للمتعلم من أجل  

لتدريس وتتنوع حسب طبيعة اللغة ومن ، وتتعدد طرائق ا(2002)طعيمة،  تحقيق أهداف تربوية محددة

 طرائق التدريس نذكر:

 : طريقة القواعد والترجمة -1

ُعرفت بالطريقة التقليدية وهي من أقدم الطرائق التي استخدمت في تعليم اللغات األجنبية، وتبدأ هذه 

بمهارتي القراءة  الطريقة بتعليم القواعد النحوية وشرحها باستخدام لغة الدارس األصلية وتهتم هذه الطريقة
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والكتابة في اللغة األجنبية دون أي اهتمام منهجي باالستماع والتحدث، "وقد يكون سبب التسمية هو أن تدريس 

القواعد هو غاية في ذاته، حيث ينظر إليه على أنه هو اللغة، أو أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل وطرائق 

 . (2002)العصيلي،  اللغة األم هي الهدف الرئيس من دراسة اللغة"التفكير، كما أن الترجمة من اللغة الهدف إلى 

 ومن سلبيات هذه الطريقة: 

  تركيز املتعلمين على الترجمة واهتمامهم بمهارات القراءة والكتابة والترجمة، فهي ال تهتم بتعليم املهارات اللغوية

 األخرى.

 (2018)غريب،  ال تراعي الفروق الفردية بين املتعلمين. 

 قتصر تدريس اللغة الثانية وفق هذه الطريقة على نشاط املعلم مع متعلميه في قاعة التعلم ومن خالل كتاب ي

مقرر ال يحيد عنه، مما يشعر املتعلم بالتعب واإلحباط لكثرة مقررات النحو والترجمة، وضرورة استظهار قوائم 

 ة.ومن قواعد النحو والتدرب على الكتابة بدق املفردات،طويلة من 

  الشعور بامللل في أثناء التعلم بسبب انعدام الوسائل التعليمية التي تجدد املواقف التعليمية وتجذب انتباه

 .    (2015)أسعد و الفوال،  املتعلمين

 : الطريقة املباشرة -2

الطريقة باملباشرة ألنها "تفترض وجود عالقة مباشرة بين الكلمة والش يء، أو بين العبارة  سميت هذه 

، وتركز هذه الطريقة على تعليم (1423)العصيلي ع.،  فكرة من غير حاجة إلى وساطة اللغة األم وتدخلها"وال

اللغة بالطريقة التي يتعلم بها الطفل لغته األصلية، وذلك بحسب االختالف البيئي للغة، وتستعين هذه الطريقة 

 )الحديدي(. وان..بوسائل توضيحية للربط بين اللفظ واملعنى كالحركة والصور واألل

جاءت هذه الطريقة كرد فعل على الطريقة األولى، فلم تعد دراسة القواعد والتحليل والترجمة مجدية بل 

 غدا التركيز على الربط بين األشياء ودالالتها وألفاظها في اللغة األجنبية.

 ومن سلبيات هذه الطريقة:

  .تصرف املتعلم عن اللغة التي يود تعلمها 

 علم ملشكالت عديدة؛ فعليه أن يكون ذا ثروة لغوية كبيرة، وشخصية مبتكرة.   مواجهة امل 

 .بلغت هذه الطريقة في العالقة املباشرة بين الكلمة والش يء 

 .ال تراعي هذه الطريقة كثيرا من الفروقات الفردية بين املتعلمين 

 .(.2018 )غريب، التدريس بهذه الطريقة يتطلب وقتا طويال جدا قد يستمر لسنوات 

 :طريقة القراءة -3

تعد القراءة من الطرق التعليمية إذ ال يمكن فهم نص لغة ما، ما لم يتم قراءته قراءة صامتة ثم جهرية  

الستيعابه وفهم محتواه، كما أن هذه الطريقة تضمن للمتعلم اكتساب مفردات جديدة وقواعد وعناصر لغوية 

 من النص املقروء.

ركزت على جانب واحد من جوانب اللغة وهو القراءة وأهملت الجوانب  أنها الطريقةلكن من سلبيات هذه 

 .   (2018)غريب،  األخرى خاصة الشفوية منها. كما أهملت مهارة الكتابة التي تحتاج إلى تدريبات خاصة.
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 :الطريقة السمعية الشفوية -4

 ومن سلبيات هذه الطريقة:

  .تصرف املتعلم عن اللغة التي يود تعلمها 

 هة املعلم ملشكالت عديدة؛ فعليه أن يكون ذا ثروة لغوية كبيرة، وشخصية مبتكرة.   مواج 

 .بلغت هذه الطريقة في العالقة املباشرة بين الكلمة والش يء 

 .ال تراعي هذه الطريقة كثيرا من الفروقات الفردية بين املتعلمين 

 .(.2018غريب، ) التدريس بهذه الطريقة يتطلب وقتا طويال جدا قد يستمر لسنوات 

 :طريقة القراءة -5

تعد القراءة من الطرق التعليمية إذ ال يمكن فهم نص لغة ما، ما لم يتم قراءته قراءة صامتة ثم جهرية  

الستيعابه وفهم محنواه، كما أن هذه الطريقة تضمن للمتعلم اكتساب مفردات جديدة وقواعد وعناصر لغوية 

 من النص املقروء.

ركزت على جانب واحد من جوانب اللغة وهو القراءة وأهملت الجوانب  طريقة أنهااللكن من سلبيات هذه 

 .   (2018)غريب،  األخرى خاصة الشفوية منها. كما أهملت مهارة الكتابة التي تحتاج إلى تدريبات خاصة.

 :الطريقة السمعية الشفوية -6

طوق وجودة التراكيب لخدمة الطريقة املباشرة حيث تمكن املعلم من التركيز على املن تتشابه مع 

، وهي طريقة تجمع بين االستماع إلى اللغة أوال، ثم إعطاء (2016)ديدوح و بوعزي،  الجانب النحوي والصرفي

، فهي إذن تهتم بالجانب الشفوي للغة، وتركز (2010)إسمانيار،  الرد الشفوي مع وجود عنصر مرئي أو بدونه

 ومن عيوب هذه الطريقة:  واألفالم.شرطة السمعية على حاسة السمع باإلستعانة بالصور واأل 

 .أنها تركز على الجانب السمعي الشفهي وتهمل الجوانب األخرى 

 .ال تراعي الفروق الفردية بين املتعلمين 

 .ال تلبي الحاجات الخاصة لبعض املتعلمين الذين يجيدون القراءة والكتابة 

 د تؤثر سلبا على املتعلم فيخطئ في كتابة كلمات وعبارات مهارة االستماع لوحدها دون القراءة والكتابة ق

 .(2010)إسمانيار،  يصعب عليه تصحيحها فيما بعد

 : الطريقة الوظيفية التواصلية -7

إن التواصل هو أساس لتعلم أية لغة، واكتساب املتعلم القدرة التواصلية يمكنه من إتقان اللغة  

التي ال يمكنه استخدام اللغة األم فيها. وقد ظهرت الطريقة الوظيفية األجنبية واستخدامها في املواقف الحياتية 

التواصلية مع ظهور تغير أساس ي في النظرة إلى اللغة ذاتها. والطريقة التي نصفها بها. وأساليب ومحتوى التعلم 

 ت األجنبيةوالتعليم؛ نتيجة ظهور النظريات اللغوية الجديدة، ونظريات التعلم وانعكاساتها على تعلم اللغا

 .(2015)أسعد و الفوال، 

إن الهدف من تعلم اللغة وفق هذه الطريقة هو امتالك القدرة على القيام بالوظيفة الرئيسة لها، وهي عملية 

 االتصال بين أفراد املجتمع.
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غوية تنطلق هذه الطريقة من حاجات املتعلمين في تعلم اللغة الثانية، كما تولي اهتماما كبيرا باملهارات الل

األربع )االستماع واملحادثة، والقراءة والكتابة(، وتعمل على تنميتها في وقت واحد بطريقة متكاملة. وتستخدم 

 . (2015)أسعد و الفوال،  املهارات اللغوية لفهم آداء املعلومات والتجارب واآلراء واملشاعر...

 بغيرها الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين دور التقنياتخامسا: 

ساهمت التقنيات الحديثة على اختالفها في توفير بيئة تعليمية متنوعة للناطقين بغير اللغة العربية  

ومن بين هذه الوسائل )الحاسوب، جهاز التسجيل، األشرطة، الفيديو التفاعلي، املسالط الضوئي، السبورة 

 (.االلكتروني.الذكية، الكتاب 

 لحديثة في تعليم العربية للناطقين بغيرها نذكر:ومن مميزات استخدام التقنيات ا 

 .العمل على تطوير اللغة العربية من أجل الرفع من عدد متعلميها واملساهمة في نشرها 

االستفادة من التحول الرقمي وتطويعه حتى يصب في مصلحة تعليم اللغة للناطقين بغيرها خاصة أن اللغة 

 ايرته.العربية لها القدرة على مواكبة ذلك ومس

  العمل على تحسين جودة نوعية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خالل تشويق املتعلمين لها وجذب

 (.2014)بوختيم،  اهتمامهم بها

إن استثمار التقنيات الحديثة في مجال التعليم من أبرز اكتشافات العصر الحديث ذلك أن   

ليمي، وتوفر فوائد للمعلمين واملتعلمين، وتحقق عنصر التغذية تكنولوجيا التعليم تهدف إلى االرتقاء التع

الراجعة والتقويم، وتؤدي إلى ارتباط املتعلم ببيئة التعلم، فيشعر باإلنجاز والتفاعل، فهي مهمة في إعادة بناء 

تعلم املعرفة وإكساب مهارة الخلق واإلبداع، ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة للمشكالت التي تواجه املعلم وامل

 (. 1995)صياح، دراسات في اللغة العربية الفصحة وطرائق تعليمها، 

من بين هذه التقنيات شبكة األنترنيت ملا توفره من فيديوهات ومواقع ومنصات تعليمية وكلها   

تساهم في إعداد املتعلمين من خالل متابعتهم للدروس، واستفادتهم منها، وتسهل عليهم الوصول إلى املعلومة 

 أي وقت، والتواصل مع املعلم بشكل مستمر، كما تشجعهم على البحث الدائم. في

 ومن فوائد التقنيات الحديثة في تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها نذكر:  

 .تقدم فرص التعليم الفردي تقديما متوازيا ومناسبا ملتعلمي اللغة العربية كونها لغة ثانية بالنسبة إليهم 

  والتكلفة إذ تمكن املتعلمين من الحصول على املعلومات بأقل جهد وفي وقت قصير.تختصر الوقت 

 .تطّور الثقة بالنفس في تعليم اللغة العربية 

  تخلق عالقة تفاعلية بين املعلمين واملتعلمين، فهي تساعد املعلمين على تحسين عطائهم التعليمي، وتحفز

 مية.املتعلمين على االستمرارية في العملية التعلي

  إن الطلبة الذين يتعلمون اللغة العربية باستخدام التكنولوجيا الحديثة سيمتلكون مهارة عالية في تطبيق

 .(2020)سلفاوي،  معلوماتهم الرقمية الجديدة في ميادين مختلفة

 وهناك مواقع عديدة ومتنوعة تهتم بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها منها:
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لقرآن، العربية في األردن، فورفو، مناهج تربوية، أصوات عربية، العربية السريعة، موقع أبجد، تعلم لغة ا

املوسوعة العربية املصورة، األبجدية العربية،، تبادل اللغات، صفحتي العربية، املرح مع العربية، موقع ترديد، 

 .(2020)سلفاوي،  أستوديو العربية، الكالم، العربية الكاملة...إلخ

 ت تعليمية اللغة لغير الناطقين بهاسادسا: صعوبا

إن في تعليم أي لغة عراقيل وصعوبات تعترض املعلمين واملتعلمين على حد سواء ومن أسباب هذه املشكالت 

 : (2011)الخولي،  والصعوبات الخاصة بتعلم العربية للناطقين بغيرها نذكر

 :أسباب ترجع إلى املعلم -1

  العربية لغير الناطقين بها.قد ال يكون املعلم خبيرا بطرق تعليم 

 .ال يفهم املعلم العربية بالقدر املطلوب 

 .يفتقد املعلم إلى التأهيل والتكوين في مجال التعليم 

  .يستخدم املعلم لغة وسيطة لشرح العربية 

 :أسباب ترجع إلى املتعلم -2

 .ال يجتهد املتعلم في فهم القواعد وتحصيلها 

 .ليس لديه الدافع إلى تعلم العربية 

  .يكتفي بما يدرسه في القسم 

 :أسباب ترجع إلى طرق التعليم -3

 .تعتمد الطرق على الترجمة، كما تعتمد على التلقين وذاكرة املتعلم 

 .عدم مراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين 

  عدم تفاعل املتعلم مع املعلم واستقبال املعلومات دون إبداء رأي أو مناقشة فكرة، ما يجمد عقل املتعلم

 ويجعله كاآللة تستقبل فقط.

 تمس الصعوبات التي تعتري تعلم العربية للناطقين بغيرها مستويات عديدة منها:

: تتميز الكتابة العربية بأنها كتابة فونيمية فلكل فونيم صامت حرف يقابله في العربية، كما املستوى الصوتي -1

الياء(، وصوائت قصيرة هي الحركات وضعت للصوامت صوائت طويلة وهي حروف املد )األلف، والواو، و 

)الفتحة، والضمة، والكسرة(، مع ضرورة االنضباط في العالقة بين فونيمات اللغة العربية وكتابتها، وهذا 

خالف لغات أخرى كالفرنسية واالنجليزية، فمثال فونيم الكسرة الطويلة )الياء( يكتب في االنجليزية على ست 

 .  (2017)رمضان،  ( بينما ال يكتب في العربية إال ياءie, e, y, ei, ea , eeصور متعددة )

: من املشكالت النحوية لدى متعلمي اللغة العربية األجانب كثرة األخطاء في عملية املستوى النحوي والصرفي -2

أداء التعريف والتنكير، فيضيفون أل التعريف في بعض األسماء مثل )املكة(، وكذا في موضوع التداخل النحوي 

نجد مشكل تركيب الكلمات داخل الجملة، واستعمال الفعل مع حرف الجر مثل )أفكر في( وتقديم الصفة على 

 .(2017)عدالني،  املوصوف )كبير بيت( بدل من )بيت كبير(.
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إضافة إلى مشكالت عديدة تخص الكتابة ومشكالت داللية ومعجمية. ولكن ما الحلول الناجعة للتخفيف 

 من هذه املشكالت؟؟

 سادسا: الحلول املساعدة على نجاح عملية تعليمية اللغة لغير الناطقين بها

 لنجاح عملية تعليمية اللغة العربية لألجانب حلول عديدة منها: 

 .استعمال الوسائل الحديثة ومواكبة العصر في توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية 

 رسالة اللغة العربية إلى العالم اإلسالمي   إعداد معلمين أكفاء وتأهيلهم لغويا وفكريا لحمل 

 .إنشاء مراكز ومعاهد متخصصة لتعليم اللغة العربية تابعة للسفارات العربية اإلسالمية 

 .عقد دورات تدريبية وتحسيسية للمعلمين إلتقانهم للغة وتحبيب متعلمي اللغة  فيها 

 في جامعات ومعاهد عربية. تقديم منح دراسية للمتعلمين األجانب لتعليم اللغة العربية 

  إنشاء جمعيات ومؤسسات غير ربحية تختص في إعداد املناهج العلمية والوسائل التعليمية وإنشاء املواقع

 .(2017)رمضان،  اإللكترونية لصالح متعلمي العربية لغير الناطقين بها

 واالجتماعية. مراعاة التكامل في شخصية املتعلم في املجاالت الجسمية والعقلية والنفسية 

  على املتعلم االرتباط بالتكنولوجيا والتفاعل مع شبكات التواصل االجتماعي من خالل املحادثات الكتابية مع

 الناطقين باللغة العربية.

 .متابعة املتعلمين للفضائيات التي تبث برامجها باللغة العربية الفصحى 

 .قراءة القرآن الكريم واكتشاف لغته املعجزة 

 (2019)خطوط و جالب،  مط الحوار واملحادثة، بغية تفعيل املكتسبات القبليةاعتماد ن  . 
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 خاتمة:

لغير الناطقين بها يحتاج إلى أساليب عديدة واستراتيجيات  إن تعليم اللغة العربيةوعليه يمكن القول 

ين ومنهج منظم متنوعة تحتكم إلى تكنولوجيا التعليم، كما تحتاج إلى كفاءة املعلمين ودافعية املتعلم

 وهادف.  

 أسفرت الدراسة عن نتائج عديدة منها:

  إن تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها ساعدت في ترسيخ الهوية العربية، وانفتاح املتعلمين

 على ثقافات وعادات العرب واملسلمين، وساعدت الكثير منهم في الدخول إلى اإلسالم و تعلم القرآن الكريم.

 ن بجهود العلماء القدامى في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جوانب لغوية عديدة ال يستها

 )صوتية، ومعجمية، ونحوية، وصرفية، واالعتناء بالرسم اإلمالئي..(.

  تعددت طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتنوعت مزاياها ومن بين الطرق: طريقة

ريقة املباشرة، طريقة القراءة، الطريقة السمعية الشفوية، الطريقة الوظيفية القواعد والترجمة، الط

 التواصلية.  

  كان للتقنيات الحديثة دور كبير في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها إذ اختصرت الوقت

قة والتكلفة، وساهمت في تعزيز الثقة لدى املتعلمين وقدمت فرص التعليم الفردي، كما طورت من عال

 التفاعل بين املعلمين واملتعلمين. 

  تعددت صعوبات ومشكالت تعليمية اللغة لغير الناطقين بها فمست املعلم واملتعلم وطرق التعليم

 واملنهج التعليمي. 

  ومن الحلول التي تساعد على نجاح عملية تعليمية اللغة لغير الناطقين بها إعداد دورات تدريبية

 لالعتناء بفئة املتعلمين األجانب الراغبين في تعلم اللغة العربية.للمعلمين وتخصيص مؤسسات 

 ومن مقترحات الدراسة:  

  .خدمة اللغة العربية والحرص على إعالء شأنها واستعمالها في مختلف امليادين 

 .الحرص على إنتاج أبحاث ودراسات تهتم بتعليمية اللغة العربية للناطقين بغيرها 

  ت اللغوية للمتعلمين وتشجيعهم على إتقانها.تطوير مقررات املهارا 

 قائمة املراجع:

 ( .دمشق، سوريا: مؤسسة الرسالة.6(: القاموس املحيط )املجلد ط1998آبادي، الفيروز .) 

 ( ،تعليم مهارة الكالم باستخدام الطريقة املباشرة والطريقة السمعية الشفوية لدى 2010إسمانيار، نادية :)

 . جاكرتا، جاكرتا: جامعة الشريف هداية هللا.23رسة )تفك سنن(. طالب الصف الثاني بمد

 ( ،(: تدريس اللغة العربية وظيفيا لغير الناطقين بها )دراسة 2015أسعد، داليا مفيد، و الفوال، محمد خير أحمد

 ميدانية في معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها(. دمشق، سوريا: جامعة دمشق.

 06 03(: دور التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. تاريخ االسترداد 2014رة، )بوختيم، نضي ,

 ، من املؤتمر الدولي للغة العربية.2021
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  ابن تيمية، أحمد عبد الحليم، و العقل، ناصر بن عبد الكريم: اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب

 عودية: مكتبة الرشد.(. الرياض، الس1الجحيم )املجلد ج

 ( .2(: الخصائص/سر صناعة اإلعراب/املنصف شرح لكتاب التصريف )املجلد ط1954 /1993 /2008ابن جني/ 

 (. دمشق، سوريا: دار إحياء التراث القديم.1ط

  ( .مخارج الحروف. جامعة الطائف.1429ابن جني :) 

 ( ،أسرار البال 1991الجرجاني، عبد القاهر، و شاكر، محمود :)(. القاهرة، مصر: 1غة/ دالئل اإلعجاز )املجلد ط

 مكتبة الخانجي.

 .الحديدي، علي: مشكلة تعليم العربية لغير العرب. القاهرة، مصر: دار الكتاب العربي 

 ( ،صعوبات تعليم وتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومقترحات 2019خطوط، رمضان، وجالب، مصباح :)

 .45(، صفحة 02) 04 عالجها. مجلة الجامع ،

 ( ،مشكالت تعليم العربية لغير الناطقين بها وطرق حلها. كلية الالهوت ، 2011الخولي، كريم فاروق :)32. 

 ( ،الدار البيضاء، املغرب: مطبعة دار النجاح 1(: تحليل العملية التعليمية )املجلد ط1990الدريج، محمد .)

 الجديدة.

 ( ،عليمية اللغة العربية للناطقين بغيرها على ضوء عوملة مناهج 2016, 09 01ديدوح، عمر، و بوعزي، محمد :)

 متعلم( نموذجا. مجلة جسور املعرفة .-تعليمية اللغات ثنائيات العقد الديداكتيكي )معلم

 ( ،تركيا: املنتدى 1(: تعليم العربية لغير الناطقين بها: رؤية استشرافية )املجلد ط2017رمضان، هاني اسماعيل .)

 لعربي التركي.ا

 ( .القاهرة، مصر: مكتبة الخانجي.2(: لحن العوام )املجلد ط2000الزبيدي، أبو بكر، و رمضان عبد التواب .) 

 ( .طبقات النحويين واللغويين. القاهرة، مصر: دار املعارف.1984الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن :) 

 ( .أساس الب1998الزمخشري، وعيون السود، محمد باسل :)(. بيروت، لبنان: دار الكتب 1الغة )املجلد ط

 العلمية.

 ( .أسباب حدوث الحروف. القاهرة، مصر: مطبعة املؤيد.1332ابن سينا، و الخطيب، محب الدين :) 

  ,(: مساهمة منصات التعليم اإللكتروني في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 2020سلفاوي، أم الخير. )مارس

 (.1) 7، بها. مجلة العربية 

 ( ،بيروت، لبنان: دار النهضة العربية.09(: تعليمية اللغة العربية )املجلد ط2008صياح، أنطوان .) 

 ( ،لبنان: دار الفكر 1(: دراسات في اللغة العربية الفصحة وطرائق تعليمها )املجلد ط1995صياح، أنطوان .)

 اللبناني.

 ( ،أساليب وطرق تدريس اللغة ال2002طعيمة، رشدي :) عربية. الرباط، املغرب: املنظمة العربية للتربية والثقافة

 والعلوم.

 ( .كورنيش النيل، القاهرة مصر: 02(: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة )املجلد ط1995الطنطاوي، الشيخ محمد .)

 دار املعارف.

  ,(.03ا. مجلة تنوير )(: من مشكالت تعليم اللغة العربية لغير الناطقين به2017عدالني، هجيرة، )سبتمبر 
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 ( ،أسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. مكة املكرمة، 1423العصيلي، عبد العزيز بن إبراهيم :)

 السعودية: جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية.

 ( ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. مكة املك2002العصيلي، عبد العزيز بن براهيم :) ،رمة

 السعودية: جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية.

  ,(: طرائق تعليم العربية لغير الناطقين بها )الطريقة السمعية الشفوية عينة(. 2018غريب، مسعود، )ديسمبر

 .7مجلة العالمة ، 

 ( ،الرياض، السعودية: ج1(: اإليضاح العضدي )املجلد ج1979الفارس ي، أبو علي، و فرهود حسن شادلي .) امعة

 الرياض.

 ( ،مجمل اللغة/ 1979/1986بن فارس، أحمد، زهير عبد املحسن سلطان، و هارون، عبد السالم محمد :)

 مقاييس اللغة. بيروت/ دمشق، لبنان/ سوريا: مؤسسة الرسالة/ دار الفكر.

 ( .القاهرة، 1(: ثالثة كتب في الحروف )املجلد ط1982الفراهيدي، الخليل بن أحمد ، ابن السكيت، و الرازي .)

 مصر: مكتبة الخانجي.

 ( ،1(: املرجع في التعليمية الزاد النفيس والسند األنيس في علم التدريس )املجلد ط2014لوريس ي، عبد القادر .)

 الجاسور.

 ( .القاهرة، مصر: عالم الكتب.1(: معجم اللغة العربية املعاصرة )املجلد ط2008مختار، أحمد .) 

 ، (. بيروت لبنان: دار صادر.1لسان العرب )املجلد ط :(2000) ابن منظور، جمال الدين 

يوسف، مها حسن يوسف. )بال تاريخ(: واقع اللغة العربية ين التفكير والتعبير وأثره في الهوية. جامعة العين، اإلمارات 

 العالي. العربية: كلية التربية والتعليم
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ريبية الحديثة اعتمادا على آيات الذكر الحكيم )عالقة اللغة دور لغة الضاد في تطوير العلوم التج

 العربية باإلعجاز العلمي القرآني(

 The role of the language of Dhad in the development of modern experimental 

sciences based on the verses of the Holy Qur’an 

 (the relationship of the Arabic language to the scientific miracle of the Qur’an) 

 عبد السالم موريده

 Abdessalam mourida 

  ، جامعة العقيد أحمد دراية ، أدرار/ الجزائرأستاذ

aleaqid Ahmed Draya University, Adrar/ Algeria 

 امللخص:

 . ها عن بقية اللغات العاملية بأسرهاإن املتتبع ملسيرة اللغة العربية وتاريخها الّتليد يالحظ تميز               

 وعمَق معانيها أكسبتها 
َ
 ألفاظها وثراَء عباراتها وسعة

َ
إذ أنها اللغة الوحيدة التي تفردت بالفصحى، وأن  غزارة

                                                  الخيرية الربانية السماوية التي أهلتها لتكون لساَن أقدِس كتاب وأشرف كالم.                                          

 ُيعتمد عليها في استنباط أجّلِ املعاني وأعظِم العلوم واملعارف من القرآن               
ً
عة  طّيِ

ً
فأصبحت بذلك أداة

 ين .                                                                                       الكريم ماضًيا وحاضًرا, وإلى أبد اآلبدين , كل ذلك لتطوير البالد وتنوير العباد املتدبرين واملتفكر 

وسارت إلى جنب العلم تستلهم من محكم التنزيل املعجزات العلمية املدخرة واملكنونة فيه, والتي              

والتي تثبت عظمة القرآن وقدسيته كانت بحق مبدية جميع الحقائق العلمية في ميدان العلوم التجريبية 

وصالحية آياته وتعاليمها وتشريعاتها لكل زمان ومكان , واملؤكدة على قدرة هللا جّل في عاله في تطوير الكون 

﴾)سورة النحل : 
َۖ
ُموَن

َ
ْعل

َ
 ت

َ
ق َُما ال

ُ
ل
ْ
 .(8واإلبداع فيه انطالقا من قوله تعالى*﴿َوَيخ

 التجريبية. -العلوم -لسان -القرآن -املعجزة –الفصحى  -الكلمات املفتاحية: العربية

Abstract: 

Those who follow the progress of the Arabic language and its ancient history will notice 

that it is distinguished from the rest of the world's languages as a whole. 

Because it is the only language that is unique in the Standard, and the abundance of its 

words, the richness of its expressions, and the breadth and depth of its meanings have earned 

it the divine divine charity that qualified it to be the tongue of the holiest book and the most 

honorable speech.  
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   Thus, it became a flexible and reliable tool for deriving the most important meanings and 

the greatest sciences and knowledge from the Holy Qur’an, past and present, and for ever and 

ever, all for the development of the country and enlightenment of the contemplative and 

contemplative servants.-. 

She walked alongside the science, drawing inspiration from the precise revelation of the 

scientific miracles stored and hidden in it, which were rightfully revealing all the scientific facts 

in the field of experimental sciences and which prove the greatness and sanctity of the Qur’an 

and the validity of its verses, teachings and legislation for every time and place, and confirming 

the ability of God Almighty to develop the universe and creativity in it. Proceeding from the 

saying of the Most High, “And He creates what you do not know” (Al-Nahl: 8). 

Key words: Arabic, classical, miracle, Qur’an, tongue, science, empiricism. 

 مقدمة:

آن الكريم لتميزها وتفردها اختار هللا سبحانه وتعالى لغة الضاد من بين جميع اللغات لتكون لغة القر            

من حيث الخصائص والسمات, فبمالزمتها كتاب هللا سبحانه وتعالى جعلتها تكتس ي حلة القدسية والحفظ 

الرباني وتكون بذلك مكتسية الصالحية املطلقة في كل زمان ومكان فأصبحت وسيلة هامة ورئيسية في فهم 

لوم أن كتاب هللا سبحانه وتعالى احتوى على جميع العلوم كالم هللا وتتبع خفاياه ومواطن إعجازه, ومن املع

الخلقية والكونية من بداية الحياة الدنيا إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها علم ذلك من علم وجهله من جهل, 

لذلك دعا هللا سبحانه وتعالى  لتدبر آياته وإمعان النظر والبصيرة في مكنوناتها الستخراج الزبد والدرر وال 

يمكن ذلك إال بتعلم اللغة العربية الفصحى. وعلى هذا األساس كان العلم مالزما لفهم القرآن الكريم ونخص 

بالذكر العلوم الحياتية والتجريبية التي أثبتت ومن خالل علمائها املسلمين وغيرهم أن القرآن منهج حياة, 

ثوثا ضمن ثنياه وأن مخترعات اليوم وقد تضمن من قرون عدة ماضية أن ما جاء به العلم الحديث كان مب

ومبتكراته كانت واردة في كالم هللا تعالى العربي وهذا دليل قاطع على إعجاز القرآن الكريم في جانبه العلمي 

  .خاصة وفي جميع جوانبه على وجه العموم وهذا يقود إلى التأكيد على معجزية لغة كالم هللا

 

  أوال: خصائص اللغة العربية الفصحى

إن من دواعي قدسية اللغة العربية هو اختيار هللا سبحانه وتعالى لتكون لغة كتابه الكريم وتميزها         

بالفصاحة دون سواها بالفصاحة دون سواها من اللغات األخرى فهي بذلك أفضل اللغات وأحسنها وأدقها 

إليه أحدهم بالقول" إن اللغة  بال منازع إضافة إلى سمات أخرى تمتاز بها عن غيرها لعل أهمها ما أشار

العربية تتألف من ثمانين ألف مادة املستعمل منها عشرة آالف فقط واملهجور من ألفاظها سبعو ألف مادة 

لم تستعمل إلى اليوم وهذه اإلشارات على اختالف أرقامها وتعدد مصادرها تكشف عن طبيعة اللغة العربية 
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رات على اختالف أرقامها وتعدد مصادرها تكشف عن طبيعة اللغة وتاريخها دون حاجة إلى أي قدر من اإلشا

 (07، ص1982)أنور الجندي:  . "العربية وتاريخها دون حاجة إلى أي قدر من اإلشارة واملبالغة

ومما تجدر اإلشارة إليه أن العربية ليست ملكا عربيا فحسب فهي لغة جميع املسلمين ألنهم ال           

دينهم وتعبدهم فخطبة الجمعة مثال تلقى بالعربية, وفي الصالة تقرأ الفاتحة والسورة يستغنون عنها في ت

بالعربية والكالم في الصالة عربي والصالة عماد الدين لذلك كانت العربية متصدرة لغات البشر جميعهم" 

افة والعقيدة أللف إذا كانت اللغة العربية هي اللغة القومية ملائة مليون من العرب فإنها لغة الفكر والثق

ومن املعلوم أن لغة     (07، ص1982)أنور الجندي:   "مليون من املسلمين ....كونها لغة دين ولغة مرتبة

الضاد تهتم باالشتقاق وتتسم بثراء ألفاظها وتنوع أساليبها وهي اللغة املنطقية الوحيدة وتهتم بالحقيقة 

ا" إن اللغة العربية لغة اشتقاق تقوم على أبواب الفعل واملجاز على حد سواء في مجالي بالغتها وفصاحته

الثالثي التي ال وجود لها في جميع اللغات الهندية والجرمانية, وتتميز اللغة العربية بتنوع األساليب والعبارات 

فاملعنى الواحد يمكن أن يؤدي بتعبيرات مختلفة كالحقيقة واملجاز والتصريح والكناية وتتميز بأنها أقرب 

غات الدنيا إلى قواعد املنطق وضربت اللغة العربية رقما قياسيا في الكمال حيث تقدمت للفكر بكل ل

أنور الجندي: ) . "املخططات الصوتية املمكنة ومن خصائص العربية أن جميع مشتقاتها تقبل التصريف

 ( 09-08، ص1982

لشعوب وثقافتهم فهي الوحيدة التي تملك ومما تجدر اإلشارة إليه أن العربية تعد همزة وصل بين هويات ا   

القدرة على ربط األمم بثوابتهم وما يختصون به من ثقافات وهويات وتقاليد وأعراف"  وتتجلى أهمية اللغة 

 . "العربية في العالقات الوطيدة بينها وبين الثقافة والهوية الخاصة بالشعوب فهي وسيلة التواصل بينهم

 (1، ص 2020)حمد اإلدريس ي :

ومما البد منه في قراءة القرآن وتعلم علومه هو العلم الدقيق بلغات الضاد ألنها لغته ومالزمة له"                

اختار هللا تعالى اللغة العربية لتكون لغة الوحي, لغة القرآن ولغة الحديث الشريف إذ ال تصح قراءة القرآن 

، ص 2020)حمد اإلدريس ي : . "كالذكر والصالة إال بها الكريم إال باللغة العربية وال تصح بعض العبادات

02) 

واللغة العربية من حيث ثراء مفرداتها وغزارتها تختلف عن اللغات األخرى إذ أن بعضا منها تستحيل      

ترجمته إلى اللغات الحية األخرى" إذ يتعذر نقل أو ترجمة كثير من مفرداتها وخاصة مفردات القرآن الكريم 

 (04، ص 2020)حمد اإلدريس ي : . "أخرى تؤدي املعنى نفسهإلى لغة 

أما من ناحية أصوات لغة الضاد فهي كذلك منفردة ألن الخصائص الصوتية والنغمية للعربية تكتس ي         

طابعا خاصا" األصوات في اللغة هي مادة األلفاظ وأساس الكالم والعمدة في تنويع األداء وتكوينه وإعطائه 

ا يزيد من وضوح التعبير وصدقه في حمل فكرة املتكلم أو التأثير بها في السامع والكلمة التي الوحدة رئيا إضافي

األساسية التي تتكون منها اللغة وتتألف من عناصر هي األصوات ممثلة في الحروف هذه األصوات تتشخص 

 (18، ص 2008) العصيلي:                  . "ويتميز بعضا عن بعض في اللغات البشرية
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كما أن معاني الكلمات العربية تختلف من كلمة ألخرى فال يمكن بأي حال من األحوال أن تتشابه الكلمة        

مع األخرى في الداللة" في اللغة العربية نحو مائة ألف كلمة مشتقة ومعظم هذه الكلمات تولدت 

ن في ميدان اللغات أن العربية وحي وقد تأكد لبعض الباحثي    (13، ص1982باالشتقاق")أنور الجندي: 

) "وإلهام وليست مبنية على التوافق والتواضع" إنا أجزم أن اللغة العربية إلهام وليست مواضعة واصطالحا

 (78، ص2008عودة هللا: 

وما يدل على إلهاميتها في نظرهم هو عدم نموها بالشكل الطبيعي ومؤدي ذلك هو غنى مفرداتها فلو كانت        

حد تعبيرهم" قد نمت نموا طبيعيا ملا وصلت إلى ما وصلت إليه من الغنى في املفردات واملرونة في التعابير  على

التي تتجاوب مع أدق الخلجات النفسية بحيث أصبحت بهذا الغنى اإللهامي قادرة على التعبير عن معاني 

 (.79، ص 2008ة هللا: ) عود القرآن العظيمة وليس هذا شأن اللغات التي تنمو نموا طبيعيا"

وما يؤكد فصاحة لسان الضاد هو وجود تلك القوة الرصينة التي تملكها عباراتها وألفاظها واملتأتية من    

 املميزة،متانة بالغتها وثراء معجمها مقارنة باللغات األخرى" إن من أهم خصائص اللغة العربية وسماتها 

فهي تنعم بذخيرة وافرة من املفردات املعبرة عن أدق املعاني الحسية ثراءها املعجمي املنفرد وبالغتها املدهشة 

واملعنوية والتي من خاللها يستطيع الفرد أن يعبر عن كل ما يخطر بذهنه أو يطوف بمخيلته أو تهفو له 

 (.219، ص 1437عبد املجيد الطيب: " )نفسه بدقة متناهية

عن بقية اللغات كون نحوها مختلفا تمام االختالف عن نحو وأساس اللغة العربية النحو وهو املميز لها      

اللغات األخرى" النحو العربي يختلف عن النظم النحوية في اللغات األخرى كثير من السمات, وأبرز تلك 

السمات كونه يتمتع بقدر عال من املرونة تسمح بالتقديم والتأخير في نظم الكالم فالنحو العربي ال يحتفي 

(.ومما سبق 184، ص 1437بة أو موقع الكلمة من الجملة لتجريد وظيفتها") عبد املجيد الطيب: كثيرا بالرت

ذكره تبين لنا أنا العربية ال يمكن أن تضاهيها أية لغة, وكانت بذلك لغة القرآن الكريم فهي" أقدم اللغات 

ستطاعة في التعبير عن التي مازالت تتمتع بخصائصها من ألفاظ وتراكيب صرفية ونحو وأدب وخيال مع اال 

 (.07، ص1981) عمر فروج:  "مدارك العلم املختلفة

 أهمية العربية في التوصل إلى مكامن إعجاز القرآن الكريم من خالل البيان اللغوي ثانيا: 

تظهر في القرآن الكريم ملسات بيانية لغوية توحي بأنه معجزة ربانية تؤكد على فصاحته وبالغته وتسمو        

لى أعالي ال يرقى لها أي كالم وقد تحدى بها هللا سبحانه وتعالى جهابذة الفصاحة وأساطين البيان من به إ

العرب البلغاء األقحاح" القرآن العظيم معجز من وجوه متعددة من حيث فصاحته وبالغته ونظمه 

لية وقد تحدى وتراكيبه وأساليبه وما تضمنه من أخبار ماضية ومستقبلة وما اشتمل عليه من أحكام ج

ببالغة ألفاظه فصحاء العرب كما تحداهم بما اشتمل عليه من معان صحيحة كاملة وهي أعظم في التحدي 

 (.11، ص2002: حمد حسين سالمةم)  "عند كثير من العلماء

ودقة وما تميز به كالم هللا في جانب البياني والبالغي وأكد حقا على إعجازه هو اعتماده على أسلوب رائع        

في التصوير الفني وحسن تخير ألوان البديع التي تسحر العقول وتأسر األفئدة وتتحدى فحول الفصاحة 

من العرب وقد اعتبر الصحابة الكرام القرآن الكريم وهو ينزل بهذه البراعة" دليال قويا وبرهانا على صدق 
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ساطين البالغة والفصاحة نعم إنه الرسول الكريم في رسالته وعظمة القرآن الكريم وشموخه في تحديه أل 

 (.73، ص2008) ابن جرير الطبري: "لقرآن كريم في كتاب مكنون 

وسور القرآن الكريم وآياته كلها على قدر عال من القوة اللفظية والسمو املعنوي, ومن بين ما نشير إليه     

يمة لها عدة أسماء وكثرة األسماء في هذا املقام على سبيل املثال ال الحصر سورة الفاتحة والتي هي سورة عظ

تدل على شرف املسمى وأشهرها الفاتحة قال ابن جرير الطبري:" سميت بفاتحة الكتاب ألنها يفتتح بكتابتها 

املصحف الشريف ويقرأ بها في الصلوات" , وذكر اإلمام القرطبي رض ي هللا عنه في تفسيره)الجامع ألحكام 

القرطبيي: )  . "شر اسما منها الشفاء, الكافية, الواقية, األساس, الحمد...الخالقرآن (" أن  لهذه السورة اثنى ع

 (.112، ص 2006

ومن أشهر أسمائها كذلك أم الكتاب والسبع املثاني ولسنا في مقام الحديث عن جميع ميزات هذه السور     

 .بقدر ما أننا نود تسليط الضوء على جوانب اإلعجاز البالغي فيها

ان البالغة املعجزة في هذه السورة الكريمة" أوال حسن االفتتاح وبراعة املطلع, ثانيا املبالغة في ومن ألو     

الثناء وذلك لعموم )ال( في الحمد املفيد لالستغراق, ثالثا: تلوين الخطاب في قوله تعالى الحمد هلل إذ صيغته 

التي في هلل إذ دلت على جميع املحامد مختصة  الخبر ومعناه األمر أي قولوا الحمد هلل, رابعا االختصاص بالالم

ُضوِب 
ْ
غ
َ ْ
به تعالى إذ هو مستحق لها جل وعال, خامسا الحذف وذلك بحذف كلمة صراط في قوله تعالى ﴿غْيِرِا ۬مل

﴾
َۖ
ْسَتِعيُن

َ
اَك ن ْعُبُد و َِإيَّ

َ
اَك ن ﴾ سادسا التقديم والتأخير في قوله: ﴿ِإيَّ

َۖ
يَن ِ

ّ
ل
ٓ
ا لضَّ

َ۬
 ا

َ
ْيِهْم َوال

َ
...عاشرا السجع  َعل

  
َ
ط َرَٰ لّصِ

َ۬
ِحيِم﴾ ﴿ا ِن ِا ۬لرَّ ْحَمَٰ لرَّ

َ۬
املتوازي وهو اتفاق الكلمتين في الزمن والروي وذلك في قوله تعالى:﴿ا

﴾
َۖ
يَن ِ

ّ
ل
ٓ
ا لضَّ

َ۬
 ا

َ
﴾﴿َوال

َۖ
ْسَتِعيُن

َ
ْسَتِقيَم﴾" وقوله ﴿ن

ُ ْ
مل
َ۬
 .( 15، ص2002)محمد حسين سالمة: " ا

زية في مفردات القرآن الكريم الصالة" أصلها الدعاء وسميت هذه ومن اللمسات البالغية اإلعجا        

العبادة بها كتسمية الش يء باسم بعض ما يتضمنه والصالة من العبادات التي لم تنفك شريعة منها ... وقال 

  "بعضهم أصل الصالة الصالء وقال معنى صلى الرجل أي أنه أزال عن نفسه بهذه العبادة الصالء

 (. 14، ص 2004) عمار ساس ي: 

وملفردة وضأ في القرآن الكريم معاني على سبيل البالغة واملجاز في استعمال كلمة الغسل مكانها " وما نلحظ    

من هذا العرض على مدلول) وضأ( أنه يدل على حسن ونظافة ال على غسل أو اغتسال ولهذا فحقيقة 

سل هو تعميم املاء على العضو قصد تنظيفه املدلول يعبر عنه مصطلح غسل ال وضأ إذ أن مراد هللا من غ

(. 14، ص 2004وتطهيره لذا لم يوظف القرآن الكريم مصطلح وضأ ولو مرة واحدة") عمار ساس ي: 

 االغتسالالبياني لوضأ بإحالل مكانها غسل ليميز الفقهاء " عن الغسل بالوضوء األصغر, وعن  واالستعمال

) عمار  "نى واحد معبر عنه بكلمتين وإال ما كمل بناء هذه اللغةبالوضوء األكبر وفي العربية ال يوجد مع

 (.14، ص 2004ساس ي: 

وقد وظف القرآن الكريم جميع أنواع املجاز من استعارة وكناية وتشبيه ومجاز مرسل وعقلي قصد       

لف مطابقة الكالم ملقتض ى الحال وصالحية كالم رب األرباب لكل زمان ومكان . وقد تنوعت فيه مخت
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األساليب البالغية ألغراض حقيقية وأخرى مجازية وتلون فيه البديع استجابة للواقعة أو الظرف ليقطع 

 .دابر كل شك وريب وليفضح بذلك املرجفين واملترددين واملنافقين

  العربية أداة استنباط العلوم الحديثة من القرآن الكريم ثالثا: 

هو توفره على كل ما يراه املبدعون واملخترعون اليوم بالتقدم إن من مظاهر إعجاز القرآن الكريم       

والتطور العلمي الذي نال على إثره هؤالء جوائز وأوسمة كونه جديدا وهذا نابع من تفكيرهم القاصر, لكن 

ى ملا تدبروا آيات القرآن الكريم تأكد لهم أن ما توصلوا إليه من نظريات ومبتكرات أوحى بها هللا سبحانه وتعال

إلى نبيه الكريم صلى هللا عليه وسلم من فوق سبع سماوات منذ قرون حلت وقد أكد على ذلك كله ربنا عز 

﴾)سورة النحل : وجل في آية معجزة موجزة
َۖ
ُموَن

َ
ْعل

َ
 ت

َ
ُق َما ال

ُ
ل
ْ
 (8﴿َوَيخ

أن الناظر في وقد كانت اللغة العربية وسيلة هامة في استنباط ما يراه الناس اليوم ابداعا وتطورا, إذ      

مكامن هذه اللغة يرى أنها قادرة على حمل كل هذا وفق فضاءات ومحامل عدة فكل عالم من علماء الغرب 

تعلم العربية وأتقنها ثم استعملها في فهم كالم هللا تبين له العجب الذي لم يخطر يوما على باله أو أنه كان 

يفاجأ بها واضحة صريحة أو مكنى عنها في كالم هللا يرى نفسه السباق لهذا االبتكار أو تلك النظرية, ثم 

 .سبحانه وتعالى

وقد استدل املحدثون من املسلمين وغيرهم بالعلم الحديث وتطوراته املذهلة واكتشافاته التي فاقت       

التخيل والتصور على صحة تعاليم ديننا الحنيف وصدق كتابنا العظيم الذي ال ياتيه الباطل من بين يديه 

 من خلفه تنزيل من حكيم حميد ألنه أشار إلى كل هذه الحقائق العلمية واملبتكرات التكنولوجية قبل وال

اكتشافها بقرون وهذا دليل على أنه ليس من كالم البشر بل أنه نابع من مشكاة السماء وصادر عن عليم 

 .حكيم خبير يفوق بقدرته جميع البشر

ته الفصحى  جمع بين  الهدي والرسالة واإلخبار باملغيبات وبالعلوم والقرآن الكريم اعتمادا على لغ       

املختلفة املؤكدة على وجود الخالق جل في عاله أو بصحة تحقق معجزات األنبياء وإعجاز القرآن مازال 

ر َوَ 
ْ
لِذك

َ۬
َنا ا

ْ
ل زَّ
َ
ْحن ُن

َ
ا ن ُه واضحا ومستمرا إلى أن يرث األرض ومن عليها مصداقا لقوله تعالى: ﴿ إنَّ

َ
ا ل ِإنَّ

﴾)سورة الحجر : 
َۖ
وَن

ُ
ِفظ

َٰ
َح
َ
 (9ۥل

والقرآن الكريم يتحدى أعداءه بما تضمن من اآليات املعجزات " اعلم أن دعوى القرآن أنها آية معجزة      

ِفے َرْيب   نُتْم  
ُ
وا ِْبُسو  بهذا التحدي الذي أبدته هذه اآلية وهي ﴿َوِإن  ك

ُ
ات
َ
ا ف

َ
ى َعْبِدن

َ
َنا َعل

ْ
ل زَّ
َ
ا ن مَّ ِلِهۦ ّمِ

ْ
ث ن ّمِ َرة  ّمِ

﴾) سورة البقرة : 
َۖ
ِدِقيَن نُتْم َصَٰ

ُ
ِ ِإن ك

َّ ۬
ن ُدوِن للِِ۬ا م ّمِ

ُ
ءك

ٓ
َهَدا

ُ
 ش

ْ
(تصل بحسب الحقيقة إلى دعويين وهما 22َواْدُعوا

 ز"دعوى ثبوت أصل اإلعجاز وخرق العادة الجارية ودعوى أن القرآن مصداق من مصاديق اإلعجا

  (. 9، ص 2002)طباطباس ي: 

ومن أبرز جوانب التحدي في القرآن الكريم التحدي البالغي والبياني" فالتاريخ ال يرتاب أن العرب العرباء         

بلغت من البالغة في الكالم مبلغا لم يذكره التاريخ لواحدة من األمم املتقدمة عليهم واملتأخرة عنهم ووطئوا 

ووفاء اللفظ ورعاية املقام وسهولة املنطق وقد  موطئا لم تطأه أقدام غيرهم في كمال البيان وجزالة النظم
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، ص 2002)طباطباس ي: "تحدى عليهم القرآن بكل تحد ممكن مما يثير الحمية ويوقد نار األنفة والعصبية

14 .) 

وقد أكد العلم الحديث أن كل االكتشافات العلمية الحديثة قد أقرها القرآن الكريم من فوق سبع        

مضت ومن بين ما أبرزه القرآن الكريم واكتشفه العلم حديثا هو ميدان الطب  سماوات من منذ قرون

الحديث الذي نجده تأثر بالطب النبوي والهدي الرباني دون أن يشعر أصحابه بذلك إال بعد ما تمعنوا في 

 آيات الذكر لحكيم وأحاديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم, والطب في اإلسالم يقوم على أساس أنه لكل

داء دواء وعالج وأن العبادات كلها جاءت لتقوي صحة اإلنسان وهذا ما أثبته الطب الحديث" وقد ربط 

الطب النبوي باإلضافة إلى ذلك بين الصحة والعبادة فكانت الصالة وكان الصوم وكان الوضوء وكانت 

 "ذلك في تسبيح واحدالرياضة وكانت قواعد الغذاء والشراب والنوم والراحة وكأن العالج والوقاية كل 

 (.37، ص1987)سليمان عمر قوش: 

وقد بين ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم﴿ لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن هللا عز وجل﴾رواه 

مسلم. والحديث في الصحيحين عن ابن سعيد الخدري ﴿ان رجال أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: إن 

أصابه إسهال( فقال اسقه عسال فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فلم يغن عنه شيئا  أخي يشتكي بطنه) أي

وفي لفظ لم يزده إال استطالقا) إسهاال( مرتين أو ثالثة كل ذلك يقول له اسقه عسال فقال له في الثالثة أو 

ملتبعة في الرابعة" صدق هللا وكذب بطن أخيك﴾, هو دليل على اهتمام اإلسالم بالطب والتداوي والطرق ا

ذلك. وقد أكد عليها الطب الحديث إذ الطبيب املعالج يراعي في وصفة العالج كمية الدواء ومدة العالج وعدد 

 .الجرعات

وفي الوقاية من العدوى حديثا أو ما يعرف بالتباعد الجسدي عند تفش ي األمراض املعدية كداء كورونا      

ي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال " فر من ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رض  19كوفيد 

ِبّي ِ  ْبِن َزْيٍد رض ي هللا عنه عِن النَّ
َ
َساَمة

ُ
ْرٍض، ملسو هيلع هللا ىلص املجذوم فرارك من األسد" َوَعْن أ

َ
اُعون ِبأ

َّ
ا سِمْعُتْم الط

َ
اَل:" إذ

َ
ق

رُ 
ْ
خ

َ
 ت
َ
ال

َ
ُتْم ِفيَها، ف

ْ
ن
َ
ْرٍض، َوأ

َ
َع ِبأ

َ
ا وق

َ
وَها، َوإذ

ُ
ل
ُ
ْدخ

َ
 ت
َ
ال

َ
ُجوا ِمْنَها "متفٌق عليِه. وهذا الحجر الصحي الذي اتبع في ف

  .الجائحة مؤخرا في العصر الراهن

والحمية هي أفضل عالج لجميع األمراض ووقاية منها قبل حدوثها قال صلى هللا عليه وسلم﴿ إن املعدة    

قمت املعدة صدرت حوض البدن والعروق إليها واردة فإذا صحت املعدة صدرت العروق بالصحة, وإذا س

 العروق بالسقم﴾

ومما أكد عليه العلم الحديث في مجال الوقاية من األمراض وكان الهدي الرباني قد بينه في سنة         

املصطفى عليه وسلم﴿إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب﴾ رواه 

 . "لكالب تحتوي على أخطر مرض على اإلطالق وهو داء الكلبمسلم وقد أثبت العلم الحديث أن لعاب ا

 (.40، ص1987)سليمان عمر قوش: 

وقد ساهمت اللغة العربية وما تحتويه من مرونة وقوة في التوقف عند هذه األحكام العلمية التي كانت     

 .مبثوثة ضمن ثنايا الوحيين وأثبت العلم الحديث من خالل اكتشافات صحتها
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 العربية واإلعجاز العلمي في القرآن الكريم رابعا: 

يتضمن القرآن الكريم كثيرا من الحقائق العلمية الدالة على معجزته ويقين ما صدر منه في كل مجاالت       

العلم والكون املختلفة" انطوى القرآن الكريم على آيات بينات كثيرة فيها حقائق علمية غاية في األصالة 

)عبد  "لق بالكون بما فيه من سماوات وأرض ونجوم وكواكب وتعاقب الليل والنهارواملوضوعية فيما يتع

 (.166، ص 2002السالم حمدان نوح: 

ومن بين ما تجلى في مجال اإلعجاز العلمي في القرآن تبين ضمن لغته العربية املتميزة عالم الكون" شاء هللا    

من يتأمله بعين العقل والفكر والوجدان ليتضح أمام أن يجعل هذا الكون العجيب كتابا مفتوحا يقرؤه كل 

بصيرته ما فيه من روعة وجمال وبهاء وما أودعه هللا في نظامه الدقيق من قوانين ونواميس تحكمه وتنظمه 

 (. 167، ص 2002")عبد السالم حمدان نوح:  قد جاءت آيات قرآنية فيها إشارة إلى هذه العلوم الكونية

لبحث في مجال العلوم التجريبية واستفادة العلماء من اللغة العربية وعلومها استطاع وبفضل تطور ا       

الباحثون اكتشاف العالقة الوطيدة بين وحي هللا سبحانه وتعالى وما توصل إليه العلم الحديث" وقد 

ه العلم استطاع أولوا األلباب من العلماء أن يلمسوا الصلة الوطيدة بين ما أوحى هللا به وما كشف عن

 (.167، ص 2002الحديث بعد عدة قرون من نزول القرآن" )عبد السالم حمدان نوح: 

ت َِو          َوَٰ َمَٰ لسَّ
َ۬
ّن َ ا

َ
 أ
ْ
ُرٓوا

َ
ف
َ
لِذيَن ك

َ۬
ْم َيَر ا

َ
َول
َ
ومن بين أبرز الحقائق العلمية ما ورد في قوله سبحانه وتعالى﴿۞أ

﴾)سو 
َۖ
ُهَما

َٰ
َتْقَن

َ
ف
َ
 ف
ٗ
قا

ْ
َتا َرت

َ
ان
َ
ْرَض ك

َ
  .(30رة األنبياء : اال

وقد اشتملت هذه اآلية على حقيقتين علميتين توصل إليها العلم الحديث وقد أكد العلم الحديث أن          

السماوات واألرض كانتا متصلتين ثم انفصلتا فتشكلت السماوات واألرض والحقيقة الثانية تجلت كون املاء 

 .بناء الكائن الحي هو مكون أساس ي في تركيب الخلية التي هي أساس

وظهرت حقائق كثيرة في عالم اإلنسان توصل إليها حديثا كانت من بين مضامين كالم هللا فكانت وسيلة        

اكتشافها تعلم اللغة العربية وهي لغة الذكر الحكيم من بينها ما ذكره هللا سبحانه وتعالى في قوله: 

(
َۖ
ِلَق

ُ
ُن ِممَّ خ ِرا ِ۬اِلنَسَٰ

ُ
َينظ

ْ
ل
َ
 5﴿ف

ُ
ء  َداِفق  )( خ

ٓ
ا ِئِبَۖ ﴾ )سورة الطارق : 6ِلَق ِمن مَّ

ٓ
َرا
َّ
ِب َو الت

ْ
ل لصُّ

۬
ُرُج ِمۢن َبْيِن ِا

ْ
-5( َيخ

(, فاآليات تبين أصل اإلنسان الذي ينبع منه" إن هذه اآلية ملت معجزات القرآن العلمية, إذ لم يعرف إال 6-7

لبه أي ظهره وإن بويضات النساء تتكون في الخمسين سنة املاضية فقط أن مني الرجل إنما يتكون من ص

من عظام صدرها أي ترائبها وهكذا أوضح القرآن قبل العلم بأربعة عشر قرنا مكان إفراز املني والبويضات 

 (.183، ص 2002)عبد السالم حمدان نوح:  "نفي اإلنسا

لنفائس  العلمية التي لم فلغة القرآن الكريم متناهية في الدقة والقوة إذ كشفت املكنون واملخزون من ا   

 .يتوصل إلها إال في الزمن الحديث

ْرِض        
َ

ال
۬
ِفے  ِا ومن آيات اإلعجاز العلمي فيما يتعلق باألرض في كتاب هللا جل وعال هو قول هللا تعالى: ﴿َو

﴾) سورة الذاريات : 
َۖ
ُموِقِنيَن

ْ
ل ِ
ّ
ٞت ل الداللة على آيات هللا  (  هذه اآلية الكريمة تعد من بين اآليات الكثيرة20َءاَيَٰ

(. واألرض في اللغة  80، ص 2005و" على طالقة قدرته وعظيم حكمته وإحاطة سلطانه وعلمه") زغلول : 

  .العربية اسم جنس للكوكب الذي نما عليه تميزا له عن بقية الكون الذي تحت السماء أو السماوات
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ا وينبئ عن معجزاتها الربانية" ويعبر باألرض عن واملعنى اللغوي لألرض داللة قاطعة على خصوصياته       

أسفل الش يء كما يعبر بالسماء عن أعاله فكل ما سفل فهو أرض وكل ما عال فهو سماء ويقال أرض أريضة 

 (.. 80، ص 2005) زغلول : ."أي حسنة النبت زكية بينة

األرض وما عليها وعظمته في ذلك, ومن  وتشير هذه اآلية إلى ما يدل على قدرة هللا سبحانه وتعالى في خلق       

أبرز الحقائق العلمية التي توصل إليها حديثا في ضوء هذه اآليات اآليات الكريمات تكمن في شكل األرض 

 وخصوصياتها وإحكام صنعها

ْےٍءَۖ ﴾ )سورة النمل: 
َ
لَّ ش

ُ
َن ك

َ
ق
ْ
ت
َ
لِذٓے أ

۬
ِ ِا

َّ َ۬
النبات وحركات ( وما ينبت عليها من أنواع شتى من 90﴿ ُصْنَع للِ۬ا

 .األرض وما شاكل ذلك

 خاتمة:

في ضوء هذا البحث املتواضع أردت أن أطلع قراءه على دور لغة القرآن الكريم في استخراج مكامن وزبد          

العلم وحقائقه بناء على أسلوبها وصورها وبديعها ونبين من خالله أن القرآن الكريم ومن خالل دقة اختيار 

لغة الضاد بث معجزات وحقائق علمية لم تكن الظروف مهيأة لها لتكون في ذلك الزمان لبعد هللا للغته وهي 

الناس عن املجال العلمي وإغراقهم في الشاعرية واألدب أصبحت في عصرنا الراهن عبارة عن اكتشافات 

يم فيذهل من وابتكارات تنال على إثرها الجوائز واألوسمة ثم يتضح بعد ذلك أنها ضمن آيات القرآن الكر 

يذهل ويؤمن من هو كافر باهلل ورسوله وبكتابه ثم يتردد على األلسنة بعد ذلك وباإلجماع على أن القرآن 

ُه ۥ  
َ
ا ل َر َو ِإنَّ

ْ
ك ِ
ّ
لذ

َ۬
َنا ا

ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن الكريم صالح لكل زمان ومكان وأن لغته خالدة بفضل خلوده يقول هللا تعالى ﴿ِإنَّ

﴾
َۖ
وَن

ُ
ِفظ

َٰ
َح
َ
 (  .                                                          09حجر : )سورة ال ل

وتظل املبتكرات سارية تدل على عظمة هللا وحده وقدرته على خلق ما نعلم وما ال نعلم يقول هللا            

﴾)سورة النحل : 
َۖ
ُموَن

َ
ْعل

َ
 ت

َ
ُق َماال

ُ
ل
ْ
 .(08تعالى:﴿َوَيخ

 :البحث واعتماد نفائس الكتب واملصادر واملراجع توصلت للنتاج التاليةوبعد السباحة في هذا         

 اللغة العربية لغة معجزة إعجاز القرآن الكريم والتي اختارها هللا لغته (1

 .خلودها نابع من خلود القرآن الكريم (2

الحقائق العلمية املبطنة في كالم هللا تجسدها لغة الضاد من خالل ما تضمنته من خصوصيات  (3

 امتلكت من سمات تميزها عن اللغات األخرى وما 

اكتشاف العلم الحديث أن جميع مبتكراته ومخترعاته تجلت في القرآن الكريم وال جديد يمكن  (4

التوصل إليه في عصرنا الحديث ألن كالم هللا تضمن كل ش يء ماضيا وحاضرا ومستقبال قال تعالى﴿ 

 ﴾ َۖ ْےء 
َ
ِب ِمن ش

َٰ
ِكَت

ْ
ل
۬
ِفے ِا َنا 

ْ
ط رَّ

َ
ا ف  (. 39) سورة األنعام: مَّ
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وفي األخير نرجو من علماء العربية أن يعودوا إلى كالم هللا ليستنبطوا منه جميع الحقائق العلمية         

ويوسعوها لينافسوا بها الغرب املدعين التقدم العلمي والتكنولوجي وال يتم ذلك إال بالعودة للغة العربية 

كون همزة وصل بين العلوم الحديثة ومضامين كالم هللا عز وجل. وهللا وإيالئها قيمتها وقدسيتها وعظمتها لت

 من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 

 قائمة املراجع:

  القرآن الكريم برواية ورش 

 ( ,جامع البيان عن تأويل آي القرآن, دار هجر للطباعة والنشر.208ابن جرير الطبري ,)م 

 يزاتها, منار اإلسالمأحمد اإلدريس ي, مكانة اللغة العربية ومم, islsm.com  

 (,الجامع ألحكام القرآن, مؤسسة الرسالة2006القرطبي ,). 

  (,الفصحى لغة القرآن, بيروت: دار الكتاب اللبناني لبنان.1982ه/1402أنور الجندي  ,)م 

  (,من آيات اإلعجاز العلمي ا ألرض في القرآن الكريم, ب2005ه/1426زغلول راغب محمد النجار ,)يروت: دار م

 املعرفة,  لبنان.

 / ( ,االكتشافات العلمية الحديثة وداللتها في القرآن الكريم, قطر: دار 1987ه/1407سليمان عمرقوش ,)م

 الحرمين, الدوحة.

  (,اإلعجاز والتحدي في القرآن الكريم, بيروت: مؤسسة األعلمى 2002ه,1423سيد محمد حسين طباطباس ي ,)م

 للمطبوعات.

 م,( اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم دراسة علمية أكاديمية محكمة, 2002ه/1423دان نوح,) عبدالسالم حم

 رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالمية , غزة.

 (,من خصائص اللغة العربية, الجمعية العربية السعودية للغة العربية.2008عبد العزيز العصيلي  ,)م 

  (,منزلة اللغة 1437عبد املجيد الطيب  ,)العربية بين اللغات املعاصرة دراسة تقابلية, اململكة العربية السعودية, ه

 مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي, سلسلة أبحاث الحرمين.

 ( ,اإلعجاز البياني في القرآن الكريم دراسة تطبيقية لإلعجاز البياني في اآليات املحكمات 2004عمار ساس ي ,)م

 لجزائر: دار املعارف.العبادات واملعامالت, ا

 ( ,عبقرية اللغة العربية, بيروت: دار الكتاب, لبنان.1981ه/1401عمر فروج ,),م 

  (,عمان, منبع القيس ي, دار  -م(, العربية الفصحى )مرونتها وعقالنيتها2008ه/1429عودة هللا ,)وأسباب خلودها

 البناية.

 ( ,اإلعجاز البالغي في 2002ه/1423محمد حسين سالمة ,)القرآن الكريم, القاهرة: دار اآلفاق العربيةم. 
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 حوسبة اللغة، سبيل للنهوض باللغة العربية

 نحو إطار جديد لتفعيل اللغة العربية و مواكبتها للعصر الرقمي

Computerization of the language, a way to advance the Arabic language 

Towards a new framework to activate the Arabic language and keep it up to date with the 

digital age 

 فضيلة عبادود. 

 الجزائر/املسيلة -جامعة محمد بوضياف

 امللخص:

يقر الجميع بأننا نعيش أزمنة لغوية طاحنة، و أن اللغة العربية تعاني من فجوة رقمية تفصلها عن قريناتها 

مواكبتهم للعصر الرقمي الذي يعرف زخما معرفيا كبيرا من لغات العالم بسبب ركود مستعمليها و عدم 

يستحيل على اإلنسان اإلملام به دون اللجوء إلى اآللة، التي عمدت إلى معالجة اللغات البشرية من أجل 

تنظيم هذا الفيض املعلوماتي الهائل وتحقيق أكبر استفادة منه في أقل وقت وجهد وكلفة. و هنا تبرز أهمية 

ية للغة التي تنبثق من اللسانيات الحاسوبية و التي بدورها تعمد إلى وضع تطبيقات تساهم و املعالجة اآلل

بشكل فعال في تطوير اللغة ، و هو ما تحتاج ّإليه اللغة العربية اليوم. و رغم أهمية الدرس اللساني نجد أنه 

غوية العربية و هذا غائب تماما عن الدراسة في معاهدنا حيث نشهد فجوة بين خريجي الدراسات الل

املوضوع. و عليه يهدف البحث إلى معرفة حقيقة املعالجة اآللية للغات الطبيعية و موقف اللغة العربية 

منها، و كذا طبيعة املنفعة التي يمكن أن تحصلها من الحاسوب من خالل معالجتها آليا، إضافة إلى الخطوات 

قيق اإلفادة القصوى منه للنهوض باللغة العربية من خالل التي ينبغي إتباعها للتقدم في هذا املجال و تح

 تحديد دور دارس ي اللغة و خريجيها و املهتمين بها ليكونوا جزءا من هذه الحركة و هذا الواقع.

 اللغة العربية، اللسانيات الحاسوبية، الرقمنة، الترجمة اآللية، تكنولوجيا املعلوماتالكلمات املفتاحية :

Abstract:  

The Arabic language is accused of failing to keep up the scientific and digital development, and 

being unable to assimilate science and digital knowledge production and promotion. This fact 

forces the treatment of the subject from a scientific point of view, in order to put the Arabic 

language on track, as a communicative scientific tool like other languages. And because 

language computing derives from modern linguistics that has reclassified the language in a 

computational way, linguistics is an essential tool for anyone who wants to work in this field. 

But, it is absent in our schools and universities; there is a clear knowledge gap between the 

graduates of the Arab heritage linguistic studies and this issue. There is no doubt that the 

preparation of our Arabic language for the automatic processing deserves to give it a rise, 
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adequacy and logic at the theoretical and practical levels like what has been achieved in many 

languages of other nations. It is worth mentioning that computational linguistics plays an 

active and effective role in solving this problem and being out of this serious cultural crisis 

through applying advanced automated technology, at the theoretical level, to deal with texts 

to improve our linguistic research in all its branches, and using the computer, at the applied 

level, to teach Arabic language as well as Computer-based Training. Therefore, this research 

aims to define the nature of the benefit that Arabic language can get from the computer 

through processing it automatically, in addition to the steps that should be followed to 

advance in this field . 

Key Words: Arabic Language, Computational Linguistics, Digatilization, Machine Translation, 

Information Technology 

 مقدمة:

تعتبر اللغة أداة للتواصل بين متكلميها، وجسرا للتفاعل مع غير متكلميها عن طريق الترجمة، وهي بذلك، 

كفيلة بخلق تفاعل بين بني البشر يساهم في اإلبالغ واإلفهام والنهضة والتطور. و تصبح اللغة بهذه األداتية 

؛ فهي واقعة اجتماعية خاضعة لطبيعة التنشئة رهينة مستعمليها، تتقوى بقوتهم، وتنكص بنكوصهم

االجتماعية ورهاناتها التواصلية. و تعد اللغة في جانبها اللساني فاشية، تفرض على مستعمليها قواعد في 

االستعمال، وهي في جانبها الكالمي حرية في التبليغ عن املكنون، وإثبات للوجود واالختالف الذي يمنح 

وتميزه. فاللغة نحيا بها و تحيا بنا، لذلك فاإلنسان واللغة قرينان، ومنه عد حيوانا لإلنسان قيمته وكرامته 

ناطقا عاقال، يستطيع بفضل اللغة احتضان العالم املحيط به عبر تحويل ما هو موجود في األعيان إلى وجود 

ا اإلنسان باعتباره في األذهان عن طريق اللغة ، فهي تضطلع بالتعبير عن الفكر ونقل املعاني التي يحتاجه

 .كائنا اجتماعيا فيستعملها للتعبير عن حاجاته املختلفة

غير أن اللغة العربية تواجه إشكاال من حيث اتهامها بالقصور عن مجاراة التطور العلمي والرقمي اليوم، و 

ية علمية عجزها عن  استيعاب العلم واملعرفة الرقمية إنتاجا وترويجا مما يفرض معالجة املوضوع من ناح

بعيدا عن االنفعال والتعصب، بغية وضع اللغة العربية في مسارها الصحيح، باعتبارها أداة علمية تواصلية 

تستطيع كباقي اللغات األخرى استيعاب العلم واستثمار نتائجه التقنية واملعرفية، و كذا مواكبة، الثورة 

 .واإلنترنيت الرقمية لتغدو لغة متداولة بين مستعمليها في املعلوميات

غة بشكل يمكن حوسبته، 
ّ
تي أعادت وصف الل

ّ
سانّيات الحديثة ال

ّ
غة تنبثق من الل

ّ
وألّن عملّية حوسبة الل

غة، غير أنها غائبة عن الّدراسة والّتطبيق في 
ّ
سانّيات أداة ضرورّية ملن يريد أن يعمل في حوسبة الل

ّ
فالل
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راثّية العربّية وهذا  وثّمة فجوة معرفّية واضحة بين مدارسنا وجامعاتنا،
ُّ
غوّية الت

ُّ
خريجي الّدراسات الل

ق به من مسائل وقضايا وإشكاالت.
ّ
غة هم األقدر على معرفتها، و صيانتها،  املوضوع وما يتعل

ُّ
و بما أن أهل الل

غة العربّية ولخريجيها واملشتغلين فيها؛ كي يكونوا جزًءا من هذه الحرك
ُّ
ة وهذا ال بّد من تحديد دور لدارس ي الل

 الواقع.

 لتحّقق ما يسّمى بالفهم اآللّي 
ً
غة، إذ إنها تأتي ثمرة

ّ
رجمة اآللّية واحدة من الغايات القصوى لحوسبة الل

ّ
والت

ا من لغة إلى أخرى من دون تحليل هذا الّنّص إلى عناصر تكوينه، ثّم  غة. وال تستطيع اآللة أن تحّول نصًّ
ّ
لل

غة األ 
ُّ
قضايا وإشكاليات الرقمنة التي تواجه اللغة العربية وتعوق  وهي ومنخرى. بناء الّنّص املقابل في الل

 التنمية االقتصادية واالجتماعية. وتحول دون إثراء املحتوى الرقمي العربي على اإلنترنت، 

وتبيين للحاسوب،  ومدى استجابتهاهذه الدراسة إلى التعرف على خصائص اللغة العربية  وعليه تهدف

التي ينبغي إتباعها  وكذا الخطواتلتي يمكن للغة العربية تحصيلها من خالل معالجتها آليا، املنفعة ا طبيعة

غة العربّية  إضافة إلى منه،للتقدم فيهذا املجال و تحقيق اإلفادة القصوى 
ُّ
الوقوف على مساعي مجامع الل

غة في مجال الحوسبة و ما ينبغي فعله للنهوض بلغتنا العربية.
ُّ
 في خدمة الل

في أّن اللغة العربية تتوفر على العديد من الخصائص و  علمية تمثلتترتكز هذه الدراسة على فرضيات و 

األدوات التي لها عالقة بتكنولوجيا املعلومات و التي تمكن الحاسوب من التعامل معها و معالجتها آليا.و 

اللغة و سد الفجوة بينها و بين يمكن رفع كفاءتها من خالل اللسانيات الحاسوبية فهي سبيل للنهوض بهذه 

نظيراتها من اللغات العاملية األخرى، من خالل إخضاع تكنولوجيا املعلومات لخدمة اللغة العربية حتى 

تتواكب مع كافة التقنيات الحديثة و تتعامل معها. و لتحقيق االستفادة القصوى من تكنولوجيا املعلومات 

نظم تخزين املعلومات واسترجاعها باللغة العربية وليس باللغات ينبغي أن تصمم لغات البرمجة و أساليب 

األخرى )االنجليزية(. كما تتسم مهمة اللغويين العرب و دور مجامع اللغة العربية بالعظمة، إذ يتوجب عليهم 

غو 
ُّ
ّية النهوض بالدرس اللساني العربي من خالل االهتمام أكثر بحوسبة اللغة و سد الفجوة بين الّدراسات الل

ق به من مسائل وقضايا وإشكاالت.
ّ
راثّية العربّية وهذا املوضوع وما يتعل

ُّ
 الت

و حتى تأخذ هذه الدراسة طابعة العلمية و املوضوعية ، عمدنا إلى إجراء دراسة ميدانية من خالل توزيع 

ساتذة و الباحثين استبيان يضم أهم العناصر التي يتوجب التطرق إليها إلثراء هذا املوضوع، و كان موجها لأل 

 في هذا املجال.

 اللسانيات الحاسوبية و املعالجة اآللية للغات الطبيعية .1
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أدت الثورة التقنية إلى تطوير جميع مجاالت املعرفة حيث يعرف استخدام البشر لآلالت تزايدا مستمرا 

تساهم في تطور   بسبب الدقة في االنجاز و السرعة في التسليم. و يعد الحاسوب واحدا من األجهزة التي

التكنولوجيا بشكل ملحوظ. و باعتباره أرقى ما توصل إليه العقل البشري، يواجه الحاسوب تحديا كبيرا في 

معالجته للغات الطبيعية ذلك أنها خاصية اإلنسان كما أن الحديث عن اللغات البشرية هو حديث عن  

 حاسوبيا أو رياضيا. إبداعات جماعية عفوية بعيدة كل البعد عن اللغات املبرمجة

و إن كان الهدف من علم اللغة، أو اللسانيات، هو تقديم دراسة علمية للغات الطبيعية، من خالل معرفة 

النقاط املشتركة التي تجمع لغات العالم و طريقة توظيف مستعمليها لها عند تواصلهم، فقد لعب الحاسوب 

و التي   Natural Language Processing (NLP) لطبيعيةدورا هاما في هذا املجال من خالل معالجة اللغات ا

 تشمل  كل األبحاث التي تهدف إلى فهم لغات اإلنسان  بغرض التواصل.

و في الواقع تتعدد املصطلحات والتعريفات املعبرة عن قضية املعالجة اآللية للغة، فهناك هندسة 

، لكنها تدور جميعا  (Computational Linguistics)و اللغويات الحاسوبية (Langage Engineering)اللغة

الثنائية الصفر  مجازه في دائرة واحدة، و هي تطويع اللغة )الطبيعية( بكل تعقيداتها و روابطها و شرودها و

 الحاسوب مع اإلنسان تعامل إمكانية إلى التوصل إلى و جميعها يسعى والواحد في برمجيات ونظم الحاسب،

نه إال املجال، هذا حداثة من الرغم . وعلىالطبيعية لغته باستخدام
ّ
 يهتم الذي العلم فروع من فرعا يعد أ

 معالجة تستطيع منظومات وتصميم البشر للغات العلمية الدراسات في الحاسوب النظريات بتطبيق

 .واملنطوقة املكتوبة اللغات وتوليد وتحليل

ور حاسوبي، وهذه الدراسة ال يمكن أن تتم إال دراسة علمية للغة الطبيعية من منظ و نجد من يعرفها بأنها

ببناء برامج حاسوبية ألنظمة اللغات البشرية من خالل تقييم ومحاكاة نظام عمل الدماغ البشري لنظم 

. وهناك َمن يذهب إلى اعتبارها "الدراسة العلمية للنظام اللغوي في  2008) مهديوي  (عمل الحاسب اآللي

كة اللغويةسائر مستوياته بمنظار حاسوب
َ
املوس ى  ( ي، ويتجلى هدفها في تطبيق النماذج الحاسوبية على املل

(2000 

ومن أبرز التعريفات السائدة حول معنى املعالجة اآللية للغة  هي أنها مجال فرعى يتبع الذكاء االصطناعي و 

الطبيعية، و تهدف  اللغويات الحاسوبية، و يعنى بدراسة مشكالت التوليد و الفهم اآللي للغات اإلنسانية

أنظمة توليد اللغات الطبيعية إلى تحويل البيانات و املعلومات املخزنة في قواعد بيانات الحاسب إلى لغة 

بشرية تبدو طبيعية، أما أنظمة فهم اللغات الطبيعية فتحول عينات و نماذج اللغات اإلنسانية إلى تمثيل 

 .عهشكلي يسهل على برامج الحاسب تطويعه والتعامل م
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و هي تقوم على استخدام الحاسوب في معالجة اللغة املكتوبة و املنطوقة من أجل أغراض عملية مفيدة 

مثل الترجمة اآللية بين اللغات و استخالص املعلومات من مواقع الويب و قواعد البيانات و بنوك املعلومات 

ار مع اآللة للحصول على استشارة أو املتصلة باإلنترنت للحصول على إجابات لألسئلة أو من أجل إجراء حو 

 معلومة ما.

و بالتالي فاملعالجة اآللية للغة هي جهود تحاول إزالة الحواجز ما بين اللغة التي يستخدمها اإلنسان العادي 

في ظروفه الطبيعية، والحاسب كآلة ذات قدرات عالية في فهرسة و تخزين ومعالجة واستدعاء البيانات 

عل اإلنسان قادرا على استثمار أقص ى طاقات وإمكانات الحاسوب بسهولة ويسر وعبر واملعلومات، بما يج

لغة التعامل الطبيعية، وبما يجعل هذا األخير قادرا على أن يفهم لغة اإلنسان العادية الطبيعية على 

 مستوى الكلمة والجملة واملعنى وينفذ ما يريده )اإلنسان( عبر هذا الفهم.

اصطناعي كامل يمكن أن يتفاعل معه البشر عبر لغة طبيعية، فإن املقاربة األولى و من أجل بناء نظام 

املحتملة هي محاولة تكرار بنية من هذا النوع، وترجمة "الوظائف" إلى برامج.  و هو ما يقارب مشروع 

سين سنة األمر الذي مهد لكثير من األبحاث في الخم "املعالجة اآللية للغة الطبيعية" في نسخته األصلية،

 املاضية خصوصا و أن العديد من التطبيقات تقوم على التحليل والتوليف .

غير متوقع في أي تطبيق ألي ملعالجة اللغات الطبيعية، فهو يبقى في إطاره 1و يجدر بالذكر أن هذا املخطط

لبا ما النظري ألنه تصور معرفي للعقل البشري حيث نجد كل التمثيالت الداخلية على شكل رموز، و غا

 (Tellier, I )نقتصر على جزء من هذه البنية لتصميم بعض األنظمة اآللية .
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و نجد في هذا املخطط البيانات موضوعة في الشكل البيضاوي أما املعالجة أو التحليل فيتم على مستوى 

للمتحاورين. و من  املستطيلين، األول يعنى بالتحليل و الثاني بالتوليد و هما املهمتان الرئيستان املوكلتان

خالل هذا املخطط نجد أن فهم الكالم يتأتى من خالل التحليل و هو تمثيل داخلي و إلنتاج الكالم يجب أن 

املهمتين يجب األخذ بعين االعتبار كل مراحل  تين يترجم هذا التمثيل لغويا من خالل التوليد. و للقيام بها

 ة إلى الجملة وصوال إلى املعنى .التحليل التي تمس كل مستويات اللغة من الكلم

و الحاسوب آلة ذكية، تحاكي في قدرتها وظائف اإلنسان وقدراته الذهنية؛ لذلك هدفت اللسانيات 

 
ً

 (الحاسوبية إلى "تفسير كيفية اشتغال الذهن البشري في تعامله مع اللغة، معرفة واكتساًبا واستعماال

سوب محاكاة نمط اشتغال العقل اإلنساني وتقييسه من ، بمعنى أنه "أصبح في إمكان الحا1999)اليوبي

ا الختبار   تطبيقيًّ
ً

خالل لغة صورية خوارزمية أشبه ما تكون باللغة الصناعية، كما أصبح أيًضا مجاال

  2008)  مهديوي  (الفرضيات حول الطريقة التي يشتغل بموجبها العقل اإلنساني.

للسانيات النظرية والصورية قد توصلت إلى تحديد الكفاية أنه إذا كانت ا  (2003)عيس ى ازغبوش و يرى بن

اللغوية في الدماغ البشري، فإن التقنيات الحاسوبية لم تكن إال وسيلة لتجريب مكونات هذه الكفاية، التي 

يفترض أنها مبنية على منظومة من املعادالت املكتوبة بلغة برمجة منطقية صورية مجردة، وهذا ما جعل 

الصطناعي يقيمون هندستهم على فكرة تقييم ونمذجة الدماغ البشري من الجانب اإلبداعي أهل الذكاء ا

واإلدراكي واملعرفي، خاصة وأن الجزء األكبر من املعرفة اإلنسانية موجود في نصوص لغوية، والبد للحاسب 

نطلق فتحت من طريقة معينة ليتمكن من التعامل مع هذه النصوص الستخالص هذه املعرفة. ومن هذا امل

 أمام اللغويين واملهندسين لفهم مكون الكفاية في الدماغ أوال، ولبناء كفاية صورية 
ً
هذه األبحاث الباب واسعا

.
ً
 خوارزمية تقوم بإنتاج اللغة على مستوى اآللة ثانيا

نا آلة بلغة أقرب ما تكون إلى اللغات الطبيعية. ومن ه -لذلك أصبح باإلمكان، اليوم، تصور حوار إنسان

أيضا جاءت أهمية بناء برمجيات تطبيقية ملعالجة اللغات الطبيعية، ووفق التصورات املذكورة، من 

، وكان   خالل
ً
وبناء و ميكنة املعجم آليا، ثم صياغة أنظمة للترجمة اآللية تعالج النصوص، وتنتجها آليا

 ية بواسطة الحاسوب. كله هو تقييم و قياس العمليات املعرفية اإلنسان  الغرض األساس ي من ذلك

 اللغة العربية و الحاسوب  .2

إن تحدثنا عن اللغة العربية ومدى استجابتها ملعطيات الحاسوب لوجد أنها تتمتع بمجموعة من الخصائص 

اللغوية التي إما أن تسهل أو تعقد معالجتها آليا بشكل يتفاوت من خاصية إلى أخرى. و إن كان الغموض و 

واهر الكالسيكية التي نجدها في اللغات الالتينية، والتي من شأنها أن تصعب عمل اإلحالة و الحذف من الظ
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الحاسوب في معالجته لها إما فهما أو إعادة توليد أو ترجمة؛ نجد أن هنالك مشاكل أخرى خاصة باللغة 

كل العربية و بعض اللغات السامية ، مثل: عدم وجود الحركات اللفظية و غياب عالمات الترقيم  و مش

التراص، و غيرها من الخواص التي من شأنها هي األخرى أن تحد من أداء الحاسب في وظيفته اتجاهها، خاصة 

و أن اللغة العربية ال تزال تشهد تأخرا ملحوظا في هذا املجال مقارنة بقريناتها من اللغات األجنبية خاصة 

 بي في عديد املجاالت. الفرنسية و االنجليزية، بسبب الركود الذي يشهده العالم العر 

و إن كانت هذه الخصائص تصعب عمل الحاسوب في معالجتها للغة العربية، نجد أنها  تمتاز بخصائص 

توليدية اشتقاقية ال تتمتع بها  قريناتها من اللغات األخرى، و ذلك العتمادها على الجذر و الوزن؛ بمعنى أنها 

زن، فتصل إلى اشتقاق و توليد عدد ال نهائي من الكلمات تنطلق من الجذر و تضيف له الحركات لتشكل الو 

أستاذ اللسانيات العامة والحاسوبية بجامعة اإلمارات العربية املتحدة،  ،2002) الحناش(و األوزان. و يرى 

أن اللغة العربية لغة رياضية في أساسها مكونة من منظومة من الخوارزميات الصورية، دخلها الجذور مرورا 

التي تتمتع بقوة اإلصهار املورفيمي املبرمج وخرجها الكلمات و الجمل، لنأخذ الجذر : ق و ل + حركات باألوزان 

ْول، قيل، قال، يقول ، مقال... إلخ. و يضيف قائال: 
َ
 =ق

يمثل الجذر دخل البرنامج اللغوي في كفاية املتكلم، في البداية يتم اختيار الجذر املراد تشغيله، )ثالثي أو 

ثم تشرع الكفاية في تطبيق خوارزميات املطابقة بين مادة الجذر اللغوي واملادة الصورية )ف.ع.ل(،  رباعي(،

وفي مرحلة الحقة يتم تفعيل الوزن/ امليزان عن طريق خوارزميات اإلقحام التي تقوم بإدراج الزوائد )سوابق 

أما في مرحلة التحليل فإن العملية ولواحق وأواسط وحركات( في البنية النظرية للجذر بهدف توليد الكلمة، 

تكون معكوسة، إذ يتم تطبيق نوع آخر من الخوارزميات تتولى تحليل الكلمة إلى بنيتها األساسية، أي 

  2002 )حناش(الجذر.

فالجذر يتولى وضع البنية األساسية للكلمة، ويتولى الوزن وضع هيكلها العام من خالل توزيع الحركات على 

ر كما يقوم بتوزيع املورفيمات)سوابق ولواحق وأواسط( بغرض توليد الكلمات.هذا مختلف حروف الجذ

األمر جعلها من اللغات الطبيعية التي تتسم بالجاهزية، وهي ِسمة تجعل منها لغة رياضية جبرية قابلة 

ا تستجيب ألبرز املعايير الهندسية والصناعية، لتكو  ن بذلك لغة الحوسبة، وبالتالي، فاللغة العربية هندسيًّ

 1994)  علي (اإللصاق أو اإللحاق"أوربية القائمة على عملية -انصهارية مخالفة للغات الهندو 

و عليه، فهذه امليزة من شأنها أن تدفع باللغة العربية إلى مقدمة اللغات العاملية في التعامل مع الحاسوب، 

 غير موجودين في أغلب لغات العالم.ذلك أنها تقوم على مكونين رياضيين هما الجذر و الوزن و هما 
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 أهمية املعالجة اآللية للغة العربية .3

مما ال شك فيه أن تهيئة لغتنا العربية للمعالجة اآللية لجديرة بأن تمنحها ارتقاء وكفاية ومنطقية على 

نجازه املستويين النظري والتطبيقي إلى جانب دعمها بعوامل القوة والصمود لتقلبات الزمن أسوة بما تم إ

في كثير من لغات األمم األخرى كاإلنجليزية، والفرنسية، واألملانية، واليابانية، والعبرية، والفنلندية 

في الخروج بنا   دور فاعل مؤثر من الحاسوبيةوالروسية، والسويدية. وال يخفى على أحد منا ما للسانيات 

وتماسكهم، فعلى مستوى التنظير ال يخفى دور من أزمتنا الثقافية الطاحنة التي أفقدت الكثير منا ثباتهم 

استخدام التكنولوجيا اآللية املتقدمة في التعامل مع النصوص في النهوض بأبحاثنا اللغوية بشتى فروعها، 

فدور اللسانيات   Applied Approachوإخراجها من سذاجتها وسطحيتها . أما على املستوى التطبيقي

خفى دور الحاسوب على املستوى التربوي إذا ما أحسن استغالله في تعليم الحاسوبية فاعل وشامل، كما ال ي

 . Computer-based Training اللغة العربية ألبنائها: صغاًرا وكباًرا، ولغير أبنائها أيًضا

غة بشكل يمكن حوسبته، 
ّ
تي أعادت وصف الل

ّ
سانّيات الحديثة ال

ّ
غة تنبثق من الل

ّ
وألّن عملّية حوسبة الل

سان
ّ
غة، غير أنها غائبةفالل

ّ
عن الّدراسة والّتطبيق في  ّيات أداة ضرورّية ملن يريد أن يعمل في حوسبة الل

راثّية العربّية وهذا  مدارسنا وجامعاتنا.
ُّ
غوّية الت

ُّ
وثّمة فجوة معرفّية واضحة بين خريجي الّدراسات الل

ق به من مسائل وقضايا وإشكاالت، خاصة و أن أهل ا
ّ
غة هم األقدر على معرفتها، لذلك املوضوع وما يتعل

ُّ
لل

غة العربّية ولخريجيها واملشتغلين فيها؛ كي يكونوا جزًءا من هذه الحركة وهذا 
ُّ
ال بّد من تحديد دور لدارس ي الل

 الواقع. 

أن اللغة العربية أشد حاجة من غيرها إلى هندسة اللغة واملعالجة اآللية بسبب كثرة 2001) على (و يرى  

تنظيرها اللغوي الراهن، ذلك أن املعالجة اآللية بأساليبها العملية التجريبية من شأنها أن تسد  الفجوات في

جزءا من هذا الفراغ.و قد واجهت الشركات العاملية التي اهتمت بموضوع إخضاع اللغة العربية للمعالجة 

ية الحاسوبية لها، و في هذا اآللية صعوبات في كيفية التعامل مع هذه اللغة بسبب انعدام الدراسات اللسان

الصدد يقول نبيل علي "إن النظم اآللية تفرض على املوضوع الذي تعالجه )أي اللغة في حالتنا هذه( 

و أن هذا النقص 1998) علي  (انضباطا واكتماال يتعذر دونهما إخضاعه ملنطق اآللة وحسمها القاطع

اللغوية وضمورها في العربية، إذ أثبتت  سيكون تحديا قاسيا لدى التصدي ملشكلة قصور الدراسات

املنجزات التي تمت على صعيد اللغات األخرى ما لتزاوجها مع الحاسوب من قدرة فريدة على إكساب هذه 

لنا أن  –اللغة مزيد ارتقاء وكفاءة وحيوية ومرونة، وخصوبة، ومنطقية وصمود للزمن، قياسا على ذلك 

 1998) علي  (تعويض تخلفنا اللغوي: تنظيرا وتقعيدا، واستخداما.نتصور ما يمكن أن يؤديه الحاسوب في 
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و يرى نبيل على أن اللغة العربية أشد حاجة من غيرها إلى هندسة اللغة واملعالجة اآللية بسبب كثرة 

الفجوات في تنظيرها اللغوي الراهن، ذلك أن املعالجة اآللية بأساليبها العملية التجريبية من شأنها أن تسد 

 ( ءا من هذا الفراغ. وحسب رأيه فإن املعالجة اآللية للغة العربية بواسطة الحاسب تنقسم إلى قسمينجز

 : 2001) علي 

األول يشمل نظم البرمجة املستخدمة في املعالجة اآللية بواسطة الحاسب للفروع اللغوية املختلفة  -

ترونية ونظام الصرف اآللي الذي يقوم مثل قواعد البيانات املعجمية والذخائر اللغوية والقواميس اإللك

بتحليل الكلمات إلى عناصرها االشتقاقية والتصريفية أو يعيد تركيبها من هذه العناصر، ونظام اإلعراب 

اآللي الذي يقوم بإعراب الجمل آليا ونظام التحليل الداللي اآللي الذي يستخلص معاني الكلمات استنادا إلى 

 ستنادا إلى ما يسبقها وما يتبعها من جمل.سياقها ويحدد معاني الجمل ا

أما القسم الثاني فيتضمن التطبيقات التي تقوم على النظم اللغوية اآللية و التي تشمل على سبيل  -

املثال الترجمة اآللية والتدقيق الهجائي و النحوي و الفهرسة و االستخالص اآللي و البحث العميق داخل 

 آليا.  مضمون النصوص وفهم الكالم ونطقه

في كتابه)الثقافة العربية وعصر املعلومات، عالم املعرفة( عالقة اللغة بالحاسب 2001) نبيل علي  (و يصف 

بأنها عالقة منفعة متبادلة، فعلى جهة اللغة يستخدم الحاسب حاليا إلقامة النماذج اللغوية وتحليل الفروع 

اللغويات الصرف الحاسوبي والنحو الحاسوبي اللغوية املختلفة، ومن أمثلة تطبيقات الحاسب في مجال 

والداللة الحاسوبية واملعجمية الحاسوبية وعلم النفس اللغوي الحاسوبي. وفى املقابل اقتبس علماء 

الحاسب في تطويرهم للغات البرمجة الكثير من أسس اللغات الطبيعية ويسعون بخطى حثيثة إلى التقريب 

الطبيعية بهدف تسهيل التعامل مع الحاسب دون وسيط برمجي،  بين هذه اللغات االصطناعية واللغات

فالهدف األسمى لبرمجة الحاسب هو أن يتعامل الفرد معه مباشرة بلغته الطبيعية بدال من اللغات 

 االصطناعية.

 التطبيقات اآللية ملعالجة اللغات الطبيعية  .4

نية و كذا الحاسوبية التي تهتم بمعالجة تتطلب املعالجة اآللية للغات الطبيعية اإلملام بالعلوم اإلنسا

اللغات الطبيعية و هندستها باستخدام اآللة، و التي من شأنها فتح الحوار بين الحاسوب و اإلنسان العربي 

باستعمال لغته األم )العربية( عبر النقاش الجاد و املثمر في جميع القضايا التي تطرحها املعالجة اآللية للغة 

ها الصرفي و النحوي و الداللي و املعجمي و البالغي من خالل تطبيقات عديد و متنوعة ، العربية في مستوا

مثل: التوليد اآللـي، التحليل اآللـي، اكتشاف األخطاء اآللية للنصوص، االسترجاع اآللـي للنصوص، 

  1992 ).سعد (االسترجاع اآللي للمعارف، الترجمة اآللية، والفهم اآللي للنصوص 
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و يقصد به إنشاء نص بلغة طبيعية من نظام تمثيل آلي مثل قاعدة معرفة أو  اآللي للغة التوليد  -

استمارة منطقية. وأنجح التطبيقات للتوليد اآللي للغة أنظمة تحويل البيانات إلى نصوص و التي تقوم 

وليد اآللي للغة بإعداد خالصات نصية للبيانات الرقمية و غير اللغوية حيث تمزج بين تحليل البيانات و الت

 مثل النشرات اآللية ألحوال املناخ واالقتصاد والبورصة.

االسترجاع اآللي للنصوص : خرجت تطبيقات استرجاع املعلومات من عباءة علم البحث عن الوثائق  -

واملستندات واملعلومات داخل الحاسبات وقواعد ومستودعات البيانات وشبكة الويب العاملية وغيرها. و 

يتها في تقليل فيض املعرفة، فالعديد من الجامعات واملكتبات العامة تستخدم أنظمة استرجاع تمكن أهم

 املعلومات لتسهيل العثور على الكتب والدوريات وغيرها من الوثائق. 

النصوص، و تستخدم في تقليل  ملحتوى  املختزلة املفاتيح الكلمات واستخراج الوثائق فهرسة برامج -

العثور على الكتب والدوريات وغيرها من الوثائق.و تعتبر محركات البحث هي  فيض املعرفة، وتسهيل

التجسيد األسمى لها حيث تتمثل عالقة استرجاع املعلومات بمعالجة اللغة آليا في تطوير قدرات محرك 

ات البحث أو قاعدة البيانات على فهم العبارات واألسئلة باللغة العادية وفى ربط أنظمة استرجاع املعلوم

 بأنظمة تحويل الكالم إلى نص وبتحويل النص إلى كالم منطوق.

التحويل اإللكتروني لصور  ويقوم علىالحروف الضوئي  ماسح باستخدام اآللية القراءة برنامج -

الكتابة اليدوية أو الكتابة باآللة الكاتبة أو النص املطبوع، و التي يتم عادة التقاطها باملاسحات الضوئية، 

ل للتحرير والقراءة في الحاسب. و تكمن أهميته في تكثيف عمليات الترقيم اآللي للمخزون الثقافي إلى نص قاب

 تراصية فحروفصعوبة مع اللغة العربية إذ أنها لغة  البرنامج يواجهمن مخطوطات وأرشيفات، غير أن هذا 

الغموض املورفولوجي خالل  الجر والضمائر تتراص بالصفات واألسماء واألفعال التي تتصل بهاو هو ما يولد

املكونات الحقيقية للكلمة و التحليل  املورفولوجيا لتحديداألمر الذي يعقد مهمة التحليل  الكلمات،تحليل 

النحوي للجملة أيضا. وهي نتيجة حتمية لفترة تاريخية رفضت خاللها الحضارة العربية تبني الثورة املطبعية 

بقيت الكتابة العربية إلى اليوم بطابعها الترابطي الذي يطرح العديد من لذا  الغربية،التي عرفتها الحضارة 

 التحديات. 

برمجيات الحاسب في ترجمة النصوص أو الكالم من لغة إنسانية  وتعني استخدام اآللية الترجمة -

عقيدا ألخرى، و من املمكن استخدام تقنيات املكانز و الذخائر اللغوية في إجراء عمليات الترجمة األكثر ت

فهي تساهم في التعامل مع الفروق في البنية اللغوية و التعرف على العبارات و ترجمة املصطلحات باإلضافة 

  إلى عزل الحاالت الشاذة.
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 برامج املعالجة اآللية للغة العربية .5

سـان لقد اسـتطاع الباحثون في لغات غربية كثيرة وضـع برامج حاسـوبية  من شـأنها أن تيسـر الحوار بين اإلن

و اآللة، و نذكر منها: الترجمة اآللية، التوليف الصــــوتي، التعرف البصــــري على الحروف و املدقق النحوي و 

اإلمالئي و غيرهــــا.غير أن التطبيق على اللغــــة العربيــــة لم يشـــــــــــــهــــد أي تطور في هــــذا املجــــال، على الرغم من 

ين رياضـــــــــــــيين )الجذر و الوزن( الذين من الكفاية اللســـــــــــــانية التي تمتاز بها هذه اللغة و اعتمادها على مكون

 شأنهما أن يسهال تجاوب الحاسوب مع معطيات هذه اللغة. 

و قد كان اإلحصاء اللغوي لأللفاظ أول مجال للمعالجة اآللية للغة العربية، ثم تطورت املعالجة عبر 

لعراقي شاكر التميمي تطبيقات شملت الصرف و التركيب و املعجم. و نذكر منها كما ورد في مقال الكاتب ا

 2009بعنوان "املعالجة اآللية للغة العربية، جهود و تحديات"، و الذي فاز بجائزة الصحافة العربية 

 : )شاكر التميمي(كأفضل مقال عربي في تكنولوجيا املعلومات

ل يقوم هذا البرنامج بتشكيل النص العربي الخام بنسبة دقة تص : Arab Diac برنامج التشكيل اآللي -

 %؛ 96إلى 

طورت شركة صخر برنامج املشكل اآللي الذي   : Automatic Diacritizer برنامج صخر للتشكيل اآللي -

يقوم بوضع عالمات التشكيل من أجل تسهيل عملية تحويل النصوص إلى حديث منطوق، وقد حقق 

 %.98هذا البرنامج نسبة دقة تصل إلى 

امج األخطاء اإلمالئية العربية يكتشف هذا البرن : Sakhr Corrector برنامج صخر للتدقيق اإلمالئي -

  األخطاء الشائعة باإلضافة إلى األخطاء النحوية.و 

يمثل هذا البرنامج املحرك األساس ي للتحليل الصرفي العربي والتحليل الداللي  : ArabMorpho برنامج -

قاطع، األمر الذي يعزز من باستخدام امل واملعجمية تحليل الوحدات الصرفية  املعجمي. ويقوم على

مرونته و نطاق التغطية فيما بعد، و هو ما يميزه عن البرامج املنافسة التي تحلل الوحدات الصرفية 

واملعجمية باستخدام ذخيرة األلفاظ، وفى حالة استنفاد القواعد الصرفية، يتم تطبيق تحليل 

 %. 96ى إحصائي ديناميكي من أجل فك غموض األلفاظ بنسبة دقة تصل إل

قام بيزلى بتطوير مولد ومحلل صرفي الستخدامه كأداة مساعدة في التعليم و  : Beesley Xerox محلل -

كجزء من معالجة اللغات الطبيعية، و هو محلل صرفي من مستويين: املستوى األول للجذور و 

 ت.الكلما القوالب و الثاني للزوائد وحروف الجر و أدوات التعريف و أدوات الربط بين
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أنتجت شركة صخر املحلل الصرفي الذي يقدم التحليل الصرفي  برنامج صخر للتحليل الصرفي: -

األساس ي للنحو العربي و يغطى اللغة العربية املعاصرة و الكالسيكية. يقوم هذا البرنامج بإزالة الزوائد 

 و املقاطع السابقة و الالحقة من أجل الكشف عن الجذر أو الكلمة.

آليا داخل النص و يعرضها في  يحدد هذا البرنامج الجمل املهمة خيص العربي آليا:محرك صخر للتل -

شكل ملخص نص ي قصير. يسهل هذا البرنامج عليك قراءة الجمل الهامة فقط في الوثائق و املستندات 

 الطويلة؛ فهو بذلك  يقلص الوقت املطلوب لقراءة املستندات بشكل يدوي.

يحلل هذا البرنامج  : Sakhr Keywords Extractor املفتاحية برنامج صخر الستخراج الكلمات -

ويحدد عبارات النصوص وعناصر البيانات األساسية بشكل آلي، كما   املستندات والوثائق العربية

يساعد الشركات على تحويل عمليات األعمال األساسية من خالل تحديد البيانات الهامة في كميات 

أهم التفاصيل الستخدامها في املؤسسة أو الشركة. تساعد الكلمات كبيرة من النصوص ثم يستخرج 

املفتاحية في تصنيف املستندات في شجرة موضوعات يحددها املستخدم من أجل سهولة التصفح و 

الوصول للمعلومات، كما يساعد على تشبيك الروابط بين املستندات بطريقة ديناميكية، و يقلل 

 حتوى.الوقت املطلوب في البحث عن امل

يقوم هذا البرنامج بتحليل الكلمات العربية إلى وحداتها الصرفية ومن ثم يتم  : Arab Dictions برنامج -

بمادة املعجم املقابلة لها التي تعتمد على الجذر. يحتوى هذا البرنامج على   ربط كل األشكال الصرفية

 ص العربية على كل املستويات.مواد معجمية ثرية تسهل على القراء، خاصة املبتدئين، فهم النصو 

 و هو برنامج يحول النصوص املكتوبة إلى كالم منطوق  :ARAB TALK برنامج -

و هو عبارة عن حل متكامل للمكفوفين، من خالل اعتماده على محركات صخر للتعرف  برنامج إبصار: -

راءة الكتب و الضوئي على الحروف و تحويل النصوص إلى كالم منطوق. يمكن إبصار املكفوفين من ق

املستندات املطبوعة باإلضافة إلى امللفات اإللكترونية الخاصة بهم دون أي مساعدة من الخارج، كما 

يمكنهم من كتابة النصوص باللغة العربية و اإلنجليزية باإلضافة إلى حفظ هذه النصوص و طباعتها 

 .(Braille)بلغة بريل 

 (arabic_corpora) ية، نجد:و من إنجازات املكانز اللغوية باللغة العرب

 (International Corpus of Arabic)املكنز الدولي للغة العربية  -

 NEMLAR مكنز نيمالر  -

 Classical Arabic Corpusمكنز العربية الفصحى  -

 General Scientific Arabic Corpusمكنز العربية العلمية العامة  -
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 Spoken Contemporary Arabic Corpusمكنز العربية املعاصرة املنطوقة  -

 تحليل نتائج الدراسة امليدانية:  .6

لتحقيق أهداف الدراسة قمنا بتصميم استمارة استبيان و توزيعها على أساتذة و باحثين في مجال اللغة 

أستاذا، لرصد آرائهم حول اللغة العربية و إمكانات مواكبتها  40العربية و آدابها و قد بلغ عددهم حوالي 

الذي نعيشه اليوم، كما كان لنا استطالع على بعض الحلول و املقترحات  التي يمكن إتباعها  للتحول الرقمي

 للنهوض بلغتنا العربية. و قد كانت نتائج الدراسة كما يلي: 

 الجدول األول: توزيع أفراد العينة حسب النوع  

 

ن أجريت عليهم الدراسة، فقد تبين أن نسبة الذكور كانت هي األكبر من مجمل األساتذة و الباحثين الذي

 .%38ّبينما اإلناث  %62تمثلت لنسبة مشاركتهم في اإلجابة على االستبيان  في 

 الجدول الثاني: توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي/الدرجة العلمية
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ن األساتذة يتضح من خالل الجدول املبين أعاله أن توزع األفراد حسب املؤهل العلمي يوحي بأن جلهم م

من يعكفون % 37.5أطروحاتهم و هم بصدد التحضير لألستاذية ، و  من استكملوا %50الباحثين، فمنهم 

 من أكملوا مسارهم و هم يسعون إلى االحترافية في مجال تخصصهم. % 12.5على إنهاءها، و 

مجاراة التطور العلمي اليوم إشكاال من حيث اتهامها بالقصور عن  تواجه اللغة العربية الجدول الثالث:

 والرقمي اليوم، و عجزها عن  استيعاب العلم واملعرفة الرقمية إنتاجا وترويجا

 

 

 

 

 

تبين أن أغلبية األساتذة يوافقون أعلى أن اللغة العربية متهمة بالعجز عن مجارات التطور التكنولوجي و 

 فقد التزموا الحياد. %17.5رضون أ أما يعا %7.5يوافقون الرأي و %75.5العلمي و كذا املعرفي، حيث نجد 

التي ها عالقة بتكنولوجيا املعلومات و تتوفر اللغة العربية على العديد من الخصائص التي ل الجدول الرابع:

 تمكن الحاسوب من التعامل معها و معالجتها آليا.

 

 

 

 

 

 

 

 تكنولوجيا مع تتوافق تيال الخصائص من توصلت الدراسة إلى أن اللغة العربية  تتوفر على العديد

% ال توافق ، و النسبة ذاتها 12.5جملة الخبراء، بينما نسبة  % من75املعلومات، وقد وافق هذا الرأي نسبة 
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يمكن إخضاع تكنولوجيا املعلومات لخدمة اللغة العربية لتواكب كافة التقنيات  الجدول الخامس:

 الحديثة وتتعامل معها

 

 

 

 

 

 

 

 

راسة إلى إمكانية إخضاع تكنولوجيا املعلومات لخدمة اللغة العربية حتى تتواكب مع كافة توصلت الد

% من جملة الخبراء الذين شملتهم 77.5التقنيات الحديثة و تتعامل معها، وقد اتفق على هذا الرأي نسبة 

 تلتزم الحياد .  15فقط تعارض، % 7.5الدراسة، بينما نسبة %

يات التي تواجه اللغة العربية هو تصميم لغات البرمجة وتصميم أساليب نظم من التحد الجدول السادس:

 تخزين املعلومات واسترجاعها باللغة العربية و ليس االنجليزية

 

 

 

 

 

توصلت الدراسة إلى أن أهم التحديات التي تواجه اللغة العربية هي تصميم لغات البرمجة وتصميم أساليب 

%، بينما نسبة 67.5عها باللغة العربية، حيث اتفق على هذا الرأي نسبة نظم تخزين املعلومات واسترجا

 % محايدة.22.5% تعارض هذا الرأي و 10
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يمكن رفع كفاءة اللغة العربية من خالل اللسانيات الحاسوبية فهي سبيل للنهوض بهذه  الجدول السابع:

 خرى .اللغة و سد الفجوة بينها و بين نظيراتها من اللغات العاملية األ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصلت الدراسة إلى أنه يمكن رفع كفاءة اللغة العربية من خالل اللسانيات الحاسوبية فهي سبيل للنهوض 

% و 80بهذه اللغة و سد الفجوة بينها و بين نظيراتها من اللغات العاملية األخرى، و قد وافق هذا الرأي 

 % التزموا الحياد. 12.5% فقط، بينما  7.5خالفه

سانّيات ) العامة/ الحاسوبية(غائبة لجدول الثامن:ا
ّ
عن الّدراسة والّتطبيق في مدارسنا و جامعاتنا،وثّمة  الل

ق به من مسائل 
ّ
راثّية العربّية وهذا املوضوع وما يتعل

ُّ
غوّية الت

ُّ
فجوة معرفّية واضحة بين خريجي الّدراسات الل

 وقضايا وإشكاالت.
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سان
ّ
 عن الّدراسة والّتطبيق في مدارسنا و جامعاتنا، ّيات ) العامة/ الحاسوبية(غائبةأثبتت الدراسة أن الل

ق به من 
ّ
راثّية العربّية وهذا املوضوع وما يتعل

ُّ
غوّية الت

ُّ
وثّمة فجوة معرفّية واضحة بين خريجي الّدراسات الل

 %.5% و التزم الحياد  25% من األساتذة، بينما خالفه 70مسائل وقضايا وإشكاالت، و قد وافق هذا رأي 

يمكن لتكنولوجيا املعلومات التعامل مع خاصية االشتقاق اللغوي الصرفي املبني على  الجدول التاسع:

 .أنماط الصيغ، والتعدد الصرفي بالغة العربية

 

 

 

 

 

 

 

لى توصلت الدراسة إلى إمكانية تعامل تكنولوجيا املعلومات مع خاصية االشتقاق اللغوي الصرفي املبني ع

% 10% بينما نسبة 82.5أنماط الصيغ، والتعدد الصرفي باللغة العربية، وقد اتفق على هذا الرأي نسبة 

 .% محايدة7.5فقط ال تتفق مع هذا الرأي، ونسبة 

تتواكب منهجية تدريس اللغة العربية باملؤسسات التعليمية مع تكنولوجيا املعلومات  الجدول العاشر:

 وشبكة االنترنت
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توصلت الدراسة إلى أن منهجية تدريس اللغة العربية باملؤسسات التعليمية ال تتواكب مع تكنولوجيا 

% من األساتذة الذين أجريت عليهم 17.5% بينما نسبة 77.5املعلومات، وقد اتفق على هذا الرأي نسبة 

 محايدة. %5الدراسة ترى خالف ذلك، ونسبة 

تربوي ال يخفى دور الحاسوب إذا ما أحسن استغالله في تعليم اللغة على املستوى ال الجدول الحادي عشر:

 . العربية ألبنائها: صغاًرا وكباًرا، ولغير أبنائها أيًضا

 

 

 

 

 

 

أثبتت الدراسة نجاعة استخدام الحاسوب في تعليم اللغة العربية ألبنائها: صغاًرا وكباًرا، ولغير أبنائها أيًضا، 

 %الحياد. 5% و التزم 10شاركين في هذا االستبيان، بينما عارض % األساتذة امل85و قد وافق 

الكثير من املواد املنشورة باللغة العربية على االنترنت غير دقيقة و ال تلبي احتياجات  الجدول الثاني عشر:

 الباحثين عن املعلومات واملعرفة
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ى االنترنت ال تلبي احتياجات الباحثين عن املعلومات توصلت الدراسة إلى أن املواد املنشورة باللغة العربية عل

% 2.5% فقط تخالف هذا الرأي، ونسبة 5%، بينما نسبة 92.5واملعرفة، وقد وافق هذا الرأي نسبة 

 محايدة.

إنشاء نماذج لغوية حاسوبية حديثة للغة العربية الفصحى سيدعم من تعزيز  الجدول الثالث عشر:

 .املحتوى العربي الرقمي

 

 

 

 

 

 

 

توصلت الدراسة إلى أن إنشاء نماذج لغوية حاسوبية حديثة للغة العربية الفصحى سيدعم من تعزيز 

تتفق مع هذا الرأي،  % فقط ال7.5%، بينما نسبة 75املحتوى العربي الرقمي، وقد اتفق مع هذا الرأي نسبة

 % محايدة.17.5ونسبة 

ية( دورا هاما في إثراء املحتوى الرقمي العربي، األمر الذي تلعب الترجمة )البشرية/ اآلل الجدول الرابع عشر:

 من شأنه سد الفجوة مع الغرب.
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توصلت الدراسة إلى أن الترجمة سواء كانت بشرية أو آلية تلعب دورا هاما في إثراء املحتوى الرقمي العربي، 

% 2.5نسبة األساتذة، و عارضة  % من85األمر الذي من شأنه سد الفجوة مع الغرب، و هو ما اتفق عليه 

 %.12.5فقط، و التزم الحياد 

يتوجب على اللغويين العرب و دور مجامع اللغة العربية النهوض بالدرس اللساني  الجدول الخامس عشر:

راثّية العربّية وهذا 
ُّ
غوّية الت

ُّ
العربي من خالل االهتمام أكثر بحوسبة اللغة و سد الفجوة بين الّدراسات الل

ق به من مسائل وقضايا وإشكاالت.امل
ّ
 وضوع وما يتعل

 

 

 

 

 

 

 

 

توصلت الدراسة إلى انه من واجب اللغويين العرب و دور مجامع اللغة العربية النهوض بالدرس اللساني 

راثّية العربّية وهذا 
ُّ
غوّية الت

ُّ
العربي من خالل االهتمام أكثر بحوسبة اللغة و سد الفجوة بين الّدراسات الل

ق به من مسائل وقضايا وإشكاالت، و قد اتفق املو 
ّ
%، و 7.5% على هذا الرأي و عارضة 77.5ضوع وما يتعل

 %.15التزم الحياد 

 و قد أثبتت الدراسة امليدانية أن:

اللغة العربية تتوفر على العديد من الخصائص و األدوات التي لها عالقة بتكنولوجيا املعلومات و التي تمكن  

امل معها و معالجتها آليا، ذلك أنها لغة رياضية تعتمد على الجذر و الوزن و هو ما الحاسوب من التع

 يميزها عن قريناتها من لغات العالم و يسهل ولوجها عالم الحاسوب.

إخضاع تكنولوجيا املعلومات لخدمة اللغة العربية حتى تتواكب مع كافة التقنيات الحديثة و تتعامل معها،  

جة و أساليب نظم تخزين املعلومات واسترجاعها بالغة العربية وليس بالغات األخرى مع تصميم لغات البرم

 لتحقيق االستفادة القصوى من تكنولوجيا املعلومات.

0.8% 1.5%

7.8%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

معارض محايد موافق



 لثانيالجزء ا                                                       تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

85 
 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

يمكن رفع كفاءة اللغة العربية من خالل اللسانيات الحاسوبية فهي سبيل للنهوض بهذه اللغة و سد الفجوة  

 ية األخرى .بينها و بين نظيراتها من اللغات العامل

يمكن رفع كفاءة اللغة العربية من خالل اللسانيات الحاسوبية فهي سبيل للنهوض بهذه اللغة و سد الفجوة  

بينها و بين نظيراتها من اللغات العاملية األخرى، و ذلك من خالل معالجتها آليا و وضع التطبيقات الالزمة 

الحروف الضوئي ، و يقوم هذا  ماسح" استخدامب العربية للنصوص اآللية القراءة لذلك مثل برنامج

البرنامج على التحويل اإللكتروني لصور الكتابة اليدوية أو الكتابة باآللة الكاتبة أو النص املطبوع، و التي 

يتم عادة التقاطها باملاسحات الضوئية، إلى نص قابل للتحرير والقراءة في الحاسب. و تكمن أهميته في 

 الوثائق فهرسة يم اآللي للمخزون الثقافي من مخطوطات وأرشيفات، و كذا برامجتكثيف عمليات الترق

النصوص، و تستخدم في تقليل فيض املعرفة، وتسهيل  ملحتوى  املختزلة املفاتيح الكلمات واستخراج

العثور على الكتب والدوريات وغيرها من الوثائق. و تجدر اإلشارة إلى ضرورة تكاتف جهود الحكومات 

ية وبخاصة الثرية منها في إيجاد ماسح ضوئي عربي بمواصفات تتالءم و لغتنا العربية، وكذا دعم العرب

وتشجيع مبادرات املجتمع املدني واألكاديميات .املشاريع العربية التكاملية في مجال الصناعة الرقمية

البحث والقواميس واملجامع بهذا الخصوص والعمل على تطوير حوسبة اللغة العربية، من خالل محركات 

االلكترونية، وأرشفة الوثائق الرقمية للعمل على حماية اللغة العربية، وتأكيد االهتمام بااللتزام بها في 

 التشريعات واألنظمة والقوانين كلغة وطنية أولى في املجتمع.

ر املناهج تأصيل عملية التعليم والتعلم من خالل االرتقاء بأداء املعلم وتحسين مستوى الطالب وتطوي 

الدراسية املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات، و من ثّمة سد الفجوة املعرفّية الواضحة بين خريجي الّدراسات 

غة هم 
ُّ
ق به من مسائل وقضايا وإشكاالت. وبما أن أهل الل

ّ
راثّية العربّية وهذا املوضوع وما يتعل

ُّ
غوّية الت

ُّ
الل

غة العربّية و لخريجيها األقدر على معرفتها، و يستطيعون صيانتها، 
ُّ
ال بّد من تحديد دور لدارس ي الل

 واملشتغلين فيها  كي يكونوا جزًءا من هذه الحركة وهذا الواقع.

 ردم الفجوة الرقمية مع الغرب و إثراء املحتوى الرقمي العربي من خالل:  

وحد للترجمة إنشاء مشروع عربي م دعم حركة الترجمة للنهوض باملحتوى الرقمي العربي من خالل 

م شتات الجهود العربية املبعثرة، وينزهها عن التكرار
ٌ
و التأكيد على أهمية التنسيق بين .والتعريب يل

مختلف املجامع اللغوية و كذا توحيد ترجمات الكلمات األجنبية. كما أنه من ناحية تقنية، على مترجمينا 

فلننحت مصطلحاتنا من لغتنا وخلفياتنا الثقافية االبتعاد عن الَحرفية و االرتباط باللغة املنقول عنها، 
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 لها
ً
 للغات األخرى واستنساخا

ً
إضافة إلى دعم الترجمة اآللية من العربية و إليها  .والحضارية، وال نكن مرآة

 فهي تقنية موفرة للوقت و الجهد. 

جم لغوّية جديدة صالحة إعادة بناء معا، لتوحيد جهود املجامع اللغوية العربية وتوزيع األعمال فيما بينها 

 في كل البلدان التي تتحدث 
ً
بكة العنكبوتّية و استصدار قوانين تجعل العمل بها ُملزما

ّ
الستعمال على الش

 رسمية. األمر الذي سيحل الكثير من املشكالت االصطالحية في البالد العربية ، 
ً
العربية أو تتخذها لغة

لد وبأخرى في بلد ثان، بل حتى إننا نجد نفَس املصطلح ُيكتب ذلك أن كثيرا من الكلمات تترجم بكلمة في ب

 النحوي  الجهاز بصيغة في املشرق وبصيغة أخرى في املغرب. إضافة إلى ذلك، نجد من الضرورة استحداث

 بتسميات املعجمي الرصيد و إثراء العربي النحو ملقوالت حاسوبية قواعد ،وصياغة جديدة بقوالب العربي

 .الدقيقة املجاالت في استعمالها لتيسير قنيةالت للمستحدثات

التركيز على ربط اللغة العربية باللغات األخرى، مع الحفاظ على خصوصيتها، و تعزيز حضورها في جميع  

غوّي املرن، وليس تطويع 
ّ
امليادين، من خالل ربطها باملعارف العلمّية وجعلها تأخذ مكانتها في االستعمال الل

ا كانت املعارف للغة، كما  عملت بعض املجامع العربّية، أو صناعة مفردات لم تستعمل؛ فاملعارف تاريخيًّ

غة عن االستعمال والّتطّور من أبنائها إنّما 
ُّ
ذين يغلقون أبواب الل

ّ
تفرض مفرداتها ومضامينها الجديدة, وال

 يحاولون خنقها ومنع الهواء والّتنّفس عنها بحّجة حمايتها.

 ذخائرنا ملحتويات شامل قمنة اإلرث الثقافي والحضاري للمجتمعات العربية، وتدوينرفع درجة االهتمام بر  

خبأة املعرفية
ُ
 وتسجيل رقميا، تدوينا الوطنية و بمحفظاتنا الفريدة بمتاحفنا و العتيقة بمكتباتنا امل

 .األجنبية اللغات إلى العربية الذخائر هذه ترجمة و البصرية و السمعية الوثائق

للغويين العرب و دور مجامع اللغة العربية النهوض بالدرس اللساني العربي من خالل االهتمام يجب على ا 

ق به من 
ّ
راثّية العربّية وهذا املوضوع وما يتعل

ُّ
غوّية الت

ُّ
أكثر بحوسبة اللغة و سد الفجوة بين الّدراسات الل

 مسائل وقضايا وإشكاالت.

 خاتمة:

أن  العربية تعيش فجوة رقمية  مع اللغات  الرقمي نجدها العصر على إثر التحوالت العميقة التي يفرض

العاملية األخرى سواء على مستوى معالجتها آليا باستخدام الحاسوب أو على مستوى تواجدها على 

االنترنيت، و ال بد من االعتراف بحاجتنا املاسة وامللحة لنهضة لغوية شاملة قادرة على تلبية مطالب 

 ومقتضيات العصر. 
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لسد كما أن قضية رقمنة املحتوي املعرفي العربي أمر حتمي في ظل الضرورات اإلنسانية والحضارية الكونية 

فيه أن عدم وجود محرك بحث عربي  كال شومما  التواصلية بين ثقافتنا العربية والثقافات األخرى. الفجوة

ستخدم العربي في الحصول على اإلنترنيت، كما يحد من فرص امل وجدوى استخدامفعال يقلل من فاعلية 

، بل أصبحت صناعة استثمارية. 
ً
 أو معرفيا

ً
 بحثيا

ً
 املعلومات املطلوبة، و لذلك فمحركات البحث لم تعد ترفا

التكنولوجي الكبير واستخدام الحواسيب على نطاق واسع وفي مختلف مجاالت الحياة، وما  ومع التطور 

واالتصاالت، غدت الحاجة ماسة إلى املعالجة اآللية للغات  ترتب على ذلك من ثورة في مجال املعلومات

الطبيعية من أجل تنظيم هذا الفيض املعلوماتي الهائل وتحقيق أكبر استفادة منه في أقل وقت وجهد وكلفة. 

للغات  واآلالت املعالجةاللغات الطبيعية مهمة صعبة بالنسبة للحواسيب  والغموض فيإال أنفك اللبس 

عن السياق الذي وردت فيه.  والجمل والنصوص بعيدانه ليس من السهل فهم معاني الكلمات الطبيعية، أل 

لذلك يجب تطوير تقنيات إزالة الغموض ألنه ضروري للغاية فهو يحيل إلى تطوير تطبيقات أخرى وليدة 

وكذلك ئلة األس واإلجابة على والتلخيص اآلليمن املعالجة اآللية للغات الطبيعية مثل الترجمة اآللية 

 املعلومات. استخالص

و بما أن اللغة أداة للتواصل بين متكلميها وجسر للتفاعل بينهم، تقوى بقوتهم و تنكص بنكوصهم، باعتبارها 

واقعة اجتماعية خاضعة لطبيعة التنشئة االجتماعية و رهاناتها التواصلية،إذ ال معرفة وال تواصل وال تأثير 

في التاريخ لتقف بشموخ أمام العصر بكل إرهاصاته. و عليه فإن النهوض بدون لغة قومية ضاربة بجذرها 

غتهم، والثقة بأهليتها، واالعتزاز بها، والِحرص 
ُ
 باإليمان بل

َّ
باللغة العربية مسؤولية أبنائها ، و ال يتم ذلك إال

 على إحيائها في مختلف املجاالت.

 قائمة املصادر و املراجع: 

  ملعالجة اآللية للغة العربية، جهود و تحدياتا)  2009 ( التميمي شاكر  

  اللغة العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية، املؤسسة العربية )2000(املوس ى نهاد ،

 .1للدراسات والنشر، ط. 

 دة ،اللسانيات الحاسوبية مفهومها و تطوراتها ومجاالت تطبيقاتها، )استشراف آفاق جدي)(1999) اليوبي بلقاس

 12.لخدمة اللغة العربية وثقافتها(، مجلة مكناسة، العدد 

 2،ع4، نماذج تقييس اللغات الطبيعية، مجلة العلوم التربوية والنفسية، مج)2003(بنعيس ى أزغبوش. 

 ا ، جامعة اإلمارات ) 2002 (محمد حناش ، اللغة العربية و الحاسوب، مقاربة في محاكاة الدماغ العربي لغويًّ

 تحدة، أكتوبر.العربية امل
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 فهم الحاسوب للجمل العربية", املؤتمر الوطني األول للحاسبات، العراق.)1992 (عبد الستار سعد" ، 

 الكويت.184، العرب وعصر املعلومات، سلسلة عالم املعرفة العدد، ) (1994) علي نبيل ، 

 اللغة العربية والحاسوب، ط، تعريب.)1998 (علي نبيل ، 

 لثقافة العربية وعصر املعلومات.، ا (2001) على نبيل 

 حاسوبية   مقاربة لسانية -، توليد األسماء من الجذور الثالثية الصحيحة في اللغة العربية ) 2008(مهديوي  عمر

 عين الشق،  الدار البيضاء -الجزء األول، جامعة الحسن الثاني  -

 Tellier, I. Introduction au TALN et à l’ingénierie linguistique, Université de Lille3. 
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 )املفاهيم واألبعاد(خصوصية املصطلح القانوني في قواعد اللغة العربية 

The specificity of the legal term in Arabic langue (Concepts and Dimensions( 

 د. كركوري مباركة حنان

Dr. Karkouri Mebarka Hanane 

 بن يوسف بن خدة )الجزائر(  -1-جامعة الجزائر  -كلية الحقوق أستاذ مساعد قسم "ب"، 

Professeur classe "B", Faculty of Law, Algiers University -1- Ben youcef ben Khadda )Algeria  (  

 

 امللخص:

ويتجلى ذلك خصوصية املصطلح القانوني في قواعد اللغة العربية البحثية موضوع تعالج هذه الورقة 

ل التركيز على املفاهيم؛ وذلك عن طريق تحديد اإلطار املفاهيمي للمصطلح في اللغة القانونية من خال

ثم بيان الخصائص التي تتميز بها اللغة القانونية بتعريفه وكذا تبيان مدى ارتباطه بقواعد اللغة العربية 

د العالقة التكاملية التي تربط أبعا املرتبطة باإلبداع اللغوي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى التركيز على

يعيش في ظل ، هذه األخيرة التي تغير دورها في عالم بين النص الوارد في اللغة القانونية وقواعد اللغة العربية

مجتمع املعلوماتية الذي تعلب فيه الثنائية املتمثلة في تكنولوجيا معلومات واالتصال دورا مهما في عمليات 

 تمع املعرفي، والسبب الرئيس ي في ذلك يعود بالدرجة األولى إلى ثورة املعرفة الرقميةاإلنتاج الحديث في املج

التي نتج عنها مجتمع معرفي ورقمي بامتياز؛ مبني على مجموعة من التوجهات الفكرية، التي لم تعهدها 

اللغة العربية وهو ما شكل تحديا الستمرارية اللغات املتخصصة املتمثلة في  املجتمعات اإلنسانية من قبل

والقانونية على حد السواء، فكان لزاما علينا أن نسلط الضوء على أهم التحديات التي تواجه اللغات 

 . في ظل عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -العربية والقانونية-املتخصصة 

 الكلمات املفتاحية:

 د؛ التحديات؛ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.املصطلح؛ اللغة القانونية؛ اللغة العربية؛ املفهوم؛ األبعا 

Abstract: 

This research paper deals with the issue of the specificity of the legal term in Arabic 

grammar, and this is evidenced by focusing on the concepts; This is done by defining the 

conceptual framework of the term in the legal language by defining it, as well as showing the 

extent of its connection with the rules of the Arabic language, and then stating the 

characteristics that characterize the legal language associated with this linguistic creativity on 

the one hand, On the other hand, the focus is on the dimensions of the integrative relationship 

that links the text contained in the legal language and the rules of the Arabic language, the 

latter of which has changed its role in a world that lives in the shadow of the information 
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society, in which the duality of information and communication technology plays an 

important role in modern production processes in the knowledge society, The main reason for 

this is due primarily to the digital knowledge revolution, which resulted in a knowledge and 

digital society par excellence. It is based on a set of intellectual trends, which human societies 

have not experienced before, which posed a challenge to the continuity of specialized 

languages represented in Arabic and legal alike. It was necessary for us to shed light on the 

most important challenges facing specialized languages - Arabic and legal - in light of the age 

Information and Communication Technology.  

Key words: Term; legal language; Arabic; concept; dimensions; challenges; Information and 

Communication Technology. 

 

 مقدمة:

إن الفكر االبستيمولوجي يقوم على مبدأ تكامل العلوم وتداخلها، وهو األمر الذي كشف عنه الكثير 

ودراساتهم، ورغم أن لكل لغة من العلماء وأقروه بصريح العبارة، وأثبته الباحثين واملتخصصين في أبحاثهم 

أو علم مميزات خاصة به إال أن هناك قواسم مشتركة في املرجعيات واملفاهيم واملصطلحات، فأصبحت 

وفي هذا الصدد يقول "ابن حزم" عن   عالقات متبادلة وترابط يشد كل اللغات بعضها إلى بعض،هناك 

إلى بعض"، ذلك أن التداخل والتكامل بين العلوم "العلوم كلها بعضها متعلق ببعض، ومحتاج بعضها 

 اللغات هو القانون الذي تقوم عليه مختلف العلوم.

حيث لم يكن املجال القانوني بعيدا عن هذا التداخل والتكامل بين مختلف اللغات املتخصصة 

ي اللغة والعلوم واملعارف، األمر الذي استدعى ظهور دراسات مشتركة في مجال القانون والقواعد العامة ف

العربية، ذلك أن العالقة بينهما عالقة تكاملية جدلية؛ فباإلضافة إلى أنهما ظاهرتان اجتماعيتان يتطوران 

معا، فإن كل واحد منهما يؤثر في اآلخر، فاللغة هي وعاء لكل للعلوم، ومن لم يكن ملما بها، لم يكن على دراية 

إلى عقل آخر ، و هي أداة التعبير عنها، والقانون باعتباره  بالعلوم، وهي الحاملة لألفكار القانونية  من عقل

مجموعة من القواعد التشريعية  امللزمة التي تنظم سلوك األفراد ، يصاغ باللغة ويستمد خصائصه من 

اإلبداع اللغوي، ويخاطب أفراد املجتمع بلغتهم، فهو خطاب لغوي تكليفي، محمول باللغة نحو املكلف به، 

 .لتعمق في اللغةيحتاج لفهمه ا

عليها خصوصية املصطلحات القانونية في تقوم وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان األسس التي 

قواعد اللغة العربية، باعتبار أن هذه األخيرة تعتبر وعاء ملختلف األفكار، وأداة للتعبير عنها؛ ذلك أن اإلطار 

قانونية إنما يتم التعبيُر عنه من خالل اللغة العربية املفاهيمي للنصوص القانونية والتشريعية واآلراء ال

 ومباني، أو تحليالت وتأويالت ملضمون النص التشريعي،
ً
 ومعاني أم جمال

ً
وملا كان فهُم  سواء كانت ألفاظا

 بمعانيه، وتحديُد مقاصده وغاياته، واستنباط أهم الخصائص التي يتميز بها، ال يكون 
ُ
التشريع واإلحاطة
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لغـة فحسب، بل بإتقانهـا وتحديد العالقة التكاملية بين اللغة القانونية والعربية باعتبار أن لغة بمعرفـة ال

القانون تتمثل في قواعَد مسكوبٍة في قوالَب لغوية ومبادئ موضوعية محددة في إطار لغوي، وعليه فإن 

غة ضروري، وأمٌر 
ّ
حتمي كذلك، وأن رجل القانون  إتقان املشرعين واملشتغلين في عالم القانون بصفة عامة لل

 
ً
  .ال يمكن أن ينهض بمسؤولياته إن لم يكن متقنا للقواعد األساسية للغة العربية أيضا

فقد كان للغِة العربية شأُنها الكبير في مسيرة الحضارات بما لها من خصائِص العراقة في تكوينها، 

هي خصائص جعلها تتشرف بنزول القرآن وسالمة أصولها، وغزارة مفرداتها، وانفتاحها على التطور، و 

 من الهداية والبالغة، وقيم الحق والخير، حتى أن تواصـل تطورهـا يفصـح عن نهضـة 
ً
 خالدة

ً
الكريم معجزة

 أساس وحدة األمة في الفكر والتشريع وَمصدر الهداية لوحدتها 
ُ
األمة، ويبشر بأن تكون اللغة العربيـة

تحديات في زمن انتشرت فيه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيث تم الكبرى، لذلك واجهت لعديد من ال

التركيز على أهميتها ودورها بالغ األهمية في كافة املجاالت كالتربية والتعليم، أو في اإلعالم، أو الفقه، أو 

القانون الذي يشمل التشريع والقضاء على وجه الخصوص، فاللغة املتخصصة سواء كانت القواعد 

لقة باللغة العربية أو اللغة القانونية هي بمثابة الجسُر الذي نعبر بواسطته إلى حضارة األمم، وتراثها املتع

 .املعرفي، والثقافي، والتشريعي

ومن هنا كان إتقاُن اللغة العربية بالنسبة لرجل القانون مهما كان تخصصه أو مجال عمله يعد من 

في من يمارس القضاء والتشريع أو تدريس القانون أو البحث فيه، أهم املهارات األساسية املطلوَب توفُرها 

ولعل لغتنا العربية من أقوى اللغــات في التعبيــر واإلقنـاع، فإن تحقيق هذا الهدف ال يكون إال باستعمال 

 مستوى اللغة وقوتها، وعليه فإن اإلشكالية املطروحة في هذه الورقة البحثية هي:

صطلح الوارد في اللغة القانونية؟ وما هي األبعاد التي ترتكز عليها العالقة التي فيما تتمثل خصوصية امل

 ؟تربط بين اللغة القانونية وقواعد اللغة العربية

املنهج الوصفي التحليلي من خالل  اعتمادلإلجابة على اإلشكالية املطروحة في هذه الورقة البحثية تم 

شريعية واآلراء الفقهية وبيان املعطيات املتعلقة بتحديد وصف وتحليل مختلف النصوص القانونية والت

اإلطار املفاهيمي للمصطلح في اللغة القانونية بتعريفها وتبيان أنواعها وكذا تبيان مدى ارتباطها بقواعد 

ا هذ )ثانيا(ثم بيان الخصائص التي تتميز بها اللغة القانونية املرتبطة باإلبداع اللغوي  )أوال(اللغة العربية 

أبعاد العالقة التكاملية التي تربط بين النص الوارد في اللغة  من ناحية، ومن ناحية أخرى التركيز على

-ثم التركيز على أهم التحديات التي تواجه اللغات املتخصصة ، القانونية وقواعد اللغة العربية )ثالثا(

، وسيتم التفصيل في هذه املسائل )رابعا(في ظل عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   -العربية والقانونية

 تباعا في املطالب املوالية: 

 أوال: اإلطار املفاهيمي للمصطلح في اللغة القانونية: تعريفه ومدى ارتباطه بقواعد اللغة العربية

إن وجود القانون أمر حتمي وضروري ال يختلف فيه اثنان، ألن وجوده أمر يتناسب إلى حد كبير مع 

بشر في إدارة وتنظيم حياتهم، وقبل تطرقنا إلى تحديد مفهوم لغة القانون البد لنا من أن نقوم سلوكيات ال

 بتعريف مصطلح القانون أوال في املعنى اللغوي ثم االصطالحي؛
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 بأنه: تعتبر كلمة القانون من أصل يوناني، تم تعريبها لفظا للكلمة اليونانية 
ً
فمن الناحية اللغوية

"Kanonستقيمة"" والتي تعن
ُ
(، وقد أصبحت تعني في 13ص ، 1998جعفور، سعيد محمد) ي "العصا امل

 (.09ص ،1982سعود، أبو رمضان) قواميس اللغة العربية "مقياس كل ش يء"

 إذ يقصد العلوم، مختلف في فهي كلمة ذات مفهوم عام  "قانون"  فلكلمة االصطالحية، الناحية من أٌما

رابط الصلة بها
ً
 الظاهرة أوجه أو بين مختلف الظواهر بين فيما واملنتظم  والثابت  واألساس ي العميق، أو الت

االقتصاد، هذا فيما يتعلق  في علم قانون العرض والطلب أو  الطبيعة، علم في الجاذبية الواحدة، كقانون 

خرى تهدف لها استعماالت أ  باالستعماالت العامة لكلمة القانون، أما في الدراسات القانون فكلمة "قانون"

مة ووظيفتها غايتها إلى تحديد
ً
 والعالقات األسرية في الروابط  االجتماعية املتمثلة للروابط وحاكمة كمنظ

 عاٌمة، بصفة القواعد القانونية على مجموعة كلمة "القانون" للداللة تستعمل والسياسية، فقد املالية

 إذا عما مكان وزمان معين، وذلك  بغض النظر وفي مجتمع معين في األفراد عالقات تنظم التي القواعد تلك

 غير أو مكتوبة القواعد كانت تلك وسواء تشريعية، هيئة أو  العرف أو مصدر هذا القانون هو الٌدين كان

 مكتوبة؛ 

، ويعني "Droid positive"إذن فكلمة "القانون" من الناحية االصطالحية تعبر عن القانون الوضعي 

تحديد الصفة االيجابية للقواعد القانونية املطبقة، وقد يتم توظيفها أيضا هذا املصلح على وجه ال

لتصنيف التشريع الذي يعد من بين اختصاصات السلطة التشريعية التي تقترح القوانين وتصادق عليها 

؛ (15، ص 1998جعفور،  سعيد محمد)وتسنها بهدف تنظيم مجال معين من املجاالت داخل املجتمع 

 دني، والقانون التجاري، وقانون العمل، وقانون العقوبات وغيرها من القوانين... الخ.كالقانون امل

بوكيه كلود" يعرف  -Bocquet Claude وبالرجوع إلى التعريفات الفقهية لكلمة "القانون" نجد الفقيه "

يعرف ب "القانون القانون بأنه "ظاهرة تدفع باملجتمع إلى وضع قواعد تنظم العالقات بين األفراد  وهذا ما 

الخاص"، وكذا سّن قواعد أخرى تحكم العالقات بين األفراد والدولة يطلق عليها "القانون العام"، بحيث 

 يتم تكليف أشخاص من املجتمع ذاته بتنفيذ العقوبات املنصوص عليها".

"Le droit est d’abord un phénomène : celui qui veut que chaque collectivité humaine 

secrète nécessairement un ensemble de règles de vie sociale régissant les rapports des 

individus entre eux (droit privé) et des rapports de chaque individu avec la collectivité (droit 

public), dont la sanction est assurée par cette collectivité elle-même" (Bocquet Claude, 2008, 

p 7). 

اللغة وبعد تحديدنا للقانون بصفة عامة ننتقل اآلن إلى تحديد املقصود بلغة القانون، حيث تعتبر 

القانونية هي لغة التخصص أو اللغة الخاصة  أو اللغة املتخصصة، التي تتميز بمصطلحاتها ومعانيها 

لقانونية هي اللغة التي فاللغة ا   "langue special"وقد أطلق عليها  الفقيه "دي سوسير" مصطلح الدقيقة،

يصوغ بها املشرع مجموعة القواعد القانونية، وهي التي تصدر بها أيضا مختلف األحكام القضائية، وتفسر 

بأن القانون يمتلك  "Claude-Gémar Jean -كما أكد الفقيه "جيمار جين كلود بها  مجمل القواعد القانونية،
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 وأسلوب، يميزها عن غيرها من لغات التخصص األخرى  لغة متخصصة، تتوفر على مفردات ونحو وداللة

(Gémar Jean-Claude, 1995   p 90). 

أيضا بأنها   "Jenifer Draskaw-و"جينفر دراسكاو "Herbert Bicht -"هيربرت بيشتكما عرفها الفقيهين 

"ضرب مقنن ومنمط من ضروب اللغة يستعمل ألغراض خاصة وفي سياق حقيقي، أي يوظف إليصال 

لومات ذات طابع تخصص ي بهدف نشر املعرفة بين املهتمين بالحقل، وتلقينهم أصوله، وذلك بأكثر السبل مع

، 2000هيربرت بيشت، جينفر دراسكاك"، ترجمة محمد محمد حلمي خليل، ) إيجازا ودقة ووضوحا"

  .(15ص

يف اللغة، واعتبر اللغة في حين أن الفقيه "جيرار كورني" عرف اللغة القانونية باالستناد على مبدأ تصن 

وصنفها إلى اللغة التشريعية، واللغة القضائية،   القانونية بأنها "لغة االختصاص داخل اللغة املشتركة"،

، كما اعتبرها لغة غير مستقلة عن Cornu Gérard, 2005 , p 1) ولغة العقود واالتفاقيات، ولغة العرف )

معارف في املجال القانوني، مثلها مثل لغات التخصص األخرى،  اللغة العامة املشتركة، وإنما هي لغة تقدم

  وتتكون من عناصر يفهمها  العامة، وعناصر ال تفهمها إال مجموعة معينة.

لغة ذات ومن خالل التعريفات الفقهية املقدمة لتوضيح معنى اللغة القانونية؛ نتوصل إلى القول بأنها  

بها املميز الذي يدل على مفاهيمها ومعانيها، ويرسم حدودها طابع معرفي وعلمي في آن واحد، لها خطا

الفاصلة بينها وبين بقية الفروع ذات الطابع العلمي واالجتماعي واإلنساني، كما أن للغة القانونية معنى 

 يوضح موضوعها املحدد ومجاالتها التطبيقية، وكذا مصطلحاتها الخاصة.

هي عبارة عن "لغة تخصصية"، تتضمن العديد من املصطلحات ونتوصل إلى القول بان اللغة القانونية  

الدراسة بـأنها  وقد اصطلح على تسميتها حديثا باللسانيات القانونية، التي تعرف التي تعد عصب هذه اللغة،

للغة القانون وقانون  اللسانية للغة القانون من خالل قانون اللغة ذاته؛ فهي تجمع بين الدراسة اللسانية 

أنه يندرج تحت مصطلح لغة القانون أنواع مختلفة من أساليب الكتابة اللغوية والجدير بالذكر  اللغة،

 واللغة القانونية األكاديمية حيث تنقسم لغة القانون إلى ثالث لغات أساسية؛ لغة التشريع ولغة القضاء

غيرها وسنورد هذه  إضافة إلى مجموعة من اللغات الفرعية ، ولكل لغة من هذه اللغات سمة تميزها عن

 األنواع فيما يلي بيانه؛ 

تتكون لغة التشريع من الوثائق القانونية النمطية كالجريدة الرسمية للجمهورية  لغة التشريع: -1

املوقع الرسمي للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية ) الجزائرية الديموقراطية الشعبية

، والقوانين الصادرة من طرف البرملان بغرفتيه املجلس (www.joradp.dz  ،11/06/2021 -الشعبية

الشعبي الوطني ومجلس األمة حيث يتمثل في السلطة التشريعية، إضافة إلى الوثائق الدستورية والعقود، 

واالتفاقيات التي تبرمها الدولة مع غيرها من الدول وقد تكون اتفاقيات ذات طابع ثنائي أو متعدد، إضافة 

 ملعاهدات الدولة وغيرها.إلى ا

فاللغة هي وسيلة للتعبير عن آراء املشرع الجزائري، وهذه اآلراء تظهُر بصفة جلية من خالل مفردات 

فسيِر 
َ
اللغة وتعابيرها، إذ إن أول ما يجب أن يتبادر للذهن عند محاولة فهم النص التشريعي والقانوني وت
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ثم االصطالحي أللفاظ النص وكذا مختلف عباراته؛ أي املعنى  معانيه وتأويالته، الوقوف على املعنى اللغوي 

الذي تؤديه مباشرة ألفاظ اللغة وتعابيُرها سواء كانت هذه املعاني حقيقية أم مجازية فعندما ينص قانون 

)قانون العمل على سبيل املثال في بعض أحكامه على أنه "يجوز للعامل إثباُت حقوقه بجميع طرق اإلثبات" 

، فإن املعنى املباشَر املذكور في هذا النص يفيد ( 1990أفريل 25، 90/11العمل الجماعية رقم عالقات 

ويكرس بصفة صريحة ملبدأ "حريِة اإلثبات بكافة طرق اإلثبات"، وبمفهوم املخالفة ال يحتمل النصُّ أي 

 وسائل إثبات العامل لحقوقه. تفسير أو تأويل آخر ما عدا النص على

أن الهدف الرئيس ي من اللغة التشريعية هو تحديد مجموعة الحقوق والحريات ويجدر القول ب

األساسية لألفراد، وكذا تحديد مختلف االلتزامات أو املحظورات والعقوبات املقررة في حالة املخالفات، 

ومنه فإن الصياغة هذه يجب أن تتسم  ،إضافة إلى تخويل الصالحيات واالمتيازات وتقلد مختلف املناصب

 باملعنى الذي 
ً
لحق غموضا

ُ
 من املحسنات واألساليب البالغية، إذ أنها ت

ً
بالسهولة والبساطة، وأن تخلو أيضا

 في لغة األدب، لكنه من املحرمات أو املمنوعات في اللغة القانونية.
ً
 قد يكون مطلوبا

 يدعو ال القانونية بحيثإذن فأسلوب لغة التشريع هو األسلوب الذي تصاغ به مختلف النصوص 

الفقيه "جيمار مجاال إلى الخلط أو عدم التمييز بينه وبين األساليب القانونية األخرى، وهو األمر الذي أكده  

بصفة قطعية، حيث قال بصريح العبارة بأن "أسلوب القانون ذو طابع  "Claude-Gémar Jean -جين كلود

ين األسلوب املستعمل في األحكام خاص يميزه عن غيره من األساليب، بحيث يستحيل الخلط بينه وب

 والعقود".

"Le style d’une loi est inimitable et ne peut être confondu avec celui d’un jugement ou d’un 

" acte)Gémar Jean Claude, 2005, p 20(. 

قة، ويقول الفقيه "الدكتور عبد الرزاق السنهوري" بأنه "يجب أن تكون لغة التقنين واضحة ودقي

،"
ً
، كما أن اللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهما

ً
ويستفاد من هذه  فاللغة املعقدة تجعل القانون مغلقا

العبارة بأن تشريع وصياغة النصوص القانونية بمختلف أنواعها البد وان يكون بلغة عربية سليمة، حتى 

حو والصرف وهو ما يتوقف عليه يتم تفسير هذه القوانين من خالل الفهم اللغوي العلمي لقواعد الن

التطبيق العادل ملضمون هذه القوانين، حيث أن كثرة تفسير وتأويل النصوص القانونية  ينعكس بدوره 

بصفة سلبية على عمل مختلف الهيئات واملؤسسات القضائية وعلى "لغة القضاء" ألنه يعتبر إخالل بأهم 

ملتمثل في "تطبيق قوانين الدولة ضمن مفهوم العدالة مبدأ من مبادئها وبركن أساس ي من أركان عملها وا

 االجتماعية".

تشمل لغة القضاء جميع األحكام القضائية الصادرة عن املحاكم االبتدائية، لغة القضاء:  -2

والقرارات الصادرة عن املجالس القضائية واملحكمة العليا في هرم القضاء العادي، إضافة إلى جميع األحكام 

املتضمن قانون  08/09القانون رقم ) املحاكم اإلدارية ومجلس الدولة في سلم القضاء اإلداري الصادرة عن 

، حيث توجد هناك صيغ خاصة في إعداد األحكام القضائية (2008فيفري  25اإلجراءات املدنية واإلدارية، 
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ض أمام القاض ي تعرف "بمنطوق الحكم" حيث يتضمن هذا األخير أدق التفاصيل املتعلقة بالنزاع املعرو 

 إضافة إلى األسباب ونوع العقوبة مع بيان السند القانوني لها.

والجدير بالذكر أن القاض ي الذي عرض عليه النزاع يحتاج إلى اللغة العربية في تفسير كافة النصوص 

القانونية إضافة إلى تفسير نصوص املرافعات، فعند الحديث عن العمل القضائي تعرف هذه اللغة بأنها 

"لسان النص القانوني"  فمن خاللها يفهم القاض ي واملحامي املفاهيم التشريعية واآلراء القانونية و يتم 

 ومعاني
ً
 ومعاني أو جمال

ً
فهُم التشريع القانوني ، إذ أن التعبيُر عنها عن طريق اللغة سواء كانت ألفاظا

 بمعانيه، وتحديُد مقاصده وغاياته ال يتوقف على معرفة 
ُ
اللغـة فقط وإنما يمتد إلى إتقان أحكامها واإلحاطة

وقواعدها ألن التشريع يتمثل في نصوص قانونية رصينة مصنفة في قوالَب لغويٍة، وعليه فان إتقان القاض ي 

غة أمٌر حتمي ال غنى عنه.
ّ
 واملحامي ورجل القانون بصفة عامة لل

الحقيقة نفسها، ألن الحقيقة في  وعليه فإن العناية باللغة في األحكام القضائية تغدو مهمة أهمية

ر عنها من خالل اللغة، إذ تأتي األحكام القضائية مفسرة للنصوص القانونية بمناسبة  األحكام القضائية ُيعبَّ

تطبيقها على الوقائع املعروضة على القاض ي، بل إن املنطق يشكل في معظم األحيان وسيلة إقناع واقتناع في 

على هذا املنطق إذا لم تكن وسيلته اللغة السليمة فإنه لن يؤدي مهمته مضمون الحكم القضائي نفسه، 

فبقدر معرفة القاض ي لقواعد وأسس اللغة العربية تظهر قدرتـه على فهــم النصـوص القانونية أكمل وجه، 

 .(47ص ،1997 مراد، إبراهيم) والتشريعية، فضال عن إدراِك مختلف تأويالتها ومعانيهـا الظاهرة والباطنة

لذلك البد من القاض ي أن يملك القدُر الالزم من املعرفة بقواعد اللغة العربية بغية فهم النصوص 

 يمكنه من معرفة املراِد منها حتى بأول هذه النصوص تأويالت متعددة أو 
ً
 سليما

ً
القانونية والتشريعية فهما

ما تكون النص صيغة القانوني مخالفة للمعنى األصلي للنص القانوني والتشريعي، وهذا يحصل عادة عند

ضعيفة، أو أن القاض ي ليس له اإلدراك الكامل بقواعد وأسس اللغة العربية، لذلك  يجب عليه أن يدرك 

أن اللفظ العربي من حيث داللته على املعني قد يكون داال عليه بعبارته أو بإشارته، وقد يكون النص 

 أو حاالٍت أخرى هي من باب أولى، التشريعي واضَح الداللة بشأن حالة أو حاالت مع
ً
ينة، ولكنه ال يشمل حالة

 ألن يكون 
ً
إال إن العلة في هذه الحالة أو الحاالت األخرى واضحة، وقد يكون عكس ما يقض ي به النص صالحا

 في مسألة هي عكس الحالة التي يحكمها النص، وهو ما يعرف بمفهوم املخالفة وهكذا.
ً
 حكما

صياغة لغة القضاء تستند بالدرجة األولى على مبدأ "اإلقناع واالقتناع في  وبناء على ما سبق، فإن

صياغة األحكام والقرارات القضائية"، ألن هذا املبدأ هو الذي يضفي املصداقية الحقيقية في منطوق حكم 

واألصح في األحكــام  والقرارات القضائيــة، الن هـذه املصداقية تقــوم بشكــل أسـاس ي على توظيف األسلـم 

الصياغة التي تعكس بصورة واضحة ما توصل إليه قاض ي املوضوع من قناعـة، وهذه تنبع من إتقاُن اللغة 

العربية التي تعتبر من بين أهم املهارات األساسية املطلوَب توفُرها في عمليـة تسبيب األحكام والقرارات 

إال باالستعمال الجيد للغة، وبمفهوم املخالفة فإن القضائية وتعليِلها فهي تهدف إلى اإلقناع الذي ال يتحقق 

عدم إتقان القاض ي للغة القضاء ينتج عنه عدم الرضا بالحكم الصادر من طرفه مما يؤدي إلى استئنافه 

 من طرف املحكوم عليه أو نقضه من املحكمة األعلى منه.
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اديمية كافة املجالت البحثية يندرج تحت نوع اللغة القانونية األك اللغة القانونية األكاديمية:  -3

األكاديمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي؛ سواء كانت جامعات أو مراكز جامعية أو ملحقات، أو 

معاهد، أو مدارس وطنية وعليا ذات الصلة بفروع القانون، ومن أهم املواقع العلمية للمجالت البحثية ذات 

"، الذي استحدثته وزارة التعليم ASJPطنية للمجالت العلمية "الصلة بفرع القانون نجد موقع البوابة الو 

العالي والبحث العلمي في الجزائر وهو يضم مئات املجالت البحثية في مختلف التخصصات وفي تخصص 

-"ASJPللبوابة الوطنية للمجالت العلمية "املوقع االلكتروني )القانون بجميع فروعه على وجه الخصوص 

www.asjp.cerist.dz ،10/06/2021) إضافة إلى املجالت البحثية األكاديمية /القانونية، توجد أيضا ،

املقررات الدراسية واملطبوعات واملحاضرات الجامعية املتخصصة في القانون إضافة إلى الكتب الخاصة 

 بالقانون بمختلف فروعه.

ذه األنواع األساسية الثالثة ، أنه باإلضافة إلى ه"Claude-Gémar Jean -ويرى الفقيه "جيمار جين كلود

من اللغة، توجد أنواع أخرى متمثلة في؛ لغة العقود واالتفاقيات واملعاهدات التي تبرمها الدولة مع دولة 

أخرى أو مجموعة من الدول بهدف تنظيم وتحديد االلتزامات أو املحظورات في مجال معية أو نطاق معين، 

القرارات اإلدارية والتوجيهات واللوائح واملناشير الصادرة من طرف واللغة اإلدارية واملتمثلة في النصوص و 

إدارة معينة واملوجهة إلى فئة محددة لألفراد، وتوجد أيضا لغة األعمال التجارية وتتمثل في مختلف العقود 

 p 344, 2005Gémar) التجارية املبرمة بين التجار واألعوان االقتصاديين فيما بينهم أو بينهم وبين األفراد

Jean Claude, .) 

 ثانيا: خصائص اللغة القانونية املرتبطة باإلبداع اللغوي 

تتميز لغة القانون بمجموعة من الخصائص تختص باإلبداع اللغوي وهو يميزها عن غيرها من اللغات 

 املتخصصة، حيث يمكننا إجمال أهم الخصائص التي تميز لغة القانون في النقاط املوالية:

ويتجلى ذلك  عموما بخاصية التطور، القانونية اللغة حيث تتمٌيز  متطورة ومستجدة: لغة القانون  -1

 روحا للقانون  فتعطي العصر، روح مع تتماش ى وعبارات قانونية جديدة لغوية عن طريق إدخال مفردات

 .القانونية وكذا مختلف التطورات األمور  يساير مستجدات تجعله جديدة

تعتبر ميزة التداخل بين لغة القانون واللغات األخرى  للغات األخرى:التداخل بين لغة القانون وا -2

من بين أهم مميزات اللغة القانونية باعتبارها مزيجا من اللغات فهي تقوم باستعارة مجموعة من األلفاظ 

والعبارات من عدة لغات، خاصة منها اللغة الالتينية، اللغة الفرنسية، وعلى وجه الخصوص من طرف 

الجزائري، حيث يعتبر بالصعوبة بما كان ترجمة هذه املصطلحات، وفي نفس السياق توجد مسالة املشرع 

فاملترادفات  املترادفات املتشكلة من كلمتين أو أكثر بحيث تجعل الكلمة أكثر تعقيدا وتحتمل أكثر من معنى،

 فهي التي  "Triplets/Doublets"مثل كلمتي: هي العبارات املتشكلة من كلمتين أو ثالث تحمل نفس املعنى

 .في املعنى خطابيا حشوا لها فتضيف تعقيدا أكثر اللغة تجعل

ترتبط خاصية أو ميزة وضوح ودقة اللغة القانونية باستعمال رجل  وضوح ودقة اللغة القانونية: -3

 -ن قاض ي أو محامي، موثق أو محضر قضائي، أو أستاذ أو  باحث مختص في القانو -القانون أيا كانت صفته؛ 
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اللغة القانونية ألسلوب الواضح والسلس الذي ال يشوبه أي غموض أو تأويل في النطق أو الكتابة، ذلك أن 

التي يستعملها رجل القانون إنما هي موجهة للعموم باعتبارها هي لغة اجتماعية تداولية يهدف رجل القانون 

 جازية.من ورائها إلى الحصول على نتائج قانونية، أو القيام بأفعال إن

فعلى سبيل املثال عند نطق القاض ي للحكم على املتهم املحكوم عليه فانه ينطق حكمة بلغة عربية 

املدة محددة باألشهر -فصيحة حيث يقول جملة واضحة ودقيقة أال وهي "حكمت املحكمة بالسجن ملدة... 

الوطنية للدولة وهي الدينار الغرامة املالية محددة القيمة وتدفع بالعملة -وبدفع غرامة... -أو السنوات

" وعليه فإن هذه الكلمات الواضحة والدقيقة يترتب عليها نتيجة أو أثر قانوني يتمثل في سجن  -الجزائري 

املحكوم عليه، وقيامه بدفع قيمة الغرامة املالية لصالح الخزينة العمومية للدولة، وهي محددة في هذا 

دف وضوحية ودقة اللغة القانونية إلى استحداث أفعال املنطوق هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد ته

إنجازية؛ كقول القاض ي مثال "بسم هللا الرحمن الرحيم الجلسة مفتوحة"، أو أقسم الشهود، فهي إذن عبارة 

عن تصرفات وأفعال إنجازيه ، تميزت اللغة القانونية فيها بالوجود املادي، املتمثل في األصوات، والوجود 

 . (393، ص 2005)جان جاك لوسركل، ترجمة محمد بدوي، املعنى املعبر عنه فعل النطق الالمادي، وهو

إن النصوص والقواعد القانونية تختلف باختالف األسلوب لغة القانون ذات طبيعة آمرة:  -4

املستعمل في التعبير عن فحوى هذا النص أو القاعدة؛ فقد يكون عقد ميالد أو معاهدة أو اتفاقية وكالة 

ر ذلك من الوثائق القانونية املتعددة واملختلفة حسب مجال تطبيقها، إال أن هذه النصوص والقواعد أو غي

لها طابع مشترك يتمثل في القاعدة اآلمرة التي يعتبر األصل العام فيها هو تحديد االلتزامات والواجبات على 

ب عن مخالفتهم لها تحقق جزاءات األفراد املكلفة فضال عن حظرهم في القيام ببعض التصرفات والتي يترت

قانونية محددة تطبق عليهم من طرف الدولة ممثلة في سلطتها العمومية، وهو األمر الذي أكده الفقيه 

بقوله أن "النص القانوني يحمل في طياته معايير أو قواعد  "Claude-Gémar Jean -"جيمار جين كلود

 Gémar) لفها إلى عقوبات من طرف السلطة العمومية"قانونية، أحكاما، وأوامر مجبرة قد تعرض من يخا

Claude, le site: http://www.tradulex.org/Actes1998/Gemar.pdf consulté, 04/06/2021-Jean). 

تتميز اللغة القانونية بأنها لغة إقناعية؛ يهدف فيها رجل القانون أيا  :اللغة القانونية لغة إقناع -5

بصحة الري أو الحكم أو أستاذ وباحث قانوني إلى إقناع الغير أو القارئ  كانت صفته قاٍض أم محامي أو

وبذلك فاللغة القانونية هي لغة تخاطب الوجدان كاللغة األدبية بهدف صحة ومنطقية الدفع املقدم، 

 اإلقناع.

" الذي صرح "أن Recharde Bousniir -وقد أقر ذلك صراحة القاض ي األمريكي "ريتشارد بوسنير

ت واالجتهادات القضائية هي بالغة محضة )في مفهومها اإلقناعي( بطريقة مشابهة جدا لألعمال املقاال 

األدبية"، ويوضح أيضا بأن محترفي القانون يقومون بمجهود من أجل الوصول إلى عامة الناس، من أجل 

ى عاشق، )مارتيال غريكو النييال، ترجمة مصطفإقناعهم مستعملين في ذلك شتى األساليب اللغوية 

www.proz.com/forum/arabic/208376، 03/06/2021) ، الكثير من القرارات القضائية ذلك أن

ولوائح وعرائض املحامين تكتب بطريقة بالغية أدبية جميلة من اجل أن تزيد قدرتها اإلقناعية السيما وأنها 



 لثانيالجزء ا                                                       تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

98 
 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

ممن يهمهم تحقيق  ال تكتب فقط ألطراف الدعوى وذوي االختصاص وإنما تكتب كذلك لعامة الناس

 العدالة والوصول إلى الحقيقة في األحكام القضائية.

تتميز اللغة القانونية عن غيرها من لغات التخصص بتعدد  تعدد معاني مصطلحات لغة القانون:  -6

معاني املصطلحات، ويقصد بذلك على وجه الخصوص هو املصطلح الذي تتغير دالالته في اللغة القانونية 

 اء االنتقال من فرع قانوني إلى آخر؛ فعلي سبيل املثال نجد مصطلح "خصم" الذي يعني فيالواحدة، وأثن

املتضمن القانون التجاري بأنه "عقد تلتزم بمقتضاه املؤسسة البنكية أن تدفع لحامل  59-75األمر رقم 

بها امللتزم األصلي"  األوراق التجارية أو السندات التي يحل أجل دفعها، على أن يلتزم برد قيمتها إذا لم يف

فيفري  09، 02-05املتضمن القانون التجاري املعدل واملتمم بموجب القانون رقم  59-75)األمر رقم 

، أما مصطلح "خصم " في القانون اإلداري فهي تعني "القطع"، فيقال الخصم من املرتب أي القطع (2005

املتضمن قانون اإلجراءات  08/09)القانون رقم  منه، وفي قانون املرافعات واإلجراءات املدنية واإلدارية

، يعني مصطلح خصم أيضا "أحد أطراف املرافعة أو النزاع" وهو مشتق (2008فيفري  25املدنية واإلدارية، 

من مصطلح "الخصومة"، والسبب الرئيس ي في تعدد معاني ومصطلحات اللغة القانونية يعود إلى امتياز 

 لى عدد هائل من املفردات واملعاني واأللفاظ.اللغة القانونية باحتوائها ع

اللغة القانونية بإنشاء الحقوق والواجبات تتسم اللغة القانونية لغة منشئة للحقوق والواجبات:  -7

بمجرد اعتماد القاعدة القانونية سواء في الدستور باعتباره أسمى وثيقة قانونية في الدولة هدفه األساس ي 

اسية لألفراد من خالل تبيان حقوقهم وواجباتهم في كافة املجاالت، أو بمجرد تكريس الحقوق والحريات األس

النطق بالحكم أو القرار القضائي الذي يهدف إلى إقرار حقوق األفراد وواجباتهم عن عرض النزاع أمام 

 الجهات القضائية املختصة في فصل النزاع، فهذا األمر يعني على وجه التحديد ي أن لغة القانون ليست

مجرد آلة للتواصل بين أفراد التخصص بل هي لغة تقوم بوظيفة أسمى وهي الكشف عن وجود الحقوق 

 .والواجبات  وحمايتها  وإقرارها بالنص القانوني

محمد )غالبا ما يحيل النص التشريعي والقانوني على العرف   ارتكاز اللغة القانونية على العرف: -8

، كما هو الشأن في القواعد املكملة التي غالبا ما تنتهي (https://fr.scribd.com  ،04/06/2021يوسف، 

والسبب الرئيس ي في ذلك هو اعتبار  اللغة  بالعبارة التالية "ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقض ي بخالف ذلك"، 

د بها ي مجتمع معين وفي فترة زمنية معينة، حيث القانونية من أكثر اللغات تأثرا بالتقاليد واألعراف التي يعت

يعد العرف من بين مصادر القانون. ومن بين األعراف التي رسخها القانون على سبيل املثال نجد كفالة حق 

 الدفاع أمام محكمة الجنايات حيث يجب أن يمثل املتهم مع املحامي.

قانونية بالعموم والتجريد ألنها لغة ملزمة تتسم اللغة ال اتسام اللغة القانونية بالعموم والتجريد: -9

للمخاطبين بها آمرة لهم مقترنة بجزاء، لكل من يخالفها أو يتجاهلها أولم ينفذها بدون أي استثناء، فهي لغة 

؛ ذلك أن الوظيفة األساسية (09ص  2006عبد الحق بلعابد، حكم وتشريع، كما أنها تعد لغة تقريرية )

البشري كما يشار إليه أيضا بأنها لغة تقنية بالنظر إلى املعجم القانوني الذي  للقانون هي تنظيم السلوك

https://fr.scribd.com/
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يمنحها خصوصيات تجعل منها لغة مستقلة وبالنظر إلى صعوبة فهم واستيعاب مختلف النصوص والوثائق 

 القانونية.

استخدام صيغة تتميز اللغة القانونية بثنائية املبني للمجهول واملبني للمعلوم في اللغة القانونية:  -10

فتتميز في هذه الحالة بالوضوح والدقة واالبتعاد عن األلفاظ الغامضة  املبني للمجهول للتركيز على الفعل،

املثيرة للبس وتستعمل الجمل الطويلة املركبة، خاصة منها الشرطية واالستثنائية التي يتوقف عليها إبرام 

من القانون املدني الجزائري  366نصت عليه املادة  التصرف القانوني أو سقوطه، ومثال ذلك الحكم الذي

بقولها "إذا وجد في قدر البيع نقص أو زيادة، فإن حق املشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد وحق 

القانون رقم ) البائع في تكملة الثمن يسقطان بالتقادم بعد مض ي سنة من وقت تسليم املبيع تسليما فعليا"

، وقد يتم استخدام صيغة ( 2005جوان  26تمم املتضمن القانون املدني الجزائري، املعدل وامل 05/10

املبني للمعلوم عند الوقوف على تحديد الفاعل والتركيز على تحديد الفعل الذي يصبح مباشرا كما يستعمل 

ظيره املبني التعبير املبني للمعلوم في نصوص اللغة الفرنسية باعتباره أسلوبا مباشرا وقصيرا في مقابل ن

 للمجهول.

ومن خالل ما سبق ذكره نتوصل للقول بان اللغة القانونية تتضمن مجموعة من املميزات التي تختص 

بها عن غيرها من اللغات املتخصصة، ذلك أن اللغة القانونية لغة تخصصية تختلف عن غيرها وتحتوي 

 فاهيم قانونية محددة.مجموعة من املصطلحات القانونية املميزة والتي تعكس مفردات وم

 ثالثا: أبعاد العالقة التكاملية بين نص اللغة القانونية وقواعد اللغة العربية 

إن فهم علم اللغة والتمكن من قواعده التي يرتكز عليها يعد من أهم العلوم والقواعد األساسية الالزمة 

ذ جامعي متخصص في القانون أو لنجاح  رجل القانون في عمله وأيا كانت صفته محامي أو قاض ي أو أستا

( ، ألن 17، ص 2007ميساء أحمد أبو شنب، ) باحث قانوني، فاللغة إذن تشكل فهم نصف العمل القانوني

التطبيق السليم لقواعد القانون ونصوصه وأحكامه فضال عن تفسيرها وفهم تأويالتها  ال يتم إال عن طريق 

املطلوب من سن النص وفرض قواعده، لذلك البد من وجود نصوص عربية واضحة ودقيقة تؤدي املعنى 

املشرع الجزائري أن يقوم باالهتمام الجيد بالصياغة السليمة للنصوص القانونية والتشريعية، هذه األخيرة 

هي التي تعد أساس القاعدة القانونية بحيث  تبث فيها الحياة أو الروح، وتخرجها إلى الوجود عن طريق 

 ات اللغة العربية السليمة.القاعدة القانونية ذ

التكاملية والوثيقة بين نص اللغة القانونية والقواعد الواردة في علوم اللغة  وعليه تتجلى أبعاد العالقة 

العربية في أنهما وجهان لعملة واحدة بحيث ال يمكن فرض وسن النص القانوني بدون االعتماد على قواعد 

القدماء: ال يحتاج إليها املفتي وحده، بل يحتاج إليها املفتي واملستفتي، اللغة العربية، فهذه األخيرة كما قال 

واملدعي واملدعى عليه، فتبديل حركة في حرف قد يبدل القضاء من حّقٍ إلى باطل، وبالعكس، فهناك فرق 

خذ بها ألنها لم بين قول القائل: أنا قاتل غالَمك، وبين القائل: أنا قاتل غالِمك؛ فاألول لم يفعل وبالتالي ال يؤا

 (.Cornu Gérard, 2000, p 21) تحدث، والثاني فعل الجرم، وبالتالي يؤاخذ عليه
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حيث يتجلى ارتباط قواعد اللغة العربية بنصوص القانون بصفة واضحة ذلك أنه ارتباط طبيعي؛ ألن 

سس وقواعد اللغة قواعد اللغة العربية ضرورية لكل عمل يهدف التعبير عن األفكار، فاملشرع يحتاج إلى أ

العربية من أجل صياغة القوانين، وتحتاج إليها أيضا املؤسسات القضائية فالقاض ي والنيابة العامة 

(، وهذا مؤداه 26، ص 1974حسن كيرة، تحتاجها في املرافعة وكتابة القرارات وتنفيذ األحكام القضائية )

ا كان ملما بقواعد لغته، عارفا بألفاظها، مقيدا أن رجل القانون ال يمكنه أن يقوم بأي عمل قانوني، إال إذ

 بمصطلحاتها التي تخرجها عن االستعمال العادي لها.

وقد تكون حاجة رجل القانون للغة املتينة والصحيحة أكبر وأهم باملقارنة مع اللغات املتخصصة 

مع غرضه، وإن كان قاضيا األخرى؛ فإذا كان مشرعا  يضع اللفظ أو الجملة للمعنى ويتوخى منهما أن يتطابقا 

عليه أن يدرك جيدا معنى اللفظ أو الجملة التي وضعها املشرع، على الوجه الذي أراده و قصده هذا األخير، 

وأن يصوغ حكمه في أسباب يتطلع لها الخصمان، فتكون له دراية تامة بأصول وقواعد اللغة العربية، حتى 

تعينه على الوقوف على أسرار كل لفظ عند نقاش يتمكن من فهم حجج الخصوم ودفاعهم كما أنها 

أحمد الخصوم أمامه وما يستدلون به في مرافعاتهم، وما يكتبونه في املذكرات والعرائض املقدمة إليه )

(،  وفي هذا الصدد أكد األستاذ "زكي عربي" على مجموعة من الضوابط التي يجب 62، ص 1994بلخيرية، 

األحكام منها الحس اللغوي، وحسن اختيار األلفاظ، والدقة واالبتعاد عن  أن يتقيد بها القاض ي في تحرير

(، ألن ضعف اللغة العربية وعدم تمكن رجل القانون األسس التي تقوم 182، ص 1990زكي عربي، الحشو )

 عليها يؤدي به بالضرورة  إلى الوقوع في سوء الصياغة القانونية.

ربية هو التجسيد الفعلي للعالقة التكاملية التي تربط بين كل من ويعد علم الداللة في قواعد اللغة الع 

اللغة العربية والقانون، ألن مدار الحكم في علم الداللة يقوم على الدالالت املختلفة لألقوال واألفعال، وما 

يضا، دام علم الداللة يقوم على معاني األلفاظ والجمل والسياقات، فإن العلوم القانونية تقوم على ذلك أ

 Reiss -لذلك تقترح األستاذة "رايس كاثرينمضافا إليها دالالت املواقف، واألحداث، والعالقات، واألفعال. 

Katharine أن يتم تحليل النص القانوني على ضوء العالقة بين الشكل واملضمون، باالعتماد على علم "

 .(Reiss Katharine, 2003, p 49) الداللة والنحو واألسلوب

ذا املنطلق فإننا نرى أن إتقان رجل القانون لقواعد اللغة العربية وأسسها ال يعد ضروري ومن ه

فحسب، بل أمر حتمي وإلزامي، الن قواعد اللغة هي وسيلة املشرع في التعبير عن إرادته في فرض النص 

ن مجال عمله القانوني، كما تعتبر أيضا أداة في يد القاض ي واملحامي ورجل القانون بصفة عامة أيا كا

وتخصصه القانوني من اجل أن  يقوم بعمله على الوجه الصحيح في تفسيره لروح النص القانوني، ذلك أن 

أول ما يتبادر إلى الذهن عند محاولة فهم النص القانوني  وتفسيره، هو املعنى الذي تؤديه ألفاظ اللغة 

 دوات استنباط املعنى من فحوى النص القانوني.وتراكيبها، فكما هو معلوم أن املعرفة اللغوية هي أحد أهم أ

فعلى سبيل املثال نجد أن نص املرافعة أو عريضة الدعوى املقدمة من طرف املحامي سواء أكانت 

مكتوبة أم منطوقة تحمل عدة دالالت وخصوصيات لسانية؛ فمن ناحية قد تكون هذه الدالالت 

وصفاتها، وما يعتريها من تغيير أو لبس، وداللة  والخصوصيات اللسانية صوتية كمعرفة مخارج الحروف،
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الصوت عند ارتفاعه، وعند انخفاضه، واالنحباس واالنطالقة، وعالمات الوقف و البطء، والتفخيم 

والترقيق، والنبر والتنغيم . ومن ناحية أخرى قد تكون الدالالت والخصوصيات اللسانية صرفية وتركيبية 

أهمية كبيرة وبالغة في حسم الدعوى في النزاع املعروض أمام قاض ي حيث تكون للكلمات والجمل هنا 

 املوضوع، حيث أن ذلك يتوقف على استعمال هذه الدالالت في مكانها املناسب.

والجدير بالذكر أن القواعد اللغوية للغة القانون هي ذات القواعد املنصوص عليها في قواعد اللغة 

ض الخصوصيات؛ بحيث تكون الجملة بسيطة وواضحة، خبرية ، طويلة، العربية، إال أنها تنفرد أحيانا ببع

يميزها التكرار في بعض األحيان، تستعمل الجمل غير الفعلية التي تبدأ بـعبارات الحيثيات واملقتضيات مثل 

"بمقتض ى،  بموجب، بناء على، حيث أن"، كما نجد أن الخطاب القانوني عادة ما يرتبط بمرجعية خطابية 

، تسمح له بتحقيق األفعال والتي تتجلى بصفة خاصة في املرافعات باملؤسسات القضائية، حيث واقعية

نجد أفعال االحترام كالعبارات التي تبتدئ بقول "سيدي الرئيس، السادة القضاة، السادة املحلفين"، إضافة 

نلتمس من سيادتكم إلى بعض أفعال االعتذار أو االلتماس من بينها "نلتمس من املحكمة، بعد إذنكم، 

املوقرة"، إضافة إلى هذه األنواع من األفعال نجد أيضا األفعال اإلنجازية واملتمثلة في "الجلسة مفتوحة، 

 حكمت املحكمة".

وبناء على ما سبق نتوصل إلى القول بأن اللغة القانونية هي لغة متخصصة، جعلت للصياغة القانونية 

ام والقرارات القضائية خصوصيات تميزها عن غيرها من اللغات الواردة في النصوص التشريعية واإلحك

املتخصصة األخرى والواردة في فروع العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلمية، ذلك أن اللغة القانونية 

توظف نوعا معينا من العالمات اللغوية والقواعد التركيبية ذات الطبيعة الخاصة، ألن االختصاص ال 

، ص 2016زكريا أرسالن، األلفاظ فقط ولكنه يمتد للقواعد والتراكيب وصياغة الجمل ) يتمثل في داللة

 . (106، ص 2008محمد بطاز،  ، و81

في ظل عصر تكنولوجيا املعلومات  -العربية والقانونية-التحديات التي تواجه اللغات املتخصصة رابعا: 

 واالتصاالت

لغة العربية أن العصر الرقمي والتحول الحاصل في ظل يرى العديد من الباحثين واملهتمين بتخصص ال

انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه اللغات وعلى وجه الخصوص 

اللغة العربية التي تستنبط منها املصطلحات ذات اللغة القانونية، وفي هذا الصدد يرى األستاذ "محمد 

 يواجه الشعوب صالح سالم" بأن الخ
ً
 تنمويا

ً
يار التكنولوجي لم يصبح رفاهية أو كمالية بل أصبح تحديا

بالدول النامية ويجعلها أن تتوغل في حقل تكنولوجيا املعلومات حتى تواكب وتصمد أمام الثورة الجديدة، 

خذ فالعصر الرقمي جعل بعض اللغات تسيطر على الساحة العاملية في كافة املجالت، حيث أصبحت تأ

 .(150، ص 2002)محمد صالح سالم، مكان اللغات األخرى 

ونجد األستاذ "جرير محمد" أيضا قد صرح بقوله فيما يتعلق بانتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصال  

بان "العوملة السائدة أصبحت تفض ي بسيادة لغة من لغات هذه الدول املهيمنة في العالقات التجارية 

تبع ذلك من سيادة ثقافتها وقيمها الخاصة، أن معنى ذلك هو تهميش اللغات واالقتصادية، وما يست
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، ويؤكد حال اللغة العربية اليوم ما خلص إليه (21، ص 2015)جرير محمد، والثقافات القومية" 

استعمالها في كافة املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فنجد كثير من الفعاليات الدولية 

واملؤتمرات والندوات التي تعقد في دول عربية وتكون اللغة األساسية لذلك املؤتمر أو املنتدى  كاملنتديات

لغة أخري غير العربية، والجدير بالذكر أن الكثير من السياسيين واإلعالميين وعلماء االقتصاد والذين 

 عربية عندما يشاركون في فعالية دولية تكون لغتهم غير العربية 
ً
وفي إمكانهم التحدث بلغتهم يمثلون دوال

خاصة وإذا كان معظم الذين تتم مخاطبتهم ناطقين باللغة العربية، فالتحدي األكبر الذي يواجه اللغة 

 العربية يمكن في تغيير التفكير عنها بأن لغة ليست أساسية أو مهمة.

للغة االنجليزية هي ففي ظل انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حدث إنفجار معرفي هائل كانت ا

املسيطر األول على هذا االنفجار املعرفي، مما جعل بعض الشعوب تسعي جاهده إلى تطوير لغاتها في ظل 

هذا الزمن الرقمي املتسارع وذلك بغية الولوج والدخول في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ومن بين 

والهندية، والصينية، واليابانية، والكورية، وغيرها من أهم هذه اللغات نجد اللغة الفرنسية، واالسبانية، 

 اللغات التى طورت مجال التكنولوجيا لديها بغية التعامل بها وإدخالها في كافة العمليات التكنولوجية.

أما فيما يتعلق باللغة العربية مقارنة بغيرها من اللغات السابقة الذكر نجد معظم الدول العربية 

ين وعلماء اللغة واملعلوماتية والبرمجة قد بذلوا العديد من املجهودات لالندماج ومواكبة ممثلة في األكادمي

هذا العصر الرقمي في ظل انتشار التكنولوجيا املعلوماتية وكانت هذه املجهودات تهدف ملحاولة الوقوف 

 عن الضغوط االقتصادية وال
ً
سياسية والثقافية أمام اإلعصار املعلوماتي املتبني للغة االنجليزية فضال

الكبيرة التي واجهت الدول الناطقة باللغة العربية، مما جعل اللغة العربية في تحد قوي إلثبات ذاتها 

 واستمراريتها في هذا املجال. 

ومن بين الجهود التي بذلت من طرف الباحثين األكاديميين والتربويين وعلماء اللغة ونظرائهم العاملين 

برمجة اآللية هي تطوير "املنظومة املعلوماتية للغة العربية" حتى تواكب بذلك في حقل املعلومات وال

 في العديد من املشروعات الناجحة التي دعمت املنظومة 
ً
مستجدات الثورة الرقمية، وقد اتضح ذلك جليا

ربية، واقتراح املعلوماتية للغة العربية على اإلنترنيت كتصميم املواقع العربية، وتطوير البرمجيات باللغة الع

نظم العالج اآللي لها، إضافة إلى دور الحاسوب في الترجمة من وإلى العربية فضال عن النشر االلكتروني 

 واستحداث فهارس املكتبات العربية على الخط املباشر وغيرها من التقنيات.

ة األساليب كما بذل هؤالء املختصين جهود كبيرة في املجال التربوي؛ وذلك من خالل إعادة صياغ 

التعليمية والتربوية في سياق تطوير مناهج تعليم اللغة العربية وتحديثها حتى تستطيع بذلك مجاراة باقي 

اللغات، وذلك عن طريق اإلستفادة من الثورة الرقمية وتطبيقاُتها املختلفة في كافة نواحي الحياة، بما فيها 

د الذي أصبح نظاما أساسيا في مختلف مؤسسات التعليم في كافة األطوار، خاصة منه التعليم عن بع

التعليم العالي بالجامعة الجزائرية، باإلضافة إلى استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمعالجة 

اآللية للنصوص املكتوبة باللغة العربية، وااللتماس الفوري ملعاني األلفاظ واملصطلحات، والخدمات 

لتدقيق اللغوي، والتدقيق الصرفي، والتدقيق النحوي، والتدقيق اإلمالئي، الرقمية املتمثلة في خدمات ا
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والترجمة الفورية، والبحث الببليوغرافي، وتصنيف الّدواوين واملؤلفات، واستعراض فهارس مختلف 

 املكتبات الوطنية واألجنبية، وإنجاز البحوث بداللة األلفاظ والعبارات أو بداللة الكلمات الواصفة، وغيرها

 .(346، ص 1987جالل الدين السيوطي، )من التقنيات املعلوماتية األخرى 

ومن أجل مواجهة التحديات التي تواجه اللغات املتخصصة سواء كانت العربية أو القانونية على وجه 

الخصوص في ظل انتشار عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصال ينبغي وضع إستراتيجية عمل تتضمن 

بالتعليم والتعلم وذلك عن طريق تأصيل عملية التعليم والتعلم من  التالية، بدايةالت املجامجموعة من 

إسماعيل ) خالل االرتقاء بأداء املعلم وتحسين مستوى الطالب وتطوير املناهج ملواكبة تكنولوجيا املعلومات

 .(12، ص 2014سيبوكر، 

فعيل الفعلي لدور اللغة العربية في وسائل أما فيما يتعلق بمجال تقنيات الثقافة واإلعالم البد من الت

اإلعالم كافة، من أجل تعزيز الهوية الثقافية واالرتقاء بالصورة الذهنية عن اللغة العربية، باإلضافة إلى 

دعم وتبني وتشجيع املبادرات والدراسات البحثية التطبيقية التي تخدم اللغة العربية في جميع املعارف 

، وتطوير حوسبة اللغة العربية من خالل استخدام أحدث البحوث (04، ص 2013خلود عاصم، )والعلوم 

 والتقني من أجل تحقيق االنتشار والحضور العاملي للغة العربية.

 خاتمة:

خصوصية املصطلح القانوني في قواعد اللغة العربية من خالل لقد عالجت هذه الدراسة التي موضوع 

نتوصل إلى القول بأن هذه الخصوصية تجلت من خالل بيان اإلطار  حيثالتركيز على املفاهيم واألبعاد؛ 

املفاهيمي للمصطلح في اللغة القانونية عن طريق تعريف مصطلح القانون ثم اللغة القانونية، وكذا تبيان 

ثم التطرق بعد ذلك إلى تحديد أهم مدى ارتباط مصطلحات اللغة القانونية بقواعد اللغة العربية، 

 تتميز بها اللغة القانونية املرتبطة باإلبداع اللغوي هذا من جهة. الخصائص التي

أبعاد العالقة التكاملية التي تربط بين النص القانوني الوارد  ومن جهة أخرى كان البد من التركيز على

ع في ظل مجتم، هذه األخيرة التي شهدت تغييرات كبيرة في دورها في اللغة القانونية وقواعد اللغة العربية

املعلوماتية الذي لعبت فيه الثنائية املتمثلة في تكنولوجيا معلومات واالتصال كبير مهما في عمليات اإلنتاج 

 والتعليم الحديث ومختلف الخدمات املقدمة في ظل املجتمع املعرفي الرقمي.

الفكرية،  ذلك أن ثورة املعرفة الرقمية نتج عنها مجتمع معرفي ورقمي؛ مبني على مجموعة من التوجهات

وهو ما شكل تحديا الستمرارية اللغات املتخصصة املتمثلة في  التي لم تعهدها املجتمعات اإلنسانية من قبل

اللغة العربية والقانونية على حد السواء في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مقارنة باللغات األجنبية 

هتمام كبير في ظل انتشار الخدمات الرقمية، فكان لزاما وعلى وجه التحديد اللغة االنجليزية التي حظيت با

في ظل   -العربية والقانونية-علينا أن نسلط الضوء على أهم التحديات التي واجهت اللغات املتخصصة 

 . عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ير التطور والتغير، كما توصلنا إلى القول بأن اللغة العربية والقانونية على وجه الخصوص هي لغة تسا

ألنها لغة تخصص، تحتوي على كثير من األلفاظ املستعملة في القانون الذي يستمد تفسيرات نصوصه 
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وتأويالتها، ومعاني هذه النصوص ومفرداتها، من القواعد األساسية التي تستند عليها اللغة العربية ألنها 

 له استعماالت عديدة في كافة اللغات املتخصصة.تتداول العلم وتتعامل معه، فضال على أن اللفظ العربي 

ففي مجال اللغة القانونية حتى تثبت الحقوق، وتؤدى الواجبات، وتكرس النصوص التشريعية 

والقانونية وتطبق تطبيقا صحيحا يفترض في املشرع أو من يتعامل مع النص القانوني بصفته رجل قانون 

ي، أن يراعي في ذلك قواعد اللغة العربية ، ويلم بها إملاما أي كان مجال عمله أو بحثه وتخصصه القانون

جيدا، من خالل حسن توظيف وتحليل املفردات الواردة في النص القانوني، والتي تكون لها داللة قانونية 

بحتة، وقد تكون  مفاتيح ألن لغة القانون هي لغة انتقائية ودقيقة لها عالقة تكاملية وطردية مع الدراسة 

 ة والنحوية في قواعد اللغة العربية املكملة للنص القانوني حتى يتحقق املراد منه.اللغوي

وفي ختام هذه الدراسة، نرى أنه من املفيد تقديم جملة من املقترحات خاصة في ظل التوسع في  

د تدريس مادة املصطلحات والصياغة اللغوية للقواعواالتصاالت تتمثل في  املعلومات تكنولوجيا استخدام

الواردة في اللغة القانونية ضمن املواد املقررة ملناهج التدريس في تخصصات العلوم القانونية، وذلك عن 

طريق التكريس الفعلي للتعاون بين رجال القانون وعلماء اللغة، بغية تبسيط قواعد اللغة وجعلها في متناول 

 الجميع.

يم الندوات واملؤتمرات تهدف إلى إنشاء بنك كما نقترح أيضا تشجيع البحوث العلمية في املجال وتنظ

مصطلحي في القانون واالهتمام بقواعد اللغة العربية التي تصاغ بها املصطلحات والنصوص القانونية والتي 

ينتج عنها التطبيق السليم للقواعد القانونية، فضال عن إقامة دورات تكوينية وتدريبية تهدف إلى تكوين و 

ي كيفيات االستفادة من النصوص اللغوية والنحوية الستخدامها في تشريع النصوص تدريب رجال القانون ف

 القانونية وتفسيرها وجعلها أداة في اإلثبات على النحو الصحيح.
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  دور الترجمة في الحوار الحضاري 

The role of translation in civilized dialogue 

 نرجس بخوش

Nerdjes bekhouche 

 باحثة، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة/ الجزائر

Islamic Sciencesmir Abdul Qadir of University of E 

 امللخص:

 بين األمم والحضارات، فقد كانت وال تزال 
ً
 وحضاريا

ً
 ثقافيا

ً
ل جسرا ِ

ّ
ا ال شك فيه أنَّ الترجمة تشك ممَّ

 ملعرفة الذات واآلخر، فلوال حركة الترجمة ملا 
ً
 للمعارف والعلوم من حقبٍة ألخرى، ومنفذا

ً
 أساسيا

ً
ناقال

 قامت الحضارات، وقد ساهمت الترجمة في نقل التراث الحضاري من لغاٍت الفرس والهند ازدهرت األمم وال

واليونان إلى العربية، فأثرى ذلك الرصيد الحضاري العربي اإلسالمي، وكذا الترجمة من العربية إلى الالتينية 

 في بناء الحضارة الغربية الحديثة؛ وبالتالي فقد ُعدَّ 
ً
 أساسية

ً
ت الترجمة من أهم الوسائل التي كانت لبنة

 الناقلة للحوار بين الثقافات والحضارات.

 الترجمة، اللغة العربية، حوار الحضارات، الشرق والغربالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

There is no doubt that translation constitutes a cultural and civilizational bridge 

between nations and civilizations, as it was and still is an essential carrier of knowledge and 

science from one era to another, and a gateway to knowledge of the self and the other. 

Persians, India and Greece into Arabic, which enriched the Arab-Islamic civilization balance, as 

well as the translation from Arabic into Latin, which was a basic building block in the building 

of modern Western civilization. Consequently, translation is considered one of the most 

important means of conveying dialogue between cultures and civilizations. 

Key words: translation, dialogue of civilizations, East and West 

 مقدمة:

 في التواصل بين الحضارات املختلفة، فهي تتيح إمكانية تبادل األفكار، 
ً
 فاعال

ً
تسهم الترجمة إسهاما

 و 
ً
، ويكون ما يطبعها من اختالٍف رحمة ، وبناء الجسور بين الثقافات، ولجعل الحضارات تتعارف بحّقٍ

ً
نعمة

بذل، 
ُ
ط في الواقع عبر جهوٍد ت

َ
ما أن ُيْسق د والكتابات فقط؛ وإنَّ وجب أن ال يقبع هذا التعارف في إطار املجرَّ

 وجب 
ٌ
 كبيرة

ٌ
ل واقع الحال وحوار الحضارات الذي نسعى إليه فجوة ِ

ّ
فبين صراع الحضارات الذي يمث

، هذه الترجمة لتالقح الحضاري بين األمم هيمعالجتها، ولعل أهم وسيلٍة تتعاون فيها الثقافات من أجل ا

ة   لوصل الحضارات ببعضها في شتى الحقول املعرفية واألدبية، وأداة تعبيٍر عن قوَّ
ً
الة  فعَّ

ً
األخيرة تعدُّ وسيلة
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املجتمع في استيعاب تلك املعارف ونشر الثقافة، فهي بمثابة الجسر الذي تعبر الثقافات من خالله إلى باقي 

 في إنشاء تعارٍف ثقافّيٍ وحضارّيٍ بين مختلف األمم والشعوب، ولعل  املجتمعات،
ً
 مهما

ً
وهذا يجعلها تلعب دورا

 على غرار غيرها من الناحية التأثيرية، حيث تساهم في نسف مبدأ العزلة 
ً
الترجمة األدبية تعدُّ األكثر حظا

 رة.الثقافية؛ ألنَّ املترجم يتجاوز نقل اللغة إلى نقل الثقافة والحضا

 وعطاٌء، فإنَّ 
ٌ
 أحادية االتجاه؛ بل أخذ

ً
 من كون الحضارات والثقافات ليست مسيرة

ً
وانطالقا

املسلمين األوائل قد أدركوا أهمية االطالع على الِنتاج املعرفي لألمم األخرى، فتدفقت بواسطة الترجمة ودياٌن 

أفضل وسيلٍة للتعرف على ما لآلخر من من مختلف الثقافات العاملية إلى النهر العربي، ألنَّ الترجمة هي 

معارف، واألمر ذاته بالنسبة للغرب تجاه الحضارة العربية فقد كان للترجمة دوٌر هاٌم في نقل الثقافة العربية 

ا يفسح املجال أمام حواٍر حضارّيٍ بين املسلمين وبقية الشعوب، ألجل ذلك جاءت هذه  اإلسالمية ممَّ

 :
ً
بغية فك اللثام عن دور الترجمة في التالقح بين  جمة في الحوار الحضاري""دور التر الدراسة موسومة

الحضارتين العربية والغربية، والوقوف على أهم األعمال املترجمة التي ساهمت في بناء الحضارتين العربية 

والغربية، ثم أهمية التفاعل الحضاري بين قطبي الشرق والغرب، وقد اعتمدت املنهج الوصفي والذي 

ستدعته طبيعة الدراسة، وتقوم هذه الورقة على اإلجابة على إشكالية: إلى أّيِ مًدى نجحت الترجمة في مّدِ ا

جسور التواصل بين الحضارات؟، وهل أسهمت الترجمة من خالل نشر املعارف في دعم التثاقف والتحاور؟، 

 من أربعة محاور وخاتم
ً
 مكونة

ً
ة تشتمل على أهم النتائج املتوصل ولإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدت خطة

 إليها.

 أوال: مفهوم الترجمة

 ثانيا: دور علماء العرب في الترجمة

 ثالثا: دور الغرب في الترجمة

 رابعا: أهمية الترجمة في تأصيل تعارف الحضارات والتفاعل بين الشرق الغرب

: مفهوم الترجمة 
ً
ال  أوَّ

 عند اللغويين /1

 لها معنيا الترجمة
ً
 أو نقله أو شرحه تفسير الكالم ثم حياتهأو تاريخ  الناس فرد من : سيرةنعموما

ْرُجمان :العرب( )لسان . ولقد ورد فيإلى لغة لغة من
ُّ
ْرَجَمان "الت

َّ
سانوالت ِ

ّ
ُر ِلل ّسِ

َ
ف
ُ
ْرِجم الكالم  ...ُهَو الذي ِ: امل

َ
ُيت

ه من أي
ُ
راِجم: الأخرى والجمع الى لغة لغة ينقل

َّ
( ، وجاء 12/229، 1988")ابن منظور:  ِزائدتان والتاء والنون  ت

ْرَجم"الترجمان للفيروز آبادي املحيط( )القاموس في
َ
ْرَجَمه وت

َ
 أصالة على يدل ، والفعل عنه َ: املفسر؛ وت

 الفعل أساس أنَّ  الشرقّية اللغات دارس يبعض  هذا اإلطار يناقش (. وفي4/83، 2005التاء")الفيروزآبادي: 

 إلى بحٍث  زيادتها يحتاج التاء زائدة وسبب وغيرها، وأن واألوغاريتّية واآلرامّية العربّية في هو "َرَجم" كما وردت

 في عليه املتعارف " باملعنىأو ترجمة "ترجم ورود كلمة ندرة ، ويؤكدون الكلمة تاريخ في لغوّيٍ 
ً
 لنصوصا حديثا

ك (. قال104-103، 1994القديمة)خسارة:  العربية
َ
: "وقد بقوله اللفظة هذه عربّية في الزبيدي وقد ش

ْرَجَمه
َ
ْرَجم ت

َ
َر كالُمه َعْنه وت ّسِ

ُ
ا ف

َ
 قد صرَّح أبا حيان أنَّ  "، مع"رجم في ذكره حيث الجوهري  بلسان آخَر قاله إذ
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ه بأن
َ
ْفعلة الترجمة ( أنَّ الكاتب )أدب في قتيبة ابن قول  ويؤيده ""تفعالن وزن

َ
 أن على الرَّجم، وما يدل من ت

رُجمان  املحيط(: القاموسسموا بها، ففي ) العرب أن العربية في أصيلة الكلمة
َ
 أبي ابن هريم بن "الت

 ، قالعديدة مرات القديم الشعر العربي " في"ترجمانكلمة  (. كما وردت4/83، 2005")الفيروزآبادي: طخمة

 :األسدي نقادة

ُهنَّ 
َ
ن ف

ْ
غط

ْ
غاطا ِِبه َيل

ْ
ل
َ
رجمان            أ

َّ
ِقي كالت

َ
باطا )ابن منظور:  ل

ْ
 (4/252. العكبري: د،ت، 12/229، 1988األن

 : الخزاعي محلم بن عوف وقال

َتها
ْ
غ ِ
ّ
مانين َوُبل

َّ
ْحَوَجت               إنَّ الث

َ
 (41الى ترجمان )رشدي: د،ت، ص َسْمِعي قد أ

 في االصطالح /2

د نقٍل آلٍي 81، ص2002تعدُّ "الترجمة لغة التفسير والبيان، ...")الديداري،   (، وهي ليست مجرَّ

، فمن خالل عملية  لوحدات نٍص ما من لغٍة إلى لغٍة أخرى كما يتصور البعض؛ بل هي أداة تواصٍل ثقافّيٍ

الترجمة يتم محاولة إيجاد مكافئ للنص األصل في النص الهدف، يكون معيار التكافؤ املعني، وعليه فإنَّ "... 

 )اقتباس، استعارة، ترجمة حرفية( أو غير مباشرة )تبديل 
ً
 مباشرة

ً
ة تستوجب ترجمة العملية الترجميَّ

صين..."، وتكافؤ وتكييف(، حسب االقتضاء لتحقيق تطابق إلى حّدٍ ممكٍن  أو هي "أحد األنشطة  بين النَّ

نها النصوص، وتحويلها من إحدى  البشرية التي ُوجدت منذ القدم، وتهدف إلى تفسير املعاني التي تتضمَّ

غة املستهدفة("
ُّ
غة أخرى )الل

ُ
غة املصدر( إلى نصوص بل

ُ
غات )ل

ُّ
 .(81، ص2002)الدياداري،  الل

  الترجمة في ثانيا: دور علماء العرب

 ما كانوا في حاجٍة إليه، وما ال يتناقض مع القيم  الترجمة العرب واملسلمون األوائل عرف         
َّ
ولم ُيترجموا إال

اإلسالمية، فكانت البداية "في عصر بني أمية بدمشق واقتصرت في بدايتها على ترجمة بعض كتب الطب 

ا في عهد ا لعباسيين ببغداد، فقد نشطت الترجمة حيث أحدث والكيمياء النشغال العرب بالفتوحات، أمَّ

ـ ثم جاء هارون الرشيد فوسعه ونماه، وأعقبه الخليفة املأمون فتبنى هذا النشاط وأنشأ 
ً
لها املنصور ديوانا

ن فيه األكفاء من املترجمين،  ٍة، وعيَّ بيت الحكمة وجعله بمثابة مجمٍع علمّيٍ ومرصٍد فلكّيٍ ومكتبٍة عامَّ

حركة الترجمة لتشمل املعارف والعلوم الكثيرة مثل الرياضيات والفلك والفلسفة واملنطق فاتسعت بذلك 

ا   القليل مثل كتاب كليلة ودمنة، وأمَّ
َّ
ا األدب فلم يترجم العرب منه إال والكيمياء والطب والهندسة... أمَّ

صل بالحساب واألرقا : فمن الهندية نقلوا ما يتَّ
ٌ
دة م، ومن الفارسية والسريانية مصادر هذه الترجمة فمتعّدِ

ترجموا كتب األدب واإلدارة والعلوم، وظل املصدر الرئيس ي الذي اغترفوا من معينه هو اللغة اليونانية التي 

 (. 188-187، 1990ترجموا منها مؤلفاٍت عديدة")صابر: 

 كانوا يرتحلون  العرب " إلى أنَّ املقارن األدب  "في كتابه في كفافي ولقد أشار الدكتور عبد السالم

 وشتاًء ويتأثرون للتجارة
ً
 إليهم ، وانتقلت، لقد عرفوا بالد الفرسالحياة نواحي مختلف في بجيرانهم صيفا

 شعر كبار الشعراء، وكان في العربية، وظهرت إلى اللغة الفارسية األلفاظ بعض وانتقلت ثقافتهم من ألوان

 الثالثة بالشعوب منذ جاهليتهم العرب احتك . إذنكلماٍت فارسية شعره في استخدم نأشهر م األعش ى من

 هذه مثل قيام الصعب ، ومنالجنوب في واألحباش الشرق  في والفرس الشمال فيالروم  ، وهيبهم املحيطة
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، األموية الدولة زمن . وفيمراحلها البدائية يف كانت ، وإنوجود ترجمة دون  واالقتصادية األدبية الصالت

عدة أمور  . وقد كان الباعث على ظهور الترجمة في العصر األموي (2001الدواوين)أبو الوي،  ترجمة تمت

 منها:

احتكاك العرب بغيرهم من األمم، فقد اطلع العرب على ثقافات جديدة، فأحبوا أن يوسعوا بهذه -1

 لفكرية.الثقافات آفاقهم ا

حاجة العرب إلى علوم ليست عندهم مما كانوا يحتاجون إليه في الطب، وفي معرفة الحساب  -2

  .والتوقيت لضبط أوقات الصالة وتعيين أشهر الصوم والحج وأول السنة

، فُعّرِبت  -3
ً
 كبيرا

ً
رعاية الخلفاء للنقل والنقلة، فقد شجعوا عملية الترجمة وأولوها اهتماما

ل ديواٍن نقل للعربية ديوان الشام)فروخ: د،ت، صزم الدواوين  (.112ن عبد امللك بن مروان، وكان أوَّ

 ومن أهم ما ترجمه العرب نجد:

 هناك العشرات من الكتب التي ترجمت عن الفارسية، وعلى رأسها:في مجال األدب: 

 بن يحيى ثانية رةم ترجمة ثم يونس (، ترجمه أبو بشر متى بن322-384"الشعر" ألرسطو ) كتاب-

 دقتها. على الحرص على يدل ، وتكرار الترجمةعدي

 الفيلسوف السنسكريتية، والذي باللغة م750 حوالي املقفع ": ترجمه ابنودمنة "كليلة كتاب -

 ، وقامالحيوانات ألسنة على األمثال من مجموعة ، والكتابالهند دبشليم مللك هدية بيدبا وقدّمه الهندي

جعفر  عهد أبي في األصل وهو فارس ي املقفع بن عبد هللا برزويه بترجمته إلى الفارسية، وقام الفارس ي الطبيب

 اإلصالح كتابه من املقفع األشياء، فأراد ابن بعض إليه وأضافإلى العربية  الفارسية من املنصور بترجمتة

« ودمنة كليلة» كتاب ترجمة أعيدت أن . ولقد حدثاألخالقية ، والنصيحةالسياس ي وجيه، والتاالجتماعي

لبعض  حدث الذي وهو األمر نفسه النسخة الفارسية ، لضياع ّالعربي النص عن الفارسية إلى اللغة

(. 394، 1979االبتذال)ابن املقفع:  عن بعيدة جميلة املقفع ابن عبد هللا لغة وكانت اإلغريقية النصوص

 وكذا ترجم كتاب األدب الكبير، واألدب الصغير، واليتيمة، والتاج في سيرة أنو شروان، ومزدك...

(، الفرس )سير امللوك : خداينامهاألولى الثالثة الهجرية القرون خالل ترجمت التي الكتب بين ومن-

واسفنديار ونسب ابن النديم ترجمة القصتين لجبلة بن سالم بن عبد  ستمر  ، وقصةجوبين بهرام وقصة

 العزيز.

من أهم الكتب الفلسفية التي ترجمت على يد العرب كتب أفالطون، حيث وفي مجال الفلسفة: 

يحي بن عدي "املناسبات"، "النواميس"،  وترجم "السياسة" و"النواميس"، كتابحنين بن إسحاق ترجم 

قسطة  وترجمابن البطريق "طيماوس"،  وترجمن إلى أرقطن التوحيد"، "الحس واللذة"، "كتاب أفالطو 

 بن لوقا "أصول الهندسة".

ة كتٍب في الطب منها كتب أبو قراط، حيث ترجم وفي مجال الطب:  رجمت عدَّ
ُ
 كتبحبيش األعسم ت

"تشريح الحيوان  "التشريح الكبير"، "اختالف التشريح"، "تشريح الحيوان الحي"، منها:جالينوس 

امليت"، "علم أبو قراط بالتشريح"، "الحاجة إلى النبض"، "تشريح الرحم"، "منافع األعضاء"، "تركيب 
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األدوية"، "الرياضة بالكرة الكبيرة"، "الرياضة بالكرة الصغيرة"، "الحث على تعليم الطب"، "قوى 

فصول"، "الكسر"، "مقدمة املعرفة"، ، منها: "الأبو قراط"...، كما ترجمت كتب النفس"، "مزاج البدن

 "األمراض الحادة"، "أبيديميا"، "األخالط"، "املاء والهواء"، "طلبعة اإلنسان"،.... وغيرها كثير.

 وهذه العلوم منها ما هووفي مجال الرياضيات والنجوم والهندسة واملوسيقى وامليكانيك: 

لقلوذي، وأبرخس، وذيو فنطش، إلقليدس وأرخميدس، وأبلوتيوس، ومثاالوس، ووبطليموس ا

 وغيرهم.وفيثاغورس، ومورطس، 

، وفي ذلك يقول 
ً
 مشهودا

ً
 حضاريا

ً
وقد نتج عن االهتمام بالترجمة أن شهدت الدولة العباسية تطورا

 على مطالعته وسائل 
ً
ه بينما كان شارملان يتعلم القراءة مكيا طوطح في وصفه لحالة التعليم عند العرب: "إنَّ

ي مدرسة القصر، كان املأمون يعالج الفلسفة ومناقشة أقضيتها هناك في بغداد")ابن املقفع: مع أترابه ف

(. وقد دعا إلى ذلك تغير حياة العرب السياسية واالجتماعية والدينية بفعل فتوحاتهم؛ حيث 394، 1979

رت الترجمة في العصر وقفوا على إنجازات األمم املجاورة، والتي ُعرفت بحظها في العلم واملعرفة، وقد ازده

العباس ي وذاع صيتها، حيث اشتهر من املترجمين كل من : يحي بن البطريق، وجرجيس بن جبرائيل الطبيب 

م األبرش، يوحنا البطريق، الحجاج بن مطر 143ه(، عبد هللا بن املقفع )148)
َّ
ه(، ويوحنا بن ماسويه، سال

ناعمة الحمص ي، وحنين بن إسحاق، وابنه إسحاق بن ه(، وقسطا بن لوقا البعلبكي، وعبد املسيح بن 214)

ة الصابي، وحبيش بن الحسن )حبيش األعشم(، ومتى بن يونس، ويحي بن عدي وعيس ى  رَّ
ُ
حنين، وثابت بن ق

بن سهربخت، وهالل بن هالل الحمص ي، وأبو زرعة. وقد ترجم هؤالء العشرات من عيون الكتب عن لغات 

سية والهندية والقبطية والالتينية، والنبطية والسريانية والعبرية)رفاعي: مختلفة، أهمها اليونانية والفار 

 (.398-379د،ت، ص

 ثالثا: دور الغرب في الترجمة

ه ألهميتها الغرب  للترجمة دوٌر واضٌح في الحوار الحضاري والثقافي بين األمم والشعوب، وقد تنبَّ

لى ترجمة العديد من املؤلفات العربية ونقلوها إلى فاتجهوا إلى العلوم العربية ينهلون منها، حيث عكفوا ع

تينية مثل كتب الطب والفلك والكيمياء والطبيعيات والفلسفة وغيرها، وفي ذلك يقول أحد 
َّ
غة الال

ُّ
الل

، األولى في النصف الثاني 
ً
املستشرقين: "انتقل إسهام املسلمين العلمي إلى الغرب خالل فترتين محددتين تماما

رابع الهجري/العاشر امليالدي، وترجع إلى الترجمات التي اضطلع بها املستعربون في األديرة في من القرن ال

جميع انحاء شبه جزيرة إيبريا... وقد أصبحت الترجمات الفلكية والرياضية التي تمت في دير ريبول وبرشلونة 

 في حركة معروفة بسرعة في وسط أوربا، وشهد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر امليال 
ً
 مؤقتا

ً
دي توقفا

النقل الثقافية هذه...وفي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر امليالدي، اكتسبت هذه الحركة قوة غير 

عادية، إذ أصبح عدد الكتب املترجمة في صقلية وبخاصٍة في إسبانيا يثير اإلعجاب، وتدفق علم الغريق 

العربية وأدمجت الكشوف التي توصل إليها العرب ضمن  والرومان على االديرة األوربية كم خالل العقول 

 347-2/346، 1988رصيد الثقافة الغربية ")فرنيه: 
ً
 وال يزال يتواصل حديثا

ً
(. هذا وقد تواصل األوربي قديما

 بتأثيٍر مباشٍر من ترجماٍت عربيٍة، فباإلضافة إلى 
َّ
مع العربّي بواسطة الترجمة، وما نهضة أوربا الحديثة إال
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 من خالل ترجمة أعماٍل ألدباء ومفكرين وفالسفة ترج
ً
 كبيرا

ً
مة العلوم كان لترجمة الثقافة العربية نصيبا

 كان له تأثيٌر على الفلسفة والثقافة 
ً
عرب، فترجمتهم للفلسفة العربية من خالل كتب "ابن رشد" مثال

"هارتموت أوتوبتسين":  ( ، وفي هذا الشأن يقول املستشرق األملاني244الغربية)بن مختاري: د،ت، ص

فوا غلى هذه الفلسفة  "أعتقد أنَّ الفلسفة تأتي في املقام األول، وبخاصٍة فلسفة ابن رشد، ألنَّ األوربيين تعرَّ

ر الفلسفة املسيحية في النصف الثاني من القرون الوسطى،  في األندلس، وكان البن رشد تأثيٌر كبيٌر في تطوُّ

ثانية؛ فقد كان لكتاب ابن سينا "القانون في الطب" الذي ترجم إلى الالتينية تأثيٌر ثمَّ يأتي الطب في املرتبة ال

م(، وكان يعدُّ اهم طبيب 200مباشٌر على الطب األوربي، وعن طريقه أعادت أوروبا اكتشاف جالينوس )ت

 (.124، ص2006في العصر القديم")ثائر: 

ة إليها، ففي أدب الحكاية ترجم كتاب وقد استفادت اآلداب األوربية من هجرة النصوص العربي

رجم إلى 
ُ
 في اآلداب العاملية، حيث ت

ً
ة لغاٍت أوربيٍة، وقد ُعدَّ من أكثر الكتب تأثيرا "ألف ليلة وليلة" إلى عدَّ

األملانية واإليطالية واإلسبانية والفرنسية واإلنجليزية، وقد كتب "بوكاكشيو" من إيطاليا مقلدا إياها، وقلده 

 بأجواء "ألف ليلة في ذلك ال
ً
بريطاني "تشوسر" في كتابه "رحالت كانتربري"، وكتب "فولتير" "كانديد" متأثرا

 (.63وليلة")ناصف: د،ت، ص

وال يخفى ما تركه أدب الرحالت العربي من تأثيٍر في اآلداب األخرى، من ذلك رحالت ابن بطوطة التي 

ما اإلسبانية واإليطال ية، فانعكست لدى كّلٍ من "تشوسر" و"جون بنيان" في عرفتها اآلداب األجنبية، سيَّ

األدب اإلنجليزي، و"غوته" في األدب األملاني، و"سرفانتيس" في األدب اإلسباني؛ وقد أثارت هذه الرحلة انتباه 

 تنتمي إلى العالم اإلنجليزي على االستفادة من الرحلة بعد ظهور الترجمة 
ٌ
أوربا، حيث تهافتت جهاٌت كثيرة

يزية منذ أواخر العشرينيات على يد "هاملتون أليكسندر روسكين كيب"، وقد أطلق عليه أعالم الغرب اإلنجل

-201، 2001أمثال: بوركهارت وأندريه ميكيل وأبيركرومبي وجان دور ميصون)الدجاني: أعظم رحالة اسم 

ما هو كتاب رحال 228 د األبحاث أنَّ "دون كيشوت" إنَّ ِ
ّ
ٍت أخذه "سرفانتيس" عن (. بل واألكثر من هذا تؤك

ت في األندلس بعد رحيل العرب عنها)الدجاني: 
َّ
مخطوطٍة عربيٍة ُوجدت في إحدى املكتبات العربية التي ظل

لوه في رحالتهم من معالم البلدان، ومالمح 201-228، 2001 الة بشكٍل عاٍم وما سجَّ (. لهذا، "تعدُّ كتب الرحَّ

 من التفاعل الثقافي الذ
ً
، "األنا" من خالل الشعوب نوعا

ً
ى فيه صورة "األنا" وصورة "اآلخر" معا ي تتبدَّ

، 2015الصورة الذهنية التي شكلها "اآلخر" أو تصورها وهو في هذه الحالة املستعرب أو الرحالة")عدناني: 

 (.204ص

على وقد كان لجهود املستشرقين أثٌر بارٌز في التعريف بالتراث العربي واإلسالمي من خالل اشتغالهم 

 ترجمة كّمٍ هائٍل منه، من أولئك على سبيل املثال ال الحصر نذكر: 

م(، الذي ترجم عشرات الكتب العلمية واألدبية إلى اإلنجليزية، منها أعمال: 13)قمايكل سكوت 

م( عديدا 1838-1758)سلفستر دي ساس ي  وقد ترجم شيخ املستشرقين الفرنسيينابن سينا، وابن رشد، 

"مقامات و"حياة الحيوان الكبرى" لكمال الدين الدميري،  ية العربية إلى الفرنسية، منها:من الكتب التراث

ا "كليلة ودمنة"،و"حياة املتصوفة"، والحريري"،  مخطوط  م(1856-1782)إيتين مارك كاترمير  وأمَّ
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: إلى الفرنسية، وهو أقدم كتاب متخصص بالتاريخ العمراني، إضافة إلى ترجمة "خطط املقريزي" 

"السلوك ملعرفة الدول وامللوك للمقريزي"، "تاريخ السالطين اململوكين في مصر"، "تاريخ املغول في بالد 

م للحضارة "خطط املقريزي" و"مقدمة ابن خلدون" ، وهو بترجمته فارس"، "مقدمة ابن خلدون" قدَّ

ع فيهما العرب، وسبقوا األمم الغربية شريانين مهمين في نهضتهما هما: العمران وعلم االجتماع، اللذين أبد

م(، دورا كبيرا في ترجمة أعمال كبار 1973-1900)ريجيس بالشير  (. كما لعب30، ص2011األخرى...)نوري، 

، 2011)نوري، امرئ القيس، وزهير بن أبي سلمى، والخنساء، واملعري، وبشار بن بردالشعراء العرب، مثل 

 (.30ص

، وتراث العرب منه بخاصٍة إلى ثمَّ إنَّ الجهود التي بذلها املترج
ً
مون الغرب في نقل تراث الشرق عامة

لغات العالم املختلفة، قد أثمرت في تقديم صورٍة عن أهمية هذا التراث، والقسط الكبير الذي اضطلع به 

منتجو تلك الثقافة في بناء صرح الحضارة اإلنسانية، ومّدِ الجسور بين شعوب الشرق وأمم الغرب، وبين 

 إلى خلق حوار الحضارات والشراكة فيما بينهما  ثقافة
ً
الشرق وحضاراته وثقافات الغرب وحضاراته، وصوال

 عن الصراع والصدام الذي بشر به الكثير من املفكرين الغربيين)ثائر: 
ً
(. فالترجمة 140، ص2006عوضا

 ساهمت في التقريب والتعارف بين ثالثة ثقافات )يونانية، عربية، أوربية(.

 : أهمية الترجمة في تأصيل تحاور الحضارات والتفاعل بين الشرق والغربرابعا

ال للترجمة في التعاون   الدارس لتاريخ الروابط الثقافية املتبادلة بين الحضارات، يدرك الدور الفعَّ

لع النا
َّ
س الثقافي بين األمم ولتعريف إحداها باألخرى، وهي عامل رئيس للنهوض بالحضارات، فبواسطتها يط

في بلدانهم األصلية على حياة البلدان األخرى، وتاريخها، وثقافتها، وحصيلتها من العلوم واملعارف والفكر؛ 

 أخرى، فيحدث التبادل واالغتناء، ويتم النهوض 
ً
 ما ثقافة

ٌ
م من خالله ثقافة حيث يحدث حواٌر تتفهَّ

ر، وقد يجلب هذا تفاهم شعوب الحضارتين، فيحدث الوئام وال ب والتطوُّ سالم، ويبعد شر االنعزال والتعصُّ

،  والحرب، وبذلك  لحواٍر حضارّيٍ
ً
يمكن للترجمة أن تساهم في التقريب بين العقول ليكون ذلك تمهيدا

 (: 99-98، 2002ولتحقيق ذلك يشترط)مسلك: 

 من خالل إتقان املترجم اللغة التي -
َّ
 ومعرفة اآلخر كذلك، وهذا ال يتأتى إال

ً
ينقل منها،  معرفة الذات جيدا

واللغة التي ينقل إليها، واإلحاطة بالخصوصيات الثقافية للغتين، وكذا ببنياتهما االجتماعية واملؤسساتية، 

الش يء الذي سوف يساهم ال محالة في تغيير نظرة األنا لآلخر، وفي إرساء قاعدٍة للتواصل قوامها التسامح 

 والتعايش السلمي والقبول باآلخر.

 خاليا من اآلراء املسبقة واألحكام الجاهزة امتالك قدرة ت -
ً
 جيدا

ً
واصلية تساعد املترجم على فهم اآلخر فهما

  القدرة يجبوعلى مد الجسور إليه، وسهولة التعاطي معه، والمتالك هذه 
ً
 فقط؛ بل هدفا

ً
 يكون شرطا

َّ
أال

 لدروس الترجمة وتكوين املترجمين.

ن معايير مع - ، وتعطي األسبقية ملا يجب أن يترجم.رسم خطة عمٍل مشتركٍة تتضمَّ
ً
 ينة

 تبادل النصوص والتعاون مع اآلخر. -

 تنظيم االتصال والتعاون املستمرين مع اآلخر كذلك. -
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 ملعرفة اآلخر، والتي تعين على معرفة الذات وتنوير ما بها من  
ً
الة  فعَّ

ً
هذا وتبقى حركة الترجمة وسيلة

ضح عن طريق املحاور   تتَّ
ً
ق أّي تعارٍف أو تبادٍل ثقافّيٍ دون وجود حركة مناطق معتمة ة، لهذا ال يمكن أن يتحقَّ

فاعل بين الثقافات؛ وبالتالي فهي من أهم  ٍة، فالترجمة تعدُّ من املحركات األساسية للتَّ الٍة وجادَّ ترجمٍة فعَّ

الهندي والفارس ي كائز التعارف، ولوالها ملا انتعشت الثقافة العربية اإلسالمية من خالل ترجمة التراث 

واليوناني القديم، وملا انتعشت الحضارة األوربية والتي غرفت من الثقافة العربية، املتسربة إليهم من سورية 

ومصر إبان الحروب الصليبية ثم من صقلية ونورمانديا وجنوبي إيطاليا في عهد األغالبة، ومن األندلس على 

تباس علوم العرب، فكان ما نقلوه إلى لغاتهم األساس في وجه الخصوص، حيث اعتمدوا على الترجمة في اق

 إلى يومنا الحالي.
ً
 نهضتهم العلمية، والتي بدأت قبل قروٍن، وما تزال مستمرة

 خاتمة:

 من خالل ما سبق نخلص إلى جملة من النتائج:

- ِ
ّ
ها تمثل وسيلة حوار وات  أنَّ

َّ
صاٍل بين الحضارات، رغم ما تفرضه الترجمة من إشكاالٍت وجدٍل مستمرين، إال

.
ً
 وضرورة

ً
 فوجودها أصبح واقعا

صال العرب - ِ
ّ
ها وسيلة ات كانت الترجمة من أهم وسائل سبر العرب أغوار الثقافة اليونانية وغيرها، كما أنَّ

م الحضاري الذي يشهدونه اآلن.  بالغرب وأساس التقدُّ

األمر كذلك ما دام هناك بشر ساهمت الترجمة منذ القديم في حوار الحضارات، ومازالت وسيبقى -

 وترجمة.

سهم في إذكاء وعٍي حوارّيٍ وتثاقفّيٍ من خالل نشر املعارف. -
ُ
 ت
ً
 مهمة

ً
عدُّ الترجمة نافذة

ُ
 ت
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 : مظاهر االضطراب في ترجمة املصطلح النقدي العربي الحديث

 ية اللفظية و ما يترتب عنهاالتعدد 

Confusion aspects in modern Arabic term translation :Pluralism and its consequences 

 الباحثة قداوي سومية ، 
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 الجزائر /1جامعة أحمد بن بلة وهران–، معهد الترجمة باحثة دكتوراه

Ahmed Ben Bella University , Oran1 / PhD student 

 

 امللخص:

للمصطلح أهمية فائقة في ضبط دالالت األلفاظ و تحديد مفاهيمها و فرزها، لذلك اعتنى بها العلماء حديثا 

و قديما، و على الرغم من أهمية املصطلح للعلم الذي ينتمي إليه، فانه كثيرا ما يكون مثارا للجدل سواء 

املتتبع للبحث النقدي العربي الحديث يجد أن املصطلح إذ أن  بالنزاع حول لفظه أو داللته أو حولهما معا،

يعاني من أزمة رغم الجهود البحثية التي تبذل من قبل األفراد و املؤسسات، و من مظاهر هذه األزمة عدم 

 توحد األسس و املبادئ حول وضعه و ضبطه الذي أدى إلى خلق فوض ى و خلط في استخدام العديد منها،

املصطلح الواحد للداللة على أكثر من مفهوم )االشتراك(،أو العكس ،الكثير من باإلضافة إلى استعمال 

املصطلحات للتعبير عن املفهوم الواحد)الترادف( ، ضف إلى ذلك الترجمة و ما يترتب عنها ، و العديد من 

على السؤال املشاكل التي الزال املصطلح يتخبط فيها و التي سنتطرق إليها من خالل هذه املداخلة باإلجابة 

اآلتي :  ما مدى إمكانية ضبط املصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث و الحّد من إشكالية تعدده 

لتسهيل البحث فيه و تداوله في أوساط الباحثين و الدارسين ؟ و اقتراح حلول و سبل لكبح الفوض ى 

 املصطلحية التي عكرت صفو الدراسات النقدية.

 صطلح، الترجمة ،املصطلح النقدي ،الفوض ى املصطلحيةامل: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The term has great importance in controlling the semantics of words and defining their 

concepts and sorting them, so scientists have taken care of it both in recent times and in the 

past, and despite the importance of the term for the science to which it belongs, it is often 

controversial, whether in disputes over its word or its connotation or both, as the The follower 

of modern Arab critical research finds that the term suffers from a crisis despite the research 

efforts being made by individuals and institutions, and one of the manifestations of this crisis 

is the lack of unification of foundations and principles about its status and control, which led 

to the creation of chaos and confusion in the use of many of them, in addition to The use of 
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the same term to denote more than one concept (subscription), or vice versa, many terms to 

express the same concept (synonymous), In addition to that, translation and its consequences, 

and many problems in which the term is still floundering and which we will address through 

this intervention by answering the following question: What is the extent of the possibility of 

controlling the term in modern Arab critical discourse and reducing the problem of its plurality 

to facilitate research in it And circulation among researchers and scholars? And suggest 

solutions and ways to curb the terminological chaos that disturbed critical studies. 

Key words   : term , translation, critical term, chaos of terms . 

 

 مقدمة:-1

لغة الضاد بكم هائل من املفردات و األلفاظ ، التي جعلت منها إحدى اللغات املعتمدة و املعترف تزخر 

زخم اللفظي، إال أَن هذا بها من جهة ، كما أنها كانت و الزالت محط إعجاب الناطقين بها و بغيرها بهذا ال

جدال بين اللغويين و املصطلحيين  إذ تسبب هذا األخير في نشوب أصبح نــعمة و نقمة في الوقت ذاته، الثراء 

ت التي تعبر عن املفهوم الواحد و كذا املترجمين الذين واجهوا صعوبات في تنميط و توحيد املصطلحا

االبتعاد عن كل غموض و لبس قد يؤثر على املعنى املقصود، و سنسعى من خالل هذه الدراسة إلى تسليط و 

تعددية املصطلحية للمفهوم الواحد و مدى تأثيرها على الضوء على إشكالية ترجمة املصطلح في ظل ال

 .دقته، و كذا جهود العرب املبذولة لتجاوز هذه األزمة  

 نشأة علم املصطلح:  -2

 عند العرب: 1.2

بمجيء اإلسالم وتوسع  رقعته الجغرافية، أدرك املسلمون الضرورة امللحة إلى تدوين كل ما يتعلق بالشريعة، 

املصطلح( بمفهوم حسبما يبينه طارق بن عوض   م الحديث الذي عرف بـ )علمفظهر من هذه الحركة عل

ما غايته أن يكون جزءا من علم الحديث أو ” علم الحديث “هللا "ولكن كان علم املصطلح ليس 
ّ
بالجملة وإن

ه استعمل أهل الحديث هذه (” 2008هو ش يء من متعلقاته التي تتعلق به)بن عوض هللا بن محمد، يعني أنَّ

ه علم اهتم باصطالحات أهل الحديث، من تعريف وتبيين وإيضاح ملا كانوا اصطلحوا عليه من 
ّ
التسمية ألن

ألفاظ في هذا العلم، و لقد ازداد االهتمام باملصطلح خاصة مع لجوء العرب إلى استيراد العلوم من اليونان 

مجاراة التطور الحاصل في ذلك و الهند و الفرس ،من رياضيات و منطق و فلسفة، مم دفع العلماء إلى 

العصر، فاستعانوا بالعديد من اآلليات لإلبداع في صناعة حدود العلوم و مصطلحاتها و مفاهيمها، حتى ال 

تكون هناك ثغرة يتعثر بها الباحثون في ذلك ، فتسهل عليهم مهمة اكتشاف كنوز العلوم و انجازات األمم 

النحت و الترجمة و ما إلى ذلك من طرائق الصياغة املصطلحية، و األخرى ، فلجئوا إلى الوضع و القياس و 

لقد تنبه علماء العرب في تلك الفترة أن اللغة يحكمها قانون التطور، بل  انه العجلة الدافعة لتوليد 

املصطلحات في شتى املجاالت ، و أول من اهتم بعلم املصطلح حسبما ذكره بكر أبو زيد هو" كتاب الزينة 
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الحدود" لجابر ابن حيان ،رسالة في  كما نجد دراسات مختلفة منها" هـ،322م الرازي املتوفى سنة "أبي حات

هـ و 395هـ و ابن فارس 387املصطلحات الكيمائية والطبية ، باإلضافة إلى "مفاتيح العلوم" الخوارزمي م 

هـ التعريفات للجرجاني 638هـ ومصطلحات الصوفية البن عرب الحاتمي م 531السامي في السامي امليداني م 

هـ و كتب القدماء على اختالف تصنيفها، ُجلها كان فيها اهتمام بشرح لهذه املصطلحات، وبيان 816م 

مفاهيمها وتتبع األلفاظ وأصلها، وكتاب اإلحكام البن حزم وأيضا اإلحكام لآلمدي بهذا ُيعلم أنَّ من اهتموا 

ب من االهتمام باملصطلحات ودراستها إّما من جهة األلفاظ كان لهم جان بأصول الفقه به أيضا من اشتغل

وتوالت البحوث والدراسات املختلفة لهذا الجانب اللغوي .أو من جهة وصفهم لأللفاظ الشرعية ودالالتها

ب املفاهيم واملعاني لأللفاظ في عصره، 707لأللفاظ مثل ابن خلدون في مقدمته 
ْ
ل
َ
هـ الذي تكلم عن قضية ق

ى  حيث نبه على
َ
ه َرأ

ه يعلم أّن اللغة هي الهوية بالنسبة إلى العمران، وأنَّ
ّ
أثر هذا وخطورته في املجتمعات ألن

َها ليمتد إلى باقي العلوم ألنَّ اللغة هي أساس الفكر")الشيخ مصطفى،
ُ
ال
َ
(،وال يمكن أن ننكر 2019الفساد َيط

م ه
َ
 ك

َ
ائل من املصطلحات، بهذا نجد أّن علماء ما كان لحركة الترجمة من فضل ، فتم من خاللها "أْن ُضخ

املسلمون اهتموا كثيرا باأللفاظ وتعريفاتها، و باملصطلحات ومفاهيمها، فنجد ابن فارس يقول )لكل لفظ 

( ويقصد بالصناعي االصطالحي )ابن فارس، غوي وِصناعيٌّ
ُ
(" ، و زاد االهتمام به شيئا فشيئا، 1910اسمان ل

صات وتنوعها وتشعبها جاءت من هناك ضرورة ملحة إلى إنشاء علم يخدم وبتطور العلوم وكثرة االختصا

هذه األلفاظ، الذي اكتسب اسمه منها، فكان اسما على مسمى لالعتناء بهذا الزخم اللفظي 

 بعلم املصطلح. واملصطلحات ومفاهيمها وضبطها تحت اختصاصات أهلها، فأنش ئ ما عرف  الهائل

 عند الغرب:  2.2

م الدول الغربية ظاهرا و جليا بعلم املصطلح ، فأصدر فريق من الخبراء الدوليين" معجم لقد كان اهتما

( مجلدا، و الذي ترجم إلى ستة لغات، كما أصدر 16شلومان" املصور للمصطلحات التقنية و املتكون من )

، فلقد  1936( ، أما في سنة 1998)الزركان، 1931فوستر كتاب "التوحيد الدولي للغات الهندسية" عام 

،   (ISAتشكلت "اللجنة التقنية للمصطلحات" التي تندرج ضمن االتحاد العاملي لجمعية املقاييس الوطنية )

" ،و التي كانت 37و بعد الحرب العاملية الثانية، حلت محلها لجنة جديدة سميت "باللجنة التقنية 

رامية إلى العناية بهذا العلم الجديد، متخصصة في وضع مبادئ املصطلحات و تنسيقها ، وتوالت املساعي ال

في فيينا نتيجة تعاون  (INFOTERM :م تأسيس )مركز املعلومات الدولي للمصطلحات1971حيث شهد عام 

بين اليونسكو والحكومة النمساوية، وقد عقد املركز املذكور العديد من املؤتمرات والندوات العاملية 

صطلح مثل املسائل النظرية واملنهجية وغير ذلك. وتوالت والدة ملعالجة املشكالت التي تتعلق بعلم امل

املؤسسات واملعاهد املتخصصة في كل دول أوربا والعالم إلغناء الحوار حول هذا العلم 

 (.1980املستحدث)القاسمي،

 آليات صناعة املصطلح :. 4   

سريعة بمئات املصطلحات  في ظل ما يعرفه الغرب من تطور حضاري، فهم يمطرون العالم يوميا وبوتيرة

واأللفاظ الجديدة وأمام هذا الوضع تجد العربية نفسها مجبرة على مواكبة هذا الركب ومسايرة الكم الهائل 
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بقيام رجاالت هذه اللغة بتوليد املصطلحات  إالاملصطلحات في شتى امليادين املعرفية، ولن يتأتى ذلك 

البد أن تتسم صياغة املصطلح بخصوصيات اللغة التي يتم ف لتسمية املفاهيم التي ترد عليهم من الغرب

ضمنها توليدها، ومن أهم طرائق صياغة املصطلح النقدي في لغتنا العربية: االشتقاق والنحت واملجاز 

والتعريب والترجمة التي خففت أعباء الباحثين وأطلعتهم على كل جديد وارد في مختلف التخصصات 

 األدبية.

 ها بعلم املصطلح:.الترجمة و عالقت5

لقد كانت و ال زالت الترجمة أداة الوصل الرابطة بين مختلف الشعوب و األمم على اختالفها على مدى 

السنين، فبفضلها تمكننا نحن و غيرنا من االطالع على ما تم انجازه في مختلف العلوم و املعارف، لهذا تطلبت 

ل املعلومات بالنجاح ، لذلك نجد بأن العالقة بين العملية الترجمية دقة متناهية حتى تكلل عملية نق

على الرغم من كونهما علمين  الترجمة وعلم املصطلح فهناك العديد من نقاط التماس و التداخل بينهما،

قائمين بذاتيهما و مستقلين عن بعضهما من حيث املناهج و النظريات ، و هنا يمكن القول بأن العالقة 

الديداوي " أنه من عمل املترجم أيضا الجمع و التأليف املصطلحَيين ،و إن إسهام بينهما تكاملية حيث يرى 

( و هنا البد من اإلشارة إلى 2000املصطلحي إنما هو مكمل له، أو من املفروض أن يكون كذلك" )الديداوي،

اللحاق بالركب العالقة بين املترجم واملصطلحي ،فكل منهما يسعى إلى إثراء اللغة و تنميتها حتى تتمكن من 

 الحضاري و مواكبته من خالل املفاهيم املضبوطة بمصطلحات دقيقة تعكس حرفيا املعنى الذي تحمله،

فلطاملا كان للترجمة دورا فاعال في نقل االنجازات في مختلف العلوم ، خاصة باعتبارها آلية من آليات توليد 

شتى املجاالت و الذي تعرفه املصطلحات خاصة  املصطلح الالتي تساعد على الحَد من القصور املصطلحي في

في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم، حيث أصبح املصطلح يتربع على عرش املعرفة و نال الكثير 

من االهتمام نظرا ألهميته الفائقة في ضبط املفاهيم، إذ يتمكن من خالله الباحثون و الدارسون إدراك 

حة خالية من كل لبس و غموض، لذا نجد بأن املصطلحات املترجمة تحظى املفاهيم بدقة و بصورة واض

بحصة األسد من األعمال املصطلحية خاصة و أن العالم العربي يعيش مرحلة من الركود الفكري و العلمي 

و الثقافي ، و هنا تظهر العالقة التكاملية بين الترجمة و علم املصطلح، إذ ال يمكن للمترجم أن ينقل معنى 

املصطلح الغربي دون إدراكه التام ملفهوم املصطلح املراد نقله، فالترجمة الفاعلة كما قال رشيد بن مالك" 

تنطلق في البداية من فهم مفهوم املصطلح و تمثله في لغته األصل و ضبط إطاره، و االبتعاد عن هذه 

هم ، مم ينعكس سلبا على عملية التوجهات األساسية في العمل الترجمي كثيرا ما يؤدي إلى اضطراب في الف

( و بذلك نوقن أن كال من املترجم واملصطلحي  بحاجة إلى اآلخر على الرغم من 2000التلقي" )بن مالك،

فاملصطلحي مطالب بمعرفة نظريات الترجمة و تقنياتها و أساليبها و آلياتها، و األمر سيان  اختالف تكوينهما،

 .راك قواعد علم املصطلح ز آلياته بالنسبة للمترجم الذي توجب عليه إد

 إشكالية ترجمة املصطلح النقدي في الوطن العربي:3 -

من االنفتاح على العالم الغربي نظرا  للشلل الفكري و املعرفي الذي يتخبط فيه العرب كان البد عليهم 

د العربي، إال أن هذا مواكبته، لهذا تم نقل العديد من املناهج و النظريات و املصطلحات الغربية إلى النقو 
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النقل خلق إشكاليات عديدة، كون الترجمة ال تتوقف عن إعطاء مقابل لغوي و فقط، ان هذا النقل يحمل 

في طياته فلسفة ذلك املصطلح و مفاهيمه، ضف إلى ذلك البيئة و الثقافة اللتان وجد فيها املصطلح الوافد، 

طريق النقد األدبي ، و هي الزالت تؤثر سلبا في شتى أشكال فإشكالية املصطلح من أبرز العقبات التي تقف في 

املمارسة النقدية بما في ذلك الدراسات و البحوث سواء في الحقل األكاديمي أم في حقل الدراسات النقدية، 

و لقد أرجع بعض  إذ أصبحت فوض ى املصطلحات أمرا شائعا ذاق به ذرعا كل مهتم بهذا الشق من األدب،

هذه الفوض ى املصطلحية إلى محاور عديدة، بعضها متصل بالترجمة من اللغات األجنبية  البحثين أسباب

املشكالت الناجمة عن ترجمة النصوص واملصطلحات من ناحية وتلك الناتجة إلى اللغة العربية من خالل 

العزيز  عن طرائق صياغة املصطلح وقواعد اشتقاقه من ناحية أخري مما دفع بناقد عربي مثل الدكتور عبد

حمودة ألن يصف األزمة الناتجة عن سوء الفهم سواء في الترجمة أو الصياغة بأنها "خطر دائم" و "رعب 

 ،(2001ربيعي،( ويصفها الدكتور محمود الربيعي بأنها "بهرج خادع" و "مهزلة كاملة" )ال2001قادم" )حمودة،

بسبب ركودهم الفكري والثقافي الذي أصبح و البعض اآلخر راح يلوم العرب على أنهم هم سبب هذه األزمة  

عقيما بل مستهلكا لكل ما هو غربي ،، فبالفعل هناك إشكالية في املصطلح النقدي  و هي تخص الثقافة 

(  حيث 2014العربية و ال يعاني منها الغرب و هي ناشئة عن واقع املنجز النقدي في بيئتنا العربية)هويدي،

وجود في القدم ، لم تكن ثقافتنا العربية إبان ازدهارها الحضاري تعاني من أن هذه اإلشكالية لم يكن لها 

( 2014وجود إشكالية كهذه إذا كانت تنتج مصطلحها النقدي و البالغي مع إنتاجها العلمي و الثقافي )هويدي،

 ألن العرب القدامى كانوا يصنعون مصطلحات تتماش ى و طبيعة حياتهم الثقافية و االجتماعية و كذا

الجغرافية، حتى أنهم كانوا يستمدون العديد من املصطلحات من هذه البيئة األمر الذي اضمحَل في عصرنا 

الحديث، بل وصل بنا األمر إلى استعمال مصطلحات نقدية مع علمنا ال تعكس تماما املفاهيم التي وجدت 

هذا ما يعرف بالتعددية من أجلها، لذا نجد العديد من املصطلحات التي تعبر عن املفهوم الواحد و 

املصطلحية ، و من جهة أخرى لقد توقفت عن املشاركة في إنتاج املعرفة والعلوم منذ بروز نجمها مرورا 

بعصور التخلف و املرحلة العثمانية , حيث لم تقدم للبشرية ش يء ذا بال والقرون الثامن عشر والتاسع 

والبالغة فضال عن علماء العلوم الصرفة والفالسفة عشر و حتى الحادي العشر ميالدي  كان علماء النقد 

يمدحون العالم انجازات هم صناعة ,و يمنحون مصطلحاته الخاصة به ,فكيف لنا أن ننس ى ما قَدمه 

الجاحظ و جعفر بن قدامة و اآلمدي و عبد القاهر الجرجاني و سواهم من مصطلحات في رؤية النص 

فصرنا عالة على ما ينتجه الغرب األوروبي من معارف و علوم  األدبي وتلقيه .توقف بنا قطار املعرفة

ومصطلحات لم نفلح حتى في نقلها بصفة دقيقة و سادت النزعة الفردية و فكرة األفضلية, فاملترجمون 

العرب ينقسمون إلى قسمين فيهم من ينقل من اللغة االنجليزية إلى اللغة العربية و هم غالبا من املشرق 

من يترجم اللغة الفرنسية ونخص نحن بالذكر مترجمي املغرب العربي و من جهة أخرى البد  العربي و منهم

من الذكر أن هؤالء ليسوا متحدين في نقل ما تم صناعته من مصطلحات نقدية في الغرب بل هم يتباينون 

ين املترجم عنها و دقة و ثقافة و تمكننا من لغتهم, و كل منهم يترجم من واقع ثقافته ومدى انغماسه في اللغت
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املترجم لها ,لذا فان هذه االختالفات ستخلق نوعا من االضطراب الن املصطلح بحاجة إلى الوضوح و الدقة 

 واالستقرار الستيعاب املفاهيم و ارتباطها 

 التعددية املصطلحية النقدية و تأثيرها على دقة املفهوم:.6

إال أّن  رب عن طريق الترجمة من عّدة لغات أجنبية،لقد حطت معظم املصطلحات النقدية الرحال عند الع

األمر  أداءها لم يكن دقيقا، و الدليل على ذلك كثرة املصطلحات و تعددها للداللة على املفهوم الواحد،

الذي خلق نوعا من الفوض ى في أوساط النقاد ، إذ أصبح كل واحد منهم ينهل منها حسب ذوقه و منهجه، 

الية ترجمة املصطلح النقدي ، تباين ترجمة املصطلح عند الكاتب الواحد و عدم "إن من أهم تمثالت إشك

إن هذه الكثرة من املترادفات للمصطلح الواحد وهذا التعدد  ( ،2015استقراره على صيغة واحدة" )يوسف،

رتباك ، سواء في الترجمة أو التعريب ، يؤدي بال شك إلى عجز في تحديد املفاهيم ، والوقوع في بعض من اال 

خاصة لدى القارئ غير املتخصص ، بل إن هذه الظاهرة مست حتى الرسائل العلمية والدراسات ، في حين 

أن الوضوح صفة مطلوبة في املصطلح ، صفة تنبثق عن االتفاق "فاملعنى املتفق على فهمة هو معنى واضح 

ط ، ومن ثم كانت املصطلحات سمة بالضرورة ، واملقصود بالوضوح ، االبتعاد كل البعد عن اللبس واالختال 

 علمية في حقول املعرفة املختلفة ، ألنها من خالل الوضوح والدقة ، تقض ي إلى التحديد ملدلولها")صبحي،

حوار إذاعي( ، وهو التحديد الذي تتم من خالله عملية االتصال اللغوي لتنتقل املعلومة والرأي بين 

ات ولو هامشية لبعض املفاهيم ، وتنجم هذه الظاهرة نتيجة املستخدمين للغة دون تقديم شروح وتوضيح

لالنبهار ببالغة املصطلح الغربي وبريقه  باإلضافة إلى اإلحساس بالتأزم نظرا لكثرة املصطلحات الغربية 

ال يمكن أن ننكر بأن نجاح املصطلح يكتب له في بيئته الوافدة و التسابق في محاولة الستيعابها ومواكبتها، 

ولد فيها أي في موطنه األصلي والعكس صحيح، خاصة إذا تعددت ترجمات املصطلحات في اللغة الوافد التي 

إليها فهو" حين يتم سلخه من سياقه الخاص و دمجه في سياق آخر ،فانه يتعرض للتشويه من ناحية ،و من 

تعددت ترجمات هذا ناحية أخرى فان استخدامه في السياق الجديد يسبب الكثير من الغموض السيما إذا 

(،ولقد تعرض املصطلح النقدي عند الغرب إلى العديد من اإلشكاالت، إال أنهم 2008املصطلح )لكحل،

تمكنوا من الجزم فيها ألن املصطلحات كانت من صنعهم و نتاجا ملمارساتهم النقدية ، بينما الزالت األزمة 

ألمر الذي شكل عائقا للباحثين و الدارسين و كذا قائمة في الوطن العربي بسبب التبعية الفكرية للغرب ، ا

املهتمين بهذا املجال، فمعظم املفاهيم النقدية تكاد ال تكتفي بمصطلح واحد و موحد ليتجاوزه إلى أكثر من 

مصطلح ، و يعتبر هذا التعدد دليال على عجز النقد العربي على احتواء املفهوم الواحد في قالب مصطلحي 

يوسف وغليس ي املصطلحات النقدية العربية في كتابه "إشكالية املصطلح في الخطاب  موحد، و لقد أحص ى

كما هو مبين في الجدولين sémiologie و  sémiotiqueالنقدي العربي الجديد" ، و من بينها مصطلحات : 

 اآلتيين :
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 املقابل العربي

 

 

 املرجع اسم املترجم

 سيميولوجيا/سيميولوجية

 لنقد املعاصرمناهج ا صالح فضل

 الخطيئة و التكفير عبد هللا الغذامي

 املصطلحات األدبية محمد عناني 

 الحديثة.

معجم املصطلحات األدبية  سعيد علوش معجم املص

 املعاصرة

عبد املالك 

 مرتاض

 مجلة)تجليات الحداثة(

عبد العزيز 

 حمودة

 املرايا املحدبة

 علم السيميولوجيا
عبد العزيز بن 

 هللاعبد 

 هللا

 مجلة لسان العرب

 سيمياء

 أنطوان أبي زيد

 

ترجمة كتاب)السيمياء( بيير 

 جيرو

 معجم اللسانيات بسام بركة 

قاموس املصطلحات اللغوية  ايميل يعقوب

 األدبية األدبية
 املنهج و املصطلح خلدون الشمعة السيميائية

 علم الرموز 

معجم مصطلحات علم اللغة  علي القاسمي

 يثالحد

 علم الداللة العربي فايز الداية

 قاموس اللسانيات عبد هللا املسدي العالمية

 علم الداللة
  الحاج

 املختلفة الى اللغة العربية   sémiologie: ترجمات مصطلح 1الجدول رقم 

 229املصدر: يوسف وغليس ي ،إشكالية ترجمة املصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد،ص 

 املختلفة الى اللغة العربية "  « sémiotique: ترجمات مصطلح 2 الجدول رقم
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 املرجع اسم املترجم املقابل العربي

 ع.السالم املسدي سيميائية

 فاضل ثامر

 أنور املرتجى

 ع.املالك مرتاض

 قاموس اللسانيات

 اللغة الثانية

 سيميائية النص األدبي

 معجم املصطلحات

 ع.املالك مرتاض سيمائية

 ملكعزة أغا 

 قراءة النص

 مجلة الفكر العربي املعاصر

 محمد مفتاح سيميائيات

 ع. املالك مرتاض

 تحليل الخطاب الشعري 

 

 عادل فاخوري سيمياء

 محمد مفتاح

 لطيف زيتوني

 سامي سويدان

 علم الداللة عند العرب

 في سيمياء الشعر القديم

 معجم مصطلح نقد الرواية

في داللية القصص و شعرية 

 السرد

 تجليات الحداثة ع.املالك مرتاض سيميوتيكاال

 بسام بركة علم الرموز 

 مبارك مبارك

 معجم اللسانيات

 معجم مصطلحات األلسنية

محمد الناصر  علم الداللة

 العجيمي

 سامي سويدان

 في خطاب السرد

 

 في داللية القصص

 األسلوبية منهجا نقديا محمد عزام علم الدالالت
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يوسف  املصدر: 

إشكالية   وغليس ي،

املصطلح  ترجمة 

الخطاب  في 

العربي  النقدي 

 .232-231الجديد،ص

 

استخدام املصطلح الوافد إلى اللغة  والباحثين فيدى اتساع الهوة بين النقاد من خالل الجدولين يتضح م

 العربية عن طريق الترجمة والتي كان لها تأثير على استيعاب املفاهيم سواء للباحث أو الدارس.

 جهود العرب لتوحيد املصطلح النقدي في الوطن العربي:7-

ني، كما سبق و أن ذكرنا، من إشكاالت عديدة و التي الزمته إن املصطلح النقدي ينزف في وطننا العربي و يعا

لسنين طوال، و كانت التعددية املصطلحية واحدة من تلك املعضالت التي كانت و الزالت تمثل هاجسا يؤرق 

لذا كان البد من مواجهة هذه األزمة و العمل على الحّد منها، و االتحاد  الباحثين و الدارسين في هذا املجال،

األمر الذي دفع باملجامع العربية  قيق هذه الغاية، خاصة و أن الجهود الفردية لم تفي بالغرض لوحدها،لتح

لتبني هذه القضية، و ذلك منذ إنشائها في مطلع القرن العشرين، و من بين هذه املجامع اللغوية: مجمع 

ي في بغداد و مكتب تنسيق التعريب اللغة في دمشق و مجمع اللغة العربية في القاهرة واملجمع العلمي العراق

في الوطن العربي في الرباط ، و التي جعلت من املحافظة على سالمة اللغة العربية من خالل جعلها تواكب 

العصر ووضع املصطلحات و العمل على توحيدها في جميع األقطار العربية هدفا البد من بلوغه و هذا 

حكومات العربية أن تشجع سياسة التنميط ، و نقصد بذلك باستعمال أسس لغوية ممهنجة، كما يمكن لل

تحقيق العالقة األحادية بين املصطلح و مفهومه و ذلك بانتقاء مصطلحات موحدة انتقاء مبررا و مبنيا على 

و املراد من التنميط أن تقرر هيئة معترف بها علميا  إذ يقول رشاد الحمزاوي في هذا الشأن" أسس واضحة،

حتى تضمن إجماعا عليها، و بالتالي  ية متفق عليها بقبول مصطلحات مختارة اختيارا مبررا،أو فنيا منهج

( ، و يهدف التنميط إلى القضاء على 1986تواصال أفضل بين مستعمليها و املتخاطبين بها ")الحمزاوي،

يمكن للمصطلح االزدواجية في وضع املصطلحات التي تتباين من قطر إلى آخر، و عندما يتحقق هذا النظام 

فهو ليس مجرد وحدة معجمية اعتيادية؛ وإنما هو مسألة معرفية قبل النقدي العربي أن يخرج من أزمته، 

كل ش يء، لذا يجب حث املؤسسات الثقافية والجامعية واملجامع العلمية والعربية وهيئات التعريب، في 

و توحيدها، و عقد املزيد من الندوات الوطن العربي، على مواصلة العمل على نشر املعاجم االصطالحية 

والحلقات الدراسية الخاصة باملصطلح النقدي العربي والقديم منه خاصة، وأخيرا ضرورة حث املترجمين 

 محمد عناني السيميوطيقا

 محمد مفتاح

 العزيز حمودة ع.

 عثماني امليلود

 جميل حمداوي 

 

 املصطلحات األدبية الحديثة

 تحليل الخطاب الشعري 

 املرايا املحدبة

 شعرية تودوروف

 الشكل و الخطاب
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والباحثين والنقاد على اعتماد األسس العلمية في وضع املصطلحات أو ترجمتها أو تعريبها، واعتماد مبادئ 

 ع العلمية األخرى.وضع املصطلحات التي أقرتها املجام

 خاتمة:8-

من خالل ما سبق ذكره يتضح أنه ال يمكن إنكار الدور الكبير الذي تلعبه الترجمة في صناعة املصطلح 

املساهمة في الحّد من أزمته عموما و التعددية املصطلحية خصوصا التي لطاملا الزمت وظبطه و النقدي 

هذا األخير، اال أن كثرة املصطلحات التي تعبر عن املفهوم  النقد األدبي العربي و الذي أصبح يحول دون تطور 

الواحد أو ما يعرف بالتعددية املصطلحية أصبحت تؤرق الباحث و الدارس ، األمر الذي يستدعي تضافر 

جهود مختلف الجهات من مبدعين و نقاد و باحثين للعمل على إيجاد مناهج عربية محضة، والتي تمكنهم 

ة تعبر عن مفاهيم خاصة بهم و بأدبهم ،تماما كما كان األمر عند العرب القدامى من ضخ مصطلحات نقدي

ومصطلحات الذين أنجزوا مجموعة هائلة و ثرية من األعمال التي الزالت راسخة في  األذهان، زخم لفظي  

 مناهج واضحة األسس، باإلضافة إلى توحيد املصطلحات و تنميطها.و 

ا يمكن تقويمه بمناهج واتجاهات وآراء نقوم مالعربية ونرتقي بأدبنا الجميل و وان لكي ننهض بحضارتنا آن األ 

هكذا لن نصبح بحاجة إلى ما توصل إليه الغرب في مدارسهم ألنه بترجمتنا ألعمالهم فإننا عربية خالصة و 

 إذا أصبح هذ
َ
 لألدب الغربي، نتبنى مصطلحات ال يمكن أن تخدم األدب العربي إال

ً
هذا جرم و ا األخير مقلدا

 في حق لغتنا العربية املعروفة بزخمها اللفظي

 قائمة املراجع:

  طارق بن عوض هللا بن محمد، إصالح االصطالح، الجيزة، مصر: مكتبة التوعية اإلسالمية للتحقيق

 .13، ص2008والنشر،

 عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق مصطفى الشيخ مصطفى، املقدمة، القاهرة:مؤسسة الرسالة 
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 ي املعاصر، بغداد العراق: دار الرسوم للصحافة و النشر والتوزيع، علي حسين يوسف، إشكالية الخطاب النقد

 .45، ص 2015

 الجزائر:الدار العربية للعلوم 1يوسف وغليس ي، إشكالية ترجمة املصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ط ،

 .232-231-229،ص2008ناشرون،

 بيروت: دار الغرب 1وحيد إلى التنميط طمحمد رشاد الحمزاوي،املنهجية العربية لوضع املصطلحات من الت ،

 .61،ص1986اإلسالمي،
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  املقترحة ة لغير ناطقيها والحلول أهم املشكالت التي تعيق تعليم العربي

Article:The most important problems that hinder the teaching of Arabic to non-native 

speakers and the proposed solutions. 

 العيمش محمد

LAIMECHE Mohamed 

  -الجزائر-جامعة ابن خلدون ، تيارت

Ibn Khaldoun university Tiaret/ Algeria 

 امللخص:

ة لغة ثقافة وحضارة عربية وإسالمية عريقة ضاربة الجذور في التاريخ اإلنساني، وهي اللغة العربي

لغة حية معاصرة تتكلمها شريحة واسعة من املجتمعات اإلنسانية، وتعد محط أنظار العالم. ونظًرا لإلقبال 

ة ودبلوماسية سياسي متنوعة؛املتزايد على تعلمها من قبل الناطقين بغيرها في السنين األخيرة لدوافع 

أردنا أن نشخص أهم التحديات التي تقف  واقتصادية ودينية وثقافية وتعلمية وسياحية وتواصلية وغيرها،

 عائقا أمام تعلمها من لدن هؤالء مع اإلشارة إلى بعض حلولحها.

ة االزدواجي غير الناطقين بالعربية، صعوبات، تحديات، مشكالت، اللغة العربية، الكلمات املفتاحية:

 اللغوية.

  

Abstract: 

        The Arabic language is a language of ancient Arab and Islamic culture and civilization 

deeply rooted in human history. It is a living, contemporary language spoken by a wide range 

of human societies, and is the focus of the world's attention. In view of the increasing demand 

for learning by non-native speakers in recent years for various motives; Political, diplomatic, 

economic, religious, cultural, educational, touristic, communicative and others, we wanted to 

diagnose the most important challenges that stand against  the way of learning it , beside 

referencing some  of their solutions . 

key words: The Arabic language, problems, challenges, non-Arabic speakers, bilingualism. 
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 مقدمة:

لتكون لغة القرآن  -عز وجل-اللغة العربية من أقدم اللغات وأغناها على اإلطالق، لذلك اختارها هللا 

الكريم، فقد بلغت قبل اإلسالم أوج كمالها في التعبير عن كل األساسيات وكل ما يخص الحياة اللغوية 

، وتزامن ظهور ع
ً
 ونثرا

ً
لوم عديدة مع نزول القران الكريم، فلذلك واألدبية من الفصاحة والنتاج األدبي شعرا

انتشرت الحضارة في العالم اإلسالمي، ومن هذه العلوم: التاريخ، والطب، والكيمياء، واألسانيد، وعلوم اللغة 

العربية من صرف ونحو وبالغة وغيرها، فارتفع شأن اللغة العربية وأصبحت اللغة السائدة في بالد العرب 

ونظرا لهذه الخصائص  كله مدى طاقة اللغة بيانها، وأصالة ألفاظها، ووفرة معانيها،واملسلمين، ويتضح هذا 

التي ميزتها، حرص املتكلمون بغيرها على دراستها، والتعرف على مفرداتها ومعانيها وقواعدها وكل ما يتعلق 

دورها في مواجهة بها، فظهور ما يسمى بــ"تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها"، مما ساعد على تفعيل 

التحديات، فانتشارها بين املسلمين غير العرب، ساعد كذلك على فهم أمور دينهم، فهي منبع القرآن الكريم 

بيد أن تعلمها ال يخلو من بعض الصعوبات كغيرها من اللغات هذا الذي سنعالجه  ،والسنة النبوية الشريفة

 الناجعة التي توصل إليها الباحثون في هذا الشأن. في متن املداخلة معرجين في الوقت ذاته على الحلول 

 مفهوم اللغة: أوال:

 العربية ملا تمتاز به من قوة 

سس  نقلت التاريخاللغة وعاء لحضارة واسعة النطاق عميقة األثر ممتدة 
ُ
إلى البشرية في فترة أ

)رشدي أحمد ى. واملوسيقالحضارة وعوامل التقدم في كل علوم الطبيعة والرياضيات والطب والفلك 

ومن هنا تأتي عملية التعليم لغير العرب بعد انتشار اللغة على نطاق واسع وبعد  (16،17،ص.1982طعمية،

الطلب واإلقبال املتزايد من املفكرين واملستشرقين من مختلف الدول، حيث قامت بعض الدول العربية 

 ير ناطقيها.بإنشاء املعاهد واملراكز املختصة في تعليم اللغة العربية لغ

 على مجموعة من األصوات 
ً
ويرى آخرون أن مفهوم اللغة قد تغير بحيث لم يعد مفهومها مقتصرا

 على أنها مفهوم منظومي شامل وواسع ال يقتصر على 
ً
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. وإنما ينظر إليها حاليا

 سلوك الكالم اللغة املنطوق بها، بل يشمل املكتوبة واإلشارات واإليماءات والتع
ً
بيرات التي تصاحب عادة

، وتعليمها للناطقين بغيرها عملية مغايرة …كما يشمل صور التعبير كافة من تمثيل ورسم ونحت وموسيقى

ومناهج مختلفة؛ ألن  وأساليب معينةملا تعلمناه وعلمناه في اللغة العربية األصلية، فهو يتطلب مهارات 

 
ً
اللغة العربية في بادئ األمر وهنا يأتي دور املعاهد واملراكز بعلى التكلم  الراغب أو املتعلم لن يكون قادرا

 (.45،ص.2006املنتشرة في مختلف الدول العربية. )  اللغة العربية و املعلوماتية،

 تحديات تعليم اللغة عند الناطقين بغيرها: -1

 من أهم هذه الصعوبات التي وقف عليها الباحثون:

 رف مثل:)خ ، ض ، ط ، ظ(.صعوبة نطق بعض األح-1

صعوبة التركيب اللغوي للجمل، وكما نعلم أن اللغة العربية مثال واضح للبالغة، فتركيب الجمل فيها -2

 عن أي لغة أخرى.
ً
 يختلف تماما
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اتجاه الكتابة في جميع اللغات في العالم يبدأ من اليسار الصفحة إلى يمينها، أما اللغة العربية فهي العكس -3

 
ً
كتُب من يمين الصفحة إلى يسارها، ومنه يحتاج املتعلمتماما

ُ
 إلى الكثير من التدريب إلتقانها.  ؛ ألنها ت

 وجود مفردات في اللغة العربية لها أكثر من معنى مما يؤدي إلى الحاجة لحفظ العديد من املصطلحات.-4

 جميع 
ً
 التركية الطالب أجمعوا على أن هناك دور كبير ملدى قرابة لغتهم ا  وأخيرا

ً
ألم من اللغة العربية، فمثال

تعد أكثر اللغات قرابة من اللغة العربية؛ فهناك العديد من الكلمات املشتركة بينهما على عكس اللغات 

 (.30،31،ص.2009األخرى. )بشير الزعبي 

 إن من أبرز الصعوبات التي تواجه متعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها، صعوبة كبيرة في نطق

حرف الضاد لذلك قد اعتنى الدارسون بموضوع النطق في تعليم اللغة عناية حثيثة؛ ألنه املنطلق الذي 

 أمكنه ذلك 
ً
يعول عليه املتعلم في تواصله مع كل ما يحيط به ، ومتى ما كان نطق الكلمات واألصوات واضحا

نه لقواعد تركيب الجملة من إيصال الرسالة الكالمية التي ينوي إرسالها، بغض النظر عن مدى إتقا

املنطوقة إلى حد ما، ومن الالزم على املتعلم حتى يصل إلى الوضوح النطقي أن يتعلم األصوات أو القطع 

الصوتية؛ ألنها تشكل العنصر الرئيس ي في بناء النظام الصوتي. )االضطرابات النطقية و 

 (.32،ص.2009الفونولوجي،

 هو و يعد صوت الضاد أحد األصوات العربية
ً
 التي تغنى بها أبناؤها خير غناء مطلقين على لغتهم لقبا

"لغة الضاد" وعلى الرغم من احتفاء أهل تلك اللغة بهذا الصوت، إال أنه يعد من أثقل األصوات على أبناء 

العربية أنفسهم، وليس أدل على هذا من عدم مقدرة أهل تلك اللغة على املحافظة على نطقه بالوصف 

 (.100،ص.1994ماء العربية املتقدمون. )د. رمضان عبد التواب،الذي شرحه عل

وأما فيما يخص التحوالت النطقية في حرف الضاد للناطقين بغير العربية، فإنه من خالل وجود 

بعض متعلمي اللغة العربية باعتبارها لغة ثانية في بعض الجامعات العربية كاألردن من الجنسيات املختلفة 

، حيث لوحظ أبناء الجنسية تبين أنه من األص
ً
 إياها صوتيا

ً
خرى مشوها

ُ
وات التي يشوبها تحوالت إلى أصوات أ

 أو الما. )محمد عابد الطريرقي، دت،ص.
ً
 أو زايا

ً
 (.23املاليزية واألمريكية ينطقون الضاد داال

 ولعل وقوع األجنبي بهذه االضطرابات النطقية يعود لعدة أمور شخصوها في اآلتي:

 اء هذا الصوت.صعوبة أد-1

 اختالف اللغتين في مخارج األصوات.-2

، 2009االختالف في التجمعات الصوتية ومواضع التنغيم.) االضطرابات النطقية و الفونولوجية،-3

 (.75ص.

 مشكلة االزدواجية اللغوية عند الناطقين بغيرها:

َعدُّ اللغة من أقوى روابط املجتمع الواحد، فهي من أكثر الوسائل قدر 
ُ
ة على نقل ثقافتهم إلى املجتمع ت

ِه؛ وهنا تبرز القيمة الكبيرة ملا تبذله الشعوب في سبيل تعليم لغاتـها لغيرها من الشعوب كما تكمن  ِ
ّ
ل
ُ
العاملي ك

أيًضا الدوافع الحقيقية وراء استنـهاض الِهَمم، وبذل الجهود نحو تأليف كتب لتعليم اللغة العربية في 

ر ليس مجرد حرص على تدريب اآلخرين على نطق أصوات العربية، أو حفظ كلماتـها، السنوات األخيرة،  فاألم
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أو تعرف تراكيبـها. ِإنُه أبعد من ذلك وأعمق فالكتاب يكون مجرد وسيلة لتنمية مهاراتـها، أو إتقان 

ر عن حضارتها. ) عبد الرحمن بن إبراهيم  استعمالـها؛ وناقل لتاريخ األمم وتراثها، وُمَعّبِ

  (.15،ص.2007 وزان،الف

ْدَعى إلى 
َ
م وإدراك لسيكولوجيته؛ كان ذلك أ ِ

ّ
مها قائًما على فهم لطبيعة املتعل

ُّ
ما كان تعل

َّ
ل
ُ
إن اللغة ك

مها)محمد صالح الدين علي مجاور،دت،ص.
ُّ
وهذا يعني الدعوة إلى تعليم اللغة  (،30ُحسن تعليمها وتعل

م، وثقا ِ
ّ
مها منطِلًقا من طبيعة املتعل

ُّ
م دائًما يجب عليه أن يتذكر متعلموه وتعل ِ

ّ
فته، وخبراته السابقة، فاملعل

ُهْم ومقدرتهم العقلية والعملية، وما يالئمهم، وما ال يالئمهم، ويختار لهم من املادة ما يناسب الذكي،  وِسنَّ

عيف منهم) حسن شحاتة، والهدف األساس لتعليم اللغة العربية؛ هو  (،14،ص.1993واملتوسط والضَّ

ثي العربية وتيسير تحقيق ما ينشدونه من أغراض في ت مكين املتعلمين من االتصال بمتحّدِ

 (.29،ص.1982 ،مجتمعاتهم.)رشدي أحمد طعيمة

 تعريف االزدواجية اللغوية: 

ْي: وجود مستويين 
َ
د املستويات اللغوية داخل إطار لغوي واحد، أ تعني االزدواجية اللغوية تعدُّ

واحدة؛ أحدهما لغة للحديث واالتصال السريع، واآلخر للعلم واألدب والثقافة  لغويين في بيئة لغوية

ووجود أكثر من مستوى لألداء اللغوي من األمور التي  (48،ص.2017والفكر)علي محمد أحمد هنداوي،

تنسجم مع بنية املجتمع فاللغة في نهاية املطاف ظاهرة اجتماعية، واملجتمعات تتفاوت في مستوياتها 

 39دت،ص. افية، واالقتصادية واالجتماعية، واللغة مرآة كل هذه األبعاد)محمد أحمد عمايرة،الثق

(والهدف املنشود من معالجة قضية االزدواجية هو الداللة على أن العاميات العربية تنتمي إلى اللغة 253،

 عنها.) سمر روحي الفيصل،
ًّ

، وأنها ليست شيًئا مستقال
ً

 (.  16،40،ص.2010 العربية الفصيحة أصال

مها في قاعة الدرس بلغة فصيحة، لكْن حينما يحتكُّ بأبناء اللغة؛ يجدهم 
ُّ
يشرع الناطق بغيرها في تعل

مه، هذه اللهجة هي العامية. وقد يتبادر 
ُّ
اَن تعل يتحدثون بلغة ليست كاللغة التي مارسها في غرفة التدريس ِإبَّ

مية والفصيحة واضح وسهل؛ بسبب عدم تلبية ما يتعلمه للتواصل إلى أذهان أبناء اللغة أنَّ الفرق بين العا

مع أبناء العربية الذين يتكلمون العامية ويواجه العديد من الفروق بينهما سواٌء على املستوى الصوتي، أم 

واالزدواجية القائمة حيال  (34،ص.2017النحوي، أم الصرفي، أم الداللي.) علي محمد أحمد هنداوي، 

م  ِ
ّ
ل عبًئا املتعل ِ

ّ
األجنبي الذي ينخرط في الحياة اليومية في بلد عربي ما، ويجد صعوبة في فهم العامية؛التي تمث

وح القفعان؛ عوني صبحي 
ُّ
م العربية.) توفيق محمد مل

ُّ
 عليه؛ يؤثر في دافعيته نحو تعل

ً
ثقيال

  (.4-2،ص.2012الفاعوري،

  العامية ظاهرة
َّ
َنى عنها، ويجب أن يتعل

ْ
م قبل ولوجه إلى البالد العربية، أو قبل ال ُيْسَتغ ِ

ّ
مها املتعل

واللجوء إلى تعليم العامية  مصادفته الشخص العربي كي ال يندهش، وال يرتبك أمام ما يسمع من أبناء اللغة

م األجنبي. ِ
ّ
 إلجادة تعليم محادثة العربية، وتحسين نفسية املتعل

ً
 ،2017)علي محمد أحمد هنداوي،   وسيلة

ة بين املستويين     52، 51ص. م العامية الحًقا ِلَسّدِ الُهوَّ
ُّ
، ثم تعل

ً
ال م الفصحى أوَّ

ُّ
( وال شكَّ في ضرورة إلزامية تعل

في اللغة. ولعل تدريس مهارة املحادثة بهدف تمكين املتعلمين من توظيف الكلمات والتراكيب في جمل مفيدة 
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غوية واالنطالق في الحديث، وبعث الثقة في نفوسهم، في حياتهم اليومية، واكتساب الكثير من املفردات الل

ويساعد على تنمية قدراتهم على االبتكار والتصرف في كثير من املواقف املختلفة؛ وهو تواصل ناجح بين 

 (. 17،ص2017األفراد.) علي محمد أحمد هنداوي، 

حتوي على نصوص َيْحُسُن في هذه الحالة تدعيم مهارته هذه ومهاراته األخرى بتفعيل برامج ت

استماع ومحادثة؛ ألنها الطريقة املثلى لتعلم كيفية التكلم. وعندئذ تتالش ى الصدمة الناشئة عن وجود 

مهم 
ُّ
م من تجاوز مشكلة االزدواجية، ويهتم بتفعيل الفصيحة في سبيل تعل ِ

ّ
ة وهذا سيمكن املتعل

َ
مستويين ِللغ

عاتـهم، لـذا فاالهتمام باملجتمع العربي في
ُّ
الة في عملية االتصـال  وتطل برنامج تعليم اللغـة يؤدي إلى نتيجة فعَّ

د   عن التزوُّ
ً

ثي لغتين؛ يساعد على تنمية مهارات اللغة وإتقانـها، فضال باللغة، واالتصال الثقافي بين متحّدِ

ُن من تحصيل املعلومات واملعـارف الثقافية التي تسـاعده على التعام ِ
ّ
ـل مع هذه برؤية اجتماعية واضحـة تمك

 اللغة.

     املشكالت اللغوية في تعليم العربية للناطقين بغيرها:

 صنف الباحثون هذه املشكالت إلى قسمين هما:ـ

َيْحُسُن في هذه الحالة تدعيم مهارته هذه ومهاراته األخرى بتفعيل برامج تحتوي على نصوص  

وعندئذ تتالش ى الصدمة الناشئة عن وجود ألنها الطريقة املثلى لتعلم كيفية التكلم.  استماع ومحادثة؛

مهم 
ُّ
م من تجاوز مشكلة االزدواجية، ويهتم بتفعيل الفصيحة في سبيل تعل ِ

ّ
ة وهذا سيمكن املتعل

َ
مستويين ِللغ

الة في عملية االتصـال  عاتـهم، لـذا فاالهتمام باملجتمع العربي في برنامج تعليم اللغـة يؤدي إلى نتيجة فعَّ
ُّ
وتطل

ثي لغتين؛باللغة، و  د  االتصال الثقافي بين متحّدِ  عن التزوُّ
ً

يساعد على تنمية مهارات اللغة وإتقانـها، فضال

ُن من تحصيل املعلومات واملعـارف الثقافية التي تسـاعده على التعامـل مع هذه  ِ
ّ
برؤية اجتماعية واضحـة تمك

 اللغة.

     املشكالت اللغوية في تعليم العربية للناطقين بغيرها:

 صنف الباحثون هذه املشكالت إلى قسمين هما:ـ

 املشكالت اللغوية: 

يندرج تحت هذه املشكالت ما يتعلق في طبيعة اللغة من نظام صوتي وصرفي ونحوي و داللي وكتابي   

الدراسة على أهم املشكالت التي  هذه فيوهذه املشكالت معظمها موجودة ومتوافرة لدى كل معلم، وسنركز 

لم ومحاولة إيجاد طرق عالجها حتى يتسنى للمعلمين الوصول إلى األهداف املنشود من تعليم تواجه املتع

 من أهمها: اللغة.

 التأثر عند تعلمه اللغة العربية، بلغته األم. -

: يحاول أن ينقل أصوات لغته األم أو يحاول ِاستخدام - 
ً
نقل بعض الجوانب اللغوية إلى اللغة العربية، فمثال

 ملعروفة في لغته.تراكيبه ا

 أداة التعريف والتنكير:
ً
 من املشكالت أيضا
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ِاستخدام أداة التعريف، أو املبالغة في ِاستخدامها فيضعون أداة التعريف في  وذلك بإهمال

 املوضعين.

فهذا  التداخل النحوي وتركيب الكلمات كذلك داخل الجملة مثل: الفاعل أو الفعل +الفاعل وهكذا.

 الخطأ ويدخل فيه أداة النفي، كذلك موضوع تقديم املضاف إليه على املضاف. الترتيب يؤدى إلى

 املشكالت الصوتية: 

اعتمد علماء العرب األوائل وعلماء التجويد على املالحظة الذاتية والتجربة الشخصية في دراسة 

وسائل املهمة في ه(، وال تزال هذه الوسيلة من ال175األصوات وعلى رأسهم الخليل ابن أحمد الفراهيدي)ت

الدرس الصوتي الحديث، رغم التقدم العلمي والذي وضع في أيدي علماء الصوت وسائل جديدة تعتمد على 

ذلك ألن أصوات اللغة العربية متنوعة لهذا يواجه املتعلم غير الناطق بها صعوبة في تعلم  األجهزة الحديثة؛

)زاهر بن مرهون بن واملطبقة والطبقية أصواتها التي تنقسم إلى األصوات الحلقية والحنجرية 

 (.79،ص.1979حفيف،

من اللغات، ولذلك معظم متعلمي اللغة العربية يواجهون صعوبة في  كثير فيبعض هذه األصوات ال توجد 

 تعلم هذه الحروف.

 :الصائتة وهيمجموع األصوات 

 الحركات القصيرة: الضمة، الفتحة، الكسرة.-أ

 األلف، الياء. الحركات الطويلة: الواو،-ب

 في تعلم -ج
ً
قد تتفاوت من شخص آلخر  العربية أصواتمن املالحظ أن هذه الصعوبات التي تشكل عائقا

 لعدد من العوامل اللغوية والشخصية والتعليمية.
ً
 وذلك تبعا

 لطبيعة اللغة األم التي يتحدث بها املتعلم،
ً
 وبناء على ذلك فإن هذه األخطاء تختلف من شخص آلخر تبعا

فإن املتعلم لن يواجه أية صعوبات في  الثانية. اللغة أصواتاللغة األم تشابه  في أصواتفإذا كانت هناك 

 املتحدث باإلنجليزية لن يواجه صعوبات في تعلم األصوات اآلتية " الباء والتاء والثاء والجيم  نطقها،
ً
فمثال

محمد قاسم والنون والالم.")والكاف وامليم  والدال والذال والراء والسين والشين والزاي

 (.306،ص.2000أنس،

 أن يتعلم بعض 
ً
"ألن هذه  األصوات الحلقية " العين، الحاء؛ مثل األصواتمن الصعب جدا

 األصوات تخرج من مخارج ال تستعمل في لغته األم كاألصوات املطبقة " الصاد والضاد والطاء والظاء "

ون باإلنجليزية أثناء نطقهم الحركات الطويلة " الواو واأللف هناك بعض املشكالت التي قد يواجهها الناطق

والياء " بخاصة إذا ما وردت في كلمات مثل "مطار " فإنه سينطقها مطر، وهذه املشكالت ال تقتصر فقط 

على الناطقين باللغة اإلنجليزية بل يقع فيها الناطقون باللغات األوروبية بوجه عام، كما يقع فيها الناطقون 

 (. 212،ص.1992ات أخرى في آسيا وأفريقيا.) عبد املجيد أحمد منصور،بلغ

 ملدى التشابه في األصوات ففي األملانية صوت " الخاء " والفارسية صوت "القاف"
ً
وتزداد  وهذا تبعا

 الختالف لغاتهم األصلية وعاداتهم 
ً
 عندما يقوم املتعلم بإبدال بعض األصوات وذلك تبعا

ً
املشكالت تعقيدا
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 من ضرب "درب" والناطق الن
ً
 الناطق باإلنجليزية يبدل صوت الضاد إلى "دال " فيقول بدال

ً
طقية. فمثال

 من رمضان "رمزان"
ً
فاإلنسان عندما يتعلم منذ الصغر  بالتركية يبدل صوت الضاد إلى "زاي" فيقول بدال

 ولكن األصواتنطق  مخارج األصوات ويمارسها من خالل تواصله مع املجتمع لن يواجه أية مشكالت في

 ما يجد صعوبة في نطق أصوات معينة في اللغة الهدف، ويأتي ذلك 
ً
متعلم اللغة الثانية من الكبار غالبا

 عم هو عليه 
ً
 مختلفا

ً
نطُق نطقا

ُ
بسبب عدم وجود هذه األصوات في لغته األم، وقد تكون موجودة فيها لكنها ت

 في اللغة الثانية.

كلة األصوات، ليست من السهولة بمكان، للناطقين بغير العربية في وهنا ك من يري أن معالجة مش

 ألصوات اللغة األم، أو أصوات 
ً
 مناسبا

ً
مرحلة متأخرة من العمر، ألن الجهاز الصوتي تشكل وأخذ قالبا

الطفولة املكتسبة، مثل اللهجات، أو اللغة الثانية الشبيه بالغة األم.)عز الدين مولود 

 لكنه  (15،ص.1982البوشيخي،
ً
،كما يرى البعض اآلخر، أن تعلم األصوات في مرحلة متأخرة قد يكون صعبا

 مع التكرار واملران، فاملتعلم يمكن أن يتعود النطق الصحيح أو على األقل القريب من 
ً
ليس مستحيال

) الصحيح بدليل أننا نسمع ونقلد األصوات حتى ننطق اللغات األجنبية بطريقة قريبة من نطق أصحابها.

 (.203،ص.2009هداية، هداية إبراهيم، 

 أن يعرف األجنبي املعنى 
ً
وهناك من يرى أن مسألة االنتباه إلى املعنى في مرحلة األصوات ليس ضروريا

، ليس لها معنى، فاملهم في هذه املرحلة التركيز على األصوات، أي سماع 
ً
بقدر الصوت؛ ألنه قد يتعلم أصواتا

عنى لدارس العربية األجنبي، يكون ِاكتسابه بشكل رئيس في مراحل الحقة، أي أصوات، وتكوين أصوات، فامل

 لألصوات املنطوقة حوله، والتي 
ً
إن اإلنسان يستطيع أن يكيف جهازه الصوتي في مرحلة الطفولة، تبعا

 يمارسها.

 املشكالت النحوية: 

القة بين أجزاء التركيب النحو هو العلم الذي يهتم بالعالقة بين عناصر الجملة أي إنه ينظم الع

 شقيق الصرف وال يستغنى أحدهما عن اآلخر. بل ال يمكن فهم أحدهما دون اآلخر. 
ً
ومكوناته، فالنحو إذا

 عن املشكالت الصرفية التي يعاني منها متعلمو اللغة   وبناء
ً
على ذلك فإن املشكالت النحوية ال تختلف كثيرا

 (. 267،ص.2011لناقة،العربية للناطقين بغيرها.) محمود كامل ا

 أبرز املشكالت النحوية التي يواجهها معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها:

 وتكمن في:

ِاختالف بنية الجملة العربية عن بنية الجملة في كثير من اللغات ومن صور االختالف خلو الجملة  -1

 من األفعال املساعدة أو أفعال الكينونة.  العربية

في عناصر الجملة العربية أي التقديم والتأخير مثل تقديم الخبر على املبتدأ واملفعول على حرية الرتبة  -2

 الفعل.
ً
 الفاعل وأحيانا

 ِاختالف الرتبة واملواقع في العربية عما هي في لغات املتعلمين. -3
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 في أي  -4
ُ
عرف

ُ
لغة من لغات اإلعراب أو العالمة اإلعرابية، فاإلعراب سمة من سمات اللغة العربية ال ت

 العالم.

 في اللغة العربية. -5
ً
 نظام العدد ُيعد من أكثر األنظمة تشعبا

 أنماط املطابقة، فاملطابقة سمة من سمات العربية وهي واجبة بين كثير من عناصر التراكيب. -6

 التذكير والتأنيث وهي مشكلة عامة في كل لغات العالم. -7

 شكالت في تعليم اللغات األجنبية.التعريف والتنكير وهي من أصعب امل -8

كَتُب في شكل  
ُ
كتُب بطريقة لم يعهدها كثيٌر من املتعلمين في لغاتهم األم، حيث ت

ُ
بعض الجمل في العربية ت

 كلمة واحدة رغم كونها جملة تامة.

 أبرز املشكالت التي يعاني منها املتعلم الناطق بغير العربية عند تعلمها:

 ضة عند التطبيق.كثرة القواعد املفرو  -1

 املعلم مشغول بإنهاء املقرر الدراس ي من دون التأكد على عامل التطبيق. -2

 عدم ربط قواعد النحو بالقراءة والتعبير، ودروس اللغة األخرى. -3

 عدم االستفادة من وسائل التقنية الحديثة كاملختبرات اللغوية والتسجيالت الصوتية. -4

 متعلم نفسه كالفروق الفردية والظروف االجتماعية والنفسية.هناك بعض األسباب تعود لل -5

هذه الصعوبات في تعلم النحو والقواعد اللغوية ال ينفي عنها أهميتها وأنها جزء أساس ي ومهم من منهج  -6

 
ً
اللغة العربية وتعلمها، فهو الركن األساس لتعلم اللغة وضبط ِاستخدامها، إلى جانب أنهما يمثالن مظهرا

متعة عقلية للمتعلم األجنبي؛ ألنهما   اهر أصالة اللغة، هذا إلى جانب ما في تدريس النحو واألدب منمن مظ

ولذلك يجب البعد عـــــــن املستويات املتخصصة واملعقدة  مظهران غير عاديين من مظاهر اللغة العربية.

 (. 111،ص.2000األبرش، من القواعد اللغوية لتقديمها بطريقة ميسرة.) األبرش محمد  والتفصيلية

 املشكالت الصرفية:

الصرف هو دراسة بنية الكلمة وهو حلقة وسطى بين دراسة األصوات التي تكون الصيغ الصرفية 

نظُم فيها هذه الصيغ.  للكلمة ودراسة التراكيب التي
ُ
  ت

ُ
وصف

ُ
 وت

ً
 صرفيا

ً
تتميز اللغة العربية بأنها تمتلك نظاما

 وهذه ميزة ال تتوفر في كثير من اللغات، مما يؤدى إلى صعوبات في تعلمها منها: بأنها لغة متصرفه اشتقاقية،

الصرف وتعدد موضوعاته وتشعب قضاياه ومسائله، فلكل باب صرفي مجموعة من القواعد   كثرة أبواب -أ

 ولكل قاعدة تفريعات، ولكل تفريع عدد من الضوابط واألحكام.

 ك أمر طبيعي نتيجة العالقة املتشابهة بين العلمين.التداخل بين أبواب الصرف والنحو ذل -ب

عدم إفراد في بعض القضايا الصرفية، أي عدم ِاطراد القواعد الصرفية التي وضعها الصرفيون. بل إن  -ج

 ما شذا من القاعدة قد يكون أكثر مما وافقها.

 الخلط بين السماع والقياس في بعض أبواب الصرف. -د

يعهدها متعملوها في لغاتهم األم وبخاصة " االشتقاق، امليزان الصرفي، اإلفراد  هناك قضايا صرفية لم -ه

 واألفعال ".  والتفريق بين املصادر التثنية الجمع،
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تأثير الصعوبات الصوتية التي يعاني منها بعض الطلبة في فهم بعض املسائل الصرفية وذلك ألن األصوات  -ع

 هي مادة صرفية.

ى واملبنى، فكثير من متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، يعتمدون على الشكل فيما العالقة بين املعن-و 

 يقدم لهم من مفاهيم صرفية ويهملون الجانب املعنوي الذي يكون أكثر أهمية من الشكل.

معظم املواد واملوضوعات الصرفية في كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تقدم للمتعلمين من  -م 

 (.98،ص.1998خالل طرائق التدريس التقليدية املتبعة في تدريس الناطقين بها.) محمد النجيجي،

 املشكالت الداللية: 

اللغة العربية تحتوى على ثروة عظيمة من الكلمات التي تراكمت فيها منذ أقدم العصور ومعاني هذه 

لهائل من الكلمات وتعدد املعاني هذا الكم ا الكلمات تعددت وتوسعت مع مرور الزمن وتعدد األغراض.

فما  وصعوبة البحث عن معانيها في املعاجم ُيعد من الصعوبات التي يواجهها متعلمو اللغة العربية عموما،

حال غير الناطقين بها؟. ومن أهم املشكالت املعجمية والداللية التي يعاني منها متعلمو اللغة العربية من 

 غير الناطقين بها ما يلي:

رة كلمات اللغة العربية مما يجعل من العسير على متعلميها السيطرة على كلماتها مهما أمض ى الدارس كث- 

 من الوقت في تعلمها أو وصل إلى مستوى املعرفة بها.

 تعدد معاني الكلمات العربية وتنوع دالاللتها وانتقال الكلمة من املعنى الحقيقي إلى املعنى املجازي.- 

 (.55ص. ،1970)عائشة عبد الرحمن،املعاجم. صعوبة البحث في - 

تعدد معاني الكلمات يسبب صعوبة في فهم املعنى املقصود من النص املقروء وتظهر هذه املشكلة إذا تم - 

على أسس غير علمية من حيث الشيوع واألهمية والتدرج وغيرها من  للمتعلم وتقديمهاِاختيار املواد اللغوية 

وكذلك ارتباط الكلمات العربية بالتصريف  ؤخذ بعين االعتبار في إعداد املناهج.املعايير التي يجب أن ت

وخضوعها للقواعد التصريفية من حيث الشكل أو البنية وامليزان الصرفي والتوزيع يشكل صعوبة على 

كلمة في اللغة املتعلم، فالكثير من املتعلمين الذين لــــم يتعودوا على هذا النوع في لغاتهم يعتقدون أن تعلم ال

الهدف ال يتعدى حفظها وفهم معناها ولهذا يلجئون إلى وضع الكلمات في قوائم وحفظ معانيها معزولة عن 

 سياقها.

يواجه متعلمو اللغة العربية مشكالت في فهم بعض الكلمات وِاستعماالتها ويخطئون في ذلك نتيجة  

ويكون الخطأ بسبب طريقة التدريس أو سوء تنظيم  تعميم القاعدة التي تعلموها في بنية الكلمة ودالالتها

ُم الكلمات في قوائم مفصولة عن سياقاتها الطبيعية قدَّ
ُ
أو بشكل قواعد جافة ال تراعى فيها   املنهج عندما ت

كما أن تصور املتعلم أن املعاني التي تدور في ذهنه يمكن ِاستعمالها بالطريقة  الجوانب االتصالية الوظيفية.

يستعملها في لغته األم مع ِاختالف اللفظ فقط والسبب في هذه املشكلة االعتماد على الترجمة من  التي كان

 تأثير لغته األم وصعوبة التعبير عن املعاني العربية بالكلمات واألساليب العربية.

 (. 202،ص.1982ولعالج املشكلة الداللية واملعجمية اقترح الباحثون ما يلي:)فخري أحمد محمود، 
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 يراعى فيها األساليب يراعى فيها -
ً
 جيدا

ً
 وتقديمها للمتعلمين تقديما

ً
 دقيقا

ً
 علميا

ً
اختيار اللكمات اختيارا

األساليب العملية التربوية فالبد أن تكون الكلمات شائعة االستعمال وتقدم بشكل تدريجي من السهل إلى 

 الصعب.

تعمال ومتدرجة من حيث الصعوبة والتعقيد تقدم الكلمات بنسب متفاوتة من خالل أنماط شائعة االس-

 وال صعبة 
ً
، فال تكون سهلة جدا

ً
بما يتناسب مع مستوى املتعلمين، بحيث تكون فوق مستوى املتعلمين قليال

.
ً
 جدا

 على الدراسات اللغوية النفسية في اللغة العربية التي تبين -
ً
يكون اختيار الكلمات وترتيبها وتقديمها مبنيا

 مورفيمات اللغة العربية وصيغها الصرفية ووظائفها النحوية. الكتساب يالطبيعالتدرج 

تقدم الكلمات الجديدة ذات املعاني غير املألوفة لدى املتعلمين من خالل أنماط مألوفة وتراكيب قصيرة -

 وأساليب سهلة ليتمكن الطالب من معرفة معنى الكلمة الجديدة من غير حاجة للبحث عنها في املعجم.

غي أن تراعى حاجة املتعلمين إلى كلمات معينة في كل رحلة من مراحل التعلم حتى لو كانت هذه الكلمات ينب 

 معقدة " خاصة املصطلحات التي يحتاجها املتعلمون في مجال قراءة النصوص الشرعية أو األدبية.

 لدى املتعلمين فال يجمع النص بين- 
ً
 ومفهوما

ً
صعوبة الكلمات  يجب أن يكون محتوى النصوص معروفا

 وغرابة املعنى.

يجب أن تصاحب املقررات بعض املواد القرائية من كتب وقصص يستفيد منها املتقدمون باللغة لتزداد - 

 ثروتهم اللغوية.

 تزويد الكتاب بالصورة التوضيحية الآلزمة بشرط أن تكون واضحة وضرورية وأن توضع في مكانها املناسب.- 

فهم الكلمة في سياقها الذي وردت فيه وعدم حفظها في قوائم معزولة عن سياقها تشجيع املتعلمين على - 

 ألنها تثري حصيلتهم اللغوية وتزودهم باألمثلة واالستعماالت الحقيقية للكلمة.

 صعوبات تتعلق بطرق التدريس:

التي تمثل  يدةالوح اللغويةترتبط طريقة التدريس باملنهج والكتاب املقرر، فالكتاب املقرر هو املادة   

املناهج ُبنيت على الطريقة السمعية الشفهية. فاملشكلة التي تعاني منها برامج تعليم  كون هذهوكذا  املنهج،

اللغة العربية للناطقين بغيرها هي صعوبة التخلص من هذه الطريقة رغم ِاقتناع الكثير من القائمين على 

تحقق الهدف املسطر، وأن التخلص من هذه الطريقة  هذه البرنامج بوجوب تغييرها وِاستبدالها بطرائق

صعب بل يبدو مستحيال مادامت محتويات مقررات تعليم العربية من مفردات وصيغ وتراكيب قــــــد ِاختيرت 

العربية  اللغة تدريس(، ومن طرق 113ص. ،2011)رشدي طعيمة،الطريقة. ونظمت على أساس من هذه 

 
َّ
 ها تساهم في معالجة هذه التحديات مايلي:للناطقين بغيرها املقترحة َعل

 الطريقة االستنباطية:

من ممارسة اللغة  واملعجمي ليتمكنتحتم على املتعلم اإلملام بالنظام الصوتي والنحوي والصرفي   

 وتعتمد هذه الطريقة على أمرين: العربية وهو على وعي بنظامها،
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املتعلم عند تقديم املفاهيم املعرفية، وتقديم املفاهيم االعتماد على صيغ منظمة ومالئمة لتفكير  أولهما:

 بشكل متدرج في عموميتها وشمولها.

 ربط املادة التعليمية بحياة املتعلم، أي تقديمها من خالل ما هو مفيد عنده. ثانيهما:

 مشكلة إعداد املعلم:

لآلزمة لتأدية وظيفته على أحسن بالكفايات ا معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتزويده وتأهيل إعدادإن 

أجمع الباحثون على وصف املعلم بأنه حجر الزاوية أو العمود الفقري في هذه  وجه من األهمية بمكان.

ويقال مهما بلغ املنهاج من دقة وصالحية متناهية للمتعلم فال يمكن تنفيذه إال من خالل معلم  املنظومة،

وعيه وإدراكه ومسؤولياته تذلل الكثير من مشكالت اللغة كفء. فاألهداف تتحقق على يدي املعلم وب

، 2009)محمد عبد الفتاح أبو طالب، العربية وصعوبتها. ويعتبر أحد الباحثين عن هذه الفكرة بقوله:

 (.100.ص

ومع أن هناك عوامل عديدة تؤثر في فاعلية العملية التعليمية، إال أن املعلم هو أهم هذه العوامل 

، فهو ال
ً
الحل لعمل تربوي ناجح، يتغلب فيه على ما يعترض  مفتاح وهوذي يمسك بيد املتعلم، بيده جميعا

طريقه من عقبات ومن صعوبات ويعزز هذه الفكرة املكانة الكبيرة التي يشغلها املعلم املؤدب في املوروث 

 العربي واإلسالمي.

، الفنية، اإلدارية واملادية. ميةالتعلي العلميةطبيعية  إن عملية اإلعداد تواجه عدة مشكالت منها:

ومنها ما يرتبط باألساتذة ومنها ما يرتبط  هذه املشكالت منها ما يتعلق باملناهج ومصادر املواد املقدمة،

 :النقاط اآلتيةبالطالب واملعلمين، ومجاالت العمل واملمارسة، يمكن إيجازها في 

 بعلم اللغة التطبيقي وبخاصة إن ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ال ي
ً
زال مرتبطا

أن  ميدان تعليم اللغات األجنبية في الغرب، وهذا أمر طبيعي، وال يعد مشكلة بذاته، ويرى د. عز الدين

 على ما يقدمه املتخصصون في تعليم اللغات األجنبية في دول الغرب من نظريات 
ً
املشكلة هي االعتماد كليا

التعديالت. وبعضها ال يمكن تطبيقه أو يتطلب بعض  ان تعليم اللغة العربية،بعضها يمكن تطبيقه على ميد

 (. 12،ص.1982)عز الدين مولود البوشيخي،

إن غالبية امللتحقين ببرامج تأهيل معلمي اللغة العربية، الذين هم معلمو اللغة العربية لغير  

تطيعون قراءة ما يكتب باللغات األجنبية الناطقين بها في املستقبل، آحادي اللغة؛ أي إن غالبيتهم ال يس

.
ً
وما   وبخاصة اللغة اإلنجليزية، وهي لغة العلم، إنما يعتمدون على ما يكتب باللغة العربية ترجمة أو تأليفا

حتى اآلن، كتب ومقاالت وآراء في إعداد املناهج، وتأليف الكتب  إلى اللغة العربية من اللغات األجنبية، نقل

وأساليب التقويم لدراسات علمية مفصلة والفرق بين النوعين واضح، فما يكتب في الكتب  وطرائق التدريس

 ما يصعب نقده وتمحيصه، أما ما ُيبنى من خالل البحوث العلمية من 
ً
وما ينشر في املجالت من مقاالت غالبا

 حيث جمع املادة العلمية وتحليلها يستطيع القارئ نقده وتمحيصه.

ت التي يعاني منها تعليم العربية لغير الناطقين بها، ندرة وجود املعلم الكفء إن من أخطر املشكال  

القادر على تكيف األهداف، واملواد التعليمية، وطريقة التدريس مع نوعيات الدارسين وحاجاتهم وحاجات 
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غة العربية ( ولتقويم برنامج إعداد معلمي الل307.، ص2011)محمود كامل الناقة،فيها. البيئة التي يعيشون 

، 1996)سليمان داود الوسطي،أساسية للناطقين بغيرها هناك ثالثة معايير موزعة على ثالثة محاور 

 (.87.ص

 معيار اإلعداد اللغوي.-

 معيار اإلعداد املنهي.-

 طبيعة املعرفة والكفايات اللغوية الآلزمة ملعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.-

كان إعداده بدون معلم ُمعدُّ بطريقة علمية ـ أي  تربوي مهماأي منهج  الشك في أنه ال يمكن تطبيق

وقد أكد التربويون على أن املعلم الجيد يجب  تتوافر لديه مجموعة من الكفايات واملهارات التي تساعده،

إعداده وتدريبه بحيث يكتسب ثالث مجموعات من املهارات، مهارات شخصية وِاجتماعية ومهارات علمية، 

ضافة إلى املهارات املهنية، وقد وصفت مؤهالت املعلم الجيد ومقوماته فيمن تتوفر في شخصه أبعاد باإل 

 ثالثة:

 املعرفة التامة بمواد التخصص، وسيطرته على مختلف فنونها ومهارتها " البعد التخصص ي" - 

 ا.معرفتة بطبيعة املتعلمين، وخصائصهم النفسية والعلمية والتقنية، وإرشادهم إليه-

في حين أن كثير من املعلمين لغير الناطقين بالعربية   معرفة مصادر املعرفة املناسبة لهم " البعد املنهي "-

 يعرفون عنها أكثر من قدرتهم على ممارستها، ويحومون حولها وال يريدون حوضها.

 من الحلول املطروحة كذلك:

بغيرها من خالل الثقافة العربية اإلسالمية، ومن تصميم املناهج والبرنامج بحيث تعلم العربية للناطقين -1

 خالل النصوص التي تدعم القيم العربية اإلسالمية.

 البحوث التي تجرى في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها.  االهتمام الكافي بنتائج -2

وه" البعد توافر قدر مناسب من الثقافة العامة، تعينه على فهم العالم الذي يعيش فيه متعلم -3

 (.66،ص.1982محمد،  الثقافي")خضر فخري 

فمثال املتعلم األجنبي إذا أراد أن يتعلم اللغة العربية فإنه سيتوجه إلى البالد العربية رغبة منه في التعلم، 

 ففي هذه الحالة فإنه سيواجه مشكالت متعددة منها ما يلي :

بد له أن يتعلم اللغة العربية بشكل سليم حتى مشكلة التأقلم مع املجتمع العربي من حيث اللغة، فال -1

 يستطيع أن يندمج مع املجتمع ويتعايش معهم .

مشكلة التأقلم مع املجتمع العربي من حيث العادات و التقاليد ، فإن املتعلم سيواجه صعوبة في التأقلم  -2

 مع العادات و التقاليد العربية.

، فلذلك البد أن يتعرف املتعلم على معالم الحضارة  مشكلة التعرف على حضارة املجتمع العربي -3

العربية حتى ينسجم مع طبيعة اللغة املتعلمة ، وهذا  يساعد على فهم الفكر السائد في اللغة ألن اللغة هي 

 نقطة التواصل بينهم.
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بعضهم و من املشاكل االجتماعية أيضا الطرائق أو األساليب التي يخاطب بها أفراد املجتمع الواحد  -4

 البعض  إذ تختلف حسب جنس املتحاورين و السن.

مشكلة الدمج مع أبناء اللغة الثانية و خوفهم من ردة الفعل ، فعندما يخطئ املتعلم في لفظة معينة  -5

 فإنهم يسخرون منه ، و هذا يؤدي بالطبع إلى إرباك للمتعلم .

العبارات و املصطلحات في غير سياقها ،  و من املشكالت االجتماعية التي قد يواجهها استخدام بعض -6

 لذلك عليه أن يتعلم املواقف الفعلية لتلك التعابير.

 و من املشكالت أيضا اختالف اتجاهات املتعلمين و تعدد الثقافات داخل الحجرة الدراسية. -7

 ويندرج ضمن هذه املشكالت ، مشكلة االستهزاء باللغة و النظرة الدونية لها. -8

 النفسية:املشكالت 

تنبع املشكالت النفسية من تنوع الخلفيات اللغوية و الثقافية، و منها ما يعود إلى طبيعة املتعلم  

النفسية  و هذه املشكالت تتفاوت من شخص إلى آخر.و يمكن تصنيف هذه املشكالت ضمن مجال واحد 

 هو الفروق الفردية غير اللغوية و هذا املجال سيتم تقسيمه إلى ما يلي:

 لعوامل العقلية املعرفية:ا

هناك عدة عوامل تساعد املتعلم على تعلم اللغة منها: الذكاء، و الذاكرة ، و االستعداد اللغوي، 

غير أن الدراسات اللغوية النفسية ال تهتم إال بجانب واحد هو االستعداد اللغوي ، و يمكن التعرف على 

ختبارات اللغة التطبيقي و أن النتائج املرجوة من هذه هذا الجانب من خالل اختبارات خاصة ُيطلق عليها ا

 االختبارات تساعد على عملية التنبؤ في قدرة اإلنسان على التعلم و الوصول إلى الكفاية اللغوية املطلوبة. 

 عالج املشكالت النفسية و االجتماعية:

 مراعاة الفروق الفردية عند وضع املناهج الدراسية و تأليف الكتب. -1

 مراعاة الجوانب اللغوية و الثقافية و اختالف البيئات لدى متعلمي اللغات. -2

 التعرف على دوافع املتعلمين. -3

 ( https://www.voiceofarabic.netمراعاة التنوع في األساليب التدريسية.)  -4

 :لغير الناطقين بغيرهاإعداد مناهج وبرامج لتعليم اللغة  

يتطلب هذا األمر َضْبط كّلِ املكونات اللغوية؛ من املفردات، واألصوات، والصيغ الصرفية 

والتراكيب عليه من ِقَبل املتخصِصين في إعداد مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها هو إكساب 

 عل
ً

ال ا، بالتركيز أوًّ ا عربيًّ َسًقا لغويًّ
َ
مين ن ِ

ّ
ى كفايتيه التواصلية والثقافية، تتلوها الكفاية املعجمية، املتعل

مة، 
َّ
والوعي التركيبي والصوتي لنسق اللغة العربية ومكوناتها؛ ألن تعليمها للناطقين بغيرها هو عملية منظ

ق  وليست عشوائية، أو ارتجالية ونجاحها مرتبط باالستراتيجيات، والوسائل املعتمدة فيها، لضمان تحقُّ

ًقا بما فيها الكتاب. األهدا رة ُمَسبَّ
َّ
 ف املسط

وُيَعدُّ الكتاب التعليمي باعتباره املحتوى األكاديمي للمنهج من أهم املقومات في عملية تعليم اللغة 

العربية للناطقين بغيرها القائمة على ثالثة عناصر أساسية هي الطالب، واملناهج التعليمية، واملعلم.)عبد 
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ع والجاذبية  –والحوارات والنصوص (،27،ص.2009فوزان،الرحمن بن إبراهيم ال صف بالتنوُّ التي تتَّ

م 
ُّ
ها الطالب ويفقده حافز التعل

َّ
مأخوذة من واقع الحياة الطبيعية: فال يمكننا تعليم  –والتشويق حتى ال يمل

ب أو الطالب حوارات ونصوص غير ملموسة، وال يتعامل معها في الحياة العادية، فموضوع أدوات الحر 

ما يواجهها الطالب؛ بل من األفضل التطرُّق إلى مواضيع الّتعارف والجامعة والفندق 
َّ
الصناعات الثقيلة قل

ففئة متعلمي اللغة العربية من  (،119،ص.2018واملطعم والسكن الجامعي.) سهيال محسني نجاد،

م، التي الناطقين بغيرها تتطلب في برامجها الدراسية؛ تحديد املفردات األساسية ا
ُّ
ي حاجات التعل لتي تلّبِ

نهم من االندماج واالنفتاح على املحيط الذي يتعلمون فيه، وفق مستوَيْين من التعامل؛ ِ
ّ
هما:مدى  تمك

 ودرجة الفهم. االستخدام،

ص لغيرهم    ص للعرب والكتاب املدرس ي املخصَّ يكمن الفرق الجوهري بين الكتاب املدرس ي املخصَّ

نَّ األول يستع
َ
ا الثاني في أ مَّ

َ
مله متعلمون ينتمون إلى الثقافة ذاتـها، ويتكلمون اللغة العربية التي يتعلمونـها، أ

َعدُّ للناطقين بغير اللغة 
ُ
فيستعمله آخرون ال ينتمون إلى الثقافة نفسها وال يعرفون اللغة العربية. والكتاب امل

ة العربية؛ بحي
َ
ث يتحدد ما تتفق فيه اللغتان، وما تختلفان فيه العربية قد يحتاج إلى التحليل التقابلي للغ

لالستفادة من ذلك في معرفة الصعوبات التي يواجهها املتعلم في تعلم تراكيب العربية ونظامها الصوتي، كما 

يجب أن يتخذ هذا الكتاب بيئة الطالب ومجمل حضارته منطلًقا له في تقديم الحضارة العربّية. وهذا يعني 

صلح لتدريس اللغة العربية ألبنائها ال يصلح لتدريسها للناطقين بغيرها.) عبد الرحمن بن أن الكتاب الذي ي

ر مناهج متكاملة األبعاد 5،ص.2007إبراهيم الفوزان،
ُّ
مها ال يزال يصطدم بعدم توف

ُّ
(، ولكن في تعليمها وتعل

دي أحمد بصورة أفضل، وندرة الكتب الخاصة لتعليمها وكذلك طرائق تدريسها الحديثة.) رش

 (.3،ص.1989طعيمة،

 مناهج  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:

 أ/املنهج النحوي:

ا يناسبه ويعبر عنه،               يستند إلى مبدئين؛ إتقان نظام اللغة بإتقان قواعده، وأن لكل معنى تركيًبا لغويًّ

ن أثناء عملية  م التراكيب يساعد على نقل معنى معيَّ
ُّ
االتصال باللغة.)رشدي أحمد ولذلك تعل

(، ويعتمد الطريقة القديمة )طريقة القواعد والترجمة( في تقديم املحتوى؛ التي تمكن 99،ص.1989طعيمة،

م اللغة العربية من الثقافة العربية، ِ
ّ
ونصوصها، وإكسابه مبادئها وأحكام  وكتاباتها، ومصادرها، متعل

،  فتحي 27عربية إلى اللغة األم.) رشدي أحمد طعيمة،ص.قواعدها النحوية العربية، وترجمة النصوص ال

 (.71علي يونس محمد عبد الرؤوف الشيخ،ص.

 ب/منهج الفكرة:

قة باملعنى، وهي ما يحتاجه املتعلم للتعبير عنها؛ فينقله  ِ
ّ
يهتم باملواقف أو املحتويات اللغوية املتعل

ع الصيغ اللغوية التي يجب أ عبر اللغة. وهذا يستلزم  ِإنَّ لكل معنى أو تنوُّ
ْ
ن يتعلمها املتعلم ويتدرب عليها؛ ِإذ

مضمون عدًدا من الصيغ ومجموعة من البدائل، لذا ينقسم محتواه إلى وحدات كبيرة ينضوي تحت كل 

 (.99،ص.1989)رشدي أحمد طعيمة، منها عدد من الوحدات الصغيرة.



 لثانيالجزء ا                                                       تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

141 
 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

 ج/املنهج متعدد األبعاد:

رات( تناسب متعلم اللغة العربية من الناطقين بغيرها؛ نوجز يستند إلى أربع خطط دراسية )مقرَّ 

 :أفكارها وأساليبها في اآلتي

 *املقرر اللغوي:

َق املواقف بهدف إكساب الطالقة في األداء اللغوي للمتعلمين بصورة  
ْ
يركز على استخدام اللغة َوف

 .في كل مستوى  متدرجة على شكل مستويات، مع تحديد أهداف ومهارات يستلزم إكسابها لهم

 *املقرر الثقافي:

 إلى ثقافتهم؛ ليصبحوا قادرين على الوعي 
ً
يهدف إلى تعريف املتعلمين بثقافة اللغة العربية مضافة

ع بإجادة الثقافة العربية، إلى جانب اإلجادة اللغوية  .والتمتُّ

 مستويات تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها:

 أ/املستوى املتقدم:

رات البرامج التعليمية لهذا املستوى عند يواجه املخ تصون عدًدا من املشكالت في إعداد موادَّ ومقرَّ

ها؛ نقص املواد القرائية منها خصوًصا التي تتيح للمتعلم  تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، لعل أهمَّ

ن من اللغة العربية من توظيفها في مواقفها الطبيعية، واستثمار قدرا ِ
ّ
ته فيها لتحقيق تكامل مستويات املتمك

 .اللغة العربية في برامج تدريسها ومناهجه

 ب/املستوى املتوسط:

راته الدراسية التي تتدرَّج باملتعلم  لعلَّ أوضَح مشكالت إعداد برامجه التدريسية نقص مواده ومقرَّ

 عن املهارات األسا
ً

م اللغة فضال
ُّ
ق عنده في اكتسابه للمهارات األكثر تعقيًدا في تعل سية، وتتكامل لديه، وتعّمِ

، وأغزر مفرداٍت، وأبعد فكًرا، وتمكنه من اكتساب القواعد اللغوية 
ً
َمُه في مواقف أكثر سعة

َّ
َعل

َ
توظيف ما ت

 .وخصائص اللغة األكثر ظهوًرا األكثر عمًقا، واألوسع تطبيًقا،

 ج/املستوى االبتدائي:

ها في هذا املستوى؛ عدم االتفاق ع   عن لعل أهمَّ
ً

مين، فضال ِ
ّ
لى الرصيد اللغوي الالزم تعليمه للمتعل

 .القصور في تحديد املواقف واملالمح الثقافية التي تمكنهم من توظيف هذا الرصيد فيها

 ومذاهبها: طرائق تعليم اللغة الثانية

 أ/طريقة القراءة:

ا تحتويه النصوص تستند إلى فلسفة نفسية تعليمية ُمفادها أن إتقان املتعلم القراءة، وفهم م

ان أفضل الوسائل إلتقان بقية مهارات اللغة كالكالم، واالستماع، والكتابة. ومن مزاياها ضبط  املقروءة ُيَعدَّ

املادة الدراسية املقدمة في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ألغراض خاصة، وتوظيف كتب 

ة  القراءة الحرة؛ ما يسهم في استقبال املتعلمين
َ
ك
َ
ل
َ
ّمٍ هائل من الدخل اللغوي املفهوم، واكتسابهم مِل

َ
ِلك

عة. والعيب فيها اقتصارها على  فة والقراءة املوسَّ
َّ
ا؛ من خالل القراءة املكث لقائيًّ

َ
التذوق، ومعالجة قواعدها ت

 .مهارة )القراءة( فقط، وإهمالها لبقية املهارات



 لثانيالجزء ا                                                       تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

142 
 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

 ب/طريقة القواعد والترجمة:

َعدُّ أقدم طرائق
ُ
تعليم اللغات وفق تاريخ الحضارات القديمة؛ كالصين، والهند، وبالد اإلغريق.  ت

ا بعيًدا في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها؛ ِإِذ انتشرت مع انتشار 
ً
ويعتقد بعض الباحثين أن لها تاريخ

 (Jean Dubois et autres, 1991, p. 444 ) .اإلسالم وكانت محور العمل في الجهود التي بذلت لتعليم اللغة

 بها في برامج تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى خارج نطاق العالم العربي. ومن منطلقا ،
ً

وال يزال معموال

ْسَتْقَرئ.) عبد الكريم بوفرة،
ُ
من النصوص اللغوية، واإلملام  (، 11،ص.2012تها أن اللغة في األصل قواعد ت

اللغة، وأن تعلمها وتذكرها وربطها )اللغة والقواعد(؛ هو تدريب بها من قبل متعلميها شرط أساس ملمارسة 

ي خبراتهم في لغاتهم األولى عن طريق الترجمة؛ التي هي النظام املرجعي في اكتساب  ِ
ّ
عقلي، ونشاط ذهني يغذ

واستعمال اللغة  مهارات اللغة الثانية .ومن مآخذ هذه الطريقة عدم مساعدتها للمتعلمين على التواصل،

ْي التحدث واالستماع، مع 
َ
أبنائها، وفي تنمية الكفايات اللغوية، وإفقادها لدافعية املتعلمين إلغفالها ملهارت

 .واقتصار وظيفة اللغة على مهارتِي القراءة والكتابة

 ج/الطريقة املباشرة:

لغة األم عمادها الربط بين الكلمات والجمل في اللغة األجنبية شرط أال يستخدم املعلم واملتعلمين ال

وأهمُّ مداخلها أن متعلم اللغة يمكنه تعلم التفكير منذ بدء تعلمه بوساطة اللغة الهدف )األجنبية( عن 

ا مباشًرا بما يطابقها أو يماثلها من الكلمات أو 
ً
طريق ربط املوضوعات واألشياء واملواقف واألفكار ربط

يستطيع أن يتعلم أيَّ لغة أجنبية بالطريقة و القراءة، ، وهي تقدم مهارة الحديث على مهارة …املصطلحات

نفسها التي يتعلم بها الطفل لغته األولى، كما تستند إلى أفكار علماء النفس الترابطيين في إطارها النظري. 

زاتها أنها تقدم اللغة في مواقف حية يستطيع الدارس من خاللها فهم املفردات )األلفاظ( والتراكيب.  ومن َمّيِ

 (.5،15.، ص2007بن إبراهيم الفوزان،)عبد الرحمن 

 الطريقة السمعية الشفهية:

تستند على النظرية السلوكية )املثير واالستجابة(، وإحدى َميزاتها أنها تولي االتصال األهمية الكبرى 

في تعليم اللغات، وتركز على االهتمام بمهارتي االستماع والكالم في تعليم اللغة الثانية اتفاقا مع ظروف 

م اإلنسان للغته األولى:  جتمع اإلنساني املعاصر،امل
ّ
ومع ترتيب تدريس املهارات اللغوية األربع في تعل

 .االستماع، فالكالم فالقراءة، وأخيًرا الكتابة

 عن اهتمامها بثقافات اللغات املستهدفة بتقديم مالمحها عبر األفالم.
ً

وكذا األشرطة املسموعة، أو  فضال

ا واملتحركة، باإلضافة إلى إعداد تدريبات متنوعة ومتعددة األهداف املثبتة للمهارات املرئية الصامتة منه

ْعَنى باستخدام تقنيات التعليم واألنشطة التربوية املتعددة.
ُ
 اللغوية لدى املتعلمين؛ ألنها ت

إن الحقائق التي أثبتتها تعليم اللغات األجنبية على مدى السنين، أن أقصر طريقة وأوضح سبيل 

لكي يفكر الدارس باللغة التي يتعلمها، هو أن يتعلمها من خالل قواعدها وأصولها، وال ش يء غيرها، أجدى 

بكثير من الوقت الطويل الذي يقضيه املتعلم نفسه متحدثا العربية من خالل الترجمة عن لغته األولى.) 

ي عليها؛ أنها ال تلبي حاجة (، ومن مآخذ الخبراء في علم اللغة التطبيق22،ص.1982 رشدي أحمد طعيمة،
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ا 
َ
كل املتعلمين لفصلها التام بين مهارات اللغة، وأن تأخير مهارتي القراءة والكتابة قد يعوق فهم املتعلمين مِل

ْيِن في فهم   إنها تترك وقًتا طويال  بين تقديم املادة التعليمية في شكليها املنطوق واملكتوب املهّمِ
ْ
يسمعون؛ ِإذ

 .معاني الكلمات

 مشكلة املناهج في تعليم العربية لغير ناطقيها:

يشوب مناهج تدريس قواعد اللغة العربية إشكاالت عديدة ومتنوعة للناطقين بها، واألمر نفسه 

بالنسبة إلى مناهج غير الناطقين بها، لكن هذه اإلشكاالت والصعوبات ال عالقة لها بجوهر اللغة العربية، 

يم؛ فاملشكلة تكمن في طرائق تعلم العربية؛ ألن مناهج غير الناطقين بالعربية وإنما اإلشكال في عنصر التعل

وذلك ألن  خاصة في مجال تعليم القواعد ما زالت تحتاج للتعديل لكي تقوم بوظيفتها في تعليم القواعد،

أو العمل، معظم الدارسين يتعلمونها للقدرة على التواصل مع أبناء املجتمعات العربية، أو ألغراض الدراسة 

 أو لدراسة الدين اإلسالمي.

من الصعوبات التي تعانيها املناهج، عدم الترابط املنطقي بين مناهج اللغة التي يتم تدريسها في   

درُس كل مهارة 
ُ
مختلف املستويات، وبين القواعد من جهة وبقية مهارات العربية من جهة أخرى؛ بحيث ت

ج تلك املهارات والتفاعل فيما بينها حيث يتم فيها تعليم القواعد منفصلة عن األخرى، مع أن األفضل هو دم

من خالل التطبيق، وليس مجرد حفظها، ثم دراسة املوضوعات واملهارات اللغوية األخرى في أوقات مختلفة. 

وقد بينت بعض الدراسات الحديثة أن مناهج تعليم اللغة العربية لغير ناطقيها املعتمدة على األساليب 

 يدية في تدريس العربية أثبتت فشلها.التقل

واإلشكالية األخرى متعلقة بوجود فاصل كبير بين مستويات املتعلمين، وبين املناهج املعدة 

حيث إنه ال يوجد إلى اآلن معيار واضح أو اختبارات تحديد مستوى علمية محكمة  لتعليمهم القواعد؛

ة؛ ملعرفة املستويات الحقيقية للمتعلمين. فكثير منهم صادرة عن خبراء ومختصين على غرار اللغة اإلنجليزي

امللتحقين لدارسة العربية في برنامج تعليم العربية للناطقين بغيرها ال يتم تقسيمهم التقسيم الصحيح؛ 

)علي  وذلك نظرا لعدم وجود اختبارات دقيقة ومعدة سلفا لتحديد مستوياتهم في العربية بوصفها لغة ثانية.

(. عدا ما تقوم به بعض املعايير اللغوية من تقسيمهم 54، ص.2006إيمان أحمد هريدي،أحمد مدكور، 

 ".ILR" و" SFER" و" ACTFELبناء على إنتاجهم اللغوي في املهارات األربع كمعايير " 

ومن ثم تبرز مشكلة مرحلة تنفيذ املنهج وهي مرحلة في غاية الدقة؛ فاملنهج بمنزلة خط السير وال 

معلم، وفي نفس الوقت ال يستطيع االقتصار عليه وحده؛ إذ إن املعلم يجب أن يوازن أثناء غنى عنه لل

تدريس املنهج بين األخذ من الكتاب وتبسيط املأخوذ، ومن هنا نلمح أن املعلم بنفسه قد يكون أحد تلك 

بما   -ا أو قاصراإن كان ناقص-العقبات املؤثرة في تنفيذ املنهج، فال بد للمعلم من أن يسد نقص املنهج 

يمتلكه من قدرات وخبرات حيث إن مناهج القواعد ُصممت في أغلبها لتركز على ما هو مهم، أو ما على هو 

وظيفي من حيث االستعمال اللغوي، أو من خالل التعامالت اليومية متجاهلة ميول واحتياجات املتعلمين 

بينهم.)سعدون محمد الساموك وخبراتهم التعليمية وقدراتهم اللغوية والفروق الفردية 

 (.119،ص.2005وأخرون،
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ومما يجب وضعه في االعتبار أن املنهج املعد لغير الناطقين بالعربية يتكون من مجموعة من 

القواعد الصامتة واملعقدة، التي تحتاج إلى من يبسطها ويقدمها سهلة يسيرة للدارس، وهي ال تقتصر على 

الداللة واملعجم أو ما يعرف باملفردات والتمارين  اعمة للتعلم مثل:القواعد فحسب بل تشمل املواد الد

الكتابية، واألنشطة املسموعة، والنصوص القرائية و كلها تحتاج إلى أستاذ متمكن قادٍر على الشرح 

والتوضيح والتسهيل، كما يجب أن يختلف إخراج وشكل وأهداف املنهج املعد للمتعلمين غير الناطقين 

ما في املنهج املعد للناطقين األصليين، ومراعاة الفروق األساسية بين نوعي الطلبة الدارسين  بالعربية عن

 (.120،ص.2000للغة.) عفاف سبع الليل،

ومن تلك اإلشكاالت قلة مراعاة األسس العلمية واملوضوعية املتعلقة بسيكولوجية املتعلمين 

ناء على خبرات واضعي املناهج الشخصية وتجاربهم وأهدافهم وتنوع مستوياتهم اللغوية، إذ يتم بناؤها ب

الذاتية، وهذا معيار قاصر يفتقد للدقة واملصداقية واألسلوب العلمي املعتمد عند وضع املناهج 

(  وكذلك تحاول بعض املناهج بقصد أو بغير 244،ص.1996التعليمية.)جاسم محمود الحسون وآخرون،

لناطقين بالعربية من اإلطار الحضاري والثقافي، بحيث تقدم قصد تفريغ مادة القواعد في مناهج غير ا

القواعد خالية من الثقافة العربية، أو تحت غطاء ليس عربيا، بل إن منهج القواعد للناطقين بغير العربية 

يجب أن يقوم على اعتبار التكامل والتواصل بين قواعد اللغة العربية وثقافتها وبين لغة املتعلمين 

قافتهم وحضارتهم؛ ألن تلك التقابالت أو االختالفات تعزز تعليم املتعلمين وقدراتهم على وقواعدهم وث

 املقارنة.

ومن بين اإلشكاالت التي تواجه مناهج تدريس القواعد للناطقين بغير العربية املزاوجة في ذكر 

وح بلغة املتعلمين مصطلحات القاعدة بين اللغة العربية ولغة املتعلمين، واستعمال التعليمات أو الشر 

)مجموعة  األصلية؛ فهذا يوجد نوعا من االزدواجية اللغوية بين لغة املتعلمين واللغة العربية.

(. بحيث ال يستطيع املتعلمين التفكير في اللغة العربية أو قواعدها بمعزل عن الربط 77مؤلفين،ص.

وهذا أمر يعسر فهم القواعد  ظام األخرى،واملقارنات املتعددة بين اللغتين، فيحاولوا أن يخضع إحداهما لن

في اللغة املدروسة؛ ولذلك يجب ترسيخ مبدأ أن اللغة العربية هي كيان مستقل قائم على نظام لغوي 

 مختلف، ومتباين في كثير من األحيان عن اللغة األصلية للمتعلمين. 

واتج التعلم؛ حيث هناك إشكاالت تتصل بعنصر التقويم وهذه اإلشكاالت عادة تتصل بتقويم ن

يتخذ تقويم نواتج التعلم نوعين من أنواع القصور وهما: عدم احتواء املنهج لعنصر التقويم بشكل كامل؛ 

ا لألستاذ أو الطلبة أو لكليهما مًعا حرية املمارسة 
ً
بحيث ينتقل املنهاج من درس إلى درس بشكل مباشر تارك

يم، أو أنه يكون تقويما جزئيا مقتصرا على مهارة واحدة والتطبيق اللغوي والبحث عن مصادر خارجية للتقو 

أو مجموعة من املهارات؛ فالتقويم بشكل عام من أهم العناصر التي يجب أن يأخذها واضع املنهج بعين 

االعتبار ملا لها من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التعلم ومعرفة الفروق الفردية بين الدارسين، والربط 

 قواعد واالنتقال املنطقي من قاعدة إلى أخرى بعد التطبيق واملمارسة.التراكمي بين ال
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الكبير واملتزايد على تعلم اللغة العربية من قبل الناطقين بغيرها، مسلمين وغير مسلمين  إن اإلقبال 

 من آسيا وإفريقيا وأمريكا وأوروبا، واكب هذا اإلقبال عددا من األعمال، يمكن رصدها في اآلتي:

م بعض املنظمات واملؤسسات اإلقليمية بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وإدراجه ضمن اهتما- 

كاملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، واملنظمة العربية للتربية  برامجها وأولوياتها،

 والثقافة والعلوم )ألكسو(،ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

 ز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في العالم استجابة للطلب الكبير عليها. انتشار مراك-

بريات جامعات العاملين العربي -
ُ
إقامة معاهد متخصصة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ك

 واإلسالمي. 

تعليم اللغة العربية ظهور عدد من املواقع في الشابكة )اإلنترنت( تعرض برامجها التعليمية الخاصة ب-

 .واستعمال التقنيات املعلوماتية الحديثة كاألقراص واملعاجم اإللكترونية التعليمية للناطقين بغيرها،

يتجاوز عددها املائة.)  تأليف الكتب التعليمية الخاصة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،-

www.alfusha.net ) 

لعلمية للبحث في موضوعات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من عقد عدد من املؤتمرات والندوات ا-

 زوايا مختلفة. 

 .إقامة دورات تدريبية وورشات عمل إلعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم التأهيل الكافي-

التي ُعنيت  وعلى الرغم من أهمية هذه األعمال واملجهودات املبذولة في إطارها، فإن الدراسات   

جمع على عدم كفايتها وقد أكد العديد 
ُ
بتقويم السائد من مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تكاد ت

لب حاجات الدارسين اللغوية؛ 
ُ
من الدراسات أن كثيرا من برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لم ت

و قد أكدت دراسة  م األول على الخبرة الشخصية للمؤلفين،ألنها اختيرت على أساس عشوائي يعتمد في املقا

حديثة شملت عينات من أصول متنوعة جغرافيا، من آسيا وأمريكا وأوروبا وإفريقيا، ومن مراكز ومعاهد 

متعددة باململكة العربية السعودية ومصر ما أثبتته دراسة سابقة لعبد الخالق الضبياني في اليمن من 

 ن في مهارات اللغة، نظرا لعدم ارتباط املحتوى الدراس ي باحتياجات هؤالء الدارسين،قصور مستوى الدارسي

ومن ثم عدم رضاهم بهذا البرنامج املقدم لهم، ألنه ال يلبي احتياجاتهم اللغوية، وغير مؤثر في تنمية مهاراتهم 

َد أغلب متعلمي اللغة (، َوَوَج 176، 50،ص.2009اللغوية التي تشبع تلك الحاجات.)هداية هداية إبراهيم،

العربية بأن مادة النحو هي العائق الكبير الذي يواجهونه عند تعلم اللغة العربية. وال شك أن النجاح الذي 

فالرغبة في التعلم من  يحققه هؤالء املتعلمين يوما بعد آخر يعود بالدرجة األولى إلى التحفيز أو الدافعية.

ية...( تجعل املتعلمين يحققون نتائج باقية مهما كانت الطريقة، بل أجل أغراض نفعية )دينية، علمية وظيف

 (.13،49،ص.2009)محمد صاري، مهما بلغت صعوبة املادة.

 أسس ومبادئ إعداد  املنهاج في تدريس لغة ثانية:

لقد تبين فشل املنهاج الذي يقوم على الخبرة الفردية وحدها، دونما تصور علمي واضح لعمليتي    

والتعلم، وبمعزل عن املستجدات النظرية والتجريبية الحاصلة في مجال تعليم اللغات األجنبية  االكتساب
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عموما ذلك أن املنهاج الذي يعود املتعلم على حفظ املفردات اللغوية معزولة عن استعماالتها، وسياقاتها 

هرت بالدليل فشل هذا املنهاج وما املكتوبة وتعلم القواعد النحوية غير مجٍد باملرة. وما أكثر األبحاث التي أظ

(  ودعت إلى تبني املنهاج الطبيعي الذي يربط بين االكتساب والتعلم، .Ellis, Rod, 2002,p.223-236)  ماثله.

 ( .  p,Horwitz, E. k., 1986. 689-684يه. ومن أهم املبادئ التي يقوم عل

 .ي مقامات تواصلية مختلفةتعريض املتعلمين إلى االستماع للغة العربية املستعملة ف-

 .تقديم اللغة املتداولة في الواقع الحي، مع استبعاد الحوارات املصطنعة بين املتكلمين، والنصوص املكتوبة-

التركيز في التعليم على األفعال الخطابية، أيا كان شكل تحققها، كلمة أو جملة أو غير ذلك، مع استبعاد -

 .تعليم املفردات اللغوية معزولة

 .استبعاد تعليم القواعد النحوية املعقدة في هذه املرحلة-

 .تكثيف االستماع بعد فهم املواد املسموعة-

 حوارات، أناشيد، مقاطع من مسرحيات، أخبار، مقاطع من مسلسالت هادفة. تنويع املواد املسموعة:-

 .تحفيز املتعلمين على التكلم بعفوية، وعدم الوقوف على ما يرتكبونه من أخطاء-

 .الشروع في مرحلة القراءة: قراءة املواد املسموعة بعد فهمها-

 .استخالص القواعد النحوية من اللغة املسموعة، وربطها بنماذجها من العبارات املستعملة-

 .ربط مرحلة القراءة بالتدريب على الكتابة-

منسجمة مع غايته من  وأما عن مضمون املادة التي ُيعَرض املتعلم لالستماع إليها، فيتعين أن تكون 

التعلم؛ إذ إن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بهدف ديني يختلف عن تعليمها لهدف دبلوماس ي أو 

وإذا ركزنا على تناول الطريقة، دون  تجاري أو علمي، ويختلف عن كل ذلك إذا كان تعليمها لهدف عام.

(، فإن p.110 1985 ,Jack, Richards , صر املنهاج.)التفصيل في األهداف واملحتوى والتقويم التي تشكل عنا

   ذلك ال يعني التقليل من أهمية العناصر األخرى.  

 قائمة املراجع:

 أ/املراجع بالعربية:
 ( : عناصر اللغة وخصائصها، مكتبة الرشيد، اململكة العربية السعودية، الرياض. 2000األبرش محمد األبرش)1
 املهارات اللغوية، مستويات تدرسيها صعوباتها، القاهرة. ( :4،ط1982طعمية رشدي)  أحمد2
دار املسيرة للنشر    املفاهيم اللغوية عند األطفال، أسسها،مهاراتها،تدريسها،تقويمها،( :2011أحمد رشدي طعيمة)3

   والتوزيع والطباعة ،األردن. 
املنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم، ( : برامج إعداد املعلم وطرق التدريس،1،ط1989أحمد طعيمة رشدي )4

 اإليسسكو،الرباط.
دار املسيرة للنشر    املفاهيم اللغوية عند األطفال، أسسها،مهاراتها،تدريسها،تقويمها، ( :2011أحمد رشدي طعيمة)5

   والتوزيع والطباعة ،األردن 
  ( : دار الشروق،القاهرة.2009دي)وإيمان أحمد هري أحمد طعيمة رشدي6
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  املناهج الحديثة و طرائق التدريس، دار املناهج للنشر و التوزيع،عمان. ( :2009بشير الزعبي)7
وح القفعان) 8

ُّ
عوني صبحي الفاعوري، تأثير االزدواجية اللغوّية،جامعة محمد األول، كلية اآلداب  ( :2012توفيق محمد مل

 والعلوم اإلنسانية.
( : طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام، بنغازي دار 1،ط1996وحسن جعفر الخليفة) م محمود الحسون جاس9

   .الكتب الوطنية
 ( : الدراسات االجتماعية في املرحلة االبتدائية،دار القلم للنشر والتوزيع،دبي.1982خضر فخري  محمد)10
 غة، مكتبة الخانجي، القاهرة.: فصول في فقه الل (3،ط1994رمضان عبد التواب)11

  مناهج وكتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،دار املعارف،القاهرة. ( :1،ط1970)زاهر بن مرهون بن حفيف12 
دار وائل ، ( : مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها1،ط2005وهدى علي جواد الشمري) وكالسام مودحم ونسعد13

 األردن. ، عمان، للنشر
   -قطر –( : ندوة مناهج تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الدوحة 1996ان داود الوسط ى)سليم14
 ( : ِاعداد مواد تعليم اللغة العربية، مطبعة الحلبي،مصر.2006سليمان داود الوسطي)15
  ة للكتاب دمشق.: الرواية العربية، وزارة الثقافة السورية، الهيئة العاّمة السوري( 2010سمر روحي الفيصل)16
أسس ومعايير إعداد كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، سلسلة  ( :11،ع18،مج2018سهيال محسني نجاد) 17

م العربية "أنموذجا"
ُّ
 أكاديمية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية، طهران.  الكتاب في تعل

-مطبعة دار املعارف مصرر املعاجم وأهدافه وطرائقه ،ختصا( : ا2،ط1،ط1970بنت الشاطئ) عائشة عبد الرحمن18

  -القاهرة
،الرياض، جامعة امللك إعداد مواد تعليم اللغة العربّية لغير الناطقين بها ( :2007عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان)19

  سعود، معهد اللغة العربية،الرياض. 
ْن متخّصِ 2009)عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان20

ُ
مي اللغة العربية للناطقين ،ط(:"ك ِ

ّ
ًصا" إضاءات لرفع كفاءة معل

 ،الرياض: جامعة امللك سعود،الرياض. بغيرها
"منشور جامعي"،  جامعة محمد األول، كلية علم اللغة االجتماعي، مقدمة نظرية ( :2012-2011عبد الكريم بوفرة)21

 اآلداب والعلوم اإلنسانية،املغرب.
 ( :  علم اللغة النفس ي، عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود، الرياض.1982ور)عبد املجيد سيد أحمد منص22
نن بغيرها  لعربية للناطقاللغة اتعليم  يفصلية التو، املقاربة البحثان ا: عنو (1982لبوشيخي)د الدين مولوعز ا23

 لرشيد.امكتبة ، يعزلتووا
، ندوة اللغة العربية والتعليم، الناطقين بها والكتب املقررة لهمتدريس اللغة العربية لغير  ( :2000عفاف سبع الليل)24
 ندوة أقامها مجمع اللغة العربية بدمشق بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم،دمشق. 25
 ( : تدريس فنون اللغة العربية،دار الفكر العربي،مصر.1،ج1،ط2006)علي أحمد مدكور 26
،املؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب ،جامعة : املجلة العربية للناطقين بغيرها (1،ع2017داوي)علي محمد أحمد هن27

 عين شمس، كلية اآلداب،القاهرة. 
( : املرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إلى التطبيق، 2003، ومحمد عبد الرؤوف الشيخ)فتحى على يونس28

 مكتبة وهب، القاهرة.
( : املبادئ واألسس العامة لبرامج تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة، دار الرشيد للنشر 1982فخري أحمد محمود)92

 والتوزيع، بغداد. 
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بحوث في اللغة االزدواجية اللغوية حوار حول الظاهرة ندوة االزدواجية في اللغة العربية ،  محمد أحمد عما يرة)دت( :30

 والتربية.
  (: مقدمة في سيكلوجية اللغة، مركز اإلسكندرية للكتاب،مصر. 1،ط2000اسم)محمد أحمد ق31
جامعة امللك سعود، معهد اللغة   ( : املؤتمر العاملي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،2009محمد صاري)32

 العربية،الرياض. 
، دار حلة االبتدائية، أسسه وتطبيقاتهتدريس اللغة العربّية باملر  ( : 1محمد صالح الدين علي مجاور)دت،ط33

  القلم،الكويت. 
 الجابري : العوملة والهوية الثقافية،مجلة املستقبل العربي،الرياض.  محمد عابد34
 Teaching Arabic to N0n_ Native Speakeing Muslim( : اسم الكتاب:1،ط2009محمد عبد الفتاح أبو طالب)35

world 
( : تعليم اللغة العربية بلغات أخرى،أسسه مداخله طرق تدريسه،دار النشر 2011محمود كامل الناقة)36

 السعودية،جامعة أم القرى،الرياض،الرياض.
 ( : البحث التربوي أصوله ومناهجه،القاهرة.1998خير) محمد لبيب، ومرس ي، محمد ،النجيجي37
ال لغير الناطقين بها، جامعة امللك سعود، معهد تحليل الحاجات اللغوية في مواقف االتص ( :2009هداية هداية إبراهيم)38

   اللغة العربية،الرياض.
 ى، جامعة القاهرة،القاهرة.خرت أبلغا نيلعربية للناطقاللغة امناهج تعليم  ( :1982إيمان أحمد محمد) ،هريدي39

 ب/املراجع باللغة األجنبية: 
1  Ellis, Rod : )2002( p )223-236). 
2   ( Horwitz, E. k (1986 ): p684-689). 
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غة العربية في ظل توظيف شبكة التواصل االجتماعي
ُّ
اقع الل   و

The reality of the Arabic language in light of the employment of social networking 

 د. عبدالالوي نجاة  

D .Abdellaoui Nadjete 

 ، جامعة الطاهر موالي، سعيدة/ الجزائرأستاذة مؤقتة

University de Tahar Moulay, Saida / Algeria 

 امللخص:

غة العربية لغة التنزيل     
ُّ
الكريم، وبها نطق الحبيب املصطفى، فُعدت وعاء الدين وبها يمكننا أْن تعدُّ الل

نفرق بين املعروف واملنكر، لها مكانتها السامية بين علمائها وباحثيها؛ حيث قاموا بخدمتها وتصنيفها بين 

غة الع
ُّ
ه في األونة األخيرة ظهرت تغيرات عديدة في توظيف الل ربية عبر شبكات الدول العاملية والعربية، غير أنَّ

التواصل االجتماعي مما أصبحت تعاني لدى مستخدميها من ضعف في استخدامها نتيجة االختالط بين 

الفصحى واللهجة أو العامية في شبكات التواصل االجتماعي التي تعدُّ هذه األخيرة عبارة عن خدمة تركيبية 

مات، بهدف خلق جو التواصل اجتماعية الكترونية تسمح للمستخدمين بتقديم مجموعة من الخد

غة العربية الفصحى 
ُّ
غة بنوعيها الل

ُّ
والتفاعل مع مجتمع افتراض ي عبر أنحاء العالم، وذلك بتوظيف الل

واللهجة العامية، وبهذا نجد اللغة العربية تشهد اختالطا وضعفا كبيرا نتيجة التواصل في الشبكة التواصلية 

غوية مثال
ُّ
  في الدردشة التي تتم بين املرسل واملرسل إليه.االجتماعية كاالختصارات الل

غة العربية، التواصل، التكنولوجيا، شبكة التواصل االجتماعي. الكلمات املفتاحية:
ُّ
غة، الل

ُّ
 الل

Abstract: 

The Arabic language is the language of the honorable revelation, and it has the pronunciation 

of the beloved, the Chosen One, so it is considered the vessel of religion, and with it we can 

differentiate between the known and the wrong, it has a sublime position among its scholars 

and researchers. Where they served and classified it between global and Arab countries, 

However, recently, many changes have appeared in the use of the Arabic language through 

social networks, which has caused its users to suffer from a weakness in its use as a result of 

mixing between formal and dialect or colloquial in social networks, which is the latter is a 

synthetic social electronic service that allows users to present a group Of services, with the aim 

of creating an atmosphere of communication and interaction with a virtual community across 

the world, by employing both types of language, Standard Arabic and the colloquial dialect, 

Thus, we find the Arabic language witnessing great confusion and weakness as a result of 
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communication in the social network, such as linguistic abbreviations, for example in the chat 

that takes place between the sender and the addressee. 

Key words: Language, Arabic language, communication, technology, social networking. 

 مقدمة:

غة العربية علم قائم بذاته لها مستوياتها العديدة واملختلفة التي تتميز بها؛ كالصوتية والصرفية     
ُّ
تعدُّ الل

غة والنحوية والتركيبية وال
ُّ
داللية واملعجمية، وفي ظل استخدام التكنولوجيا وتطوراتها الحديثة وتوظيف الل

غة العربية تعاني من 
ُّ
العربية في الفضاء املعلوماتي وبالتحديد في شبكات التواصل االجتماعي أصبحت الل

ة أو بين ضعف لدى مستخدميها بسبب عدم إتقانها واالختالط في استعمالها بين لغة عربية فصحى ولهج

لغة عربية ولغة فرنسية؛ حيث يتم استخدام االنترنت التي تعد وسيلة مهمة ورئيسة في تبادل املعلومات 

واألفكار، والتواصل بين الثقافات املختلفة وبين أفراد املجتمع، وذلك بتوظيف شبكات التواصل االجتماعي 

العربي خاصة، كما تمارس شبكات التواصل التي حظيت هذه األخيرة بمكانة عالية بين دول العالم عامة و 

االجتماعي على منظومة لغوية للعديد من الشعوب العربية، وهذا ما أدى إلى الفجوة العميقة التي أصبحت 

غة العربية تعاني من ضعفيها  بسب التكنولوجيا ووفرتها.  
ُّ
 الل

غةاملقصود بالانطالقا من هنا يمكن معالجة اإلشكالية التالية: ما     
ُّ
غة العربية وشبكة التواصل  ل

ُّ
والل

االجتماعي؟ وما هي مميزات وخصائص شبكة التواصل االجتماعي؟ ما هي املرجعية املعرفية لتاريخ نشأة 

غة العربية في ظل 
ُّ
شبكة التواصل االجتماعي؟ ما هو أنواع على شبكة التواصل االجتماعي؟  ما هو واقع الل

غة العربية؟ما ه شبكات التواصل االجتماعي؟
ُّ
 ي ايجابيات وسلبيات شبكة التواصل االجتماعي في توظيف الل

غة العربية وشبكـة التواصل  مفهـــوم-هللاإن شاء -وفق هذا الطرح سأعالج في ورقتي البحثية        
ُّ
غة والل

ُّ
الل

نشأة شبكة التــواصل االجتماعـــي، وأهم خصائصهما ومميزاتهما، آخذتــا ملحة موجزة عن املرجعية املعرفية ل

غة العربية في ظل استخدام 
ُّ
االجتماعي، معرجتنا على أنـــواع شبكـة التـواصل االجتماعـي، موضحة واقع الل

ألبــــــرز بعد ذلك ايجابيـــــات وسلبيات شبكة التواصل االجتمــــاعي من خــالل  شبكة التواصل االجتمــــاعي،

 ختم ورقتي البحثية بأهم نتائج البحث.توظيفهـــا للغــة العربية، وأ

غة:أوال: 
ُّ
 مفهوم الل

 لغة: -1

غة بأنَّ جمعها لغات ولغين ولغوت وقد  "سر الفصاحة"في معجمه  "ابن سنان الخفاجي"يعرف   
ُّ
"الل

ها مشتقة من اللغو وهو النطق ومنه  ها مشتقة من قولهم لغيت بالش يء إذا أولغت به، وقد قيل أنَّ قيل أنَّ

)ابن سنان  معت لواغي القوم أي أصواتهم ولغوت إذا تكلمت، وأصلها على لغوة مثال فعلة"قولهم س

 (16، ص1992الخفاجي: 

ا     غة بقوله:" حّدها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"  "الخصائص"في معجمه"ابن جني" أمَّ
ُّ
يعرف الل

 (10)ابن جني: د ت، ص
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غة من اللغو واللغا السقط وما ال يتعد به لسان العرب" " في معجمه "ابن منظور" ووردت عند     
ُّ
" الل أنَّ

ا اللغو واللغا واللغوي على ما كان من كالم  من كالم غيره وال يحصل منه على فائدة وال على نفع التهذيب أمَّ

غة من األسماء النا
ُّ
قعة وأصلها غير معقود عليه، ولغو ولغا ولغو هو الش يء الذي يعتد به، قول)األزهر(: والل

لغوة من لغا إذا تكلم واللغو في اإليمان ماال يعقد عليه القلب مثل قولك ال وهللا بلى وهللا، وقال )الفراء(: كأن 

قول)عائشة( إنَّ اللغو ما يجري  في الكالم الغير معقود عليه...، ولغا في القول يلغو يلغي لغو ولغي بالكسر 

 (507، ص1997)ابن منظور: يلغي لغيا وملغاة: أخطأ وقال باطال" 

غوي العربي، يمكن      
ُّ
غة في املعاجم العربية التي تمثل التراث الل

ُّ
من خالل هذه اإلطاللة الوجيزة في تعريف الل

غة هو الصوت، بينما الكتابة عبارة عن رموز تمثيلية ساعدت على تناقل الصوت 
ُّ
القول إنَّ األصل في الل

غوي بين األجيال واملجم
ُّ
َوْت أي تكلمت، الل

َ
غ
َ
علة من ل

ُ
غوية، أما تصريفها ومعرفة حروفها هي ف

ُّ
وعات الل

ِغيَ 
َ
غون وقيل فيها ل

ُ
غات ول

ُ
وة وقالوا فيها ل

ْ
غ
ُ
 يلغي.-وأصلها ل

 للغة على ضوء ما جاء به ابن جني الذي يعده تعريفا جامعا للغة تعريفا  
ً
وعلى هذا األساس سنختصر تعريفا

 ية:لها من خالل النقاط اآلت

غة نظاما من األصوات املنطوقة. -
ُّ
 الل

 يستخدمها مجتمع مع بني اإلنسان. -

ستخدم للتفاهم والتعبير عن املشاعر واألفكار. -
ُ
 ت

 اصطالحا: -2

غة العربية العروة الوثقى التي تلم حولها الشعوب العربية واألمة اإلسالمية قاطبة مهما شتتها    
ُّ
تعدُّ الل

ن أغزر اللغات العاملية مادة، وأوسعها مدى، وأوفرها بالحاجة والغرض، الظروف واملصالح، "لغة ستظل م

لكثرة أبنيتها، وثراء صيغتها، ومرونتها القياسية على االشتقاق، وسهولة إدخال األعجمي إليها معربا" )محمد 

 (.27، ص2014مصابيح: 

غة كائن حي يخضع لقواني     
ُّ
ن الحياة؛ كالتطور والصراع وفي هذا الصدد يقول أحد العلماء:"إنَّ الل

غـــات السامية، وذلك لكونها تجمـــع كل خصائصهـــا، 
ُّ
غة العربية فهي من أجود الل

ُّ
ا الل والتحدي، والتنافس، أمَّ

وهي أصدق تعبير عنها وتضم كل من العربية الشمالية، والعربية الجنوبية، ستة أصوات حلقية، وال تحتوي 

غات السامية األخرى سو 
ُّ
، 2014ى جزء من هذه األصوات التي أشار إليها العلماء" )محمد مصابيح: الل

 (28ص

غات السامية في أواخر " Schozerشلوتزر"وعلى هذا األساس أطلق عليها الباحث األملاني "      
ُّ
ها من الل أنَّ

العبرية القرن الثامن عشر، ويقصد بها أن تكون تسمية مشتركة للغات الشعوب اآلرامية والفينيقية و 

واليمنية والبابلية وما انحدر منها بعد أن ثبت ما بين هذه اللغات من صالت قرابة وأوجه تشابه في أصواتها 

 (16، ص2002وصرفها ومعجمها" )سعيد أحمد بيومي: 
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غة العربية       
ُّ
لم ليست لغة العرب فحسب، بل تعدُّ من أغنى وأرقى لغات العا  بناًء على هذا يمكن القول، الل

بالرغم من اختالف مشاربهم وثقافتهم وأجناسهم، فهي عبارة عن نظام دقيق يتطلب التواصل والتفاعل من 

أجل اكتساب  مهارات مختلفة ومعارف متعددة، كما تمثل منهج ونظام دقيق للتفكير والتعبير والتواصل 

 بين أفراد املجتمع.

غة العربية من خال     
ُّ
ل مستوياتها الصوتية التي تعد قاطرتها األولى في أنظمتها وعليه يمكن حصر مميزات الل

الصوتية، وذلك بتنوعها وتقابلها مع األصوات الطبيعية، وتميزها أيضا بمستويات عديدة؛ كالصرفية 

والنحوية والتركيبية واملعجمية والداللية، وامتالكها أللفاظ تتسم بالترادفات سواًء كانت أفعال أم أسماء، 

 يبها من خالل توظيفها للتراكيب املختلفة.أو في أسال

 ثانيا: تعريف شبكات التواصل االجتماعي:

ها" منظومة من املواقع االلكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء      تعرف شبكات التواصل االجتماعي بأنَّ

االهتمام والهويات موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم 

 (23، ص2003نفسها" )زاهر راض ي: 

ها عبارة عن مواقع الكترونية تسمح لألفراد بالتعريف بأنفسهم واملشاركة في شبكات     وتعرف أيضا بأنَّ

اجتماعية يقومون بإنشاء عالقات اجتماعية وتتكون هذه الشبكات من مجموعة من الفاعلين الذين 

ن عالقات محددة؛ كالصدقات والتعارف والقيان بالعمل املشترك أو يتواصلون مع بعضهم البعض ضم

 تبادل املعلومات، وتتم املحافظة على وجود هذه الشبكات من خالل استمرار تفاعل األعضاء فيما بينهم

ها عبارة عن" حلقات اجتماعية كما في الحياة اليومية، انضما الفرق بينها في       وفي سياق آخر تعرف بأنَّ

ة االنترنت وهي تظم مواضيع خاصة وعامة من كتابات ورسومات وصور وفيديوهات ودردشات" )مريم شبك

 (44، ص2012نريمان نورة: 

وعليه يمكن تعريف شبكات التواصل االجتماعي باعتبارها" تركيبة اجتماعية الكترونية تتم صناعتها من       

ع على شبكة االنترنت العاملية تتيح التواصل بين قبل أفراد أو جماعات أو مؤسسات عن طريق توظيف مواق

األفراد في بيئة اجتماعية افتراضية يجمعهم االنضمام واالنتماء لبلد أو دولة ما وفق فئة معينة، ليتم نقل 

 (  157، ص2008املعلومات وتبادل األخبار والثقافات والتفاعل فيما بينها" )عباس صادق: 

الخاصة بتعريف شبكات التواصل االجتماعي يمكن القول، تعدُّ من الشبكات انطالقا من هذه املفاهيم     

االلكترونية التي تقدم لألفراد مساعدات وخدمات عديدة ومختلفة، تسعى من خاللها إلى تحقيق التفاعل 

والتواصل االفتراض ي مع الشبكة االجتماعية)األشخاص( سواًء كان هذا التواصل مرئيا أم صوتيا، كما 

الشبكات التواصلية االجتماعية العالم قرية صغيرة وذلك من خالل االمتيازات التي تقدمها لألفراد؛ جعلت 

كطلبات الصداقة أو التعارف أو املحادثات، وذلك بإنشاء حساب خاص به، وربطه بالنظام االجتماعي 

مع فاعليها أو من خالل االلكتروني، وبهذا تكون الشبكات التواصلية االجتماعية قد وظفت مكوناتها سواًء 

 العالقات التي تكونوها للمحافظة على استمرارية التفاعل وربط املجتمع ببعضه البعض.

 ثالثا: املرجعية املعرفية لتاريخ نشأة شبكات التواصل االجتماعي:
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ع يرجع تاريخ ظهور نشأة شبكات التواصل االجتماعي "إلى أواخر القرن العشرين، وذلك بظهور أول موق    

ركزت ، six degrees.com، ثم ظهور موقع أخر سمي ب1995عام  Classmates.comإلكتروني موسوم ب 

هذه املواقع على فتح صفحات شخصية للمستخدمين من خالل إرسال رسائل قصيرة لألصدقاء، لكنه تم 

 (07، ص2011إغالقها نتيجة عدم تفاعلها ولم تأت بالربح" )أماني جمال مجاهد: 

ي "سنوات التسعينات راجعت صناعة مواقع االنترنت التي تقوم على تزويد مستخدميها الذين يبحثون أما ف    

عن محتويات عبر شبكة بث مكونة من مواقع انترنت البث، وعدد كبير من املاليين من متصفحات االنترنت 

من أن يستخدموا حول العالم تستقبل هذا البث، وبعد ذلك استطاع علماء شبكات التواصل االجتماعي 

 عن دورها األساس املتمثل في استقبال 
ً
متصفحات االنترنت إلرسال واستقبال البيانات في نفس الوقت بدال

أعمدة البيانات، فبدأ العمال باستخدامها عن طريق البريد اإللكتروني، والدردشة، ومنتديات الحوار 

موسوعة الويكبيديا، وقد كانت هذه القفزة في والتطبيقات  اإللكترونية الذكية األكثر حداثة وفورية؛ ك

، املبدأ الذي 2ملا يعرف بتطبيقات الويب  تغيير طريقة التعامل مع متصفحات االنترنت كبداية حقيقية

، 2011هو مشاركة املستخدمين في محتويات املواقع" )أماني جمال مجاهد:  web2يوفره  الجيل الجديد من

 (08ص

ا في "بداية سنة     التي حققت نجاحا، وبهذا دفعت  Friendsterظهرت تقنية جديدة تدعى ب 2002 أمَّ

Google هما لم يتفقان على شبكةإلى شرائها في نفس السنة للتدوين ثم تحولت  كمنصة Skyrock، غير أنَّ

 My Spaceموسوم ب 2005بشكل كبير إلى شبكة وتزامن هذا مع ظهور موقع آخر جديد مع بداية عام 

الشهير، الذي يعدُّ من أوائل وأكبر الشبكات االجتماعية على مستوى العالم؛ حيث تنافس هذا األمريكي 

مليون مستخدم على  200الذي بدأ في تسارع قوي بينهما وتجاوز أكثر من  Face bookاملوقع مع موقع 

 (08، ص2011مستوى العالم" )أماني جمال مجاهد: 

 رابعا: تصنيف شبكات التواصل االجتماعي:

ها       سبت إلى االجتماع نسبة إلى أنَّ
ُ
تصنف شبكات التواصل االجتماعي من ضمن "مواقع الجيل الثاني ون

أتت من مفهوم بناء مجتمعات ليتعرف املستخدم على أشخاص مهتمين بهذا الجانب االلكتروني، ويشتركون 

 (97، ص2009ها" )عصام منصور: في شبكة االنترنت، واطالعهم على العديد من املواقع وتحميلها والعمل ب

كما انتشرت هذه املواقع بشكل كبير والفت للنظر في جل أنحاء العالم، مما أدى العالم إلى قرية صغيرة،       

وحلقة اجتماعية في الحياة اليومية عن طريق ارتباطهما بشبكة االنترنت التي تعدُّ حلقة وصل بين األفراد 

 عديدة ومختلفة في فضاء افتراض ي.واملستخدمون، ملعالجة مواضيع 

وعلى هذا األساس أصبحت شبكات التواصل االجتماعي تتصف بهذا االسم نتيجة للتطور التكنولوجية     

 الحديثة في مجال التقنيات، والتفاعل االيجابي الذي حضيت به في العالم.

 خامسا:أنواع شبكات التواصل االجتماعي:

عديدة ومختلفة حققت بفضلها نجاحا عظيما عبر مواقع مختلفة،  لشبكات التواصل االجتماعي أنوع

 (07، ص2014ويمكن حصرها في سّتِ أنواع وهي على النحو اآلتي :)نسرين حسونة:
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 شبكات اجتماعية كبيرة: -1

تسمح هذه الشبكة االجتماعية لألشخاص ببناء صفحة انترنت خاصة بهم، كي يتمكنوا من التواصل مع 

بهدف التشارك واكتساب املعلومات املختلفة املحتويات والتعليقات، ويندرج ضمن  العائالت واألصدقاء

 هذا النوع من شبكات التواصل االجتماعي الفايس بوك، وماي سبايس.

 :Wiklsأو كما تسمى ب املوسوعات:   -2

ة عبارة عن مواقع ويب تسمح للمستخدمين بإضافة محتويات أو تعديلها، وتتميز بقاعدة بيانات مشترك

التي تندرج ضمنها  wikipediaوتكون جماعية، ومن بين هذه املوسوعات نذكر على سبيل املثال: موسوعة 

 العديد من االستعماالت عبر العالم.

 :Blogsوتسمى ب املدونات:   -3

تمثل املدونات صفحة على الويب تشبه الجريدة الشخصية املحدثة دائما باملداخالت واإلضافات الفردية، 

فحة مؤرخة في أغلب األحيان ومرتبة تحت مداخل أو رؤوس موضوعات، كما تعدُّ املدونات الشكل وهذه الص

 األساس أو املتوازي لليوميات والقراءات واألخبار الورقية ولكن على الخط املباشر.

 :Micro-bowlingوتسمى باملدونات الصغيرة:   -4

عي من حيث؛ كميات املحتوى والتحديثات الصغيرة تلتقي املدونات الصغيرة في شبكات التواصل االجتما     

التي تطرأ عليه، وتتوزع على االنترنت بنظام من خالل استخدام الهاتف املحمول أو توتير الذي يعدُّ هذا 

در 
ُ
األخير القائد القوي ملثل هذا النوع، كما يسمح ملستخدميه بإرسال تحديثات عن حاالتهم بحدي أقص ى ق

، أو عن SMSلواردة أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة من الهاتف املحمول حرف للرسالة ا 140ب 

 طريق برامج املحادثة الفورية أو التطبيقات والتحديثات، التي تظهر عبر صفحة املستخدم.

 :podcastب وتسمىالبودكات أو املدونات الصوتية:  -5

قع محدد بمجرد أن تدرج فيه، ودون عبارة عن "خدمة تتيح الحصول على ملفات الصوت والفيديو من مو   

الحاجة إلى زيارته في كل مرة وتحمل املحتوى يدويا، باعتبار أنَّ املستخدم يملك تطبيقات على جهازه 

، كما يمكنه االشتراك والتعامل مع البودكات أو املدونات الصوتية من أي موقع كان، Apple i tunesكتطبيق

بتحميل امللفات املراد تحميلها بطريقة آلية i tunes ه الخدمة، ثم يقومشريطة أْن يكون هذا املوقع يقدم هذ

 (http :Metaوديناميكية" )

 خصائص شبكة التواصل االجتماعي: -سادسا

 تتميز شبكة التواصل االجتماعي بمجموعة من الخصائص واملميزات وهي على النحو اآلتي:

 امللفات الشخصية: -1

التواصل االجتماعي من خالل فتح امللف الشخص ي يوضح فيه تستخدم امللفات الشخصية في شبكة 

املستخدم بياناته الشخصية واملعلومات الخاصة به؛ كاالسم واللقب والعمر والجنس وتاريخ امليالد، ووضع 

صورة شخصية باعتبار أنَّ امللفات الشخصية تمثل بوابة للدخول إلى حساب هذا املستخدم في صفحته 

 الرئيسة.
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 األصدقاء: -2

يستخدم في شبكات التواصل االجتماعي كلمة صديق التي هي عبارة عن أيقونة تضاف لهذا الشخص في 

قائمة األصدقاء، ويمكنه التعرف عليه سواًء كان هذا الشخص معروفا أو افتراض ي تنشأ فيهما صداقة 

 ويتبادالن أطراف الحديث والتعارف فيما بيتهما.

 إرسال الرسائل واأللبومات: -3

ة التواصل االجتماعي إمكانية إرسال رسالة إلى األصدقاء، كما يمكنهم تبادل الصور من خالل تتيح شبك

 استخدام ملف األلبومات ومشاركتها لألصدقاء أو وضعها على امللفات الشخصية وبإمكانهم التعليق عليها.

 املجموعات: -4

سم معين، وتحتوي على مساحة ُيستخدم في مواقع شبكات التواصل االجتماعي إنشاء مجموعة ويعطى لها ا

تمثل كمنتدى مصغر، وبإمكانها تنسيق االجتماعات ودعوة األصدقاء ليتمكن املستخدم من حصر 

 الحاضرين.

 الصفحات: -5

توظف الصفحات في شبكات التواصل االجتماعي إلنشاء حمالت إعالمية موجهة ألصحاب املنتجات 

بوك؛ حيث تظهر لهذه الفئة ويحددونها  املعروف بالفيسالشعارية، وهذه الفكرة نجدها في الفضاء األزرق 

بوك باستقطاب مبلغ معين عند ضغط الزر، يتم الوصول لها من  من طرف املستخدمين، بهذا يقوم الفيس

قبل أي مستخدم قام بالضغط على الزر، وبهذا تقوم الصفحات بإنشاء صفحة خاصة يتم فيها وضع 

 صية، ويتصفحها املستخدم في أي وقت.املعلومات الخاصة باملنتج أو الشخ

اقع شبكة التواصل االجتماعي:  -سابعا  األسباب التي أدت إلى نشوء واستخدام مو

 التي جعلت الفرد من بين األسباب والعوامل التي تؤدي إلى استخدام مواقع شبكة التواصل االجتماعي  

الشباب ومن بين هذه األسباب نذكر ما ينتقل من العالم الحقيقي إلى العالم االفتراض ي، وخاصة فئة 

 (:02، ص1971)علي عبد الواحد الوفي، 16يلي

 الفراغ: -1

يعدُّ الفراغ أحد األسباب التي أدت إلى استخدام شبكة التواصل االجتماعي، والتي تدفع الفرد الستخدام    

شغل بها وقته ومن مثل هذه املواقع؛ حيث ينتج عن سوء استغالله وال يحسن قيمته، فيبحث عن طريقة ي

بين هذه الطرق، نجد شبكات التواصل االجتماعي التي تحمل عدد ال متناهي من التطبيقات الذكية؛ كالصور 

والفيديو وامللفات الصوتية، وبهذا تصبح مواقع التواصل االجتماعي عبارة عن وسيلة للتسلية ومضيعة 

 للوقت عند األشخاص الذين ال يحسنون حسن استعمالها.

 شاكل األسرية:امل -2

هناك عامل آخر يعدُّ سببا الستخدام مواقع التواصل االجتماعي املتمثل في املشاكل األسرية، وذلك راجع 

إلى عدم االستقرار العائلي واالضطراب االجتماعي الذي يجعل الفرد يبحث عن بديل ليعوض قلة الحرمان 

 االجتماعي في ظل غياب الوالدين أو التفكك األسري.
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 رف وتوطيد العالقات:التعا -3

ها سهلت التعارف بين األشخاص من خالل تكوين الصدقات  من بين ايجابيات مواقع التواصل االجتماعي أنَّ

 بنوعيها الحقيقية واالفتراضية، وذلك للتعارف وتبادل األفكار والتعرف على العادات والتقاليد.

 البحث عن وظائف)التسويق(: -4

عي أداة فعالة للبحث عن عمل أو وظائف باعتبارها أداة للتسويق، وذلك أصبحت شبكات التواصل االجتما 

بإجراء اتصاالت عديدة وبأسعار منخفضة التكلفة، وإعطاء فرص وتطوير البحث الوظيفي وتبادل الخبرات 

 بين موظفيها.    

غة العربية في ضوء شبكات التواصل االجتماعي: -ثامنا
ُّ
اقع توظيف الل  و

غة العربية تعدُّ  إنَّ الحديث     
ُّ
غة العربية في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة، باعتبار الل

ُّ
عن توظيف الل

 لنقل التكنولوجيا واملعلوماتية 
ً
ها جسرا جسر تواصل وتفاهم بين أفراد املجتمع، كما يمكن أْن يقال عنها بأنَّ

رنت( في هـــــذا الفضـــاء االلكترونــــي، الذي إلى ثقافات أخرى عن طريق توظيف شبكــــة التواصل االجتماعي)االنت

أتبح يعدُّ هذا األخير مادة دسمة ال يمكن االستغناء عنها باعتبارها تهدف إلى تبادل األفكار واآلراء والتواصل 

بين أفراد املجتمع، وتقدم الحلول للمشكالت التي يواجهها مستخدمي هذه التركيبية االجتماعية، غير أنَّ 

غة العربية التي أصبحت في عصر التكنولوجيا الحديثة وفي ضوء املالح
ُّ
ظ في استخدامها يكون بتوظيف الل

استخدمها للشبكات التواصلية االجتماعية تعاني من عدم محافظتها على مستويات اللغة العديدة؛ 

ها مست  ثقافة األمة العربية  كالصوتية والصرفية والنحوية والتركيبية والداللية واملعجمية، إضافة إلى أنَّ

غوية من خالل ممارستها لهذه الشبكات، باعتبار 
ُّ
وكيانها وهويتها من خالل التأثير الذي بات يهدد املنظومة الل

غوية مقارنتها مع 
ُّ
أن من يستخدمها تختلف قدراتهم ومهاراتهم وثقافاتهم وأجناسهم باختالف مستوياتهم الل

ي والتقني؛ حيث أصبح املثقف وصاحب الخبرة في التعليم يستخدم أصحاب التخصص في امليدان املعلومات

غة العربية سواًء كان الحديث كاللغة 
ُّ
هذه التقنية الحديثة كغيره مع مقارنته مع غير املثقف في توظيف الل

العربية الفصحى واللهجة أو التواصل بلغات أخرى كالفرنسية واالنجليزية، وذلك باستخدام بعض 

غة إلى االختصارات ا
ُّ
للغوية التي هي عبارة عن إجراءات تقوم بتغيير بنية الكلمات وشكل حروفها فتحولت الل

مزيج لفظي يكتب بالحروف مثل السالم عليكم أصبحت تختصر بحرف)س(، والحمد هلل أصبحت أما 

ذا ما ، وه3، وحرف العين5(،أو الكتابة بالرموز واألرقام فبات حرف الحاء ُيكتب برقمhmdتكتب)ح(أو)

غة العربية والتأثير الذي أصبحت تعاني منه نتيجة استخدامها للتقنيات الحديثة بسب 
ُّ
يؤدي إلى ضعف الل

 انفتاحها على الثورة التكنولوجية.

 خاتمة:

تعد اللغة من الظواهر االجتماعية التي أنتجها التطور البشري وهي عامل من عوامل ربط الفرد بالجماعة، 

غة العربية لغة القرآن الكريم واألمة العربية وجب كما تسهم في التواص
ُّ
ل والتفاعل بين البشر، وباعتبار الل

علينا املحافظة عليها وعلى أسسها ومقوماتها في توظيفها في شبكات التواصل االجتماعي التي تعد ثورة تقنية 

تواصل بين األفراد عبر وتكنولوجية بات الفرد يواجهها، وباستخدامه استخداما يناسب مكانتها في ظل ال
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شبكة التواصل االجتماعي التي تكون مصحوبة بشبكة االنترنت التي تعد الوسيط األساس بين املرسل 

 واملرسل إليه في تحقيق التواصل والتفاهم وتبادل األفكار واملعارف والثقافات بين الشعوب املختلفة. 

 قائمة املراجع:

 (سر الفصاح1992الخفاجي،  ابن سنان :)لبنان.-، بيروت1ة، موقع الوراق،ج 

 1ابن جني، أبو الفتح عثمان)دت(: الخصائص،تحقيق: عبد الفتاح سليم، معهد املحفوظات العربية، ج ،

 مصر.-القاهرة

 (تعليمية اللغة العربية وفق املقاربات النشطة من األهداف إلى الكفاءات، الدراسات 2014مصابيح، محمد :)

 .1الجزائر، ط-للنشر والتوزيع، البويرة

 (غة العربية والنهوض بها، مكتبة اآلداب القاهرة2002بيومي، سعيد أحمد
ُّ
غات، جراسة في خصائص الل

ُّ
-(:أم الل

 مصر، د ط.

 (استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي،مجلة التربية، الجامعة األهلية، 2003راض ي، زاهر :)

 األردن.-، عمان95املجلد 

 مصر، دط.-(:اللغة العربية واملجتمع، دار النهضة، القاهرة1971عبد الواحد) الوفي، علي 

 (اإلعالم الجديد2008صادق، عباس :)- األردن. -املفاهيم والوسائل والتطبيقات، دار النشر والتوزيع، عمان 

 (استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثره في العالقات االجتماعي2010نوارة، مريم نريمان :) ة، دراسة فنية

 الجزائر.-من مستخدمي موقع الفيسبوك، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة

 (الشبكات االجتماعية في تقديم خدمات مكتبة ومتطورة، مجلة دراسات املعلومات، 2011مجاهد، أماني جمال:)

 .08جامعة منوفية، العدد
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 مستقبل اللغة العربية بين رهان الحوسبة والتحديات املعاصرة

The future of the Arabic language between computing bet and contemporary 

challenges. 

 العبادي عبد الحق

LABADI Abdelhak 

 ، تيارت/ الجزائر.أستاذ بجامعة ابن خلدون 

Ibn Khaldoun University, tiaret / algeria 

 

 امللخص:

غة والحاسوب أصبحا وجهين لعملة واحدة؛            
ّ
إذ أصبحت الدراسات اللغوية املعاصرة تعتمد إن الل

اعتماًدا مباشرا على الحاسوب، وبرامجه املتطورة، ومن هذا املنطلق لعبت الفروع املختلفة للسانيات 

سانيات 
ّ
النظرية منها والتطبيقية، دوًرا أساسًيا في فهم اللغات، وتطويرها ألهداف مختلفة، ولعل فرع الل

 
ّ
سانيات ذلك أن اللغة تقع في قمة املوضوعات التي تهتم بها العلوم اإلنسانية، الحاسوبية أحدث فروع الل

والحاسوب هو ذروة التقنيات الحديثة، أتى ليلعب دوًرا مهًما في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا السمة 

نمو بنمو األبرز في حياتنا االتصالية، واملعرفية، لذا كان من الضروري أن تلتقي اللغة بالحاسوب، فاللغة ت

مصطلحاتها، واملصطلح هو الوسيلة التي تعبر عن املفاهيم، والدالالت املختلفة في مستوياتها األربعة: 

"الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية"، فحوسبة اللغة العربیة تتمثل في تقدیم توصیف شامل، 

 ودقیق للنظام اللغوي تمكنه من مضاهاة اإلنسان في كفایته، وأدائه.

 الحوسبة، الترجمة اآللية، حوسبة املعاجم، الذكاء االصطناعي، اللغة العربية.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Language and computer have become two sides of the same coin; Contemporary linguistic 

studies have become directly dependent on the computer and its advanced programs, and 

from this standpoint, the various branches of theoretical and applied linguistics have played a 

key role in understanding languages and developing them for different goals. Perhaps the 

computer linguistics branch is the latest branch of linguistics because language is at the top of 

the topics that The human sciences are interested in it, and the computer is the pinnacle of 

modern technologies. It came to play an important role in an era when technology has become 

the most prominent feature in our communicative and cognitive lives. Therefore, it was 

necessary for language to meet with the computer. Language grows with the growth of its 

terms, and the term is the means that expresses concepts. And the various semantics at its four 
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levels: "phonetic, morphological, grammatical, and semantic". The computerization of the 

Arabic language is represented in providing a comprehensive and accurate description of the 

linguistic system that enables it to match the human being in its sufficiency and performance. 

Key words: computing, machine translation, computing dictionaries, artificial intelligence, 

Arabic language. 

 

 مقدمة:

تعد اللغة العربية عامال للتوحيد، ولغة تخاطب عاملي، ورمز هوية كما هي لغة وجود، فكثير منا ال يدرك        

حياة األمة العربية، كما ال يدركون أن حفظ اللغة، وضمان استمراريتها يكون  مدى أهمية اللغة العربية في

بقدر محافظتنا عليها كأفراد ناطقين بها، ولن تكون أّي أمة سيدة نفسها، قوية في تماسكها، وبانية ملستقبلها، 

معة، وكل مجاالت إال إذا اعتزت بلغتها، وكانت هي لسانها في املدرسة، والبيت، والشارع، واملسجد، والجا

الحياة، ذلك أن قوة شخصية الفرد من قوة لغته، فكثير من الشباب ليست في أذهانهم صيغ لغوية 

اصطالحية ثابتة تتناول مكونات الهوية، فإذا فهم املتلقي ما يقرأ، وما يتلقى تمكن من التعبير بلغة قوية 

، وس
ً
، واجتماعيا

ً
، واقتصاديا

ً
 ثقافيا

ً
 ال نظير له، وأن ما يقاس على األشخاص جزلة تجعل له حراكا

ً
ياسيا

 
ً
، وسياسيا

ً
، وثقافيا

ً
، وعلميا

ً
 متقدمة اقتصاديا

ً
 .يقاس على الدول، فالدول املتقدمة لغويا

فقضية تطوير اللغة من أهم القضايا التي تشغل بال الناطقين بها، ومن أسمى غايات، ومرامي         

سات العلمية والثقافية؛ ألن النهوض بها نهوض باملجتمع كله، املجتمعات، وأكبر أهداف الدول واملؤس

 للتعبير 
ً
وتطورها يسهم في تطوير املجتمع، وتقدمه، وانتشار الوعي، والثقافة، واملعرفة، فاللغة ليست أداة

فحسب، وال وسيلة للتواصل بين األفراد، وال شأًنا من شؤون العلم، والثقافة، والتدريس، لكنها شأن من 

الهوية، واألمن القومي، والسيادة الوطنية، واالستقرار االجتماعي، والنفس ي، حيث اللغة مؤلف  شؤون

رئيس من مؤلفات الهوية في كّل بلد، أو وطٍن، أو أمة، بل الهوية مفهوم ذو داللة لغوية، واجتماعية، 

واالجتماع، أما اللغة فهي وثقافية، يعني اإلحساس باالنتماء إلى أركان الهوية التي هي الدين، والثقافة، 

 .الناطق الرسمي بلسان الهوية، ووسيلة إدراك العالم، وتصنيف املجتمعات

واللغة العربية من اللغات الطبيعية، ولذا فهي محكومة بعوامل التغير والتطور الذي يصيب جميع         

مقصود، من قبل الجهات  اللغات، ولم يعد ممكنا تركها تتطّور، وتّتخذ الشكل الذي تريده دون تدخل

الحكومية وغير الحكومية، وعدم التدخل في اللغة بشكل مؤسس ّي وفّعال، يؤدي إلى ضعف الفصحى، 

وانتشار اللهجات، لذلك فإن مستقبل اللغة العربية مرهون برهانات الحوسبة والرقمنة، وتحديات العصر 

، وقوامها املعلوماتية، واالتصاالت، التي تنضوي تحت لواء امتالك سلطة املعرفة بمفهومها الجديد

 .والتقانة، والذكاء االصطناعي بالدرجة األولى

كثيرا ما يهتم الباحثون واللغويين بماض ي اللغة العربية، وقداستها، وتاريخها  أسباب اختيار املوضوع:

غة العربية اليوم تعاني من هجر أبنائها
ّ
لها، ومن ضعف  املشرق دون النظر إلى واقعها، ومستقبلها، فالل
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الناطق بها، وعدم استخدامها في مواطن التعليم، والبحث، مما سبب في تقهقرها، وتخلفها، وعدم مواكبتها 

للجديد من األلفاظ، واملصطلحات العلمية، حتى وصمت بالضعف، وعدم قدرتها عن التعبير عن 

ا يستدعي عمليات النهوض مستجدات األمور، وهي اليوم تواجه تحديات راهنة، ومستقبلية كثيرة مم

بواقعها، ومجاوزة أوضاع التهميش، واإلهمال، والركود في معالجة مشكالتها املتصلة بمخاطر االستتباع، 

والهيمنة، والعوملة، هذا كان سببا رئيسا وراء اختيار لهذا العمل بخاصة ما يشهده العالم اليوم من تطور 

 .اسيب، والبرامج، والوسائط اإللكترونيةعلى مستوى الدراسات اللغوية باستعمال الحو 

تغيرت النظرة إلى اللغة العربية وبخاصة في العصر املعاصر؛ إذ أصبحت كيفية إفادة اللغة  أهمية البحث:

تج، وُيْبَدع في 
ْ
، وحتميا، باعتبار أنه ال يمكن التغافل عما ُين

ً
 ضروريا

ً
العربية من التكنولوجيا الحديثة أمرا

ان العوملة اليوم يعني اإلسهام في امتالك سلطة املعرفة بمفهومها الجديد الذي ال يخرج ذلك، فمواجهة سلط

 عن أهداف مجتمع املعلومات في إثارته لقضايا حقوق اإلنسان، وحرية الرأي، وإدارة االنترنيت، والتنوع 
ً
كثيرا

ال تتصل بالجانب اللغوي  الثقافي مما يستدعي ربط املعلوماتية بالتنمية اللغوية ألن املشكالت اللغوية

وحده، فثمة اندماج واسع وعميق للغة في مجتمع املعلومات املستقبلي إذ أردنا املشاركة فيه، واالنضواء 

تحت لوائه، ولعل أهم مشكلة مستقبلية بالنسبة للغة العربية، وتنميتها هي اإلسهام في تقليص الفجوة 

 .مات، وهنا تكمن أهمية هذا العملالرقمية بين املجتمعات العربية ومجتمع املعلو 

، وكانت نتاج -إلى يومنا-تعد "الرقمنة" و"الحوسبة" الحلقة األخيرة من دورة حياة اللغة  أهداف البحث:

التطور التكنولوجي، والعلمي حين غزا الحاسوب كل بيت، حتى غدا امتالكه ضرورة ال مناص منها، وكان 

 
ّ
لما ّحقق املجتمع تطورا، وتقدما مس هذا التقدم العلم، واللغة بدرجة لهذا الغزو تأثير بالغ على اللغة؛ فك

متقاربة، كما أن ذلك التقدم متقارب بين الجانبين املادي والنظري، وعليه فإن التقدم التكنولوجي لم يكن، 

عمل ولن يكون على حساب اللغة، بل يسيران في الطريق ذاته، ويتعايشان في عالقة تأثير وتأثر، ولذلك فال

على تطوير وتحديث اللغة العربية يستدعي االستفادة من مبتكرات الحضارة، وعلومها التي تسير في العالم 

بخطوات سريعة ال يمكن اللحاق بها، دون جهود مخططة، ومبرمجة، ومدروسة، وهنا يكمن هدف هذا 

 .العمل

ة العربية تخوض الصراع مع هل نحن العرب معنيون بمسألة موت العربية؟، وهل اللغ إشكالية العمل:

ْرقى املواجهة إلى الحد الذي يصح أن نتحدث فيه عن 
َ
ت
َ
لغة، أو لغات إنسانية أخرى؟، فإن هي تخوضه أف

حرب لغوية؟، ثم هل اللغة العربية تواجه من التحديات ما يهددها في وجودها، أو ينذر بامحائها إلى حد 

 .ظل العوملة والتحديات الراهنة؟ الزوال؟، وهل يمكننا حوسبة اللغة العربية في

لإلجابة على إشكالية العمل حتمت علي طبيعة الـمضمون، والـموضوع انتهاج الـمنهج الوصفي  منهج البحث:

التحليلي القائم على وصف الظاهرة اللغوية وتـحليلها، وذلك من أجل فهم طبيعة الحوسبة اللغوية، وواقع 

، وضمن هذا الـمسعى اختـرت املنهج الوصفي كآلية للتحليل، وكمفتاح اللغة العربية اليوم في ظل العوملة

 .للقراءة
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للوصول إلـى ما أبتغيه من خالل هذه الدراسة، وزعت مـحاورها إلى مقدمة، وخمسة عناصر  خطة العمل:

 :يأساسية، فخاتـمة، منتهيا بفهرس للمصادر واملراجع، فكان البناء العام للبحث موزعا على الشكل اآلتـ

مقدمة: تناولت فيها عن أسباب اختياري لهذا املوضوع، باإلضافة إلى أهمية البحث، ومشكلته، ومنهجه، 

 .وأهدافه، والدراسات السابقة فيه، باإلضافة إلى خطة العمل

  :وبعدها تحدثت عن

 .واقع اللغة العربية بين سندان العقوق اللغوي ومطرقة العوملة .1

 .ير البحث اللساني العربيالحوسبة ودورها في تطو  .2

 .دور الذكاء االصطناعي في خدمة اللغة العربية .3

 .الترجمة اآللية .4

 .حوسبة املعاجم .5

الـخاتـمة: أوجزت فيها خالصة للبحث، ومباحثه مستخلصا فيها ما توصلت إليه خالل تتبعي لواقع اللغة 

 .بحث اللساني العربيالعربية اليوم في ظل العوملة، ولدور الحوسبة في تطوير ال

 وأخيرا: مصادر البحث ومراجعه.

اقع اللغة العربية بين سندان العقوق اللغوي ومطرقة العوملة:  أوال: و

كثيرا ما نسمع اليوم بالعقوق اللغوي، والجرأة اللغوية، واالزدراء اللغوي، والغربة اللغوية، لكننا ال نكاد          

ة اللغوية، وعلى الطرف اآلخر يشيع في "علم اللغة االجتماعي" نسمع عن االعتزاز اللغوي، والغير 

"Sociolinguistique :بما يسمى "لغات آكلة لغات البشر"؛ ويتحدثون عن اللغة اإلنجليزية فيقولون أن "

"اإلنجليزية شجرة عمالقة تخنق جميع الشجيرات التي تنمو تحتها"، ويسمى هذا في "علم اللغة االجتماعي" 

 (16، ص 2011)عبد السالم مسدي:  ار اللغوي""باالنتح

ولعل هذا االضطراب اللغوي، واالنتحار اللغوي، والعقوق، واالزدراء، والغربة، والجرأة اللغوية واقع          

ملموس في الوسط العربي، بل هو واقع معاش في املدرسة، والبيت، والشارع، واملسجد، والجامعة، وكل 

غ
ّ
ة العربية اليوم تعاني من هجر أبنائها لها، ومن ضعف الناطق بها، وعدم استخدامها مجاالت الحياة، فالل

في مواطن التعليم، والبحث، مما سبب في تقهقرها، وتخلفها، وعدم مواكبتها للجديد من األلفاظ، 

واملصطلحات العلمية، حتى وصمت بالضعف، وعدم قدرتها عن التعبير عن مستجدات األمور، زد على ذلك 

خاذل الناطقين بها، وسعي بعض الدول إلى نشر لغتها، وثقافتها في البلدان التي كانت تستعمرها، ولعل هذا ت

 ما يسمى اليوم "باالغتيال اللغوي".

في الكتابة التواصلية،  2، وحروف أجنبية 1زد على ما يسمى  بظاهرة "العربيزي" وذلك باستخدام أرقام          

مواقع التواصل االجتماعي، وكتابة الرسائل القصيرة، وبعض الرسائل عبر البريد والدردشة النصية خالل 

                                                            
ن ألهمزة تستبدل بـ) -  1

 
(، وحرف 6(، وحرف ألطاء يستبدل بـ)5(، وحرف ألخاء يستبدل بـ)4(، وحرف ألشين يستبدل بـ)3(، وحرف ألعين يستبدل بـ)2مثال ذلك: أ
 ..(......9(، وحرف ألقاف يستبدل بـ)7ألحاء يستبدل بـ)

لف تسبدل بـ) -  2
 
ن حرف أل

 
(، وحرف kh(، وحرف ألخاء يستبدل بـ)th(، وحرف ألثاء يستبدل بـ)t(، وحرف ألتاء يستبدل بـ)b(، وحرف ألباء يستبدل بـ)aمثال ذلك: أ

 (........h(، وحرف ألهاء يستبدل بـ)shألشين يستبدل بـ)
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اإللكتروني، و"ظاهرة العربيزي" هذه ال ُيستخدم فيها الحروف العربية على اإلطالق؛ ولعل هذا ما يجعل منها 

وذلك أنك  ، ومفتاحا لالنسالخ عن الهوية؛، والقضاء على خصوصيتهاعامال لهدم اللغة العربية الفصيحة

تجد الجملة، والرسالة كاملة عربية النطق، ولكنها أجنبية الحروف، والعجيب أن الشباب باتوا يتقنون 

سرعة كتابتها، وسرعة قراءتها بصورة ملفتة، معتبرين ذلك نوعا من التحضر والرقي، وهذا ما يمكننا أن 

 ة اللغوية".نسميه "بالعقوق اللغوي"، أو "االزدراء اللغوي"، أو حتى "الجرأ

أنها نقلت الكالم املحكي "باللهجة العامية" من  -ظاهرة العربيزي –وتكمن الخطورة في هذه الظاهرة           

املستوى الشفهي إلى املستوى الكتابي، وبذلك أصبحت العامية تنافس الفصحى، وتحتل مكانتها في املنطوق 

االجتماعي، والتي توفر خاصية تحويل الكالم املحكي  واملكتوب، وأغلب هذا مرده إلى برامج وسائل التواصل

إلى مكتوب، حتى بات معظم الشباب يظن بأن هذه اللهجة هي العربية الصحيحة، ولم يعد يميز بين الفصيح 

والقبيح، وزاد من خطورة "ظاهرة العربيزي" في أنها تجاوزت تثبيت املحكي كتابة، إلى االنتقال إلى لغة أخرى 

، وهذا مكمن الخطورة؛ إذ أن املكتوب ينتقل من جيل إلى آخر، وألن الفصاحة متعلقة غريبة وهجينة

باللفظ، وشرطها إقامة الحروف فإن التخاطب بالفصحى يكون ظاهرا بينا للمستمعين، وال خالف عليه 

تتكلم بحال من األحوال، وهنا وجه الخالف مع العامية، فاللهجات العامية تكون ظاهرة بينة لفئة محدودة 

 بها، ولكنها ليست ظاهرة بينة لباقي الفئات، ودائما كانت الفصحى ظاهرة بينة للجميع ال خالف فيها.

فيا ترى من املسؤول عن حال اللغة العربية اليوم ؟، ملاذا أصبحنا نستعمل منظومات لغوية جديدة             

ترف بالتميز الذي أحدثه الشباب في منظومتنا "غريبة" أو ما يطلق عليها البعض باللغات الشبابية ؟، هل نع

اللغوية، والثقافية، واملعرفية ؟، ملاذا هذه اللغات الهجينة تنتشر انتشارا واسعا في كالم شبابنا في تعابيرهم 

إلى لغات تفاضلية أخرى تيسر  ؟، ملاذا كلما أردنا أن نرغب هؤالء الشباب باللغة العربية ابتعدوا عنها ولجؤوا

ر االرتقاء الوظيفي والتواصلي ؟، هل املشكلة في لغتنا نحن ؟، أم هل املشكلة في املؤسسات التي تعنى لهم أم

املوانع التي تحول دون تطور اللغة العربية ؟، وهل اللغة  باللغة ؟، أم هل املشكلة في أنظمة التعليم ؟ وماهي

 خطر؟العربية اليوم في تطور أم في 

ن الجواب عن هذه األسئلة سواء عند العامة، أو الخاصة أن املسؤول األول عما يحدث وغالبا  ما يكو            

، ولعل هذا الجواب له جانب من الصحة فالرقي باللغة العربية، والتخطيط لها "للغة العربية هو: "السلطة

و"سياسة لغوية" غالبا ما تتبناه، وتعتمده "السلطة" بالدرجة األولى؛ لتصبح هذه الخطط ما هي إال توجيه، 

غة، وتنقيتها، 
ّ
تتبناها السلطات الحكومّية؛ ليأتي املختصون بعد ذلك، ويقومون بدورهم في البحث في الل

غة في جميع مواطن استعمالها سواء في 
ّ
وتطوريها، وصوال إلى األفراد الذين يتوجب عليهم املحافظة على الل

ط 
ّ
غة هو الذي يحمل هّم القضية البيت، أو السوق، أو أماكن التعليم، فالذي يخط

ّ
ويحافظ على الل

اللغوية، ولن يحمل أحد هذه القضية مالم يكن مقتنعا بها، وبأهميتها، ومدى ارتباطها، وعالقتها بالّدين، 

 والثقافة، والهوية. 

حديات سواء كانت فاألزمة التي تعاني منها العربية اليوم هي أزمة في نفوس أهلها ال بها، فإذا واجهنا الت             

في العوملة، أو اللغات األجنبية، أو العاميات وغيرها "بتخطيط لغوي" رصين واضح بّين األهداف، والوسائل، 
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والنتائج في خطة لغوية قابلة للتطبيق نكون قد نجحنا في حل مشاكلنا، ألن الحروب القادمة هي حروب 

 فعلينا بالتخطيط لغوية ال عسكرية، التخطيط للغة هو التخطيط للجميع، 
ً
 ناجحا

ً
 لغويا

ً
وإذا أردنا تخطيطا

": "إننا حين نقول اإلنسان فإننا نعني Claude Lévi-Straussلكل املجتمع، يقول "كلود ليفي شتراوس" "

(، فالرقي بالعربية يجب أن يقوم 90، ص 1983اللغة، وحين نقول اللغة فإننا نقصد املجتمع" )شتراوس: 

غوية تأتي من وضوح الرؤية، والرسالة بما يتعلق بالعربية والتعريب، ابتداء من رأس على خطة استراتيجية ل

هرم الدولة، وانتهاء بالفرد واملجموعات، ترسمها الدولة، ويشرع لها مجلس األمة، وتستجيب لها الشعوب، 

حت باإلدارة الرشيدة، واإلملام بعلم التسويق
ّ
، وآلية صنع فإذا أحكمت هذه الخطة االستراتيجية، وتسل

القرارات، ورافقتها إدارة السياسيين، فإن املشروع النهضوي سوف يكتب له النجاح، كما نجحت تجارب 

 "التخطيط اللغوي" في البالد املختلفة.

ولعل من ضروريات التخطيط اللغوي مسايرة الواقع، وامتالك سلطة املعرفة بمفاهيمها املعاصرة،            

عالم قائم على أرقى التقنيات التي وصل إليها التطور التكنولوجي، خصوصا ما یتعلق  فنحن اليوم نعيش في

غة عالم الحوسبة 
ّ
غوي الذي نال هو اآلخر مكانته من هذه النهضة التكنولوجیة، حیث دخلت الل

ّ
بالجانب الل

تقنیات الحاسوب اإللكترونية، واقتحمت مجال املعلوماتیة، فالدراسات اللغوية املعاصرة تهدف إلى تطویع 

غة العربية 
ّ
غویة، وذلك من خالل اعتماد آلیات تكنولوجیة عالیة الفعالیة، وبما أن الل

ّ
لخدمة الدراسات الل

، فإنها أسبق من غيرها إلى أن تلج إلى -بل، وبتعدد األسماء للمسمى الواحد  -لغة معروفة بكثرة ألفاظها، 

ا؛ لذلك تمَّ التفكير اآللة، وإلى عصرنة العلوم ِبُحكم التضخم الت كنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حاليًّ

غة العربية لغة مواكبة للتطور الحضاري، والعلمي، وليس هناك من وسيلة اليوم سوى حوسبتها؛ 
ّ
في جعل الل

ا تملكه من خصوصيات تؤهلها لتِلَج مجتمع "الصناعة اللغوية العاملية".
َ
 مِل

 ر البحث اللساني العربي:ثانيا: الحوسبة ودورها في تطوي

قضیتان اثنتان بالضرورة االهتمام بهما لغایة تحقیق الهدف املركزي، وهو دخول العصر اإللكتروني،            

فالقضیة األولى تتمثل في تطویر اللغة العربیة، على كل املستویات كافة، وتطویعها الحتضان ثورة 

ل املعلوماتیات، والفضاء الشبكي، بالقیاس مع اللغات األجنبیة املعلومات، فاللغة العربیة الحالیة في مجا

لغة ركیكة جّدا ال تحترم أبسط قواعدها النحویة، واإلمالئیة؛ إذ ال نجد أي جهد إبداعي، أو اهتمام باللغة 

العربیة، وهذا نتیجة ضعف التكوین اللغوي، والثقافي للتقنیين الذین یساهمون في هذه اللغة، وهذا ما 

دخول العرب للعصر مستحیال، أو شبه مستحیل، إذا كانت اللغة العربیة ضعیفة، أو غير محللة،  جعل

 وغير متطورة.

أما القضیة الثانیة فتبرز في اعتماد النص املترابط، في إنتاج النص اإللكتروني، ونشره، ویتطلب هذا         

ع املستعملين بها على االستمرار، واستثمار تطویر البرمجیات العربیة، واالهتمام باملعلوماتیات، وتشجی

إمكاناتهم بصورة تضمن اإلبداع، واالجتهاد، إذ البد من االستعانة بالعارفين بأسرار اللغة العربیة كي تكون 

 البرامج عربیة الشكل، واملحتوى.  
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كثر من نصف قرن من ولعلنا هنا نتساءل أال یمكن أن ننظر في جمیع ما وضعه اللغویون، وغيرهم من أ         

ألفاظ جدیدة )والبد من حصرها، ٕواحصائها(، ونجري بعد ذلك التحریات املیدانیة الواسعة إلحصاء ما 

دخل من ذلك في االستعمال وما لم یدخل، ثم ینظر قي تلك القوائم البحث عن أسباب نجاح اللفظ، أو 

یولوجیة، وغير ذلك، ویتم بوضع مجموعة فشله من جمیع الجوانب االجتماعیة املحضة، والنفسیة، والفيز 

من االفتراضات، ثم اختبارها بشتى أنواع االختبارات كاالستفتاء الذي یوجه إلى املستعملين أنفسهم، والنظر 

الدقیق في نتائج هذه االستفتاءات، وقد یقول اللغوي التقلیدي إّن هذا لیس من اختصاصه، وهو أنه ال 

على أنه مجرد بحث عن األلفاظ في القوامیس، والنظر في كیفیة مالءمتها یزال ینظر إلى البحث اللغوي 

 (.   127، ص 2ج  للمسمى، واالشتقاق منها )الحاج صالح: بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة،

غة جوانب عدة البد أن تستغل البحث فيها هندسة اللغة الحدیثة، وذلك مثل التركیب         
ّ
إن لل

إلدراك اآللي له، وبذلك یتم تنطیق األجهزة، وخاصة الحاسوب، ولهذا السبب ازدهرت االصطناعي، وا

الدراسات، والبحوث العلمیة في الحوسبة اللغوية في الوطن العربي في هذه اآلونة، وتكاثر إلى حد ما الباحثون 

ذي هو میدان علمي، في هذا املیدان الذي تتالقى فیه علوم الحاسوب )أو ااملعلوماتیة(، وعلوم اللسان ال

وتطبیقي واسع جدا كما هو معروف؛ إذ یشمل التطبیقات الكثيرة كالترجمة اآللیة، واإلصالح اآللي لألخطاء 

املطبعیة، وتعلیم اللغات والحاسوب، والعمل الوثائقي اآللي، وتنطیق اآلالت بالتركیب االصطناعي لألصوات 

 دتها بالنسبة للعربیة عظیمة جدا.اللغویة، وغير ذلك من البحوث الطالئعیة، وفائ

 أّن )الحاج صالح: بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج  
ّ
 (:  231، 230، ص 2إال

مختلفة فهي من قبیل البحوث  هذه البحوث تحتاج إلى أن یشترك فيها اختصاصیون ینتمون إلى آفاق علمیة .1

 ".Interdiciplinary Research" التي یسميها العلماء الیوم بــــــ

أّن النظریات اللغویة الحدیثة التي تنبثق من اللسانیات الحدیثة، غير كافیة خصوصا، وأّنها استنبطت  .2

 أهمها من التأمل في اللغات األوروبیة خاصة.

أّن ما تركه النحاة العرب األولون ش يء عظیم، وجّد مفید، السیما بالنسبة للسانیات الحاسوبیة التي تعتمد  .3

 ات، واملنطق الریاض ي.على الریاضی

ه عند الخوض في        
ّ
لهذا أصبح اشتراك اللسانیين، واملهندسين التقنیين في البحث كفریق واحد، غير أن

العمل البحثي تظهر الصعوبات بل العقبات التي ال یتصورها إال من مارس هذا النوع من البحوث، والسبب 

 -خصوصا في البلدان العربية -راجع أيضا إلى جهل األكثر في ذلك هو عدم التهيؤ لألعمال املشتركة، وهو 

 . Interdisciplinarity لجوهر البحث الذي یتصف بما یسمى بــــ "تعددية التخصصات" 

 أهم البحوث، والدراسات اللسانیة التي عنیت بحوسبة اللغة العربیة:   -أ 

فعلى سبيل املثال نذكر: الندوة التي عقدها لقد أقیمت بحوث كثيرة، وندوات تعنى بحوسبة اللغة العربية، 

"املركز القومي للتنسيق، والتخطيط والبحث العلمي والتقني" في "املغرب" بالتعاون مع "معهد الدراسات 

م، وقد  1983نوفمبر  05سبتمبر إلى  26واألبحاث لشؤون التعريب" "باملغرب"، والواقعة في الفترة بين  

كتاب سمي "اللسانیات العربیة التطبیقیة، واملعالجة اإلشاریة، واملعلوماتیة" جمعت أبحاث هذه الندوة في 
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(، وقد تعرض الكتاب إلى مشكلة تنوع األداء املنطوق، كما أشار إلى 24، ص 2011)وليد إبراهيم الحاج: 

طریق تقنیات تألیف الكالم، وتمیيزه، كما تحدث عن دور الحاسوب في الترجمة، وأهم املشاكل التي تعیق 

 هذه التقنیات الواعدة.

إضافة إلى ذلك تناولت ندوة استخدام اللغة العربية في الحاسب اآللي "مباحث عربیة حاسوبیة" التي          

م  في اتجاه تمثیل النظام الصوتي للغة  1985أفريل  16/  14عقدت في "الكویت" في الفترة الواقعة بين  

الندوة بحث "محمد مریاتي" بعنوان "معالجة الكالم اللغوي آلیا،  العربیة حاسوبیا، ومن ضمن بحوث هذه

تطبیق على اللغة العربیة آلیا"، كذلك "امللتقى الدولي الرابع للسانیات" الذي عقده "مركز الدراسات 

م، فقد اتخذ له موضوعا عنوانه "اللغة العربیة  1987االجتماعیة واالقتصادیة" "بالجامعة التونسیة" عام 

عالمیة"، حیث تناول امللتقى دواعي حوسبة اللغة العربیة، وعوائدها، وعواتقها، كما تناول جملة من واإل 

 وجوه املعالجة اآللیة للغة في تألیف الكالم، وفهمه.

وقد عرض الباحث "محمد مریاتي" في أحد بحوث هذا امللتقى، نظاما الشتقاق الكلمة العربیة          

استعمال الحاسوب في إیجاد املشتقات، واملتزایدات من الكلمة العربیة املجردة، بالحاسوب، حیث هدف إلى 

م، تناول فیه "یحي  1989أفريل  27-29كما انعقد مؤتمر آخر في "الكویت" للحاسوب في الفترة الواقعة بين 

ربیة وتطبیقاته"، هالل" التحلیل الصرفي للغة العربیة، وسبیل معالجته آلیا، وذلك في بحثه "العالج اآللي للع

وكذلك عرض الباحث "محمد الحناش" مشروعا لبناء معجم عربي، تركیبي، إلكتروني، وذلك في بحثه 

 ( .25، ص 2011"املعجم اإللكتروني للغة العربیة" )وليد إبراهيم الحاج: 

ة والحاسوب" أما فیما یخص الكتب املتخصصة ببحث حوسبة اللغة العربیة، نجد كتاب "اللغة العربی         

م؛ إذ یمثل هذا الكتاب دراسة بحثیة لقضیة  1988"لنبیل علي"، الذي صدر عن "دار تعریب" "بالرباط" عام 

اللغة "قمة علوم اللسانیات"، والحاسوب ذروة التقنیات الحدیثة، واملؤلف ٕوان كان یستشرف الطموح إلى 

كتاب الحاسوب، و"اللغة العربیة" ملؤلفه "عبد  استخدام اللغات البشریة للتحاور مع اآللة، كما أّن هناك

م، وقد عرض الباحث في كتابه هذا معالجة،  1996ذیاب العجیلي"، الذي صدر عن "جامعة اليرموك" عام 

مسائل متنوعة من اللغة؛ إذ یعتبر جهدا حمیدا یتوج تحت اتجاه الدراسات البینیة، العربیة "بلغة برولوج" 

(Brologاملتعلقة باللغ )ة العربیة، والحاسوب  . 

 فوائد حوسبة اللغة العربیة: -ب 

إّن لحوسبة اللغة العربية فوائد جمة، فیكفي أن نشير أنها ستساعد كثيرا في تعلیم اللغات، إّما على مستوى  

اللغة األم، أو اللغة األجنبیة، ذلك ملا للحاسوب من مزایا عرض متعددة، ومختلفة، وطرق منهجیة تعلیمیة 

د على تجسير الفجوة بين اللغة، ومتعلمها، ومن بين فوائد الحوسبة ما یعرف بالوصول إلى درجة تساع

محاورة اآللة، والتخاطب مع اآللة، وهذا موضوع شائق استهوى بحثه عقل املهندسين، واللغویين لعقود 

ٕوانتاجه، كما أّن خلت، حیث تمثل مسألة مخاطبة اآللة تحدیا ملقدرتنا على فهم عملیات إدراك الكالم، 

مسألة إنتاج برمجیات تقدم بعض املعرفة بلغة اإلنسان مسألة سیكون لها تأثير كبير على الكیفیة، التي 
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تدار بها شؤون الناس، وأعمالهم، فالحواسیب، وتعلمها، ٕواذا ما أردنا أن یعّم استعمال الحواسیب لشمل 

نا بحاجة إلى تحقیق مزید من
ّ
 التقدم في تقنیات اللغات. كافة فئات الشعب، فإن

ویطمح الباحثون في تقنیة اللغات، إلى الحصول على أكبر رصید من املعلومات، فاملعلومات،            

والخدمات یمكن الحصول عليها في هذه األیام بسهولة، وتطویر نظم للتواصل مع اآللة سیساعد عامة 

هارات خاصة باستعماله، أو تدریب مسبق لهذا الناس على التفاهم مع الحاسوب، دون أن تكون لهم م

 الغرض.

أّما عن الغایة من حوسبة اللغة العربیة، فتتمثل في تقدیم توصیف شامل، ودقیق للنظام اللغوي             

تمكنه من مضاهاة اإلنسان في كفایته، وأدائه اللغویين، فیصبح قادرا على تركیب اللغة، وتحلیلها، یمثل 

ما ظهر منها، وما بطن، فیكشف األخطاء اإلمالئیة، ویبني الصیغ الصرفیة، ویتعرف عليها في  الرسم الكتابي

سیاق الكالم، وینش ئ الجمل الصحیحة، ویعرب كما یعرب اإلنسان، ویصحح النطق إذا عثر به اللسان، 

قول: "سباح فإذا ورد مثال عبارة "صوت مجعز" یحولها إلى "صوت مزعج"، وتغیير صفاته إذا سمع قائال ی

 نماذج 
ّ
الخير" بدال من "صباح الخير"...، وما مشاریع "املصحح اإلمالئي"، و"املعّرب"، و"املحلل الصرفي" إال

 ملحاكاة ما یختزنه اإلنسان من أدلة الكفایة اللغویة، ونماذج، وتطبیقات تمثیل اللغة للحاسوب .

 البرمجة للغة العربية: -د 

نهضٍة علميٍة حقيقيٍة تكفل لها استرداد مكانتها بين أمم األرض، على شرط أن  تحتاُج األمة اإلسالمية إلى 

ى كافة النواحي املتعلقة بها، مع وضع جدوٍل زمني  ِ
ّ
تكون تلك النهضة قد تم الترتيب لها بشكٍل عميٍق ُيغط

 للتخبط، والتشت
ً
ح الخطوات التي يجب أن تسير عليها في تالي أيامها فال تكون ُعرضة  ت.ُيوِضّ

 بمجالها، فيضع لها جدولها الزمني، ويبنى         
ً
 جيدا

ً
وأن يقوم على أمر هذه النهضة من يمتلك علما

األساسيات األولى لها ثم يدعو الناس لها بعد الوصول فيها إلى مرحلٍة ليست بدائية، ثم يقوم ذلك الشخص 

 ول الزمني على أرض الواقع.بالتعاون مع من انضم إليه بتنسيق العمل فيما بينهم لتحقيق الجد

 للزرع فى األرض اإلسالمية هي العلوم       
ً
وبالنظر إلى املجاالت العلمية املختلفة سنرى أن أكثر العلوم قابلية

 بعد نهوض حركة 
ً
باٍت ماليٍة أقل من التي تتطلبها باقي العلوم األخرى، وخاصة

َّ
البرمجية؛ ملا تتمتع به من ُمتطل

رت لكل من هم على شاكلتنا ما يلزمهم من أدوات النهضة البرمجية بدون أي املصادر البرمجية 
َّ
الحرة التي وف

 مقابٍل مادي.

راٌت compilers، وُمترِجماٌت operating systemsفُتوَجد أنظمة تشغيٍل         ، interpreters، وُمفّسِ

حاٌت  ندِرجة تحت تصنيف الب debuggersوُمنّقِ
ُ
، free softwareرمجيات الحرة  وغيرهن من األدوات امل

فنا  ِ
ّ
كل

ُ
وُيمِكننا أن نستخدم كل ذلك  للوصول إلى الهدف الذي نرغبه من تحقيق النهضة العلمية بحيث ال ت

برِمجين، والخبراء في 
ُ
 حتى ال ُيزعجنا أمر التمويل، وكذا لتوافر العنصر البشري من امل

ً
إال أقل القليل ماديا

 وإن غلب عليها املجاالت ذات الطابع التجاري.مختلف املجاالت البرمجية، 

 عامل تقويٍة للغة العربية:  -هـ 
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 ال َيتجزأ من 
ً
وذلك باستخدامها في مجال العلوم البرمجية بتوسٍع بالغ، والغاية من ذلك جعل العربية جزءا

باستخدامها ليس إلى اللغة اإلسهام فيه  سهاالعتماد على الترجمة بدون نقل العلم نف العلم البرمجي؛ ألن

 باألمر الذي يحفظ اللغة من االنهيار، بل يؤخر حدوث ذلك فقط.

أما حينما ننِتج العلم باللغة العربية، ونطور فيه، فإننا نكون حينئذ قد رسخنا أقدام اللغة العربية في         

قه  ِ
ّ
 باللغة العربية، ونوث

ً
بها لن يكون على الراغب في تعلمه املجال البرمجي بأقوى السبل؛ ألننا حينما ننِتج علما

من الناطقين باللغة العربية استخدام لغٍة أخرى في ُمطالعته، أو نقده، أو تطويره، وبالتالي ستكون كل 

.
ً
خرى تلصق باللغة العربية لصقا

ُ
 من لغٍة أ

ً
ستخدم من ثوب اللغة نفسها ال رقعا

ُ
 األلفاظ التي ت

  ة منذ الصغر:تنشئة أجيال عربية قادرة على البرمج -و 

هناك فارق كبيٌر للغاية بين أن يتم تدريس البرمجة لألطفال باللغة العربية مع البرمجة بلغة برمجٍة أجنبيٍة 

أخرى، وبين أن يكون التعليم، واللغة البرمجية نفسها عربيين مئة باملئة؛ فالعلم إذا أصبح باللغة العربية 

والوضوح، وسيكون تركيزنا على التحصيل الحقيقي للعلم، ولن  كان بإمكاننا اإلبحار فيه بمنتهى البساطة،

 في حد ذاتها، بل إن 
ً
ع الجهد، والوقت الغاليين في تحصيل أدواٍت "مثل اللغة األجنبية" ليست مرغوبة ضّيِ

ُ
ن

 الهدف منها فقط تحصيل العلم نفسه.

غة البرمجة، وهذا التركيز على تعليم األطفال فكرة البرمجة ال تحفيظهم الكل        
ُ
مات املحجوزة الخاصة ِبل

يتسابقون فيما بعد فيما بينهم باأللغاز البرمجية، وحلولها، على العكس من الحالة س وسنرى أن األطفال

الثانية التي سيتسابقون فيها بحفظ التلخيصات، وأمثلة البرامج، والقواعد لسكبها على ورقة االمتحان ثم 

 بعد ذلك.
ً
 نسيانها تماما

 إعطاء الفرصة لربط املسلمين غير العرب باللغة العربية بشكٍل أكبر:  -ز 

ذلك من خالل تحويل العلوم البرمجية إلى اللغة العربية فُتصِبح اللغة العربية بالنسبة لهم لغة ديٍن، 

تميز لربطهم بالدين ِبِصلٍة وثيقة؛ وهذا الهدف ُيَعد مِ 
ُ
ن أول وتخصٍص علمٍي في ذات الوقت، وهو املدخل امل

األهداف التي يجب أن َيسعى لها كل راغٍب في النهضة باألمة من جديد؛ فليس املسلمون كلهم من العرب، بل 

إن أغلبهم من غير العرب، وعلى أكتافهم كما على أكتاف املسلمين العرب تقع مسؤولية النهضة باألمة من 

 ال يتجز 
ً
 ضروريا

ً
ل أمرا

ّ
شِك

ُ
ل أقص ى جديد، وما دامت اللغة العربية ت

َ
أ من الحياة اإلسالمية فيجب أن ُيبذ

سِلمي الزمان األول من العجم 
ُ
الجهد في سبيل تقويتها عند غير العرب، وجعلها لهم كما كانت بالنسبة مل

 غير قابلٍة للنقاش، أو الجدال حولها من األصل ناهيك عن التخلي عنها.
ً
 كاإلمام "البخاري" قضية

  عامٌل نفس ٌى هاٌم للغاية: -ك 

 قوى 
ً
يجعل من الحديث عن النهضة الشاملة، واسترجاع مكانتنا الحضارية في كل امليادين الحياتية أمرا

 في غاية التطور -الحجة إلى أقص ى الحدود؛ فمادام األمر قد نجح في علٍم من العلوم 
ً
 إذا كان علما

ً
وخاصة

ثِبت أنه فهو-الحوسبةمثل علوم 
ُ
ال لغة للعلم، وأن املهم هو اإلنتاج العلمي  قابٌل للنجاح في كل العلوم، فقد أ

ال اللغة التي يتم بها ذلك اإلنتاج، على العكس مما يقوله البعض من أن العلم: غربي الهوية، إنجليزي اللغة، 

حال.
ُ
 وأن تغيير ذلك من امل
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 البرهنة على أن االلتزام بتعاليم الدين تدعو إلى العلم، والحضارة: -ل 

 اللذين انتشرا في حيث أن األجيال ا 
َ
 تستغل الجهل املنتشر بين أهل األمة، والدجَل، والشعوذة

ً
حَتلة عقليا

ُ
مل

كل مكاٍن لتس يء للدعوة إلى االلتزام بتعاليم الدين الحنيف أبشع اإلساءة، لذا فإن مثل تلك الدعوة للنهضة 

َمْرنا 
َ
َعدُّ بمثابة الرد العملي على تلك الدعاوى البغيضة، فإذا ما أ

ُ
ِهمنا ت ٍر، واتُّ

َ
بعدها بمعروٍف، أو َنهينا عن ُمنك

بالتخلف كان بإمكاننا ترك البرهان النظري، والبرهنة بالواقع على العكس، وأن أنفع الناس لألمة هم 

 لِهَمم أهل 
ً
 في الحديث بدون جدوى، وتثبيطا

ً
لتِزمون فيها بتعاليم ربهم جل وعال، وأن أشد الناس إكثارا

ُ
امل

، والعَ   ْقِد هم َمن ناصبوا أهل الدين العداء، ووقفوا في وجوههم.الَحِلّ

تطوير البحث اللساني العربي، فحسب؛ بل تفتح آفاقا  إن دور "الحوسبة اللغوية" ال تقتصر على           

جديدة في البحث في طرق التعليم، وإذا كان لنا أن نغتنم هذه الفرصة، فالبد أن تتوافر النظم الخبيرة 

لتعليم، كما البد، وأن تبني بشكل جيد بحيث تستخدم بنجاح في البرامج التعليمية، والحاسب هو ألغراض ا

أداة جيدة، وقوية الختبار نظريات التعليم والتعلم، وخصوصا الختبار عمومية، وخصوصية هذه النظريات 

الطرق أن تفسر خطوات في املجاالت املختلفة، وكذلك الختبار فتاليتهم، ويمكن للبرامج التي تستخدم هذه 

تفكيرها بدال من مجرد عرض النص التعليمي على شاشة الحاسب معظم الوقت كما يحدث في برامج 

 التعليم التقليدية.

 ثالثا: دور الذكاء االصطناعي في خدمة اللغة العربية:

غة والحاسوب أصبحا وجهين لعملة واحدة؛ إذ أصبحت الدراسات اللغوية ا           
ّ
ملعاصرة تعتمد إن الل

اعتماًدا مباشرا على الحاسوب، وبرامجه املتطورة، ومن هذا املنطلق لعبت الفروع املختلفة للسانيات 

سانيات 
ّ
النظرية منها والتطبيقية، دوًرا أساسًيا في فهم اللغات، وتطويرها ألهداف مختلفة، ولعل فرع الل

سانيات ذلك أن اللغة تقع في 
ّ
قمة املوضوعات التي تهتم بها العلوم اإلنسانية، الحاسوبية أحدث فروع الل

والحاسوب هو ذروة التقنيات الحديثة، أتى ليلعب دوًرا مهًما في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا السمة 

األبرز في حياتنا االتصالية، واملعرفية، لذا كان من الضروري أن تلتقي اللغة بالحاسوب، فاللغة تنمو بنمو 

ح هو الوسيلة التي تعبر عن املفاهيم، والدالالت املختلفة في مستوياتها األربعة: مصطلحاتها، واملصطل

 "الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية".

"علوم الذكاء االصطناعي" تقدمت كثيرا، وبشكل مثير بحيث أصبحنا نتحدث عن تكنولوجيا  ولعل       

تية لإلنسان من أنسنة آلية، وأنظمة خبيرة، ومعالجة "للذكاء االصطناعي" توظف في جميع امليادين الحيا

الصور، والتعرف على األشكال باستخدام مختلف مسارات االستدالل، وتطوير هندسات املعرفة، ومعالجة 

جميع مدركات اإلنسان الرمزية، إذا كان األمر كذلك فإن أكبر تحدي ملقى على عاتق "الذكاء االصطناعي" 

ؤية اآللية هو معالجة األنظمة الرمزية املعقدة لدى اإلنسان، معالجة تدرك املدركات، اآلن باإلضافة إلى الر 

وتعالج الخياالت، ومنها طبعا اللغة الطبيعية، والكالم، وما الدخول في مشروع معمارية الجيل الخامس إال 

أوال إلى إنجاز حاسوب خير دليل على ما تلعبه اللغة من موضوع طموح لهذه التكنولوجيا املتقدمة، في السعي 

ذكي فعال حينما يكون حاسوبا لغويا في بنيته، ونظامه، وتطبيقاته يقوم بالتحليل، والتركيب، ويميز ما بين 
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األصوات، ويولدها، ويحلل النصوص، ويؤلفها، وذلك بهدف بناء أنظمة آلية متطورة تساعد اإلنسان على 

 ة بكل ما يحمله االصطالح من معاني .إنتاج معرفة رمزية تكون أساس الحضارة اإلنساني

أحد فروع علم الحاسوب، وإحدى الركائز األساسية  "Artificial Intelligence" يعد الذكاء االصطناعي       

التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، تأسس على افتراض أن مملكة الذكاء يمكن وصفها 

كاتها، وهو مصطلح يتكون من كلمتين، هما: "الذكاء"، و"االصطناعي"، بدقة بدرجة تمكن اآللة من محا

ويقصد بالذكاء القدرة على فهم الظروف، أو الحاالت الجديدة، واملتغيرة؛ أي: القدرة على إدراك، وفهم، 

وتعلم الحاالت، أو الظروف الجديدة، فمفاتيح الذكاء هي اإلدراك، الفهم، والتعلم، أما كلمة االصطناعي 

ترتبط بالفعل "يصنع"، أو "يصطنع"، وتطلق الكلمة على كل األشياء التي تنشأ نتيجة النشاط، أو الفعل ف

الذي يتم من خالل اصطناع، وتشكيل األشياء تمييزا عن األشياء املوجودة بالفعل، واملولدة بصورة طبيعية 

عامة الذكاء الذي يصنعه، أو  من دون تدخل اإلنسان، وعلى هذا األساس يعني "الذكاء االصطناعي" بصفة

يصطنعه اإلنسان في اآللة، أو الحاسوب، وبالتالي فإن "الذكاء االصطناعي" هو علم اآلالت الحديثة )غالب 

  . (116، ص 2012ياسين سعد: 

والذكاء االصطناعي في أبسط تعريفاته هو قدرة اآللة على محاكاة العقل البشري من خالل برامج        

حيث يشير إلى قدرة الحاسب، أو أية آلة أخرى على ، (  Joost N. Kok : 2003, P 04م تصميمها )حاسوبية يت

تنفيذ تلك األنشطة التي عادة تتطلب الذكاء، فهو يهتم بتطوير اآلالت، وإضافة هذه القدرة لها، ويمكن 

رمزي بواسطة الحاسب، تعريفه أنه الحقل الفرعي لعلوم الحاسب املعنية بمفاهيم، وأساليب االستدالل ال

وتمثيل املعرفة الرمزية لالستخدام في صنع االستدالالت، كما يمكن رؤية الذكاء االصطناعي على أنه محاولة 

 (. 492، ص 2012لنمذجة جوانب من التفكير البشري على أجهزة الكمبيوتر )نفين فاروق: 

اآلخر ذو خلفيات، ومرجعيات علمية متعددة  فالذكاء االصطناعي إذن هو علم من العلوم الجديدة هو         

له هدف واحد، واستراتيجية أساسية هي فهم ملكة الذكاء لدى اإلنسان، ألجل أن يستطيع الحاسوب 

  -"استيعاب" املعرفة، واملعلومات اإلنسانية، ومع أن علماء الذكاء اإلنساني وفقوا في بناء برامج ناجحة 

فإن اعتقادهم زاد رسوخا، وتشبثا بالبحث في جوهر  -خبرة اإلنسانية مثال كاألنظمة الخبيرة التي تحاكي ال

 .الذكاء اإلنساني، وماهية وظيفته

ويعتبر "الذكاء االصطناعي" فرعا من املعلوميات يقوم بإعادة إنتاج بعض مظاهر الذكاء اإلنساني من       

وتخزينها ثم إنتاجها، واستخدامها في ظروف إدراك للعالمات اللغوية، وغير اللغوية، وفهمها، واستيعابها، 

جديدة، وإذا كان "الذكاء" و "التعقل" مفهومان متقاطعان من حيث داللتهما، فإن علماء "الذكاء 

االصطناعي" اختاروا مصطلح "الذكاء" للتدليل على تلك القدرة، والنجاعة التي يتم بها ضبط الظروف 

 ة الشعورية لدى اإلنسان، أو حتى لدى الحيوان.امللموسة، وكذلك للوصول إلى فهم التجرب

فالحاسوب آلة ذكية، تحاكي إلى حد كبير في قدرتها وظائف اإلنسان، وقدراته الذهنية؛ فــ"الذكاء          

االصطناعي" يهدف إلى "تفسير كيفية اشتغال الذهن البشري في تعامله مع اللغة، معرفة، واكتساًبا، 

" )بلقاسم ال
ً

(؛ بمعنى أنه أصبح في إمكان الحاسوب محاكاة نمط اشتغال 44، ص  1999يوبي: واستعماال
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غة الصناعية، كما أصبح أيًضا 
ّ
العقل اإلنساني، وتقييسه من خالل لغة صورية خوارزمية أشبه ما تكون بالل

ا الختبار الفرضيات حول الطريقة التي يشتغل بموجبها العقل اإلنساني.  تطبيقيًّ
ً

 مجاال

"فبالذكاء االصطناعي" يمكن لإلنسان إحداث، وتصميم برامج الحواسيب التي تحاكي أسلوب الذكاء         

اإلنساني لكي يتمكن الحاسب من القيام ببعض املهام بدال من االنسان، والتي تتطلب التفكير، والتفهم، 

العلوم التطبيقية والسمع، والتكلم، والحركة بأسلوب منطقي، ومنظم، فكون "الذكاء االصطناعي" أحد 

يحدد الهدف الرئيس ي له بجعل الحاسوب اآللي أكثر ذكاء، ثم فهم الذكاء اإلنساني، وجعل الحاسوب أكثر 

 ذات قدرة عظيمة في التعامل، وبسرعة فائقة، مع أعقد 
ً
نفعا لإلنسان، وعليه، فبعد أن كان الحاسوب آلة

جية املعلومات املتقدمة آلة ذكية قادرة على تداول العمليات الحسابية، وأطولها، أصبح في تطبيقات تكنولو 

مختلف املعلومات، وتحليلها، وتداولها، لذلك ُيركز "الذكاء االصطناعي" على قواعد املعارف األعمق، 

غة العربية استفاَدْت منه كثيًرا في إنجاز تطبيقات لغوية حققت بها قفزة 
ّ
واألشمل من قواعد البيانات، والل

غة دون اللجوء إلى أساليِب "الذكاء االصطناعي"، وهندسة املعرفة، نوعية؛ مما يفس
ّ
ْعضلة الل

ُ
ر أنه ال حل مل

 سعًيا إلى عامليتها، وَوْحدتها.

إن "الذكاء االصطناعي" بخلفياته املختلفة "علوم الحاسوب، وعلم النفس، واللسانيات،            

جة اصطناعية "للذكاء"، وكان بصفته علما معبرا عن والرياضيات، واملنطق، والفلسفة" يهدف إلى بناء نمذ

اتجاه جديد متكامل املعارف، فإن هدفه الحقيقي هو فهم ملكة الذكاء لدى اإلنسان في كل مظاهره 

ومستوياته، ورغم أننا ال نستطيع أن نعرف "الذكاء اإلنساني" بشكل عام فإنه يمكن أن نلقي الضوء على 

لحكم عليه من خاللها، ومن تلك املعايير القدرة على التعميم، والتجريد، عدد من املعايير التي يمكن ا

 تلفة، والتكيف مع املواقف املستجدة، واكتشاف األخطاءلمخالتعرف على أوجه الشبه بين املواقف ا

 وتصحيحها لتحسين األداء في املستقبل.

أو التعلم، بل إنه عملية شاملة، أو  إن الذكاء ليس عملية عقلية معينة فقط كاالستدالل، والتذكر،       

قدرة عامة تأثر في جميع العمليات العقلية بنسب متفاوتة، بعبارة أخرى، إنه جوهر النشاط العقلي كله، 

 فهو يظهر في جميع تصرفات الفرد، وأوجه نشاطه مع وجود استعدادات نوعية إلى جانبه.

ة على االستدالل، والتوقع وحل املشاكل، والتفكير بالتجريد، وإذا كان الذكاء هو ملكة الفهم، وهو القدر         

وضبط األفكار املعقدة، وكذا هو القدرة على الحفظ السريع، واالستفادة من التجارب السابقة للفرد، فإنه 

ليس قدرة مدرسية، أو حتى ملكة أكاديمية، أو مستوى من مستويات االختبار، ولكنه مع ذلك يعكس لنا 

عة، والعميقة لفهم أشياء الكون، وملنح عالقاته معاني خاصة مع تصور الحلول العملية املمكنة قدرته الواس

 لكل مسألة.

لعل استخدام الحاسوب اليوم يعد وسيلة في التدريس؛ وقد استحدثت كثير من البرامج، والنظم ضمن        

ملسائل التي تطرحها على الطالب، ولكن األطر التقليدية لهذه الغاية، وتتضمن هذه البرامج إجابات، وحلول ا

بقدرة محدودة جدا على االستدالل، والتفكير، وبالتالي فليس معظم هذه البرامج قدرة ذاتية كل هذه 

 املسائل بنفسها.
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وأفضل هذه البرامج لها بعض القدرة على املسائل، إذا عرفنا هذه القدرة بمعناها الواسع جدا، ولكنها          

عدة املعرفة التي تستخدمهما عن آلية التحكم، مما يجعل من الصعب ضمهما إلى البرنامج، ال تفصل قا

وبعكس النظم التقليدية، تبدأ البرامج الذكية للتعليم من الفرضية القائلة إنه البد للبرنامج التعليمي نفسه 

ربما بعدة  -ائل التي يضعها أن يكون خبيرا في املجال الخاص به، بمعنى أنه يجب أن يكون قادرا على حل املس

كما يجب أن يكون قادرا على تتبع، ونقد الحلول التي يتوصل إليها الطالب، كما يجب أن يكون لهذه  -طرق 

البرامج الذكية أساس نظري لالستراتيجية التعليمية التي تتبعها، والتي يجب أن تكون واضحة، وغير 

، كما يجب أيضا أن تكون هذه االستراتيجيات قابلة متضمنة بشكل غامض في قاعدة املعرفة للبرنامج

للتطبيق في مجاالت مختلفة، وعديدة، وقد ال نكون واقعيين إذا طمحنا إلى استراتيجية واحدة لكل املجاالت، 

ولكنه يبدو من املنطق أن نتوقع بعض املبادئ العامة التي يمكن أن تهتدي بها مثل هذه البرامج، ويستطيع 

 profileاختبر قدرات الطالب، ومعرفته أن يستخدم نتائج تقويمه في وضع صورة للطالب  البرنامج الذي

 لتصبح إحدى القيم املستخدمة في توجيه عملية التعليم الفردية. 

أما املدونة اللسانية فهي "مجموع ملفوظات توضع للتحلیل، التي تشكل مدونة البحث، وعلیه فهي           

عبير آخر هي بنیة لغویة متسلسلة، تخضع لضبط في الوحدات اللسانیة حتى تؤدي عینة من اللغة، أو بت

املعنى املراد الوصول إلیه، وقد تدخل فيها وحدات غير لسانیة تساهم في إعطاء مفاهیم جدیدة للوحدة 

ن فكرة ( ، لكن قبل هذا علينا أن نفهم شيئا "أJean Dubois: 1999, P 123اللسانیة، وطرائقها التعبيریة" )

املدونة اللسانیة لیست ولیدة األفكار الحاسوبیة؛ بل هي فكرة سبقت التطورات التكنولوجیة لذا أصبحت 

لصیقة بهذه التطورات، نتیجة لالحتیاجات اإللكترونیة التي لحقت بكل العلوم املعاصرة، ولكن هذه الفكرة 

، ص 2000الحاسوب" )میلكا إیفیتش: لم ترتبط مباشرة بالحاسوب، بل ارتبطت باآللة التي سبقت فكرة 

423. ) 

إّن املالحظ في عصرنا الحالي انتشار الكتب الرقمیة، أو اإللكترونیة بشكل كبير، وكثرة إقبال القراء عليها         

مقارنة بالكتب التقلیدیة "الورقیة"، وفي هذا السیاق نتساءل عن الفرق املوجود بين املدونة الرقمیة 

دونة العادیة "الورقیة"؟، وانطالقا مما سبق یمكننا تحدید الفروقات املوجودة بینهما، وهي "اآللیة"، وامل

 كاآلتي: 

املدونة اآللیة ذات فضاء شبكي خاص مرتبط بظروف الحاسوب  الفضاءان )الشبكي، والنص ي(: .1

ادیة فذات فضاء معلوماتیا، إلى جانب الفضاءات العادیة التي یمكن أن تكون في أّي نص، أّما املدونة الع

 خارجي یحدده السیاق الخارجي، إلى جانب أّنها ذات فضاء یحدثه قارئ املدونة ذاته.

الفرق املوجود هو أّن الحاسوب یمكننا من عرض املدونات بأكثر من لغة، عكس املدونات  اللغة وصعوباتها: .2

 بلغة واحدة.
ّ
 الورقیة فهي ال تظهر إال

ة تظهر النصوص بتركیب خاص یتجاوز التركیب العادي، یدخلنا في فضاء في فضاء املدونات اآللی التركیب: .3

 فیه عوالم مترابطة، حیث یترابط فیه الشفوي بالكتابي بالصوري بالحركي.
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إّن املدونة الرقمیة توفر لنا طرائق عدیدة، ومختلفة للعرض قد تكون صوتیة نصیة، بصریة، أّما  القراءة: .4

 من قراءة صاحبها، وقد یقع في أخطاء. املدونة الرقمیة ال تحتمل أكثر

ه من الخطأ اإلقرار بالحدود اللغویة اإلقلیمیة في         
ّ
ألغت املدونات اآللیة ما یسمى "بجغرافیة اللغة"، ألن

حين أضحى العالم قریة صغيرة، ولقد أتاحت املدونات اآللیة للمدونات العادیة أن تكون ذات مستویات أكبر 

، والجهد، كما أّنها ذات حقوق محفوظة شأنها، شأن املد ونات الورقية )صلیحة خلوفي: في استثمار الوقت

 (.115، ص 2011

 رابعا: الترجمة اآللية:

تعتبر الترجمة بشكل عام أهم وسائل نقل املعرفة، والثقافة، والفكر، من أجل تحقيق مستوى حضاري        

ذلك يمكننا القول إنها فن من فنون الحياة مع اآلخر، أفضل، فهي قنطرة للتالقح بين ثقافات الشعوب، ل

فالدور الذي لعبته الترجمة في إثراء الحياة الثقافية، واالجتماعية، والعلمية، والثقافية لدى األمم املختلفة 

 هو أمر ال يمكن إنكاره، أو تجاهله. 

ا بدأ من         ا، وعلميًّ ا، وثقافيًّ ذ بزوغ فجر التاريخ البشري، وال تزال تقوم فقد لعبت الترجمة دوًرا حضاريًّ

بدورها حتى وقتنا هذا، وستستمر في أدائه ما بقي للبشر حياة على وجه األرض، وإن املتتبع لتطور الحضارات 

اإلنسانية، وتنامي التقدم العلمي اإلنساني يجد أن الترجمة ظاهرة تسبق كل إنجاز حضاري ألي أمة، ثم 

 للنمو ال
ً
حضاري لهذه األمة، ولكون الترجمة سببا رئيسا في إثراء اللغة العربية وجب االهتمام تستمر مواكبة

 بها وتنشيطها بما يوفره العصر من إمكانيات، ولعل هذا ما ولد لنا اليوم ما يسمى بـــ "الترجمة اآللية".

، ص 2009)صالح بلعيد: وقد عرفت "الترجمة اآللية" على أنها تزاوج بين علمين "اللغة" و"الحاسوب"         

(؛ فهي دراسة أنظمة الكمبيوتر لفهم توليد اللغة الطبيعية وفق املنظور العلمي الحاسوبي، والهدف 200

وذلك عبر آلية "الذكاء  (،11، ص 1978منها تسهيل املهام أمام فئة "غير الناطقين باللغة" )علي حلمي موس ى: 

عل الترجمة عن طريق األنماط اللغوية، واملعرفية املخزنة االصطناعي" عن طريق مساعدة الحاسوب ألداء ف

(، 202، ص 2009بفعل التراكيب، ومصطلحات يسترجعها في مقابل اللغة التي يترجم منها )صالح بلعيد، 

 وتكمن أهمية الترجمة اآللية أنها تختصر الوقَت، والجهَد، واملال.

ق بالوقت، فإن املترِجَم             
َّ
( كلمة، على حين  2000 البشريَّ يترِجم في اليوم الواحد نحًوا من ) فأما ما يتعل

 ( كلمة. 5000أن املترِجم اآللّي يترجم في الدقيقة الواحدة ما يزيد على ) 

ق بالجهد، فإن املترجَم البشريَّ ال يستطيع العمَل سوى بضِع ساعاٍت في اليوم الواحد، على       
َّ
 وأما ما يتعل

 ترجَم اآللي يعمل ليَل نهار، ال يعرف الكالل وال املالل. حين أنَّ امل

ق باملال، فال وجه للمقارنِة بين التكلفِة املترتبة على الترجمة البشرية، وتلك املترتبة على
َّ
الترجمة  وأما ما يتعل

 
ْ
دفع ما يزيُد على بليوِن دوالر سنويا، و ف

َ
َق إحصائيٍة أوردها اآللية وحسبنا في ذلك أن نشيَر إلى أنَّ أوروبا ت

 أخرى تشير  2004"بونيه دور" و"كريستوف مونز" في مقالهما عن الترجمة اآللية في عام  
ٌ
م، وثمة إحصائية

ر بنحو    لسوق الترجمة في جميع أنحاء العالم تقدَّ
َ
 اإلجمالية

َ
 باليين دوالر سنويا.   10إلى أن القيمة
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ه أن املترِجَم ا          ِ
ّ
زاهة، وذلك ألن املترجَم يضاف إلى هذا كل

َّ
ُضُل على املترجِم البشرّيِ في مسألة الن

َ
آلليَّ يف

ه الشخصية، أو حالُته النفسية، أو الجسدية فتتأثر الترجمة بذلك 
ُ
ِلُبه أهواؤه، أو انطباعات

ْ
البشريَّ قد تغ

ى عن ذلك كله، يلتزم قوانيَنه املح
ً
دة، وقواعَد معطياِته سُموا أو ضعًفا، أما املترجُم اآللي فهو في منأ دَّ

ة.
َ
ُمل

ْ
ن
ُ
 املرسومة ال يحيد عنهما ِقيَد أ

 ولكننا في خضم الحديث عن ماهية الترجمة اآللية، ينبغي أوال التمييز بين "الترجمة اآللية" "             

Automatic Translation/Machine Translation تنقسم هذه  "، و ما يسمى "بالترجمة املستعانة" حيث

"؛ وهي ترجمة ينتجها Machine Assisted Translationألخيرة إلى نوعين: "ترجمة بشرية مستعانة باآللة" "ا

اإلنسان بمساعدة أنظمة الحاسوب، وتطبيقاتها املختلفة؛ أي: عبر استعمال املعاجم، وذاكرات الترجمة، 

ة التي تنتجها اآللة كمسودة وبنوك املصطلحات، وقاعدات املعطيات...إلخ، أو عن طريق استعمال الترجم

 حيث يعدلها و يصحح األخطاء التي وردت فيها.

"؛ وهي ترجمة يقوم بها Human Assisted Translation و "ترجمة آلية مستعانة باإلنسان" "              

الحاسوب بمساعدة اإلنسان، فبعد أن تنتج اآللة الترجمة يتدخل العنصر البشري "اإلنسان" لتحسين 

عية النتائج عن طريق إجراء تعديالت، وتصحيح األخطاء في الترجمة املتحصل عليها آليا قبل أن تنشر، نو 

ويسمى ناتج ھذه العملية "التحرير الالحق"، أو تفاعال بين الحاسوب واإلنسان، وھذا ما يدعى "بالترجمة 

ا "تفاعلية املستخدم" (، أو ما يمكن أن نسميه439، ص 2009التحاورية" محمد العربي ولد خلیفة: 

"Interactive بحيث يتم التعاون بين اآللة واملترجم البشري، وهي عبارة عن برامج حاسوبية تحاول التنبؤ ،"

بالنص املترجم بعد األخذ في االعتبار جميع املعلومات املتاحة، وعندما يكون التنبؤ خاطئ، يقدم املترجم 

نبؤ نص جديد بناًء على املعلومات الجديدة التي زوده بها املترجم، مالحظاته على النص ليعمل البرنامج على ت

وتتكرر هذه العملية حتى تطابق الترجمة املقدمة توقعات املترجم، ولكن املشكلة هنا تكمن في ضرورة وجود 

 املترجم أمام جهاز الحاسوب حتى يتأكد من صحة الترجمة، وسالمتها.

برامج وتطبيقات معلوماتية أخرى على صلة وثيقة بها حتى أنه أحيانا يخلط بينها، و للترجمة اآللية                  

جريت 
ُ
وبين الترجمة بالحاسوب برغم اختالفها من حيث مفاهيمها، وتعد اللغة العربية إحدى اللغات التي أ

( ، و 38ص  ،2001لألبحاث في مجال الترجمة اآللية )حسام الخطيب:  عليها التجارب خالل البدايات األولى

على وجه الخصوص في "الواليات املتحدة األمريكية"؛ إذ كان األمريكان يودون أن يكونوا على دراية بكل ما 

يحصل في البلدان األخرى وبخاصة الدول العربية، ومنذ الخمسينيات شغلت اللغة العربية مكانة متقدمة 

جم منها وإليها في "الواليات املتحدة األمريكية" في قائمة اللغات التي سيتم البحث من أجل تطوير برامج تتر 

فبدأت األبحاث حول بعض مظاهرها، ولطاملا اعتبرت العربية نتيجة لخاصياتها وميزاتها املورفولوجية، 

في  معالجتها كتابيا و شفويا، حيث صرح مالك بوعالم والتركيبية، والصوتية، إحدى اللغات التي يصعب

( معالجة اللغة العربية أن األبحاث املتعلقة Malek Boualem : 2005, P 1029-1030)  مؤتمر حول 

باملعالجة اآللية للغة العربية املكتوبة بدأت في السبعينيات، حيث اهتمت الدراسات األولى باملفردات، 

واملورفولوجيا ثم أدت بعدها عوملة االنترنت، وازدياد عدد وسائل االتصال بالعربية إلى الكشف عن عدد 
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تتعلق  بير من التطبيقات املعلوماتية باللغة العربية، فتوسع نشاط األبحاث ليشمل مجاالت عامة أكثرك

 بمعالجة اللغة العربية، بما فيها: علم التراكيب، الترجمة اآللية، فهرسة الوثائق، استرداد املعلومات...الخ.

ية املنطوقة إلى معرفة املميزات العروضية، لقد توصلت األبحاث حول معالجة اللغة العرب                    

والتقطيعية للعربية إضافة إلى الصياغة الصوتية لنظم اللغة العربية، هذه النتائج قد تمكن من تحقيق 

تقدم ملحوظ في مجاالت إبداعية كالتعرف على الكالم في العربية وتركيبه، وترجمة الكالم، والتعرف اآللي 

الجغرافي...الخ؛ فمنذ أواخر العقد املاض ي وخالل العقد الحالي قامت عدة  على املتكلم، وتمييز أصله

محاوالت عربية لتطوير أنظمة للترجمة إلى اللغة العربية، ويعود الفضل في ذلك إلى عدة مؤسسات، نذكر 

سست في لندن عام  ATA  شركة "أي تي أي" منها
ُ
 والتي تعتبر نفسها رائدة في مجال برمجيات 1992التي أ

اللغة العربية خاصة منها الترجمة اآللية من العربية إلى اإلنجليزية أو العكس، واستفادت هذه الشركة من 

 ِخْبرات متراكمة ملختصين في معالجة اللغة العربية بالحاسوب تعود لبداية ثمانينيات القرن املاض ي.

لعربي"، الذي ُيعدُّ من أوائِل برامِج الترجمة م أطلقت الشركة برنامَج "املترجم ا 1995وفي عام                   

ثة منه، يحتوي هذا البرنامج على   2002اآللية من اإلنكليزية إلى العربية، وفي عام     46م صدرت نسخة محدَّ

 إلى معجم لغوي عام يشتمل على أكثر من مليوني كلمة إنكليزية 
ً
معجًما في فروع مختلفة من املعرفة، إضافة

از هذا البرنامج بسرعة ترجمته، وبقدرته على ترجمة عدة وثائق في آٍن واحد، وهو إلى ذلك يوفر وعربية، ويمت

 صوتية للكلمات، والنصوص اإلنكليزية.
ً
 قراءة

مت شركة 2000وفي عام           موقَع "املسبار" لترجمة النصوص من اإلنكليزية إلى العربية،  ATA  م صمَّ

 هذه الترجمِة في 
ُ
ة حتى عام  وبقيت خدمة لت بعدها إلى خدمٍة خاصٍة  2003هذا املوقع مجانيَّ م، تحوَّ

 األولى من "الوافي الذهبي" " 2002باملشتركين فحسب، وفي عام  
َ
 النسخة

ُ
 Goldenم أصدرت الشركة

Alwafi بسرعٍة كبيرة، وأن يترجم عدة 
ً
"، ومن أهم مزايا هذا املترجم أنه يستطيع أن يترجم نصوًصا طويلة

 إلى أنه يحتوي على معاجم متخصصة في الطب، والرياضيات، واألحياء، والفيزياء، وثا
ً
ئق في آٍن واحد، إضافة

ق إمالئّي، وأصدرت هذه الشركة  ِ
ّ
والكيمياء، والجيولوجيا، والبيطرة... ومن مزاياه أيًضا احتواؤه على مدق

 أيًضا "مترجم نت".

في الترجمة اآللية؛ ومقرُّ هذه الشركة في  CIMOS 3  جات شركةهناك منت ATAوباإلضافة إلى شركة             

 من 
ً
 كبيرة

ً
مت في هذا اإلطار مجموعة باريس، وهي تعمل في مجال معالجة اللغات الطبيعية بالحاسوب، وقدَّ

البرامج الخاصة باللغة العربية، ومن أهم منتجات هذه الشركة في مجال الترجمة اآللية برنامج "الناقل 

"، وهو يترجم من اإلنكليزية إلى العربية وبالعكس، ومن الفرنسية إلى العربية وبالعكس، وقد أصدرت العربي

ثة منه باالشتراك مع شركة العريش في عام    محدَّ
ً
ن "الناقل العربي" معجًما 2003الشركة نسخة  م، ويتضمَّ

ن صة في علوٍم مختلفة أيًضا معاجم متخص مدخل أساس ي،  150000ما يحتوي على أكثر من   يتضمَّ

 إلى معجٍم باألفعال، وآخر باملترادفات.
ً
 كالطب، واملعلوماتية، واألعمال وغيرها، إضافة

            ٍ
ّ
 واحدة، وتسجيل الترجمة في ملف

ً
ويعمل "الناقل العربي" على منوالين؛ أولهما: ترجمة الوثيقة دفعة

 جملة، مع تم
ً
كين الباحث من تغيير التحليل النحوي للكلمات مستقّل، وثانيهما: ترجمة الوثيقة جملة



 لثانيالجزء ا                                                       تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

175 
 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

 سيموس برنامَج "ترجم نت" "
ُ
" الذي يترجم Translate-Netواختيار املعنى املناسب لها، ثم أصدرت شركة

صفحات ومواقع االنترنت، وهو يترجم من العربية واإلنكليزية والفرنسية وإليها، ومن منتجات هذه الشركة 

 نامُج "الكافي".في حقل الترجمة أيًضا بر 

تتخذ هذه الشركة من مدينة "باريس"  "Systranومن شركات الترجمة اآللية "شركة سيستران" "           

 مقرا لها، وتعد هذه الشركة 

ست في عام         ّسِ
ُ
م، وهي أكبُر شركٍة للترجمة  1968من أقدم الشركات العاملة في حقل الترجمة؛ فقد أ

سنة، وما يزال هذا   30أطلقت الشركة برنامَج ترجمٍة متعددِة اللغات قبل أكثر من  اآللية في العالم؛ إذ 

  13البرنامج يخضع للتطوير، والتحسين، واإلضافات؛ فقد كان إصداُره الرابع يترجم من اللغة اإلنكليزية إلى  

لغة،   52ابع( أصبح يترجم  لغة من اللغات الحية، ومن بينها اللغة العربية، وفي إصداره الحالي )اإلصدار الس

 في الترجمة اآللية؛ جَمعت ما بين مزايا  2009وفي  
ً
 هجينة

ً
 سيستران" طريقة

ُ
م ابتكرت "شركة

الطريقةالقواعدية والطريقة اإلحصائية في الترجمة، وتمتاز هذه الطريقة الهجينة بسهولة تعديل الترجمة، 

الترجمة املعتِمدة على الطريقة اإلحصائية، يضاف إلى وبأن مدوناتها تحتاج إلى أن تكون بضخامة مدونات 

ن بغرض الوصول  م الذاتي فيها تسمح بتجريب برنامج الترجمة على أّيِ حقٍل معرفي معيَّ
ُّ
ذلك أن تقنيات التعل

 إلى ترجمٍة ذات جودة عالية.

، Yahoo   وياهو ،Google جوجلوقد استعملْت نظاَم "سيستران" جهاٌت عديدة؛ منها:             

، EAEC  للطاقة النووية والوكالة األوربية ،ECE  ، واملجموعة االقتصادية األوربية AOL=America Onlineو

 وغيرها.   Xeroxوشركة زيروكس  ، GMجنرال موتورز  وشركة

م  ؛ وهو مترجٌم مجانّي على الشابكة، WorldLingoومن البرامج الخاصة بالترجمة اآللية املترجم           يقّدِ

 فورية لــــ  
ً
 لغة منها: العربية، واإلنكليزية، والفرنسية، واإلسبانية، والروسية، واإليطالية، واألملانية.  15ترجمة

" التابع لشركة "صخر" التي تُعنى منذ منتصف Ajeebومن املواقع املهمة في هذا الباب موقع "عجيب" "         

غة العربية بالحاسوب، وكان من ثمرات هذه املعالجة تطويُر نظام ثمانينيات القرن املاض ي بمعالجة الل

 الترجمِة الفورية باالعتماد على 
َ
م موقُع "عجيب" خدمة للترجمة من العربية إلى اإلنكليزية وبالعكس، يقّدِ

ر عدُد طلبات 2001برنامج "ترجم" الذي كان متاًحا منذ عام    م، ثم أصبح مقتصًرا على املشتركين، ويقدَّ

طلب يومي، ويعتمد برنامج "ترجم" على الطريقة القواعدية   150000الترجمة الواردة إلى هذا املوقع بنحو  

ن ِ
ّ
 من ترجمة املواقع من اإلنكليزية إلى  في الترجمة التي ذكرناها آنًفا، ومن أهم مواصفاته أنه يمك

َ
الباحث

ن من اختيار املجال املعرفي للنّصِ  ِ
ّ
 إلى ذلك، يسمح البرنامج العربية وبالعكس، ويمك

ً
 املعّدِ للترجمة، إضافة

ا في "قاموس صخر" 
ً
ر أيًضا تدقيًقا إمالئيا فيها، وبحث ِ

ّ
بنقل النصوص من الحاسوب إلى املوقع لترجمتها، ويوف

 املتعدد اللغات. 

 فورية ل         
ً
م هذا املترجم ترجمة لغة، ويمتاز  36ُقرابة  ومن املترجمات اآللية أيضا مترجم "بيبيلون"؛ إذ يقّدِ

بترجمة النصوص واملصطلحات، ويتضمن عدًدا كبيًرا من املعاجم اللغوية واملتخصصة الثنائية اللغة، ومن 

 مزايا هذا املترجم قدرته على نطق النصوص املترجمة.
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" ويمتاز Qickwiz Technologies Corpمن منتجات شركة " زد على ذلك برنامج "املترجم الفوري" وهو          

 لكلمات النصوص اإلنكليزية إلى العربية في أّيِ جزء من شاشة الحاسوب، وهو 
ً
 فورية

ً
بأنه يعطي ترجمة

برنامٌج سهل االستعمال، قادر على نطق الكلمات اإلنكليزية، لكنه غير قادر على ترجمة نّصٍ كامل، بل يترجم 

 كلمة
ً
ر عليها. عند النصَّ كلمة ِ

ّ
 تمرير املؤش

رها موقع البحث  Bable Fish  باإلضافة إلى برنامجهذا كله  ِ
ّ
 يوف

ٌ
الذي يعدُّ من أوائل  Alta Vistaهي خدمة

وتتميز خدمة الترجمة في هذا املوقع بالسرعة، وسهولة االستعمال، وهي تترجم مواقع  مواقع الترجمة اآللية،

اختياًرا للغات، بعضها ثنائي   13م  كلمة، وتقّدِ   1000االنترنت، ونصوًصا ال يزيد حجم الواحد منها على  

 االتجاه، وبعضها اآلخر باتجاٍه واحد.

" للترجمة اآللية، وهي ترجمة جيدة إذا كانت Systranتعتمد خدمة الترجمة هذه على نظام "سيستران" "

 Freeالنصوص غير معقدة، وال تحتوي على كلمات غريبة، أو تراكيب لغوية غير شائعة. أما خدمة "

Translation فهي إحدى خدمات الترجمة اآللية القليلة التي ال تعتمد على نظام "سيستران" وتتميز هذه "

نة كالتجارة،  الخدمة بسهولة االستعمال، وتعتمد في ترجمتها على معاجَم متخصصة في موضوعات معيَّ

ر ك 13000والعلوم وغيرهما، وتسمح هذه الخدمة بترجمة نصوٍص يمكن أن يصل حجمها إلى   ِ
ّ
لمة، وتوف

 أيًضا ترجمة صفحات االنترنت، وفيما يلي عناوين بعض مواقع الترجمة اآللية على الشابكة:

http://www.systranet.com/ 

http://www.babelfish.altavista.com/ 

http://www.freetranslation.com/ 

http://www.tranexp.com/ 

http://www.almisbar.com/ 

http://www.ajeeb.com/ 

http://translation2.paralink.com/ 

http://www.worldlingo.com/ 

http://www.wordreference.com/ 

http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=EN 

http://www.itranslatoronline.com/ 

 خامسا: حوسبة املعاجم:

املعرفة، وانتشرت فيه الثقافة، والعلم،  يعد العصر الذي نحيا تحت ظالله عصرا تفجرت فيه       

والتكنولوجيا، واالتصال، واملعلوميات، ولقد أحدثت هذه التطورات بأدواتها، ووسائلها تأثيًرا بارًزا على 

مختلف مناحي الحياة اليومية لألفراد، والجماعات، إلى درجة أصبح الكل يستغل نتائجها، وتطبيقاتها في 

الظاهرة طرأت تغيرات جذرية على مختلف األنشطة التي يقوم بها اإلنسان، وِمن إنجاز عمله، وبموجب هذه 

نا نجد صدى الحاسوب في اإلدارة، والبنوك، 
ْ
ثمة أصبح يعيش على إيقاع االنفجار املعلوماتي، وبذلك ِبت
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م ِخدمات مِرنة، وسخية، وجليلة لإل غة...إلخ، وبهذا، فالحاسوب قدَّ
ّ
نسان في واالقتصاد، والتعليم، والل

غوي من أبرز تلك املجاالت، وهذه االستفادة تزداد يوًما بعد يوم
ّ
 .مجاالت عديدة، وُيَعدُّ املجال الل

هذا التفجر املعرفي عرفه العرب في القديم، وبل وكان للصناعة املعجمية قدم السبق عند العرب، بغية        

غويون 
ّ
غة العربية، والحفاظ عليها، إذ برع الل

ّ
العرب في علم املعجمية، وصناعتها، وبخاصة الجيل جمع الل

األول منهم؛ حيث كانت بديات التأليف املعجمي عند العرب في القرن الثاني للهجرة، إذ يعد معجم "العين" 

"للخليل بن أحمد الفراهيدي" باكورة املعاجم العربية، وبراءة اختراعهم، فأغلب املعاجم صنفت للحفاظ 

حن، على لغة القرآن الكر 
ّ
غة العربية من الل

ّ
يم، وسالمة مفرداته من أخطاء النطق، والفهم، وحماية الل

غة العربية يأتي من كونها السبيل الوحيد لفهم الدين 
ّ
والفساد كدخول الغريب، واملبتذل، والحرص على الل

 اإلسالمي.

م، واتخذت العربية لغتها، وزاد زد على ذلك كثرة األمم ذات األلسنة غير العربية التي دخلت في اإلسال         

نتاج العرب في صناعة املعاجم "إلى معاجم في غريب القرآن والحديث، ومعاجم في مظاهر لغوية معجمية 

 (. 09، ص 1987كاألضداد، واملثلثات، أو في صفات األشياء" )إبراهيم بن مراد: 

ل وبأكثر من طريقة، وحسب ما أما فصار بوسعنا حوسبة املعاجم، وذلك باستخدام الحاسوب، ب      

 تقتضيه الحاجة إلى ما يحتويه من معلومات، هذه املعلومات يمكننا الحصول عليها بطريقتين:

 األولى: مباشرة، وجاهزة، ومطبوعة، كما هي موجودة في املعاجم الورقية. 

"، أو بصيغة Wordد "والثانية: مما نشر على شبكة االنترنت، من كتب إلكترونية، سواء أكانت بصيغة الوور 

"PDF أو غيرها، حيث تكمننا من أخذ املعلومات كما نريدها، ألنها توفر خاصية تحرير النص، وإعادة ،"

 تنسيقه، ونمذجته، وتهيئته لبيئة الحوسبة.

فالحوسبة اللغوية لها أهمية كبيرة جدا في الصناعة املعجمية، فمما ال شك فيه أن الحاسوب أحدث        

ية هائلة في شتى امليادين العلمية، حيث يعد الحاسوب البنية التحتية لصناعة املعلومات، واملعارف ثورة رقم

املختلفة؛ فالحاسوب ما هو إال أداة تقنية تتم بواسطتها حوسبة النصوص، واملعاجم، وفهرستها، وتحليلها، 

 ومعالجتها، وتظهر أهمية الحاسوب في الصناعة املعجمية من خالل:

حفظ املادة اللغوية، وتخزينها رقميا بعدة طرق، تتمثل في املساحات الحرة املتوفرة على أقراص ثابتة  إمكانية .1

 وصلبة، وأقراص مضغوطة، وذاكرة فالش.....

استغالل شبكة االنترنت من برامج، ومواقع الكترونية يمكن من خاللها حفظ املادة اللغوية، واسترجاعها في  .2

 أي مكان وزمان.

حيين النصوص املحوسبة في أي زمان ومكان، ويكون التحيين بالتعديل، أو الحذف، أو اإلضافة، إمكانية ت .3

ن من تجديد، وتحديث البيانات املدخلة حاسوبيا بسهولة بالغة، كما يمكن الحصول على أجزاء 
ّ
مما يمك

 محدودة من املادة املخزنة بما يخدم العمل املطلوب.

غوي، وتطوره. سهولة إعادة نمذجة النصوص، وجدو  .4
ّ
 لتها بسرعة متناهية، مما يسهل عملية تنامي اإلنتاج الل
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غوية الضخمة، ويوفر لها السرعة في آلية البحث، وعملية االسترجاع  .5
ّ
يساهم الحاسوب في بناء املعاجم الل

 ألي نص لغوي مدخل من بين أعداد غير متناهية من شتى النصوص املدخلة.

ساني باحثا دقيقا، يحقق الحاسوب املنهجية، واملو  .6
ّ
غوية، كما يجعل من الباحث الل

ّ
ضوعية في األعمال الل

غوية.
ّ
 وموضوعيا، وسريعا في بحوثه الل

غوي الذي يزود  يسهم استخدام الحاسوب .7
ّ
في الصناعة املعجمية وتطويريها، وذلك يعود لشمولية النظام الل

مفهوم، في كل فرع من فروع املعرفة،  به الحاسوب، فهو يستطيع أن يعطي املعنى الدقيق ألي مصطلح أو

حيث إن معاني املفاهيم، ومدلوالتها تتغير حسب االختصاص الذي تستعمل فيه، في حين أن معجم واحد 

 يعجز عن سرد املعاني املمكنة، واملغايرة للمفاهيم املتنوعة في كل مختلف فروع العلوم، وتقنياتها.

اجم، وعناصرها، كأن يحلل العالقة بين جذر الكلمة، وصيغها يستطيع الحاسوب تحليل العالقات بين املع .8

 الصرفية، كما يحلل العالقات املوضوعية بين عائلة املفردات، مثل: املفاهيم الرياضية ... وغيرها.

 يستعمل الحاسوب لتوضيح الدالالت التي تبنى عليها صياغة مفردات املعجم. .9

في خدمة كتاب هللا جل وعال، تقنيات عصرية كانت تعد في لقد سبقت مرحلة استخدام الحاسوب           

وقتها ذات قيمة عالية، وطفرة تكنولوجية، من ذلك األشرطة املمغنطة وأشرطة الفيديو، لكن ومع ظهور 

نظام الحوسبة، وتقنيات البرامج، واألقراص املضغوطة، أصبحت خدمة القرآن بهذه النظم أكثر جدوى، 

ولة استخدامها اليومي، وطفرتها، وكانت البرامج األولية تختص بالتالوات القرآنية لشيوعها بين الناس، وسه

 في األقراص املضغوطة، ثم تطورت لتشمل تقنية البحث عن اآليات، والسور.

ومع مرور الوقت ظهرت املشاريع املهتمة ببناء قواعد البيانات املختصة بالقرآن، والتي تعنى برسم          

داته بمختلف تراكيبها اإلعرابية، والكالمية، وتبويبها، وفهرستها وفق أسس النظم املعلوماتية القرآن، ومفر 

وعلم البرمجة، لتكون األساس الذي تبنى عليه البرامج األخرى في كل العلوم املتعلقة بالقرآن، وربطها ببعضها 

على االستفادة من تلك  ليسهل البحث، سواء عن النص القرآني املكتوب، أو املسجل بالصوت، عالوة

القواعد الشاملة، واملوحدة في تعليم العلوم القرآنية كالتجويد، والقراءات من خالل الحاسوب قبل ظهور 

اإلنترنت، وكان لقواعد البيانات هذه دور كبير في تيسير خدمة القرآن الكريم، مع ظهور الشبكة العنكبوتية 

البرامج الحاسوبية إلى مواقع خدمية تفاعلية متاحة بشكل "اإلنترنت" حيث تحول األمر من األقراص، و 

دائم، ومجاني للباحثين، واملهتمين بالقرآن، ومن ذلك مثال موقع "مداد البيان"؛ وهو موقع خاص لخدمة 

 القرآن الكريم من قبل املختصين بالدراسات القرآنية.

لباحث العربي"، و"موقع قاموس املعاني"، أما عن املعاجم فنجد مثال "موقع معاجم اللغة"، و"موقع ا      

و"موقع الرديف"؛ فأما "موقع معاجم اللغة" فهو موقع إلكتروني لغوي متوفر على شبكة االنترنت، يحتوي 

على خمسة مصادر لغوية وهي: "معجم لسان العرب"، و"معجم مختار الصحاح"، و"املعجم الوسيط"، 

غة"، ويوفر لنا املوقع أداة للبحث عن أي مفردة من مفردات و"معجم تاج العروس"، و"معجم الصحاح في ال
ّ
ل

العربية، فعندما تبحث عن كلمة ما يعرض لك املوقع كل ما ورد في املعاجم املحوسبة، واملتوفرة فيما يخص 

 هذه الكلمة.
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وقع خدمة أما "موقع الباحث العربي" فهو اآلخر موقع إلكتروني متوفر على شبكة اإلنترنت، ويقدم امل       

غوية العربية، وهي "معجم لسان العرب"،" و"معجم املقاييس في 
ّ
البحث في أهم القواميس، واملراجع الل

غة"،
ّ
العباب الزاخر"، ويحتوي املوقع  و"معجم القاموس املحيط"، و"معجم الّصّحاح في اللغة"، و"معجم الل

غوية املتوفرة في العالم كلمة مجموعة م 4.000.000مادة، وأكثر من  31.000على أكثر من 
ّ
ن أهم املعاجم الل

 .العربي، والخدمة في هذا املوقع هي خدمة مجانية، وال تستدعي االشتراك، أو التسجيل

أما "موقع قاموس املعاني" فهو موقع إلكتروني، متوفر هو اآلخر على شبكة االنترنت، ويقدم عددا من      

ة، وصفحة خاصة بالقرآن الكريم، وتحليل مفرداته، ويحتوي الخدمات منها: معاجم متنوعة للغة العربي

املوقع على لغات أخرى كالفرنسية، والبرتغالية، والتركية، واإلسبانية، واإلنجليزية، والفارسية، واألملانية، 

غة العربية 
ّ
وغيرها، كما يحتوي على معجم خاص باملفردات، وآخر لألضداد، ومعجم ثنائي بين الل

غوي واإلنجليزية، 
ّ
كذلك يراعي استخدامات الكلمة في السياق، ويحاول هذا املوقع االرتقاء باملحتوى الل

 رقميا، وإثراء املحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية.

وأما "موقع الرديف" للمعاجم العربية املتخصصة، فهو موقع إلكتروني لغوي متوفر على شبكة         

رادفات"، و"معجم األضداد"، و"معجم جموع التكسير في العربية"، اإلنترنت، ويشمل على "معجم املت

و"معجم القوافي"، فهو بذلك يفيد الطالب في البحث عن كلمات مرادفة، أو أضداد، أو جمع كلمة معينة، 

كما يسهل البحث عن كلمات تنتهي بقافية معينة، ولعل هذا املوقع يطمح إلى توفير بعض القواميس العربية 

تي يحتاجها الباحث العربي، وبخاصة في اعتماد املوقع على مجموعة من معاجم املترادفات، الحرة ال

واألضداد املتوفرة على الشبكة العنكبوتية، أما مادة جمع التكسير فقد أخذت من "املعجم الوسيط"، ثم 

 تم تحويلها إلى قواعد بيانات بسيطة يمكن حوسبتها.

وعلى القوانين  data baseة في سورية املعجم الحاسوبي ضمن قاعدة معطيات وقد أنجز خبراء املعلوماتي       

الصرفية والنحوية لقواعد االشتقاق، ويحتوي على جميع الجذور املعجمية الثنائية، والثالثية، والرباعية، 

 توزعت على النحو التالي: 11347والخماسية، وقد بلغ عددها في إحصائهم 
ً
 جذرا

115  
ً
 ثنائيا

ً
 ، وهذه الجذور هي تراكيب ال اشتقاق فيها.جذرا

، وهي أكثر الجذور خصوبة. 7198
ً
 ثالثيا

ً
 جذرا

، وهي دون الثالثية في الخصوبة. 3739
ً
 رباعيا

ً
 جذرا

، وهي أقل الجذور خصوبة. 295
ً
 خماسيا

ً
 جذرا

"تهذيب اللغة" واعتمدت هذه اإلحصائية على خمسة معاجم أصول هي " جمهرة اللغة" البن دريد و        

لألزهري، و"املحكم" البن سيده، و" لسان العرب" البن منظور و" القاموس املحيط" للفيروز أبادي، بلغت 

، كما يحتوي املعجم الحاسوبي على جميع األفعال الثالثية والرباعية، املجردة  43في مجموعها 
ً
مجلدا

، وجمي 23490واملزيد، التي بلغ عددها في اإلحصائية 
ً
ع هذه األفعال املخزنة في املعجم الحاسوبي فعال

سماعية، سواء في ذلك أبواب تصريفها الستة لألفعال الثالثية املجردة، أو صيغ مزيداتها الخمس عشر 

 على املعارف املعجمية  3للثالثي املزيد و  12لألفعال املزيدة "
ً
للرباعي املزيد"، واشتمل املعجم الحاسوبي أيضا
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رد
ّ
فيها قياس نحو أبواب تصريف األفعال، وحروف التعدية، ومصادر األفعال الثالثية،  السماعية ال يط

رد فيه القياس كاألسماء املشتقة، ومصادر األفعال 
ّ
واألسماء الجامدة، والصفات املشبهة.. إلخ، أما ما يط

املحددة لها، وال  فوق الثالثية، فإن املعجم خال منها، ألن الحاسوب قادر على توليدها وفق قواعد االشتقاق

 (.28، 27، ص 1996حاجة ألن تكون مخزنة في معجمه )مروان البواب وحسان الطيان: 

 وتتجلى أهمية الحاسوب في صناعة املعجم فيما يلي:       

1. .
ً
 تعرف الحروف والكلمات آليا

 تخزين املادة. .2

 للنظام املطلوب. .3
ً
 ترتيب املادة طبقا

 استرجاع املادة، أو بعضها. .4

 ستكمال أجزاء من املادة، أو من الشرح.ا .5

 تعديل بعض املعطيات. .6

 حذف بعض املعطيات. .7

 النقل املباشر إلى املطبعة. .8

 تجديد املعجمات بسهولة. .9

 الحصول على أجزاء محددة من داخل املادة املخزونة لبحثها. .10

هما معجم الوحدات  واجتهد خبراء الحواسيب في توصيف حوسبة املعجم، بالنظر إلى منظومتين       

 على نظام تأليف الكالم العربي، إذ تخزن الوحدات الصوتية في معجم، 
ً
الصوتية، وبرنامج التأليف اعتمادا

وتكون قابلة لالستعمال في كلمات أخرى، وتعالج "كل واحدة منها بوضع عالمات على الجزء الثابت في كل من 

(، 72، ص 1996ذبذب لألصوات املجهورة" )سالم الغزالي: الصوتين اللذين يكونان الوحدة، وعلى فترات الت

وإذا كانت حوسبة املعجم تصل إلى تخزين الوحدات الصوتية، ومعالجة الكالم املنطوق ، فإن معالجة 

 على 
ً
الكالم املكتوب أيسر، وتفيد حوسبتها في البعد االتصالي من جهة، وفي خدمة اللغة العربية حفاظا

 هة أخرى.الهوية الثقافية من ج

ولعل هذا الكالم يقودنا إلى الحديث عن مشروع األستاذ "عبد الرحمان حاج صالح" واملتمثل في         

املشروع إنجازا أكاديميا  (؛ إذ يمثل هذا96، ص 01، ج 2012"الذخيرة اللغوية" )عبد الرحمان الحاج صالح: 

لضاد، ومكانتها، وينبني تصور "الذخيرة" على مفتوحا يسير على هديه الكثيرون من املعنيين بأحوال لغة ا

راثي، وإخضاعه، أو تطويره حّتى يتوافق، 
ّ
غوّي الت

ّ
طريق البرمجة الحاسوبية، وعلى إعادة إحياء الفكر الل

بات الّرؤية الحديثة. 
ّ
 ومتطل

اللغة العربية وتبنت عدة دول عربية "مشروع الذخيرة العربية"، والذي يقصد به حوسبة كل ما قيل في           

من عصر النقوش، سواء كان شعرا، أو رواية، ويحوي الكلمة، وكاتبها، وكيف تطورت، وغيرها من التفاصيل 

املتعلقة بهذا الجانب، باإلضافة إلى معاني الكلمات العربية بالفرنسية واإلنجليزية، بما يجعلها متاحة على 

"حيازة أهم نتاج اللغة العربية من أدب، ا كان بهدف اإلنترنت لكل شخص، وفي أي مكان وزمان، ولعل كل هذ



 لثانيالجزء ا                                                       تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

181 
 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

وعلوم على وسائط حاسوبية لتوفير بنك معطيات نصية عربية محوسب يمكن نشره عبر شبكة اإلنترنت، 

 (274، ص 2002ومن خالل وسائل رقمية ليتسنى ألي مستخدم االطالع عليه بكّل يسر" )موس ى زوملي: 

إلى عالمات هذا املشروع، وأسئلته قبل الخوض في األجوبة، واقتراح الحلول، وقد أفاد "موس ى زمولي"          

وشروط انتقاء النصوص لضّمها للذخيرة، واملستخدم املستهدف لذخيرة اللغة العربية املحوسبة، فثمة 

 مواقع عربية كثيرة على شبكة اإلنترنت تجعل قابليات الوصول إلى برمجيات عديدة متاحة مثل نظام القرآن

إلخ، وضرورة التنسيق فيما يتعلق بإنشاء شبكة بيانات  الشريف.الكريم، ونظم املواريث، والحديث 

حاسوبية عربية، ومواجهة العوائق الفنية التي تتعرض حيازة هذه الذخيرة اللغوية، وعرض "موس ى زمولي" 

بة اللغة العربية، ومنها أمثلة من التطبيقات الحالية لحوسبة اللغة العربية التي ال تواكب عمليات حوس

 من التوصيات النافعة في هذا اإلطار مثل اختبار املؤلفات، واختبار 
ً
حوسبة املعجم العربي، وأورد عددا

املنهجية، وتحديد األولويات، واالستناد على أبحاث اللسانيات، وضبط الجانب الفني، واملحافظة على 

أمنية، وتأمين املوارد البشرية الالزمة، والتمويل، سالمة املشروع من خالل اعتماد قواعد وقائية، و 

 املثقفين، واملراكز االتصالية على توفير إنتاجهم على وسائط رقمية لتسهيل مهمة 
ّ
والتشريعات التي تحث

 (.274/288، ص 2002االستفادة منها )موس ى زوملي: 

مع بين عدة شبكات معلوماتية فيما بينها وتؤدي حوسبة اللغة العربية إلى تسيير شبكة اإلنترنت التي تج       

لتسمح للمشتركين فيها في كل أرجاء العالم بالتحاور فيما بينهم، وتبادل املعلومات، وهذه أحدث وسيلة 

اتصال تختزل الوقت، واملسافات، وتساهم في رفع مختلف الحواجز التي تحول دون املرور الحّر للمعلومات 

، سواء عل
ً
، واستقباال

ً
 ى مستوى األفراد أم على مستوى املؤسسات أو الهيئات.إرساال

وتلبي شبكة اإلنترنت خدمات كثيرة من نظم نقل امللفات، والبريد اإللكتروني إلى النقاش الحّر، والتعليم       

عن بعد، واالطالع على املعلومات، وتتدرج امللفات النصية، ومثيالتها في خدمة حوسبة املعجم العربي مثل 

 .  "Hyper text" الثابتة، واألصوات، والصور املتحركة، والواقع االفتراض ي، والنص املمنهل الصور 

لكن ورغم كل هذه الجهود، وغيرها في مجال حوسبة املعاجم العربية، إال أننا في حاجة اليوم، وأكثر من         

األجنبي فحسب؛ بل يورد أي وقت مض ى إلى وجود معجم دقيق ال يكتفي بوضع املقابل العربي للمصطلح 

أيضا تعريفا لهذا املصطلح يسد حاجة القارئ، أو الباحث إلى إدراك داللته، زد على ذلك التزايد السريع في 

عدد املصطلحات العلمية عموما، والحاسوبية خصوصا، مع تعاظم أثر املعلوميات في حياتنا مع قدوم 

 عصر املعلومات، واالقتصاد املبني على املعرفة.

 ادسا: الخاتمة:س

وعلى ضوء ما تقدم فنحن اليوم في حاجة ماسة إلى حوسبة اللغة العربية، وتوفير قاموس لساني لم         

غة تنمو بنمو 
ّ
يسبق إنجازه يستعين به الباحثون، والطلبة، بل وحتى املختصون في علوم اللغة، فالل

والدالالت املختلفة في مستوياتها العلمية كافة، مصطلحاتها، واملصطلح هو الوسيلة التي تعبر عن املفاهيم، 

غوية املعاصرة تتجه في معظم مباحثها لدراسة هذا 
ّ
ونظًرا ألهمية "علم املصطلح" فقد أخذت الدراسات الل

ساني الحاسوبي"، وتعنى بمطالبه عناية شديدة فتطورت مباحثه في العالم 
ّ
العلم "وباألخص املصطلح الل
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ول على عاتقها إنشاء بنوك ملصطلحاتها قصد الحفاظ عليها )أبو نواس عمر الغربي، فأخذت بعض الد

 (.05،06، ص 2013محمد: 

فتطور أي لغة من لغات العالم وسعة انتشارها يتبع بالضرورة لتطور مصطلحاتها، ومدى شيوعها             

عارف، والعلوم املختلفة، لذلك على ألسنة الناس؛ وذلك ألن املصطلح يعد البذرة األولى التي تقوم عليها امل

تعتبر الترجمة عامة، والترجمة اآللية خاصة وسيلة من وسائل توطين املعرفة العلمية، والتقنية في الوطن 

العربي، فالترجمة اآللية تعتبر أداة فعالة، وناجعة لدعم، وتعزيز املحتوى اإللكتروني العربي على الشابكة، 

بية يكون باالستعانة بالبنوك اللغوية، واملواقع املختصة، وكذا بالبرامج وعملية تنشيطها في اللغة العر 

تواجه أزمة ضعف املحتوى العربي، وعزوف اللغويين عن توظيف اللغة  اإللكترونية، فاللغة العربية اليوم

 سوف –إن لم يتم إدراكها  –حاسوبًيا، ووجود هوة بين اللغويين والحاسوبيين، وال شك أن هذه األزمة 

حة لعصر املعلومات واتساع الفجوة اللغوية التي تفصل بين العالم العربي  ِ
ّ
تتفاقم تحت ضغط املطالب املل

 .والعالم املتقدم

غة العربية مصدر من مصادر الدخل الفردي والقومي ال مشكل من مشكالتنا،        
ّ
إن في إدراكنا أن الل

بين الدول، إن األزمة التي تعاني منها العربية اليوم في  يجعل العربية تتبوأ مكانة مرموقة في النفوس، وما

الواقعين االفتراض ي واملعاش هي أزمة في نفوس أهلها ال بها، فإذا واجهنا التحديات اآلنفة الذكر "بتخطيط 

لغوي" رصين واضح بّين األهداف، والوسائل، والنتائج في خطة لغوية قابلة للتطبيق نكون قد نجحنا في حل 

 .املزعومة ألن الحروب القادمة هي حروب لغوية ال عسكريةاألمة 

ولعل هذا ال يتأتى إال بتشيط عملية الرقمنة والحوسبة، وذلك بفتح موقع على اإلنترنت خاص          

باملصطلحات اللسانية الحاسوبية ليكون مرجعا هاما في هذا العلم، مما له شأن في إثراء املجال املصطلحي 

ساني الحا
ّ
غات األجنبية في مجال الل

ّ
سوبي، دون أن ننس ى أهمية ترجمة األعمال العلمية املكتوبة بالل

غة العربية، ومما يزيد األمر أهمية هو إنشاء أقسام 
ّ
سانيات الحاسوبية"، و"الذكاء االصطناعي" إلى الل

ّ
"الل

سانيات الحاسوبية" و"الذكاء االصطناعي" في األقسام، والكليات، وال
ّ
جامعات، واعتمادها مقررا خاصة "بالل

 دراسيا في الجامعات العربية.

وفي األخير يجب علينا في ظل ما يشهده العالم اليوم من تقنيات، وعوملة، وحوسبة أن نعظم العربية في        

النفوس، وأن نستغل استخدام مجاالت "الذكاء االصطناعي" في تقدم العربية، وعلومها بطريقة سهلة، 

، وأن وبلغة واضحة ح
ً
، ومن فكرهم حيزا

ً
ديثة معاصرة قريبة إلى قلوب الناطقين بها، لتأخذ من قلوبهم مكانا

، وبخاصة في القرآن الكريم، فكم من قارئ للقرآن اليوم والقرآن يلعنه، 
ً
 كثيرا

ً
من ملك العربية ملك خيرا

فاستخدام التقنية و"الذكاء  حيث أنه ال يفهم ما يقرأ، وال يتفاعل مع النص القرآني حق التفاعل، والتدبر،

االصطناعي" اليوم، والتخطيط للغة، وحوسبتها ال يكون إال بخطة استراتيجية لغوية تأتي من وضوح الرؤية، 

والرسالة بما يتعلق بالعربية، والترجمة، والتعريب، ابتداء من رأس هرم الدولة، وانتهاء بالفرد، واملجموعات، 

األمة، وتستجيب لها الشعوب، فإذا أحكمت هذه الخطة االستراتيجية،  ترسمها الدولة، ويشرع لها مجلس

حت باإلدارة الرشيدة، واإلملام بعلم التسويق، وآلية صنع القرارات، ورافقتها إدارة السياسيين، فإن 
ّ
وتسل
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املشروع النهضوي لحوسبة ورقمنة اللغة العربية، وإنشاء "معجم لساني حاسوبي عربي"، وغيرها من 

غوية ذات الصلة سوف يكتب لها النجاح، كما نجحت هذه التجارب في البالد املختلفةاملشار 
ّ
 .يع الل

 سابعا: مصادر البحث ومراجعه:

 ، بيروت، لبنان. 01(، دراسات في املعجم العربي، دار الغرب اإلسالمي، ط 1987إبراهيم بن مراد: ) .1

لعربية املوحدة في ضوء اللسانيات الحاسوبية (، نحو معجم مفهرس للمصطلحات ا2013أبو نواس عمر محمد: ) .2

 ، ماليزيا، جوان. 01ومشروع الذخيرة العربية، مجلة الدراسات اللغوية واألدبية، العدد 

سانيات الحاسوبية مفهومها، وتطوراتها، ومجاالت تطبيقاتها، )استشراف آفاق جديدة 1999بلقاسم اليوبي: ) .3
ّ
(، الل

 . 12، مجلة مكناسة، العدد لخدمة اللغة العربية وثقافتها(

 (، الترجمة اآللية وقضية تعريب العلوم، دار الفكر، دمشق، سوريا. 2001حسام الخطيب: ) .4

(، املعالجة اآللية للكالم املنطوق: التعّرف والتأليف: في كتاب "استخدام اللغة العربية في 1996سالم الغزالي: ) .5

 افة والعلوم، تونس.املعلوماتية"، املنظمة العربية للتربية والثق

 (، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة، الجزائر. 2009صالح بلعيد: ) .6

(، استعمال املعاجم الورقية عند الباحثين في ظل انتشار املعاجم اإللكترونية، مجلة املمارسات 2011صلیحة خلوفي: ) .7

 . 04اللغویة، تيزي وزو، الجزائر، العدد 

 (، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، موفم للنشر، الجزائر. 2012) عبد الرحمن الحاج صالح: .8

 .01(، دار الكتاب الجديد املتحدة، بيروت، لبنان، ط 2011عبد السالم مسدي: ) .9

(، دراسة إحصائية لجذور اللغة العربية معجم الصحاح باستخدام الكمبيوتر، الهيئة 1978علي حلمي موس ى: ) .10

 ة، مصر. املصرية للكتاب، القاهر 

(، أساسيات نظم املعلومات اإلدارية وتكنلوجيا املعلومات، دار املناهج للنشر والتوزيع، 2012غالب ياسين سعد: ) .11

 عمان األردن. 

وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق،  (، األنثروبولوجيا البنيوية، ترجمة مصطفى صالح،1983كلود ليفي شتراوس: ) .12

 سوريا. 

(، اللغة العربیة الراھن واملأمول، منشورات املجلس األعلى للغة العربیة، دار 2009خلیفة وآخرون: ) محمد العربي ولد .13

 . 01األمة، الجزائر، ط  
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يمية في الدرس اللغوي املغاربي  دراسة في مصطلح  –إشكالية ترجمة املصطلح اللساني التعليمي 
ّ
التعل

 -املعاصر

The problem of translating the educational linguistic term - a study of the term 

educationalism in the contemporary Maghreb linguistic lesson - 

 مليــــــن زايدي د./ط

 .جامعة محمد خيضر بسكرة )الجزائر(

 امللخص:

 إن     
ْ
ح ملفهوم واحد، إذ

ّ
يمية العربية معضلة تعدد املصطل

ّ
سانيات التعل

ّ
من املشكالت التي تعاني منها الل

مصطلحي التعليمية و الديداكتيك يشهد فوض ى في االستخدام، حيث يميل اللسانيين في املغرب األقص ى 

 التعليمية.إلى استخدام مصطلح الديداكتيك أّما في الجزائر وتونس فيستخدمون مصطلح 

النزعة الفردية في وضع املصطلح سيطرت  نذكر من بين أسباب الفوض ى املصطلحية في الوطن العربي،

يمي، و 
ّ
تعدد املترادفات للمصطلح في اللغة األصل التي صدر بها  غياب التعاون بين املترجمين العرب،التعل

ط املصطلح
ّ
دد املصطلحي  نذكر منها، حيث األحسن ومن بين الحلول املقترحة للقضاء على هذا التع، ويخل

  .مراحل التعليم مختلف في عدم التنويع في استخدام املصطلح

 التعليمية، الديداكتيك، املصطلح، علم التدريس ،البيداغوجيا.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

One of the problems that Arab educational linguistics suffers from is the dilemma of multiple 

terms for a single concept, as the terms educational and didactic witness chaos in usage, as 

linguists in Far Morocco tend to use the Among the causes of the terminological chaos in the 

Arab world, we mention the predominance of individualism in developing the educational 

term, the absence of cooperation between Arab translators, the multiplicity of synonyms of 

the term in the original language in which the term was issued, and mixing and among the 

proposed solutions to eliminate this terminological diversity we mention of them, where the 

best Lack of diversification in the use of the term in the various stages of education. 

Key words: educational, didactic, term, teaching science, pedagogy 
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 مقّدمة 

 لتطوير املعا         
ً
رف العلمية في شتى أنواع العلوم لكل مراحل التعليم، وهي تختبر تعد التعليمية مجاال

 قصد نقلها واستعمالها في دروس أي مادة دراسية. املعارف العامة والخاصة للمادة بطرق تربوية،

أكثر  يعد مصطلحا التعليمية و الديداكتيك واللذان اكتسحا الوسط املدرس ي العربي بشكل الفت، 

الوسط التربوي، نتج عن هذا االستخدام  املزدوج  للمصطلحين  ظهور تشتت في املصطلحات انتشارا في 

أوساط الباحثين في امليدان التربوي ،فهناك من عربها إلى اللغة العربية بمعنى التعليمية  أو علم التعليم أو 

يك كما تجدر الديداكت –التعليميات ، وأما االتجاه اآلخر فقط استعملها كما جاءت من الثقافة الغربية 

 في استعمالهما.   الديداكتيك والبيداغوجيا، ياإلشارة إلى  أّن هناك خلط آخر بين مصطلح
ً
 مما سبب تنوعا

ه محاولة جادة من أجل تقريب آراء  الباحثين العرب حول مشكلة ترجمة  
ّ
وتكمن أهمية هذا البحث فإن

 املصطلحات التعليمية في الساحة العربية التربوية . 

الهدف املسطر من الورقة البحثية فيكمن في محاولة التعرف على ماهية التعليمية، وعناصرها، وكذا أّما 

التفريق بينها بين البيداغوجيا، والبحث في إشكالية ترجمة مصطلح الديداكتيك في اللسانيات التعليمية 

 العربية.

 وقد ارتأيت أن أعالج املوضوع من خالل العناصر التالية:

عليمية، موضوعها، خصائصها، وظائفها، وإشكالية ترجمة املصطلحات الديداكتيكية، مفهوم الت

يمية الديداكتيك، كما سنتطرق إلى الفرق بين التعليمية 
ّ
لحي التعل

ّ
وسنتحدث عن أسباب تعدد مصط

يمية 
ّ
 عن مصطلحي التعل

ً
يمية والديداكتيك، سنتحدث أيضا

ّ
البيداغوجيا، ومسألة توحيد مصطلحي التعل

لديداكتيك في الدراسات العربية التعليمية. وكذا سنعالج قضية السياق اللغوي على الدال ترجمة و ا

 مصطلحي التعليمية والديداكتيك .

أّما اإلشكالية العامة لهذه الورقة البحثية فتدور حول قضية مهمة أال هي التعليمية ومرتكزاتها، وأيضا حول 

 ن مصطلحاتها. الخلط املصطلحي في ميدان التعليمية بي

 وتتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت نذكر منها :

  ما هو تعريف الديداكتيك؟ -

 ما مواضيع الديداكتيك؟ -

 ما هي وظائف التعليمية؟ -

 ما هو الفرق الدقيق بين الديداكتيك البيداغوجيا؟ -

 ما مواطن استخدام كل منهما؟ -
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 الديداكتيك والتعليمية؟ما هي أسباب عدم توحيد مصطلحي  - 

ما هي األسس واملصادر التي اعتمد عليها اللسانيين العرب من أجل  اعتماد التعليمية أو الديداكتيك في  -

 الدرس التربوي؟

يمية /1
ّ
  مفهوم التعل

يمية"، أو علم التدريس، أو علم التعليم"  وهنdidactiqueإّن مصطلح )    
ّ
اك ( يقابله باللغة العربية "التعل

 من الوقوع في أي غموض، ديداكتيكفريق آخر يذهب إلى إطالق املصطلح األجنبي كما هو أْي "
ً
" وذلك خوفا

ونقصد به الدراسة العلمية لطرائق التعليم وتقنياته وأدواته وألشكاله، فالتعليمية تسعى إلى تنظيم حاالت 

نشودة إّما على املستوى العقلي، أو التعلم التي يخضع لها التلميذ ؛ وذلك من أجل تحقيق األهداف امل

 (.09ص2007)إبرير، النفس ي االنفعالي، أو الحس ي _ الحركي.

 وهذا مخطط يوضح املقابالت ملصطلح الديداكتيك باللغة العربية.

 (01أنظـــــــــــــر الشـــــــــــكل )رقم                                                                    

  

 

 

 

 

 يبين أهم املقابالت ملصطلح الديداكتيك باللغة العربية.(: 01)الشكل رقم                      

 " التعليمية كما يلي:عبد القادر لورس ي   وقد عرف "

 "إشكالية إجمالية ودينامية تتضمن:

 في طبيعة املادة الدراسة وغايات تدريسها. -
ً
 وتفكيرا

ً
 تأمال

 (.09ص2007)إبرير،"ية للفعل البيداغوجي املتعلق بتدريسهادراسة نظرية وتطبيق

 من املعطيات املتجددة، واملتنوعة باستمرار لعلم النفس 
ً
 لفرضياتها الخصوصية، انطالقا

ً
"إعدادا

 (  09، ص2007)إبرير،البيداغوجية وعلم االجتماع... إلخ"

يمية علٌم مست 
ّ
، يهتم بالتعليم من حيث ت بعلوم أخرى قٌل بذاته وله عالقامما سبق نستنتج أّن التعل

 محتوياته ونظرياته.

يمية هي دراسة من الناحية النظرية والتطبيقية للنشاط التعليمي. 
ّ
 وبالتالي فالتعل

Didactique 

 تعليمية

 تعليميات

 علم التعليم علم التدريس

 التدريسية

 الديداكتيك
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فُيعرف التعليمية بأنها: ميدان يهتم بدراسة آليات اكتساب وتبليغ املعارف الخاصة  خالد لبصيص(أّما  )   

خيرة تعتمد على التذكير والتخطيط املسبق في محتويات املضمون املراد بمجال معرفي معين، وهذه األ 

 (.09، ص2004( ) لبصيص، 02)انظر شكل تدريسه، 

 

 

 

 

 باملواد الدراسية من حيث "محتوياتها وكيفية       
ً
وما نستنتج مما سبق أّن التعليمية مرتبطة أساسا

مين فهي تضع املبادئ النظرية التخطيط لها، وكذا الوسائل املعدة لها وطرق وأسال
ّ
يب تبليغها للمتعل

م"
ّ
 (.137، ص2014)زوليخة  الضرورية لحل املشكالت الفعلية للمحتوى والطرق وتنظيم التعل

 يمية
ّ
 التعل

هي تلك األبحاث التي يمكن تطبيق مبادئها على مواد التعليم، وكذلك املعلم واملتعلم، وهي أيضا تقدم        

يات األساسية من أجل التخطيط للموضوع املراد تدريسه للتلميذ، فالتعليمية تهتم املعلومات واملعط

 (.21، ص2016)لورس ي،  بدراسة القوانين العامة للتعليم، دون النظر إلى املحتوى املختلف للمواد

يمية وخصائصها النظرية والعملية -1-1
ّ
 (.161، 160، ص 2017بن يمينة، )  التعل

م محور  -أ
ّ
 العملية التربوية.تجعل املتعل

 العمل على تطوير قدرات املتعلم في التحليل والتفكير واإلبداع... إلخ. -ب

 تنطلق من املكتسبات القبلية للمتعلم لبناء تعلمات جديدة. -ج

 تشخيص صعوبات التعلم ألجل تحقيق أكبر نجاح في التعلم والتحصيل. -د

 في اتخاذ القرار بينه وبين املتعلمين -ه
ً
 ، فال يستبد بآرائه.تعتبر املعلم شريكا

 تعطي مكانة بارزة للتقويم، وباألخص التقييم التكويني للتأكيد من فعالية النشاط التعليمي. -و

يمية  -1-2
ّ
 موضوع التعل

إذا سلمنا بأّن الديداكتيك هو علم من علوم التربية، فيجوز لنا القول بأّن موضوعه هو الوضعية      

تشكل هذه الوضعية من مجموعة من املتغيرات التي تدخل ضمن الديداكتيكية، أو الوضعية التعليمية، وت

 (.22، 21، ص2002ملباشري، االهتمامات اإلستراتجية الديداكتيكية ونذكر منها : )

يم  -1-2-1
ّ
 اختيار أهداف التعل

 التعليمية

 بعد عملية التعليم قبل عملية التعليم
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يمية، االختيار البيداغوجي والت    
ّ
مين وعالقاتهم باملادة التعل

ّ
طبيقات ويدخل في هذا املتغير، تصورات املعل

مية املقرحة من طرف املعلمين  املقترحة داخل الفصل الدراس ي،
ّ
يمية التعل

ّ
األنشطة والوضعيات التعل

 للمتعلمين وهو ما نسميه بقطب املعلمين.

 بناء أجهزة مفاهيمية جديدة- -1-2-2

 وتوزيع املعارف التعليمية، ومطابقتها مع املعرفة املدرسية قطب املعرفة.

مين معرفة أصل -1-2-3
ّ
  و تاريخ املتعل

مية األساسية، ثم حالتهم السيكولوجية والسوسيولوجية ، وزمن التعلم والتعليم 
ّ
من حيث تجربتهم التعل

 لديهم قطب املتعلمين.

م-وهكذا غالبا ما تقدم الديداكتيك على شكل يسمى باملثلث الديداكتيكي )املعرفة
ّ
م( ويعكس -املعل

ّ
املتعل

 
ً
 نسقيا

ً
، من حيث األدوار  واالستراتجيات التي يلعبها كل قطب داخل العالقة الديداكتيكية  هذا املثلث تصورا

؛ بمعنى آخر أن الوضعيات الديداكتيكية تدرك في عموميتها كنسق في عالقة  بمختلف املحركات األولية التي 

قة أفقية بين معرفة،مع املراهنة على التعلم كنشاط ذاتي مشروط لعال-يعكسها الرقم ثالثة،معلم متعلم

 املعلم واملتعلم، وبين هذا األخير واملعرفة التعليمية.

يمية /2
ّ
 وظائف التعل

فهي مكونات متعددة األبعاد  والسياق املقام و الوظيفي بنظامها و بالوظيفة املرتبطة املادة صياغة إّن     

 الوظيفية املقاربات من ، منها همواألصول تتيح الفرص أمام املتعلمين للمقارنة بين ما يحويه وما يتوفر لدي

 دورها في حضور التواصل وفي تحديد سمات األنساق التعليمية ودالالتها الوظيفية لدى املتعلم. و

 التشخيصية الوظيفة.2/1

تتّم من خالل تقديم املعارف الضرورية عن الحقائق املتعلقة بجميع العناصر املكونة للعملية التعليمية     

الحقائق ومحاولة الوصول إلى األحكام والقوانين العامة التي تفسر تلك الحقائق والظواهر وبجمع وتحليل 

 وتوضيح العالقات، والتأثيرات املتبادلة بينها.

 . الوظيفية التخمينية2/2

تتم من خالل فهم العالقات والتأثيرات املتبادلة بين مختلف الحقائق والظواهر التعليمية "فهم العوامل     

تائج املترتبة عن النشاطات التعليمية بصياغة االتجاهات العامة للنشاط لتحديد الصيغ الضرورية التي والن

،تؤدي إلى النتائج املتوخاة من العملية التعليمية 
ً
فإذا تم هذا فالعمليات العقلية والفكرية في  مستقبال

عالقات وإدراك لها بين الظواهر ميدان االستعمال مثال من تجريد وإدراك، وتحليل واستنتاج ، وربط ال

 (.12، ص1980)السيد، 
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إّن الظواهر ال توحي بأّن الذات املتكلمة تخترع لغتها بوجه من الوجوه كلما عمدت إلى التعبير عن نفسها   

 (.79، ص1976)زكريا، 

 . الوظيفة الفنية2/3

م باملعرفة عالقة تنقيب، وتقص عن مفاهيمها، خصائصها     
ّ
وكيفية بنائها وصحتها، وصلتها  عالقة املعل

باملناهج، ومدى انسجامها مع قدرات واستعدادات املتعلمين العقلية املعرفية، ثم البحث عن آليات تكييفها 

مين، مثيرة الهتماماتهم مشبعة لحاجاتهم املعرفية والوجدانية، وال تقتصر هذه 
ّ
لتكون في مستوى املتعل

االجتهاد ، والسعي إليجاد أحسن الوسائل والطرائق لتفعيلها وترجمتها  العالقة على ما ذكر بل تتعداها إلى

م هو تحقيق مجموع درجات استجابات الفرد اإليجابية 
ّ
إلى قدرات وكفاءات لدى املتعلمين ؛ ألّن غاية التعل

أّو السلبية املرتبطة ببعض املّوضوعات أو املواقف السيكولوجية والتربوية، التي عرض عليه بطريقة 

  (.120، ص1981املثيرات. )خير هللا،  -لفظية

 البيداغوجيا. و التعليمية /3

 البيداغوجياقبل الحديث عن التمايز بين مصطلحين يجب أّوال أْن نقوم بذكر تعريف ملصطلح   

 اصطالحا . البيداغوجيا1 /3

 علم من مفاهيمها مدتست للتربية تطبيقية نظرية :البيداغوجيا ( E.Durkheim دوركايم  إميل) اعتبر 1-

 االجتماع. وعلم النفس

  ليست : فيعرفها بأّنها(   R.Hubert  أوبير" لرونيأّما ) 2-
ً
، وال فلسفة وال تقنية وال علما

ً
 كله هذا هي بل فنا

 منطقية. تمفصالت وفق منظم

 املربي. على يدل وأصبح الكلمة، استعمال تطور  3-

 .التربية فن : نهاأ املصطلح لهذا العامة التعريفات ومن 4-

  والتربية. التعليم وممارسات الطرق  إلى تشير كما 5-

 . املربي عمل عليها يبنى التي والتقنيات مذاهب دراسة إلى يهدف الذي العلم  6-

، 2018واملتعلمين )التونس ي،  املعلمين قبل من ممارستها تتم التي التعليمية األنشطة جملة :البيداغوجيا  7-

  (.179ص

 إلى تهدف التي التقنية األساليب من لجملة تجميع أّنها على التطبيقية الناحية من تعريفها حيث يمكن     

 علم ناحية من يحدد عام مصطلح بأنّها البعض ويعرفها املعرفة، نقل عملية إجراءات ملراقبة معايير وضع

 التقنيات لتحديد الضيق معناها في وتستعمل ، التدريس طريقة أخرى  جهة ومن التدريس، وفن

  (.23، ص2014)بخوش،  .البيداغوجية
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 وننتقل اآلن للحديث عن الفروق الجوهرية بين املصطلحين.

فالتعليمية أو الديداكتيك تهتم بالجانب املنهجي املتعلق بتوصيل املعرفة واكتسابها في عالقته باملحتوى      

م( من زاوية خصوصية املحتوى التعليمي، بينما ال تحتاج البيداغوجيا إلى دراسة وضعي
ّ
يم/التعل

ّ
ات )التعل

 وال تهتم في العمق بالبعد املعرفي للتعلم بل تهتم بأبعاد أخرى نفسية اجتماعية.

يمية على شروط اكتساب املعرفة من طرف املتعلم ، وتعتبر الوضعيات التعليمية     
ّ
يتم التركيز في التعل

واملتعلم واملعلم، فأّما في البيداغوجيا فيتّم التركيز على املمارسة  كمساعد على التفاعل األقص ى بين املعرفة

يمية 
ّ
 االختيارات التعل

ّ
املهنية التي تتضمن التفكير السابق لوضع العالقة التربوية في مجال محّدد، وتنفيذ

التعليم، التي تمكن بقيادة وتسيير القسم في أبعاده املختلفة )التواصل الشفوي وغير الشفوي، تكنولوجيا 

 معرفة النظام التربوي في أبعاده التنظيمية والتاريخية(.

متعلم( ، بّينما تهتم -معلم-كما تهتم التعليمية بالتفاعل القائم بين املعرفة واملتعلم )تفاعل معرفة    

البيداغوجيا بكل ما يتعلق بالتنظيم داخل القسم بما في ذلك ) الفضاء، املعلقات، الجداول، وضعيات 

مين فرادى أو في شكل مجموعات( ) لورس ي،نش
ّ
 (.32، 31، ص2015اط املتعل

 البيداغوجيا                                         التعليمية                

 مع املعرفة لتوصيل املنهجي بالجانب تهتم -

 مراعاة

 .والتعلم التعليم عمليتي في خصوصياتها

 منطق من انطالقا التعلم منطق تتناول 

 .املعرفة

 املتعلم اكتساب شروط على التركيز يتم -

 .للمعرفة

 من التعليمي بالعقد تهتم -

 التعليمية العالقة منظور  

م / املعرفة تفاعل(
ّ
م / املعل

ّ
 .)املتعل

 

 خصوصية من زاوية والتعلم التعليم وضعيات بدراسة تهتم ال -

 املحتوى 

 .اجتماعية نفسية رى أخ وأبعاد للتعلم املعرفي بل تهتم بالبعد 

م( القسم منطق من انطالقا التعلم منطق تتناول   - 
ّ
م / معل

ّ
 .)متعل

 في التعليمية االختيارات وتنفيذ املهنية املمارسة على التركيز يتم -

 أبعاده

 .املختلفة

م( القسم داخل التفاعل منظور  من التربوية بالعالقة تهتم -
ّ
 / معل

م
ّ
 .)متعل

 (.179، ص2018)التونس ي،  يوضح الفرق الدقيق بين املصطلحين 1جدول رقم                           

 إشكالية ترجمة املصطلحات الديداكتيكية /4
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تعّد إشكالية ترجمة املصطلح الديداكتيكي من أهم إشكاليات القائمة التي يعاني منها املترجم باعتبار أّن      

النص األصلي وتحيط به ، وبالتالي فإّن لعلم الترجمة  املصطلح يتضمن شحنات ثقافية تقف في خلفية

أهمية كبيرة في التعامل مع املصطلح بوصفه املرآة التي تعكس فهم املصطلح من لغة األم، ثم تنقله املتلقي 

 (.333)الزناتي، د ت، ص في اللغة الهدف.

انيات أو الديداكتيك فترجمة املصطلح تختلف من مجال آلخر فقد يؤدي املصطلح معنى في مجال اللس

 ولكنه يؤدي معنى آخر في علم آخر أو مجال آخر.

(" أّن ترجمة املصطلح هو مرحلة مهمة من ترجمة النص، فالبد من االعتماد رشاد الحمزاوي ويرى )

 (.47، ص1986الحمزاوي، )

الزالت قائمة  فنرى أّن املصطلح الديداكتيكي الواحد له عدة ترجمات، وهذا ما جعل إشكالية ترجمته     

 وهذا ما صرح به أحد الباحثين.

بقي اإلشكالية قائمة بسبب التقدم العلمي، وينتج آالف من    
ُ
وقضية االتفاق العربي على املصطلح ت

 لوضع 
ً
 كبيرة

ً
املصطلحات، املصطلحات الجديدة في مختلف املجاالت، رغم أّن اللغة العربية تقدم إمكانية

ومميزاتها الصرفية وثروتها اللغوية، ولكن ما يزال توحيد ووضع املصطلح بسبب طبيعتها الخاصة  وذلك

يقابله من ألفاٍظ  املصطلح، وماإشكالية قائمة، فلقد واجه املترجمون صعوبات متعددة منها: إيجاد اللفظ و 

 ومصطلحات أجنبية.

فلكل لغة  األجنبي،طلح فال يزال املترجمون يعانون من صعوبة إيجاد مرادف من اللغة الغربية لذلك املص

خصائصها الصرفية والصوتية والنحوية، ففي اللغة األجنبية حروف وأصوات ال تملكها اللغة العربية وهذا 

 يعود إلى طبيعة اللغة، واملصطلحات الديداكتيكية . )
ً
 (.47، ص1986الحمزاوي، طبعا

 أسباب تعدد املصطلحي التعليمية الديداكتيك /5

لح يكون واحد من اثنين إّما أْن يكون هو املستحدث للمفهوم، وفي هذه الحالة يكون إّن واضع املصط    

 للمصطلح الذي وضعه غيره وفي هذه الحالة يتعدد املصطلح 
ً
مصطلحا واحدا ملفهوم واحد، أو مترجما

واختالف العتبارات كثيرة منها : غياب التعاون بين املترجمين العرب، وتعدد اتجاهات املترجمين الثقافية 

 لغات املصدر الذي ترجم منه، وقد جمعنا مجموعة من عوامل تعدد املصطلحين وهي كاآلتي:

 غياب التعاون بين املترجمين العرب -5/1

وحينما يترجم غير  املصطلح،وضع املصطلح يقتض ي التخصص في املجال العلمي الذي ينحدر منه      

صياغة املصطلح لم تراع وهذا من جانبين ،من جانب  املتخصص يكون التعدد في املصطلح ؛ ألن ضوابط

 (.384، ص1998)الزركان،  املتخصص وجانب غير املتخصص، ويكون من آثاره التشويش في نقل املعرفة .
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 غلبة النزعة الفردية والتفرد في ترجمة املصطلح -5/2

ضهم في إطالق املصطلح بما ومن مظاهر عدم املوضوعية في وضع املصطلحات الديداكتيكية انفراد بع      

 يقابله  دون أْن يعود ملا وضع قبله فتعدد املصطلحات.

 منهجيات وضع املصطلح -5/3

الشك إن اختالف منهجيات واضعي املقابل للمصطلح األجنبي من شأنه أْن يوسع دائرة التعدد فالبعض     

بي، وقيل في هذا الصدد اآلتي:  يفضل التعريب اللفظي للمصطلح ، والبعض اآلخر يفضل املصطلح األجن

سار معربوا هذا الزمن و مترجموه في نقل اللغات اإلفرنجية على طرائق مختلفة ، وصار كل معرب يضع 

 لتصور األلفاظ واملعاني أو لتعريبها ، ووضعت وصيغت ألفاظا بطرق مختلفة ال تؤدي 
ً
لنفسه منهاجا

بلغات فرنجية ، وابتعدوا عن العربية فتجدهم يستعملون املقصود منها، وأكثر هؤالء املعربين ممن درسوا 

األلفاظ املبتذلة والسخيفة ، والكلمات العامة الركيكة ، ويتصرفون باملعاني ويتناولونها بالزيادة أو النقص 

أو التشويه، ويستعملون املجازات التي ال تتم بها املعاني املقصودة ؛ لعدم وقوفهم على األلفاظ العربية 

 (.384، ص1998)الزركان، بلة أو لعدم وجود طريقة تتبعاملقا

 لغة املصدر -5/4

البعض ينطلق من املصطلح الفرنس ي لكونه على دراية باللغة الفرنسية، والبعض ينطلق من اللغة العربية، 

 (.383، ص1998)الزركان،  ومن هنا يتعدد املصطلح ملفهوم واحد بسبب اختالف لغة املصدر

 ادفات للمصطلح في اللغة األصل التي صدر بها املصطلحتعدد املتر  -5/5

كثيرا ما تكون مترادفات كثيرة للمصطلح، وأثناء الترجمة يتعدد املقابل باللغة العربية، مما ينج عنه تأثيٌر     

 (.384، ص1998)الزركان،  سلبٌي في نقل املعرفة

 توحيد مصطلحي التعليمية الديداكتيك -6

 من حيث توحيدهما، وقديعاني مصطلح الت    
ً
 الباحثين. بعض بذلك اعترف عليمية والديداكتيك قصورا

 أْن يثبت أسهل فما اللغوية، صحته إثبات في العلمي وال املصطلح توليد في تكمن ال الصعوبة حيث " أّن 

ه" مقبوليت مدى أو وجوده استمرارية في تكمن الصعوبة بل مصطلحاتهم الفردية، صحة اللغويين من كثير

 (. 265)حجازي، د ت ، ص

  (.131، 130ملنور، د ت، ص) لتوحيد املصطلحين ونذكرها كالتالي: وهذه بعض االقتراحات

 .مراحل التعليم مختلف في املصطلح عدم التنويع في استخدام -1

 .)متناقضة وربما(متنوعة ملدلوالت الكلمة نفس استخدام عدم 2-

 الشائع املصطلح تفضيل يجب العربية الدول  مختلف في املصطلح وتوحيد لتقارب  3-
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 واألقصر واألكثر
ً
 مألوفة وغير الغربية األلفاظ كل تستبعد العربية فاللغة .واألبسط تداوال

 .االستعمال

  األجنبي املعرب اللفظ يستخدم  4-
ّ
 .العربية القواعد مع توافقه لصعوبة وذلك؛  للضرورة إال

 .االختصاصات حسب شاركينامل تعدد يستحسن القواميس وضع عند-5

 .اإلمكان قدر متقاربين واملدلول  املصطلح يكون  أْن  يجب -6

 .لالشتقاق والقابلة،  واللسان األذن على الحقيقية الكلمة تفضيل -7

 مراعاة املنهج الدولي في اختيار املصطلحات. -9

 التزام الترتيب عند الترجمة أو التوليد. -10

 ت األجنبية عند تداخل الدالالت في مسألة التعريب.مراعاة الصوامت والصوائ -11

 و الشك أّن توحيد املصطلحات من العوامل املساعدة على بقائها ؛ ألن التوحيد يعمل على تواترها استعماال.

 مصطلحي التعليمية الديداكتيك في الدراسات العربية  التعليمية -7

الوقت الذي اختار بعض الباحثين العرب استعمال وتتفاوت هذه املصطلحات من حيث االستعمال، ففي    

الديداكتيك تجنبا ألي لبس في مفهوم املصطلح" نجد باحثين عرب آخرين يستعملون علم التدريس وعلم 

التعليم، وعلم التعليم في سوريا و السعودية وقطر، ومصر واألردن، و اإلمارات، وباحثين آخرين قالئل 

 لسانيات ورياضيات... إلخ. يستعملون مصطلح تعليميات مثل:

وأّما مصطلح تدريسية فهو استعمال عراقي لم يشع استعماله، وهناك من يستعمل مصطلح الديداكتيك       

وهو مستخدم في املغرب ،غير أّن املصطلح الذي شاع في االستعمال أكثر من غيره هو التعليمية مقابل 

بشير  كل من مصطلح علم التدريس وعلم التعليم" ) ، بالرغم من اإلغراء الذي يمارسه(didactiqueل)

 (. 9إبرير ، ص

يميات أو التعليمية بكل اختصار، وهناك من يلجأ مرة أخرى إلى التركيب    
ّ
وثمة من يفرد مستعمال تعل

 2003الثالثي )علم تعليم العربية( بتخصيص اللغة كما سلكه مخبر علم تعليم العربية الذي تأسس في 

 الجزائر. -عليا لألساتذة في اآلداب والعلوم اإلنسانية ببوزريعةباملدرسة ال

      
ً
كما مال البعض إلى إحياء القاعدة القياسية بتفضيلهم تسمية التعليميات ، وهو مصطلح مبنيٌّ قياسا

 (.عبد الرحمن الحاج صالحعلى اللسانيات، وهذا وفق القاعدة القياسية التي  ألح عليها) 

التي اعتمد في وضعها على سنن كالم العرب في اشتقاقاتهم وطرق  التعليمية ة املولدةوتفضل الكلم    

توليدهم ، وتترك الطرق التي لم يعرفها العرب كزيادة اللواحق غير املعروفة في لغة العرب ، واستعمال وزن 
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)ساس ي، د ت،  ملقصود"أو بناء لم تستعمله إطالقا، أو استعملته في األصل ملعنى بعيد كل البعد عن املعنى ا

 (                   .81، 80ص

وال يجانب الصواب َمن يرتاب في إمكانية استعمال مصطلحي الديداكتيك، والتعليمية في ذات السياق أو في 

 سياقات متباعدة في طيات نص واحد، وكذا في نصوص مختلفة أنتجها مؤلف واحد.

 مية الديداكتيكالسياق اللغوي الدال على مصطلحي التعلي  -8

خالل فترات تطورها املختلفة، حين كان  ديداكتيكرغم املدلوالت املتمايزة التي كانت تدل عليها كلمة     

الباحثون واملؤلفون املشتغلون بقضايا التدريس يستعملونها ؛ فإنها كانت خالل مختلف الفترات تستعمل 

  (.43، ص1991ناني، ب في سياق يربطها بتعليم مادة من املواد الدراسية )

منذ مدة  طويلة للداللة على كل ما يرتبط بالتعليم ، من أنشطة تحدث في  ديداكتيكواستعملت كلمة 

العادة داخل األقسام وفي املدارس، و تستهدف نقل املعلومات واملهارات من املدرس إلى التالميذ... لكن 

يمكن حصره حاليا في اتجاهين  لتعريف والذي ستعرف الكلمة الكثير من التطور، وبالتالي الكثير من ا

 رئيسيين:

مجرد صفة تنعت بها   الديداكتيكفتكون   تشمل النشاط الذي يزاوله املدرس، إليها باعتبارها ينظر اتجاه

 
ً
داخل حجرات الدرس ، والذي يمكن أْن يستمد أصوله من   ذلك النشاط التعليمي، الذي يحدث أساسا

 البيداغوجيا.

مجرد تطبيق أو  أو باعتبارها  مل كلمة الديداكتيك في نفس االتجاه أيضا كمرادف للبيداغوجيا،و تستع   

 فرع من فروعها ، بشكل عام ودون تحديد واضح.

 عن علوم التربية . الديداكتيكواالتجاه الثاني :هو الذي يجعل من 
ً
 علًما مستقال

وهي تعني: "فلنتعلم؛ أي يعلم بعضنا بعضا" ، (  didactiqueو اآلن ننتقل لتوضيح الداللة اللغوية للكلمة)

والتي تطلق عند اليونان على نوٍع من الشعر، كان ( didaskein) واملشتقة أصال من الكلمة اإلغريقية

 يستعمل كوسيط مساعد على ممارسة التدريس.

 أو )كومينوس( وقد استخدمت هذه الكلمة في التربية أّول مرة كمرادف لفن التعليم، وقد استخدمها   

" حيث "الديداكتيكا الكبرى  في كتابه 1657والذي يعد األب الروحي للبيداغوجيا ، منذ سنة  )كامينسكي(

يعرفها بالفن العام للتعليم في مختلف املواد التعليمية، ويضيف بأنها ليست فًنا للتعليم فقط بل للتربية 

مقران،  ليغ و إيصال املعارف لجميع الناس. )تدل على تب )كومينوس( أيضا . إن ّكلمة ديداكتيك حسب

 (.200، ص2013
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نا نجد في اللغة العربية عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح األجنبي الواحد    
ّ
وعندنا البد من اإلشارة إلى أن

ولعل ذلك يرجع إلى تعدد مناهل الترجمة، من ذلك: تعدد املصطلحات املستقاة من اإلنجليزية أم من 

الذي   هما اللغتان اللتان يأخذ منهما الفكر العربي املعاصر على تنوع خطاباته ، و منها مصطلحالفرنسية ؛ و 

تقابله في اللغة العربية عدة ألفاظ : تعليمية ، تعليميات ، علم التدريس ،علم التعليم ،التدريسية 

 ...إلخ. الديداكتيك

  ديداكتيك بعض الباحثين استعمال تتفاوت هذه املصطلحات في االستعمال، ففي الوقت الذي اختار
ً
تجنبا

ألّي لبس في مفهوم املصطلح، نجد باحثين آخرين يستعملون علم التدريس، وعلم التعليم، وباحثين آخرين 

 (.12، ص2014قالئل ، يستعملون مصطلح تعليمية و تعليميات أو مصطلح تدريسية )بخوش ، 

عربية مصدر صناعي لكلمة تعليم ، وهذه األخيرة مشتقة كلمة تعليمية في اللغة الحنفي بن عيس ى( :يقول )

م أْي وضع عالمة أو سمة من السمات للداللة على الش يء دون إحضاره.) حنفي بن عيس ى، د ت 
ّ
من عل

 (. 120ص

كلية علوم التربية بالرباط وفي بعض مؤسسات   وال بد من اإلشارة إلى أّن املصطلح الذي كان سائًدا في

مثل: املدارس العليا لألساتذة للداللة على الديداكتيك هو "التربية الخاصة"، في حين كانت  التكوين التربوي 

للداللة على هذا التخصص. وكانت تتضمن البحث في  املعلمين كلمة "منهجية"   تستعمل في مراكز تكوين

أْي خاصة  ة خاصة املواد الدراسية املقررة، ومن هنا التسمية تربي  املسائل التي يطرحها تعليم مختلف

بتعليم املواد ا لدراسية مثل: التربية الخاصة بالرياضيات ، أو التربية ا لخاصة بالفلسفة، في مقابل التربية 

تهتم بمختلف القضايا التربوية في القسم ، بل وفي النظام التربوي برمته مهما   العامة أو البيداغوجيا ؛ والتي

 (.200، ص1994امللقنة.) الدريج،   كانت املادة

 خــــــــــاتمــــــــــة

 يكرس لدراسة شروط 
ْ
 هي: فعٌل تربوّي هاٌم يسعى إلى تنسيق العناصر البيداغوجية، إذ

ً
إّن التعليمية إذا

م، أو التصميم االستراتيجي للمشكالت التي من شأنها استنفار 
ّ
التخطيط  وكيفيات تنفيذ وضعيات التعل

.
ً
 موارد الفرد للتعلم ذاتيا

ومن بين املواضيع  التي تهتم بها التعليمية التخطيط للوضعية التعليمية، ومراقبتها وتعديل اضطراباتها إْن -

 اقتضت الضرورة. 

 في الساحة التربوية ،  -
ً
يعّد كل من مصطلحي التعليمية والبيداغوجيا من بين أبرز املفاهيم األكثر استخداما

 ين في التدريس كأنهما مصطلٌح ذو معنى واحد. ومما نتج عن هذا االستعمال توظيف املصطلح
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البيداغوجيا تهتم بتحسين املناخ التعليمي داخل حجرة التدريس، كما تسعى إلى رفع مهارات املعلم قيادة  -

 أثناء العملية التعليمية. 

 باملواد التعليمية ، ومحاولة تحسين املعارف املقدمة للمت -
ً
 كبيرا

ً
مين.أّما التعليمية فتولي اهتماما

ّ
 عل

كما يتفاوت مصطلحي التعليمية والديداكتيك من حيث االستعمال؛ ففي الوقت الذي اختار بعض  -

الباحثين العرب استعمال الديداكتيك تجنبا ألّي لبس في مفهوم املصطلح .نجد باحثين عرب آخرين 

 .يستعملون علم التعليم

 إلى األسباب اآلتية الذكر: أّما عن أسباب تعدد مصطلحي  التعليمية والديداكتيك فيرجع-

غياب التفاهم و التعاون  املشترك بين املصطلحيين العرب، وغلبة النزعة الفردية أثناء وضع  املصطلحات  -

 التعليمية 

عب. -
ّ
 اختالف طرائق وضع املصطلحات الديداكتيكية، وبالتالي تتعدد املصطلحات وتتش

 من شأنها توحيد املصطلحات التعليمية ونذكرها  وقد اقترح املصطلحيين العرب جملة من الحلول التي 

 كما يلي:

 من خالل ا  -
ّ
 العربية. الدول  مختلف في املصطلح وتوحيد لتقارب،حيث ال يمكن توحيد املصطلحات إال

 .واألبسط تداوال ،  واألقصرو  األكثر استخداما املصطلح تفضيل يجب -

فظ -
ّ
 لل األجنبي املعرب ضرورة  استعمال الل

ّ
 .العربية قواعد مع توافقه لصعوبة وذلكالقصوى،   ضرورةإال

 .االختصاصات حسب املشاركين في وضع املصطلحات وذلك  تعدد يستحسن القواميس وضع عند -

 قائمة املصادر واملراجع:     
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 اللغة العربية والوضع املصطلحي في الحركة الوطنية والثورة الجزائرية

The Arabic language and the terminological situation in the national mouvement and 

The Algerian revolution 

 ط.د خيرة املهدي هجالة

ElMehdi Hedjala Kheira 

 (، العفرون/ الجزائر02جامعة لونيس ي علي )البليدة

University  Lounici  Ali, (Blida 02) ,Elaffroun  / Algeria 

 امللخص:

مصطلحاتها في تاريخ الجزائر املعاصر)الحركة تعالج الورقة البحثية وظيفة اللغة العربية ووضعية 

الوطنية والثورة الجزائرية(، فاعتبرت أداة اتصال وتواصل، وساهمت باالقتراب والتقارب بين األشخاص 

والجماهير، والثوار املجاهدين، فأقامت العالقات الحميمية من أجل نصرة قضية وطنية، وعليه أدى 

يرية في الحفاظ على الهوية والظفر بالحرية، ومن حيث كونها بوابة املصطلح العربي وظيفته كرسالة تنو 

قلعة الثقافة اإلسالمية أخافت العدو بإنارة أرض الجزائر، لذلك أراد استئصالها ليعيش الجزائري عيشة 

 ز ابرا في البحث هذا يهدف ضنكا فحاربها في املدارس، كون املدرسة هي املشتلة التي تبنى بها اطارات الدولة.

 صياغة ارتأينا ذلك على وبناء الجزائرية. والثورة الوطنية الحركة في ومكانتها العربية، اللغة أهمية

 والثورة الوطنية الحركة برامج في العربية اللغة وجود يبرر  ما حقا هناك هل التالي: النحو  على اإلشكال

 عن النتائج وأسفرت التحليلي، نهجوامل الوصفي التاريخي املنهج اعتمدنا ذلك على ولإلجابة التحريرية؟

قيمة دينية التي اهتم بها املواطن الجزائري ومال إلى معرفة أصله وهويته ومبادئه  منها نذكر  قيم وجود

 الوطنية اإلسالميــة.

 للغة العربية؛ الشعب؛ الحركة الوطنية؛ الثورة الجزائرية؛ املصطلح.الكلمات املفتاحية: ا

Abstract: 

The research paper deals with the function of the Arabic language and the status of its 

terminology in the contemporary history of Algeria (the national movement and the Algerian 

revolution). Preserving identity and gaining freedom, and in terms of being the gateway to the 

citadel of Islamic culture, I frightened the enemy by illuminating the land of Algeria, so he 

wanted to eradicate it so that the Algerian could live a life of dengue, so he fought it in schools, 

since the school is the nursery with which the state frames are built. This research aims to 

highlight the importance of the Arabic language, and its place in the national movement and 

the Algerian revolution. Based on that, we decided to formulate the problem as follows: Is 

there really a justification for the presence of the Arabic language in the programs of the 
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national movement and the liberation revolution? To answer this, we adopted the historical, 

descriptive and analytical method, and the results resulted in the existence of values, including 

a religious value that the Algerian citizen cared about and tended to know his origin, identity 

and Islamic national principles. 

Key words: Arabic language ; The people ; National mouvement ; Algerian Revolution; The 

term. 

 مقدمة:

واللغة هي أداة االتصال التي تربط ماضينا بحاضرنا،  جتماعيا،تعتبر اللغة العربية كيانا موضوعيا ا

ولها عدة مزايا ووظائف فتكمن وظيفتها في ارتقاء اإلنسان معنويا، واالرتقاء املعنــوي لإلنسان هو ارتقاء 

عقيدته وُمثله العليا وأفكاره ومبادئه، كما يتفق معظم املفكرين والباحثين على أهمية اللغة ودورها في 

حقيق الوحدة الوطنية الشـــــــــــــاملة للشعوب، إذ كان هناك اخـتــــالف في اعتبـــــارها املقـّوم األول أو الثـــاني أو ت

وعندما تكون  مجـــرد مقّوم هــــام، فإنهم ال يختلفون في كونها مقّوما أساسيا من مقّومات الوحدة الوطنية. 

شتركة وتؤدي وظيفة تبليغ، هكذا كان حال اللغة العربية في تاريخ اللغة واحدة داخل شعب واحد تكون م

الحركة الوطنية والثورة الجزائرية، لقد ترجمت مصطلحاتها وكلماتها املؤثرة بعمق، فتعددت وظائفها، 

وجعلت املثقف الجزائري يتم اعداد ثقافته املتالئمة بلغة عربية مع السلوك املغاير لها واملحارب إلماتتها، 

بذلك يكون قد برهن الفكر الجزائري عن قوته اال باللغة التي فاق دورها بأن يكون محصورا على التبليغ و 

فقط، بل أبعد من ذلك، فبمصطلحات اللغة تم معرفة كل ما تحمله معطيات وقرارات البرامج الوطنية 

 الثورية. وعليه يمكن طرح االشكال التالي:

 هذه ومن التحريرية؟ والثورة الوطنية الحركة برامج في لعربيةا اللغة وجود يبرر  ما حقا هناك هل

  منها: استفسارات عدة تنجر  اإلشكالية

 كيف تحقق اللغة العربية التواصل مع الغير؟-

 في مجال النشاطات السياسية واألدبية واالجتماعية كمؤشر للغة، ومصطلحاتهاحضور  يكون  معنى بأي -

 ائري محتل؟مجتمع جز  في احتضانها مؤشرات من

 ما طبيعة الرمز والداللة في برامج الحركة الوطنية والثورة الجزائرية؟-

 هل حقق املصطلح اللغوي نشدانه؟  -

قد توضح مدى تمسك الشعب بمبادئه، ومدى انعكاسها على األوضاع  إن هذه االستفسارات

ي من خالل املصادر واملراجع ولإلجابة على ذلك اعتمدنا املنهج التاريخي الوصف السياسية االجتماعية.

املعتمدة، واملنهج التحليلي في تحليل مختلف األحداث املسايرة للفترة الزمنية في تاريخ الجزائر املعاصر. وكما 

وجعل تهدف الدراسة في تقدير قيمة اللغة في نجاح الثورة التحريرية الجزائرية، والنضال ألجل الحرية، 

كما تهدف إلثبات أّن اللغة لها عدة وظائف ليست لغة جامدة كما   .يةاللغة العربية وسيلة حوار عامل

 .يعتقدها البعض
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 اللغة في برامج الحركة الوطنية:أوال: 

إن اللغة وسيلة للتواصل بين مستعمليها، يمكن أن تؤدى من أي مستوى جّيد أو ضـــــــعيف، فـــــصيح أو 

ن بمستواهم اللغوي وهم املشاركون في مجريات الحيـــاة عامي. فأصحاب الخطاب الجمـــــاهيري هم مرتقو 

( ،ومن هذا املنطلق نحاول 175 -129ص ،1984)العسلي:  حتى يتمكنوا من ايصال رسالتهم بدقة وتأثير كبير

 تبين الواقع اللغوي في الحركة الوطنية.

 اللغة العربية في فترة الثالثينيات من القرن العشرين -1

ينيات من القرن العشرين نشاطات سياسية واصالحية تمثلت في عدة أعمال برمجت من شهدت فترة الثالث 

 طرف نخبة واعية أثبتت وجود اللغة العربية من خالل ممارستهم التوعوية.

 (1936 - 1875برنامج األمير خالد ) اللغة العربية في- 

ريقة يتضح أنه نشأ في قلعة يعد األمير خالد أحد أحفاد األمير عبد القادر، ومن خالل أسرته الع

العروبة واإلسالم، وبها تلقى معلوماته األولية، وتربى تربية دينية في وسط كنف العائلة. وعلى هذا األساس 

اهتم اهتماما بليغا بوطنه ومن خالل مساره النضالي يضع برنامجا أساسيا يضفي قيمة للغة العربية وذلك 

 ما يظهر جليا في الزامية التعليم.

فرنسيا " إلى جانب إقامة جامعة عربية تقـــــــــــــــــف -ل األمير خالد الزامية التعليم االبتدائي عربي "عربيا جع

، أدى ذلك 1919إلى جانب الجامعة الفرنسية، وعندما بدأ نشاطه السيــــاس ي لخوض انتخابات البلدية سنة 

ي اإلسالمية ، كما ذكر "األمير خالد" بقوة إلى تطور الحركة الوطنية وتكوين شخصية الشعب الجزائر 

"رابطة االخوة الجزائرية" التي تضمن برنامجها  1923أوت  15بالخطوط العريضة للهوية الوطنية وأسس في 

كثرا من تطلعات الشعب وفي مقدمتها أتاحت فرصا للتعليم والتكوين لألهالي واحترام عقيدتهم بلغتهم، وقد 

حيث كان املطلب الثاني بعد االلحاح على احترام الشخصية 1927ة في مؤتمر بروكسلتأكدت القنـــــــــــاع

 (.65، ص1991)ولد خليفة: الجزائرية هو تأسيس املدارس وتعميم اللغة العربية

 في تفكير صورة اتخذ في برنامج األمير. لقد الحق إشكالية في اللغوي في نظرنا يعد حضور العامل إّن 

 تلقيها لعملية اللغوي املعالج للهوية والحاكم الشرط على التعالي على لحات العربيةاملصط هذه قدرة مدى

ليس بمعزل عن اللغة ورغم األوضاع السائدة  اجتماعي فكرة مطلب الهوية مطلب الوسط البيئي. إن هذا في

وتقة غربية كما اللغة وحقوقها فليس معنى االندماج في ب حظوظ من الرفع في في فترة املستعمر تجعلنا نشير

ما اللغة كانت موجودة ومبثوثة في نفوس النخبة الجزائرية.
ّ
 كانت ترغب فرنسا، وإن

 مؤتمر جمعية طلبة شمال افريقيا -

قضية التربية والتعليم العـــربي في  1932وطرحت في مؤتمر سنة 1927تأسست هذه الجمعية في سنة 

الترقي(، فكان رئيس اللجنة السيد "قدور ساطور" كاتب عام املدارس االبتدائية، انعقد هذا املؤتمر بنادي )

، 2008لطلبة شمال افريقيا وترأس املؤتمر "فرحات عباس" واعتبرت اللغة العربية فيه لغة أصلية ) حروز: 

واملؤتمر  (.116،ص2003(كانت الكلمة ملفدي زكريا شّيدها بفكرة االستقالل الوطني )مهساس: 66ص 



 لثانيالجزء ا                                                       تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

202 
 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

، 1991)سعد هللا:  الذي افتتحه البشير االبراهيمي 1935سبتمبر 15سبتمبر إلى  06الخامس بتلمسان من 

 بدوره ناقش ترسيم اللغة العربية في املدارس االبتدائية.   (112-111ص

 نجم شمال افريقيا:   -

برنامجا سياسيا متكامال يتضمن  1933بمبادئ وطنية، كما وضع في ماي  1926تميز النجم منذ نشأته في 

نده الثامن ما يلي:" اجبارية التعليم والتكوين باللغة الوطنية، امكانية انخراط الجزائريين في جميع مراحل ب

شمال افريقيا أول  ويعتبر نجمالتعليم، ينبغي أن تكتب كل الوثائق االدارية باللغتين العربية والفرنسية". 

 )ولد ب العربي وحركة التحرر العربيتنظيم سياس ي يقدم القضية الوطنية الجزائرية في اطار املغر 

 (، ويؤكد منهجية االنتماء الحضاري  العربي االسالمي.66،ص. 1991خليفة:

ه السبب الرئيس ي ملقاطعته الحزب  
ّ
لقد كانت لهذا التنظيم عالقة بارزة مع "شكيب أرسالن"، عل

شدة التي كان يناصره بها الشعب الشيوعي الفرنس ي. و برزت اللغة العربية حتى في بــطاقاته وتجمعاته الحا

 آملين في ذلك نشدان حقيقة االستقالل.

 اللغة العربية في بطاقة االنخراط في النجم -

ساهم النجم في الحفاظ على اللغة العربية والتصدي لسياسة الفرنسة حتى في بطاقة االنخراط،  

 جمعية-الشماليةسطر: نجم افريقيا فالبطاقة األولى كتب في جانبها األيمن تحت رسم النجمة في خمسة أ

بباريس.  3عنوان مركــــــــــزها رودي باطرباش رقم  -األقص ى واملغرب-وتونسالدفاع عن مسلمي الجزائر 

-االنخــــــراطــــــــرة عن اليــــمـين: تـــــــذكـ وباألســـــــفل وتحتـــــــها تـــرجمة بالفرنـــــــــــسيــــــة، وعن اليــــمين صورة لألمير خالد. 

، االسم، اللقب، محل السكن، إمضاء كاتب السر، إمضاء كاتب املال وتحتها ترجمة بالفرنسية وعلى الرقـــــم

 (.261، ص2012)بوخاوش:  اليمين قسم خاص بقسيمات االشراك

وبداخل الهالل هذه  والبطاقة الثانية املستبدلة على الشكل التالي: على ظهرها األيمن هالل يعلوه نجم، 

 الكتابة بخط مغربي:

 " هللا. محمد واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا"

 وبالسطر الثاني: 

"نجم افريقيا الشمالية جمعية الدفاع عن مسلمي الجزائر وتونس واملغرب األقص ى عنــوان مركزها 

 ذه الكتابة:باريس" ثم يلي الترجمة الفرنسية للسطر الثاني وعلى ظهرها األيسر ه

" أيها املسلمون الجزائريون واملغاربة والتونسيون فلنتحد، فلنكون كتلة واحدة حول النجم الشمال 

 (.261، ص2012االفريقي للدفاع عن مصالحنا وتحررنا. القوة في االتحاد فقط")بوخاوش: 

  انتشار اللغة العربية في التجمعات: -

يلة الستعمال اللغة العربية حيث كانت تدور مناقشاتها لجأ النجم إلى تنظيم التجمعات وكانت وس

باللهجات التي يفهمها الجزائريون، وكانت اللغة العربية موجودة في الخطابات مثلما كان األمير خالد يفعل، 

وكانت األغنية الشعبية الوطنية منتشرة في التجمعات في الحفالت، وكانت هناك أناشيد فيها دعوة للصمود 
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طالع الجزائريين على أهداف النجم، والكشف عن العناصر الجزائرية املساندة للمحتل، كما تمثل ووسيلة ال 

 (.263،ص2012)بوخاوش :  انعكاسا للشعور القومي الوطني

 جمعية العلماء املسلمين الجزائريين والكشافة االسالمية-

 جمعية العلماء املسلمين الجزائريين:-

وهي تحمل   1931ماي 5تأسست في لساحة في أعقاب الذكرى املئوية،لقد برزت جمعية العلماء على ا

على عاتقها رسالة النهوض بالشعب الجزائري وتهذيبه في دائرة الدين اقبار للرذائل واقبال على 

(،والعمل على احياء شخصيته، وإصالح عقيدته واحياء ما انطمس من لغة،  4، ص200الفضائل)امليلي: 

 عملت على نشر اللغة العربية الحديثة والثقافة اإلسالمية، العربية لغتي"شعارها" وفي امليدان الثقافي 

وإعادة االعتبار  للكرامة اإلسالمية العربية بإحياء أمجاد املاض ي اإلسالمي التي تتناقض مع حاضر 

ة)كاري: الجزائريين، وتم انشاء )املدارس(،و)النوادي األدبية(، و)حرية الصحافة( وترسيم اللغة العربي

(، استعملت املساجد كسالح فّعال للمقاومة. وقامت بإرسال البعثات التعليمية الى املعاهد 60، ص2015

طالبا وطالبة الى مصر، الكويت، والعراق وسوريا، ثم توالت البعثات الى  18والجامعات العربية فأرسلت 

العدد مع الثورة الى بضع مئات  طالب وطالبة وتزايد 109الى  1955السعودية وصل عدد بعثاتها سنة 

 ( .69، ص1990)بالس ي:  

ومن هذا املنطلق يرى ابن باديس أّن: "هذه األمة الجزائرية اإلسالمية ليست هي فرنسا وال يمكــــن أن 

تكون فرنسا وال تريد أن تصير فرنسا، ولو أرادت بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها، وفي أخالقها 

(. وتجدر اإلشارة الى كون اللغة في املساجد كانت كمدرسة 87، ص2009ها، وال تريد أن تندمج" )زوزو: وفي دين

 ولغة للتدريس فكان ابن باديس من املنافحين عن لغة الضاد فقد دافع عنها رغم اقصاء املستعمر لها.

س فوج )الفالح( ،رئيسها بعد تأسي 1935ظهرت الكشافة اإلسالمية في الجزائر سنةالكشافة اإلسالمية:  -

( اشارتها )كن مستعدا( اشارة ملك خاص لالتحادية، عملت على ربط األخوة 1941-1908"محمد بوراس") 

واالنسجام بين الشباب، وترسيخ قيم ومبادئ اسالمية لتزيدهم فخرا بانتمائهم لوطنهم. وكانت األناشيد 

درس اللغة العربية على  1955-9ي ندوة االطارات في تؤلف بالعربية أو تقتبس من البلدان العربية. وجاء ف

 1937(. فظهرت باملنصورة في تلمسان سنة392 -18، ص 2007أنها لغة األم ولغة الدين)أبو عمران وجيجلي: 

 :)p50 :2000 Baghli, -51(وكان مؤسس فوجها )دريس رسطان( الذي قام بإعداد نشيدين    

 النشيد األول : تعيش 

 يا أرض الجدود  تعيش تعيش                    

 يا أرض األسود  تعيش تعيش                    

 النشيد الثاني: نحن الشباب ونحن العباد  

 رسالة الرشد وفدى البالد  ونحن الشباب ونحن العباد       

 ولي أبينا مصالي مستعــــــد  بــقوة هللا تنهــــض العبـــــــــــــاد       

 أيضا: نشيد ,p55) (Derouiche :2013هر بقسنطينة لكشافة الرجاء كما ظ
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 يا أرض تبهى على السماء              خضناك للمجد والعالء          

 ونحن جــــــــــــــــــــوابة البـــــــــــــــــــــــالد           فنحن كشافة " الرجاء"            

 حزب الشعب الجزائري -

زب الشعب الجزائري مواقف ومبادئ النجم، في كل القضايا الوطنية و املغاربية وفي مقدمتها ورث ح

قضايا استعادة السيادة الوطنية منها مسألة اللــــغة العربية، حيث كان لها مـــــكانتها البارزة في برنامج الحزب 

العربية إجباريا لكل املواطنين في كل وذلك بتدعيم الثقافة باللغتين العربية و الفرنسية، وبتعليم اللغة 

 (.269، ص2005املستويـــات، كما سعى لفتح املدارس في أنحاء الوطن لتعليم العربية ) زغيدي: 

ألن  1936فكلمـة الشعب لـم تكن لهـــــا شخصيــــة معـترف بها و الشعب يعــني الجماهــير إال ابتـــداء مــن 

ط، لذلك ارتمى في حزب الشعب مناضلون كثيرون، فالحركة الوطنية حينما السياسة كانت للنــــــخبة فق

توجهت إلى الطبقة املحرومة لتنشلها من عزلتها وتدفع بها إلى ميدان التوعية والكفاح وهنا تكمن معجزة 

، 1982الحركة الوطنية التي بعثت شعبا من سباته العميق ليفرض وجوده ويفتك استقالله ) قنانش: 

 ( .11 -10ص

(، كــان مخطط 48)مرتاض: د.ت، ص  وكلمة الشعب تعني لفظ األمة، فالشعب أخص من لفظ األمة

فرنســـا هو املراهنة على أن تمحي الدولة، فإذا بقيت األمة ستبقى الدولة، فركزت على مقومات األمة ومن 

نا، مبادئ قرأتها في اإلسالم وليس أراد أن يبني أمة بدون دينها ولغتها فهو هادم لها، لقد ناضلت فرنسا بمبادئ

 في الجامعات.

كما وجدت اللغة داخل السجن فاعتبر "مصالي الحاج" العمل أكثر أهمية على أن يتعلم اللغة العربية، 

(. كان فداء 238،  ص2007الفرنسية وتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، وأن ينش ئ بذلك مدرسة )مصالي: 

(  وفيه برزت املكانة الوطنية للغة Nedjar :2012 ,p12 (اما في الحركة الوطنية  الجزائر مرجــعا تاريخيا ه

شاعر الثورة العربية. لقد استعمل مفدي زكريا مصطلحات وكلمات ثائرة نابعة من العمق  فكان مفدي 

 تعمار.ومن خالل الشكل التالي تحلل قصائده املقاومة لالس   الجزائرية ومدّون أحداثها في شعره بإبداع،

 ( 236، ص2014الشكل األول: الثالثية الوطنية عند مفدي زكريا( )حريزي: 

 

 هدف هو االستقالل ال غير

 ال

 

 

 

 الشعب وبطوالت جيش وجبهة التحرير                رفض العدوان وإذالله          
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 اللغة العربية في بطاقة االنخراط في حزب الشعب:-

ب الشعب الجزائري فقد تطورت هي األخرى عن بطاقة النجم فبعد ما كان أما بطاقة االشتراك في حز 

خطها العربي مغربيا وغير جيد، ولونها واحد، أخضرا باهتا، صارت أكثر اكتماال من حيث جمال الكتابة، 

ووضوح الشعارات، وتعدد األلوان من حيث الضبط واالشتراك وعلى الرغم من أن هذه البطاقات طبع 

رنــــــــــسا إال أن القائمين على الحزب ركزوا على أن تكون باللغة العربية وهـــــذا دليل اهتمامهم ووعيهم أكثرها في ف

 بأهمية عنصر اللغة في إطار القيم الوطنية ولقد كان مكتوبا: 

 ين حزب الشعب الجزائري، يد تحمل علما ينتهي عموده بهالل وكتب على ساعد اليد بالعربية قوة ستة مالي -

 كتب في العلم: اإلسالم ديننا، الجزائر بالدنا، العربية لغتنا.-

 (.268،ص2012كتب في األسفل بالعربية: الحرية نتيجة جهاد متواصل و تضحية دائمة )بوخاوش:  -

 اللغة العربية في فترة األربعينيات من القرن العشرين- 2

ات من القرن العشرين في الجزائر اهتماما  تطورها في فترة األربعيني السياسية بعداهتمت األحزاب 

باللغة العربية رغم األيديولوجيات املختلفة ، فعولجت فوجدت في مطالب  )بيان الشعب الجزائري( 

 و)حركة أحباب البيان والحرية (و )حركة االنتصار  للحركات للديمقراطية(.

 بيان الشعب الجزائري: -

سرعان ما ملت املنظمات السياسية  1942مال افريقيا سنة غداة نزول األمريكيين واالنجليز في ش

العلماء( شعثها ووحدت صفـــــوفها، وحددت برنامجا مشتركا واجتمعوا في  جمعية-الشعب حزب-النواب)

في الجزائر العاصمة فقّرروا نشر ميثاق جديد يتضمن مطالب الشعب الجزائري  مكتب األستاذ )بومنجل(

 ريره، فعاد إلى سطيف وحّرره هناك، وجاء ضمن املطلب الثالث:فكلف " فرحات عباس" بتح

منح الجزائر دستورا خاصا يتضمن االعتراف باللغة العربية كلغة رسمية بجانب اللغة الفرنسية وحرية 

، 2005جميع النواب ممثلو الشعب الجزائري )عباس:  1943الصحافة. صادق باإلجماع في شهر فيفري 

 .(107 -104ص.

 حباب البيان والحرية:حركة أ-

من مطالبها اصالح وضع اللغة  1944مارس  14تأسست حركة أحباب البيان والحرية كجبهة مشتركة في 

العربية وفي املؤتمر األول الذي انعقد بقسنطينة طالب املؤتمر بحرية الصحافة باللغتين العربية والفرنسية 

طالب املؤتمر بجعل اللغة  1945بالجزائر العاصمة في جانفي حرية التعليم باللغة العربية، وفي املؤتمر الثاني

 (.398، ص2005العربية لغة رسمية )زغيدي:

 :حركة االنتصار للحريات الديمقراطية-

مضمون يحوي االهتمام  1953تواجد من خالل الوثيقة السياسية في املؤتمر الثاني للحركة من سنة 

لتالية: "إقامة دولة جزائرية ذات رخاء اقتصادي، وايجاد باللغة وذلك يمكن أن نستشفه ضمن الفقرة ا

انسجام بين اقتصاديات بلدان املغرب العربي الثالثة تونس، والجزائر، واملغرب األقص ى عن طريق إقامة 

أسواق مشتركة، ونشر الثقافة القومية العربية اإلسالمية، والتعليم الفني، والصناعة، ومحاربة األمية، 
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فمن هذا املفهوم يتبادر لنا أن قيام الدولة من مقوماته اللغة  (.21، ص1995ئد")حمدي: واحترام العقا

ومحاولة ربط العالقات الخارجية املغربية على أساس التفاهم من أجل التنمية والنهوض لاللتحاق بالركب 

 الحضاري منبذين كل عائق يقف أمامهم.

 ر العاملي:ثانيا: اللغة في الثورة الجزائرية ووسيلة الحوا

تواجدت اللغة العربية في مواثيق الثورة الجزائرية، وكانت كوسيلة للحوار، فانتشرت إبان الثورة 

 الجزائرية عامليا بين مختلف البلدان العربية والغربية.

  للغة في نشاط الثوريين:ا-1

بية بحكم البيئة إن قادة الثورة الجزائرية كانت مبادئهم إسالمية، وحريصين على تعلم اللغة العر  

الجزائرية األصيلة واهتمام آبائهم بذلك أي)بالفطرة(، وإن كانوا مزدوجي اللغة، فهذا ال يمنع الحط من قيمة 

  اللغة العربية. إن ذلك الرعيل أمثال عميروش وبن مهيدي وغيرهم، كانوا من املهتمين باللغة.

وريين وتقيد املبالغ املالية اليومية من االعانـــات لقد وجدت اللغة العربية في املواجهات اليومية بين الث 

وغيرها، فبحكم القيود املفروضة على األهالي من الرجال من قتل اإلدارة االستعمارية فقد كانت النساء تقوم 

تبادل املعلومات بين املقاومين بدور أعوان االتصال فتقطع الكيلومترات "للزيارات العائلية" التي يتضمن 

 (.164، ص2008 حباش ي:)

لقد كانت العبارات الحادة تشحذ من عزيمة الثوريين، وتجعلهم يتخذون القرار بعد عجزهم عن ذلك 

يمكننا ملس ذلك:" ألسنا بثوريين، نعم أم ال؟ إذا كنا نزهاء وأوفياء مع أنفسنا  ففي عبارة سويداني بوجمعة

 (.215ص، 2008فما الذي ننتظر. إذن إلعالن املعركة اآلن")حباش ي: 

وكما نلمسها في عبارات محمــــد بوضياف: "سنفجر الثورة بكم أو معـــــــــكـــــــــم أو حتى ضدكم إن اقتض ى 

(. وعبــارة العــربي بن مهيدي:" القوا بالثورة إلى الشارع 7، ص2011األمر، سنفجرها ولو مع قردة شفة" )زبيري:

 ر الثوريين وهم على استعداد للنهوض بالثورة. يحتضنها الشعب". عبارات كثيرة ساهمت في مسا

وتعتبر الكلمة أيضا أداة التفـــاهم والتخاطب فكانت وثيقة يتعامل بها املجاهدون وذلك على أن يرسل 

شخص إلى شخص آخر ليستلم منه ماال أو سالحا ويتفق املرسل واملرسل إليه ومن يأتيه ويقول له كلمة 

" فكان لها دورا فعاال حيث يتعاملون بها في معاركهم وكمائنهم ولقاءاتهم، ولنا فهذه الكلمة تسمى "كلمة السر

مثال على ذلك في كلمة "الشمس" حينما ذهب "محمد الصالح الصديق" إلى الشرق العربي بأمر من قيادة 

الثورة قال له "كريم بلقاسم": "من قال لك هذه الكلمة فثق فيه ثقة مطلقة وعامله بال 

 (. 50، ص2013ق:خوف")الصدي

وتذهب الكلمة إلى حد أبعد من ذلك كلمة "خالد وعقبة" ابان تفجير الثورة التحريرية وحتى في القاعدة 

الهيكلية في املنظمة الخاصة وأثناء التدريبات كان هنــــاك أنصاف األفواج تضم ثالثة أشخاص من بينهم 

سؤول، أما الفرع فيضم عددا من األفواج ) املسؤول أما األفواج فتتكون من ثالثة أنصاف أفواج وامل

(. فمن خالل الكلمة يعرف الفرد منزلته ورتبته ومهامه. ومدلوله في امليدان السياس ي 116، ص.2008حباش ي: 

 (.     14-13، ص 1988لحزب حركة االنتصار للحريات الديمقراطية )بارون:
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حزب حركة االنتصار للحريات الجدول األول: مدلول بعض الكلمات في امليدان السياس ي ل

 (14-13،ص1988الديمقراطية )بارون:

 مدلولها الكلمة

 هو الذي يقدم مساعدات مالية للحزب، ويكون االتصال به فرديا وشهريا املؤيد

 يقوم بشراء املجالت واملنشورات يكون االتصال به مرتين في الشهر املحب

 ات شهريايقوم بدفع االشتراكات ويقوم باجتماع املشترك

 يقوم بدفع االشتراكات املناضل

 تقدم شهريا وكان شعار الحزب نفذ واسكت التقارير

 تتكون عشرة أشخاص وتقوم باجتماعات شهرية الخلية

 خاليا 5إلى  3يضم من  الفوج

 أفواج 4إلى  2يضم من  الفرع

 فروع 4إلى  3يضم من  القسم

 

 للغة في بيان أول نوفمبر: ا-

يقة بيان أول نوفمبر هدف يـــــرمي إلى تطبيق املبادئ اإلسالمية، وتحقيق وحدة الشمال يكمن في وث

اإلفريقي داخل إطارها الطبيعي العربي واإلسالمي، ومن هنا يتبادر لنا دور اللغة الكامنة ضمن هذا اإلطار، 

 ولعل الدارس لهذا البيان يالحظ الداللة القوية إلبراز الهوية الوطنية .

ه تمت لقد ا
ّ
ختلفت عدة آراء في ترجمة البيان للغة العربية فيرى األستاذ "محمد لحسن زغيدي" أن

نوفمبر مقتطفات منه في جريدة "األهرام املصرية"، ومقتطفات في جريدة" العمل" املغربية،  2الترجمة في

ــما يرى أن جريدة "املجاهد" ومقتطـــــفات في جريدة "السعادة" املغربية، وفي جريدة "الصباح" التونسية كـــــ

، 1964، وتمت ترجمته في وثائق حزب جبهة التحرير الوطــــــني في سنة1957قامت بالترجمة األولى في سنة 

،وإن تجاوزنا اإلطار الزماني للدراسة وذلك ما للترجمة 1994وآخر ترجمة هي ترجمة متحف املجاهد في سنة 

 من أهمية .

أستاذ بكلية اآلداب في جامعة -"الضمير املغربي" مجلة يديرها "مندوز"نجد أنه قد نشر في مجلة  

واعتمدت الترجمة في جريدة "الصباح التونسية"، ومنها يستطيع القارئ أن يعرف جيدا موقف  -الجزائر

(، في حين يرى 79، ص2009الثوار السياس ي والحربي من قضية الجزائر، وقضية املغرب عامة ) الورتالني:

بقرية الشرفة)والية املسيلة(  واملتعلم للعلوم العربية  1931أكتوبر  23"عبد القادر نور" املولود ب  األستاذ

أين واصل نضاله في 1950على يد املرحوم الطاهر نور وكان  من  الذين التحق بمعهد بن باديس في سنة 
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الثورة)صوت العرب  ،وشارك في اإلعالم املسموع أثناء1954صفوف جبهة التحرير الوطني  في سنة 

أكتوبر  28بالقاهرة(،كما شارك في تحرير مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون من ادارة االستعمار الفرنس ي في 

يرى األستاذ نور أّن معظم زعماء الثورة كانوا يلتقون عند والد "محمد كشود" بعيونة ، ف (2016( ) نور: 1962

عجول" خّريج معهد ابن باديس في الوالية األولى حسب وأّن مترجم البيان هو "عاجل   الفول  بقسنطينة

 1954أكتوبر  29رواية املجاهد "محمد كشود" فتواجدت الفكرة في اجتماع )بلقرين( بضواحي )أشمرة( في 

وبعد تداول األشغال يومين، قد تم سحب نداء أول نوفمبر الذي كتبه )عجول( باللغة العربية) 

ان من أهمية وفحوى كتابته باللغة العربية ليصل إلى الجماهير الشعبية، (.وما للبي52 -51، ص1988بارون،

وفي ثناياه ومن خالل أسلوب الكتابة العاكسة على الشخصية الوطنية  العربية تبلورت الصياغة في اجراء 

 (:   11 -9 -8، ص 2013مقاربة بينه وبين دستور املدينة على النحو التالي)بن عامر:

 أسباب اتخاذ الجهاد وسيلة لتحقيق الهدف وضوح الهدف وذكر-

 التركيز على وحدة األمة الجزائرية )هذا كتاب من محمد النبي بين املؤمنين واملسلمين(-

 البحث عن السند الخارجي )دعوة النبي على القبائل العربية لنصرة الدين(-

 عبدون(التركيز على الوحدة االسالمية )إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فا-

اختيار املواصفات القيادية: أرت مجموعة من الشباب املسؤولين املناضلين الواعين )ما فعله النبي إذا -

 أحاط به الشباب األكفاء حينما اختار زيد بن ثابت لكتابة املصحف(

 ا لبعد عن الصراعات الضيقة وتقديم املصلحة العامة على الخاصة )وال تنازعوا فتفشلوا(-

 لهدف األسمى هو مواجهة العدو )وأن ال يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه(تحديد ا -

 دعوة الجهاد: ونتيح الفرص لجميع املواطنين )وان ذمة هللا واحدة يجير عليهم أدناهم(-

 سيادة الدولة وتحقيق مبدأ العدالة واملساواة )وإّن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة(-

 جميع الطاقات السلمية )وإن النصر للمظلوم(نصرة املظلوم: تجميع وتنظيم -

 الرغبة في السلم )صلح الحديبية(-

 االعتزاز بالهوية الوطنية الجزائرية واحترام حقوق اآلخرين )سماحة اإلسالم مع أهل الذمة(-

 النصيحة بالنفس واملال في سبيل هللا: أما نحن العازمون...فإننا نقدم للوطن أنفس ما نملك.-

 خالل ذلك لقد تمثل أن اإلنسان يولد بأصله وبهذا فال يمكن محي عروبته.وعليه ومن 

 :في وثيقة الصومام -

ال يمكننا أن نتصور حياة بدون وجود هيئة تقوم برعاية وتنظيم مصالح أفرادها، و ما يفسر في مؤتمر 

ه، فتم تنظيم جيش أنه قد تطورت األفكار والسلوك و الذهنيات في 1956أوت  20الصومام املنعقد بتاريخ 

التحرير وتوحيد أجهزته وتم مجابهة التجارب واستعمال اللغة االدارية والتقارير واملراسالت وأصبح متداول: 

(.  155املجاهد، املسبل، الفدائي ، املجلس الشعبي، الشرطي، الدركي، االشتباك الكمين)كافي:د.ت،ص
ث كتائب، والكتيبة من  ثالث فرق كما تم تحديد معنى فكان تنظيم الجيش إلى فيالق ،والفيلق يتكون من ثال .

 الكلمات التالية:
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 "املجاهدون": هم األشخاص الذين يشنون الهجمات-

  "املسبلون": هم الذين يقومون بتموين الجيش وحراسته-

 (.153، ص 2009الفدائيون: هم رجال مسلحون يعيشون في القرى واملدن )زغيدي:-

لفعالة ومتكاملة فيما بينهم، وتربط بينهم الرابطة الوطنية لتحقيق النجاح وباللغة وبالتالي فلكل وظيفته ا

 يتم التنسيق والتنفيذ.

ومن قرارات مؤتمر الصومام تم إحداث منصب للمحافظ السياس ي في جميع مستويات تنظيمات 

قرأ ويكتب بالعربية جيش التحرير الوطني من القسم إلى قيادة الوالية، ويشترط في املحافظ السياس ي أن ي

 ودوره هو توعية جيش التحرير، وتعزيز معنوياته واالتصال مع أفراد الشعب لتوضيح أهداف الثورة.

كما ظهرت في قراراته "الوالية" فكانت أغلب واليات الوطن )الست(إدارتها باللغة العربية حيث التدريب 

بخط العقيد شعباني باللغة العربية واحــــــــــــدة واملراسالت، وفي ضمن هذا السياق وجدت رسالتان مكتوبتان 

( وحتى علي كافي وجدت 179-162، ص2005)قادري:  1961نوفمبر 5والثانية في  1961أكتوبر  29مؤرخة في 

 له أيضا مراسالت باللغة العربية. ولنا نماذج في كتاب )فتحي الذيب( "عبد الناصر والثورة الجزائرية".

كانت الفرصة للوقوف ضد مرامي  1956ف جيش التحرير وفي صيف سنة التحق الطلبة بصفو 

)الفروع االدارية الخاصة(، فلتاريخ الطلبة دورهم املنوط الذي ال يخرج بأي حال من األحوال عن إطار 

عروبته واســـالمه مما أوحى إلى بعض الطالب ضرورة االهتمام أدبيا وثقافيا بأحداث الثورة وتطوراتها 

ا أمكن تســــجيله من أحداثها في كتاباتهم وأشعارهم وذلك ما حدى بالطالب "بوعالم طالبي" الذي وتسجيل م

 (.44- 28، ص1986كـــــان يدرس اآلداب الكالسيكية في جـــــــــامـــــعة الجزائر )هالل:

 : اللغة في اتفاقية افيان-

ّن فرنسا قد طالبت باالحتفاظ بالجنسية تبادر في مفاوضات افيان األولى فيما يتعلق باملستوطنين أ 

املزدوجة ولكن الجزائريين رفضوا ذلك إّما التجنس بالجزائرية وإال اعتبروا أجانب في دولة مستقلة )يحي: 

 (.1247 -1246، ص1966

من هنا تتبادر روح اللغة العربية والهوية الوطنية، فشعار الدولة مبني على اللغة. ومن زاوية أخرى 

ظ أّن التعاون املالي االقتصادي جيء في مقدمة اتفاقية افيان. وجاء في االتفاقية الثقافية أنها تهدف إلى نلـــــح

ما يدل في نظر الفرنسيين 437 -436، ص1993اإلبقاء على نفوذ فرنسا الثقافي )العقاد: 
ّ
(، وهذا إن دل إن

 على أن الثورة كانت ثورة جياع. 

دستور الجزائر البد أن يتضمن حرية األديان، وأن تكون اللغتان  ولقد نصت اتفاقية افيان على أن

 1962العربية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان في الدولة، فنشرت الصحف االنجليزية من الهند في أفريل 

صّرح في مؤتمر صحفي أّن الجزائر الحرة ستكون دولة علمانية  -ممثل الجزائر في الهند  -أن األستاذ )بكر(

 يمقراطية أما ثقافتها عربية إسالمية.د

ومن خالل ما سبق يلحظ في املرحلة األخيرة كان االهتمام في الحصول على االستقالل، والتنافس 

للسلطة دون االهتمام بالجانب الثقافي اللغوي، فاللغة العربية تعد القاسم الجوهري املعبر عن الذات 
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صلحون بوسائل متنوعة من أجل تعـميم الوعي بقيمتها في شتى الجزائرية، وسعى في بلورتها املثقفون وامل

 امليادين.

 اللغة وسيلة حوار عاملي : 2-

لقد تمكنت اللغة العربية في الثورة الجزائرية من وظيفة التبليغ، فباللغة يمكن أن نبلغ عما يجري، 

-1768ملاني" فيختة")يقول الفيلسوف األ وعملت على نقل األفكار واالخبار من شخص آلخر. وفي ذلك

(: إن الذين يتكلمون اللغة الواحدة يرتبط بعضهم بحكم نواميس الطبيعة بروابط عديدة. ويرى 1814

إال عندما يفقد لغته،  ( أن أي شعـب من الشعوب ال يفقد حياته وكيـــانه1968-1889"ساطع الحصري" 

ـــــب قد ذاب وانصــــــــهر في بوتقة الفاتحين واندمج فيهم ويصبـــح من الناطقين بلغــــة حـكامه، عنـــدئذ يكون الشعـ

اندماجا يفقده كل ما كان له من حياة خاصة. فاالندماج في حياة الشعوب يعني قبل كل ش يء االندماج في 

اللغة، وإذا كانت اللغة تعكس شخصية الفرد وثقافة مجتمعه فإن أي لغة ودارسها يتأثر بما تعلمه منها 

 (. 19، ص2004)بومالي:

 (:1965 (1889 -خطابات البشير االبراهيمي-

حيث حرصت الدول االستعمارية على  يبرز دور اللغة كعنصر أساس ي في التكوين الوطني للشعوب،

فرض لغتها على تلك الشعوب التي تستعمرها بهدف قتل لغاتها، وبذلك يسهل عليها ضم هذه الشعوب إلى 

يون في الجزائر. الذين كان همهم األساس ي هو تحطيم القلعة األولى منطقة نفوذها مثلما فعل الفرنس

تحطيم اللغة العربية فما الذي يمكن أن تثمره خطابات العلماء كالشيخ البشير اإلبراهيمي. وكيف ساهم 

 بمصطلحات لتفي غرض األمة الجزائرية؟

غ ساهم بها سنة لقد عرضت رسالة صوتية إلى الدول اإلسالمية املشاركة في مؤتمر باندون

:"...فعلى الدول اإلسالمية أن تعـــرف كيف تشغل هذه القوة الهائلة وكيف تلوح بها في وجه 1955

 .1956( ومشاركته كوفد لجبهة التحرير في باكستان سنة 25، ص1997االستعمار...")االبراهيمي:

افتتاح أسبوع الجزائر في العراق  وفي العراق عبر بها عن صوت الجزائر: وإنما هي صوت من الجزائر بمناسبة-

 1957في ماي 

 احتفاال بالذكرى الرابعة لثورة التحرير. 1958كما أقيم حفل بالقاهرة في أول نوفمبر -

فقال في نفسه: "ما أحوجكم إلى  1961واضافة الى ذلك أرسلت رسالة الى مؤتمر التعريب بالرباط عام  

(. لقد عقد الشيخ البشير االبراهيمي رحالت 132، ص2007:االبراهيمي»)من يطبعكم طبعا عربيا منقحا 

كثيرة اضافة الى ذلك الى الهند وأندونيسيا، وحيثما حل وارتحل وبلغته ولسانه العــــربي الفصيح جمع ما يزيد 

(، وتوالت 55، ص1979عن مائة ألف دينار جزائري وأكثر من عشرة مالين من الفرنكات القديمة )مرحوم: 

في خدمة الثورة الجزائرية. إن هذه الرحالت تقدم لنا صورة عامة التجاه الشيخ نحو اهتماماته التبرعات 

ودوافع مطالبه في مساندة القضية الجزائرية، وتجلت الخطابات التي نبعت منها الوطنية وتنحصر في حب 

وكانت  والنهضوي.الوطن والنضال على الحق، كما تندرج ضمن قابلية التحسين للوضع املعيش ي واملعرفي 

 لغوية باتت ممارسٍة  هي حيث من بالحرية اعتراف مستوى  على صعوباٍت  من تطرحه ما هذه الخطابات بقدر
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انتباه  لفت للمستعمر فعله في كان ما الصواب وانكاُر  مجانبة باب من وذلك تستلزمه بما تتحلى بأن مطالبة

 شعوب العالم.

 اإلعالم:-

ثورة التحريرية نجد أن الصحافة كانت رسالة حضارية مثلتها اللغة العربية إذا تطرقنا لإلعالم ابان ال 

في عدة جرائد متنوعة ذات صبغة سياسية، ثقافية، دينية، إصالحية، حررتها نماذج وطنية عديدة، حررتها 

 أقالم زاخرة بكتابتها وتوعيتها كمحمود بوزوزو وأحمد توفيق املدني، والهاشمي التيجاني وغيرهم، اين

وضعت بصمة هؤالء بصمة ثقافة عربية واستعمالها للمصطلح اللغوي، والى جانب ذلك لعبت اإلذاعة دورا 

 رياديا في تلك الفترة.

وتجدر اإلشارة إلى ذلك في تدعيم الشعوب العربية للثورة الجزائرية ماديا ومعنويا، فباإلعالم حققت  

ينطلق منه بيان أول نوفمبر مؤكدا انتماء الجزائر الصوت املسموع عبر األثير صوت العرب من القاهرة، 

العربي االسالمي، رسالة الحرية للعالم العربي، فالتغطية اإلعالمية للوطن العربي كانت شاملة من طنجة إلى 

( فالجدول الثاني يبين أهم املحطات اإلعالمية لصوت الجزائر حسب 32 -17، ص2016بغداد )نور: 

 دث.معايشة اإلعالمي نور للح

 الجدول الثاني: التغطية االعالمية أثناء الثورة 

1956 
جبهة جيش التحرير من غرب الجزائر بالحدود املغربية الجزائرية، 

 تطوان، تونس، القاهرة، الرباط، طنجة

 طرابلس، بن غازي، سوريا، ا لكويت، العراق ،األردن، السعودية 1958

1961-1962   
 لة عن صوت العرب(الجزائر اليوم بالقاهرة) منفص

 

وبعد تبلور الفكرة العربية في رسم صورة العدو، دعمت الدول الثورة ومنها على سبيل املثال إذاعة" 

تيرانا " بألبــانيـــا الــتي خصت حصــة مذاعــة باللغــة العربيــة إضــافــة للغــات أخــرى أجنبـيــة. فالجزائريون 

يدتهم اإلسالمية أقوى من األسلحة فكان لهم نشاط سياس ي ديبلوماس ي مسموع في برهـــــــــنوا للعــالم أن عق

لندن، بون استكهولم، نيويورك، موسكو، بلغراد، بكين، طوكيو غانا، واملالي فعّرفوا بثقافتهم 

 (.p33 Dahlab,1990:-37(وتقاليدهم

ة والثورية على أساس أنها أداة لقد القت اللغة العربية مكانة لدى األحزاب السياسية في الحركة الوطني

للتخاطب والتعامل بين األفراد مستخدمة شتى املصطلحات لتعبئة الجماهير من خالل القلم السّيال 

والخطاب الهادف ورواج اإلعالم ملناهضة االستعمار في التعريف بالقضية الجزائرية، مما لقى ترحيبا وربطا 

 ية.لعالقات حميمية بين الدول العربية والغرب

 خاتمة:
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يتضح من خالل هذا البحث  أّن الحياة في الجزائر شهدت نوعا من التحدي إبان الحركة الوطنية     

والثورة الجزائرية، كما اختلطت بعض األمور أمام األمة، واختلت بعض املقاييس واملوازين من جراء 

إال أّنها واجهت ذلك بمصطلحاتها التعسف االستعماري، ورغم كيد املستعمر، وما أراده من تهميش اللغة، 

ومدلوالتها وعباراتها الجامحة التي انتشرت عامليا من أجل مساندة القضية الجزائرية، وعليه يمكن القول 

اللغة شرط للسالمة النفسية، ووسيلة من أجل استرجاع املاض ي، وتنظيم الحاضر قصد بناء تصور أّن 

 ج ما يلي:  نستنتايجابي عن املستقبل، وعليه يمكن أن 

 اللغة العربية في تاريخ الجزائر املعاصر كانت أداة من أدوات اإلنتاج ملصطلحات ذات بعد داللي.-

 عملت اللغة العربية على ربط الجزائر ثقافيا، وحضاريا بثقافة األمة العربية اإلسالمية.-

شياء )املصطلحات املتداولة أثناء وجود قيمة نظرية: تمثلت في االتجاه املعرفي للفرد في اكتشاف ماهية األ  -

 عملت على ايقاظ الوعي الوطني والقومي.الثورة التحريرية( التي 

وجود قيمة اجتماعية: وهي أن يهتم الفرد بالناس، والشعور باملبادئ الوطنية والحمية، عبارات العربي بن  -

 مهيدي )القوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب(.

: اهتم الفرد ومال إلى معرفة أصل االنسان وهويته، ومبادئه الوطنية اإلسالميــة )حب وجود قيمة دينية -

 الوطن من االيمان(.

 وفي األخير نقترح جملة من التوصيات:        

إلى متى وجب تهميش اللغة العربية واعتقادها أنها غير مسايرة للركب؟، فإماتة اللغة في املدارس ونفور -   

 ذل.أبنائها يعكس ص
ّ
 ورة سلبية على املجتمع، فما ذلت لغة قوم إال

يجب االهتمام باللغة العربية وحسن استعمالها في املدارس، ال اماتتها بالعامية من أجل تقريب الفهم، كما -

 يخص املوضوع في نظرنا كذلك وسائل االعالم من تلفزيون، وإذاعة التي تتميز بالتأثير بصورها وأصواتها.

 ، واذالله بعدم التبعية املتطرفة للغرب أو بالتعصب القبلي.رفض العدوان-

 قائمة املراجع:

 (،بيروت، 5(: آثار محمد البشير االبراهيمي، جمع وتحقيق أحمد طالب االبراهيمي، )ج1997االبراهيمي، محمد البشير .)

 دار الغرب.

 ( ،في قلب املعركة، الجزائر، دار األم2007االبراهيمي، محمد البشير :).ة 

 (( ،)الجزائر، د ار األمة.8(: الكشافة االسالمية الجزائرية )ط.2007أبو عمران، الشيخ، جيجلي، محمد ،) 

 ( حياة البطل الشهيد مصطفى بن بولعيد. الجزائر، دار الشهاب. 1988بارون، سليمان :) 

 ( ،االتجاه العربي واإلسالمي ودوره في تحرير الجزائر، ال1990بالس ي، نبيل أحمد :) .قاهرة، الهيئة املصرية للكتاب 

 ( .املقاومة الجزائرية للسياسة اللغوية2012بوخاوش، سعيد :) مذكرة املاجستير في التاريخ الحديث  ،الفرنسية

 . 02واملعاصر، الجزائر، جامعة الجزائر 

 (،اللغة العربية أداة اتصال بين الثورة والجماهير"2004بومالي، أحسن ":)، 10مجلة املصادر ،ع 
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  ( .ملتقى وطني في زاوية  2013بن عامر، عماد،)(: القيم الوطنية الجزائرية إسالمية أصيلة)قراءة في بيان أول نوفمبر

 سيدي الشيخ عبدالقادر بن محمــــــد. الجزائر، تمنراست.

 ( ،(: من الحركة الوطنية إلى االستقالل )مسار مناضل(، )ترجمة عبد السالم 2008حباش ي، عبد السالم .)عزيزي

 الجزائر، دار القصبة للنشر.

 ( نادي الترقي ودوره في الحركة اإلصالحية بالجزائر، 2008حروز، عبد الغني :)مذكرة تخرج أستاذ تعليم 1939- 1927 ،

 ثانوي، بوزريعة، الجزائر، املدرسة العليا. 

 ( ،الحرب النفسية ضد االستعمار في شعر محمد ال2014حريزي، موس ى بن براهيم :) عيد آل خليفة. الجزائر، طبعة

 خاصة بوزارة املجاهدين.

 ( ،1995حمدي، أحمد:) .(. الجزائر، منشورات املتحف الوطني للمجاهد.2الثورة الجزائرية واإلعالم )ط 

 ( ،الجزائر، الشروق للنشر.2011زبيري، الطاهر .)(: نصف قرن من الكفاح )مذكرات قائد أركان جزائري 

 ( ،محاربة االحتالل للغة والثقافة العربية وموقف الحركة الوطنية2005زغيدي، محمد لحسن " :)،  مجلة اللغة

 العربية، )عدد ممتاز(.

 ( .مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطنية2009زغيدي، محمد لحسن :)الجزائر، دار هومة.1962-1956. 

 ( ،تاريخ االستعمار والتحرر في افريقيا2009زوزو، عبد الحميد :) .وآسيا، الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية 

 ( ،بيروت، دار الغرب اإلسالمي. 4(، )ط.3(، )ج1945-1930(: الحركة الوطنية الجزائرية )1992سعدهللا، أبو القاسم ،) 

  ( .الثورة الجزائرية مواقف ومعالم، الجزائر، موفم للنشر.2013الصديق، محمد صالح :) 

 ( ،2005عباس، فرحات) : االستعمار، الجزائر، دار القصبة.ليل 

 ( ،بيروت،  دار النفائس. 2(:األمير خالد الهاشمي الجزائري والدفاع عن جزائر اإلسالم)ط.1984العسلي، بسام،) 

 ( ،القاهرة، مكتبة 6(: املغرب العربي في الحديث واملعاصر )الجزائر، تونس، املغرب األقص ى( )ط.1993العقاد، صالح ،)

 االنجلو مصرية.

 (  ،مأساة اللغة العربية"2005قادري، أحمد":) ، .مجلة اللغة العربية، عدد ممتاز 

 ( ،الحركة االستقاللية في الجزائر بين الحربين، 1982قنانش، محمد :)الجزائر، الشركة الوطنية للنشر  ،1939 -1919

 والتوزيع.

 ( ،الجزائر، عالم األفكار.(: جمعية العلماء املسلمين، )تعريب عبد الرزاق قس2015كاري، جاك .)وم 

  الجزائر، دار ) 1962-1946كافي، علي. )د. ت(:مذكرات الرئيس علي كافي، )من املناضل السياس ي الى القائد العسكري ،

 القصبة.

 الجزائر،مــــــــنشورات املركز الوطني 1962 -1954مرتاض،عبد املالك. )د. ت(: دليل مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية،

  .1954اسات والبـــــحــــــث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبرللدر 
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 ( ،من وثائق الثورة الجزائرية األسابيع الجزائرية في البالد العربية"، مجلة الثقافة، ع1979مرحوم، علي ":)51 . 

 (،الجزائر.1938 -1898(: مذكرات مصالي الحاج )2007مصالي، الحاج ،)ترجمة محمد املعراجي( ،) 

 (: الحركة الثورية في الجزائر من الحرب العاملية األولى إلى الثورة املسلحة،الجزائر، دار القصبة. 2003س، أحمد، )مهسا 

 ( بيان وارشاد. جريدة السنة النبوية املحمدية، ع2003امليلي، محمد مبارك :)(، بيروت، مج دار الغرب 1933، )2

 االسالمي.

 (،شاهد على مي2016نور، عبد القادر :).الد صوت الجزائر )ذكريات وحقائق(، الجزائر، دار هومة 

 ( ،نشاط الطلبة الجزائريين إبان ثورة نوفمبر. الجزائر، الفوميك.1986هالل، عمار :) 

 ( ،الجزائر، دار الهدى.4(: الجزائر الثائرة )ط.2009لورتالني، الفضيل ،) 

 ( ،الثورة الجزائرية معطيات 1991ولد خليفة، محمد العربي :).وتحديات، الجزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب 

 ( .القاهرة، الدار القومية 3(: املغرب الكبير )الفترة املعاصرة وحركات التحرير واالستقالل(، )ج1966يحي، جالل ،)

 للنشر.
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 ملصطلح في اللغة العربية بين األصالة و التجديداحركية 

The movement of the term in the Araic laguage between originality and renewal 

 مريم علواني

Meryem Allouani 

 الجزائر /محمد، بشارباحثة دكتوراه، جامعة طاهري 

PhD researcher ,Tahri Mohamed University / Bechar, Algeria 

 امللخص:

م  العلوم وسمي كذلكيعد املصطلح اللبنة األساس التي تنبني عليها    
ّ
ه لو أدرك املتعل

ّ
بمفتاح العلوم ألن

 مصطلحات علم ما، لفهمه ولسهل عليه ذلك العلم.

فهم الفنون وصقل املعارف، حتى يتبّين  العلوم ويتّم إدراك  وبه ، واألدبفاملصطلح الوعاء الحامل للغة    

و تطور البحث فيه حسب  األقدمين،قصد و املعنى السليم، و ملا له من أهمية، كان مجال بحث عند ال

 مستجّدات كّل عصر من العصور و ما زال كذلك حّتى تراكمت فيه مواضيع البحث.

 من استحداث مصطلحات لها. جديدة وكان البّد التكنولوجيا جّدت مفاهيم  ومع عصر   

غة ا   
ّ
معاجم لغوية، فاعترضتهم  وقّيدوها فيلعربية من اندثارها، سعوا للمحافظة عليها، ولخوف أهل الل

ا كثر الوضع املصطلحي، دخلوا في أزمة فوض ى املصطلح. وغيرها،إشكاالت عّدة؛ كوضع املصطلح 
ّ
 ثّم مل

 املصطلح ـــ فوض ى املصطلح ـــ الوضع املصطلحي ـــ حوسبة لغوية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

   The term is considered the cornerstone on which the sciences are built; It‘s also colled the 

key to science ; because if a learner realizes the terms of science , it’s easy for him ther to that 

science. 

   So, the termis a win for language and literature , and an important challenge in the attainment 

of science, it sets ont the aims of authors , and because of its importance , i twas an area of 

research for the oldest and research has evoloved according to the history of each age and 

remains so until research topics have accumulated . 

   And with the age of technology , new concepts came up, and there was a need to develop 

terms for them and because the people of arabic fear its gom , they seek to preserve it , and 

they tied it up in a lexicon that they got into a lot of probleme , like putting the term in , then 

when the term come into crisis , the term went  into chaos. 

Key words: Term  ــــTerminology chaos  ـــlanguage computing  ـــTerminologic situation. 
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 مقدمة:

هقضايا في أّي دراسة ال(... من أهّم 3م، ص2004تعّد قضّية املصطلح ) البوشيخي:      
ّ
أساس  علمّية، ألن

ث يسهم املصطلح في حي عالئقها،وتبيان حدودها وعرض مفاهيمها وسرد  الّتعبير عن مفهوم هذه الّدراسة،

وفي توضيح وضبط معناه من جهة أخرى ، وبفكرته املحدودة  جهة،إخراج املفهوم إلى الوجود املاّدي من 

ر الوقت ويجّنب سوء الفهم .
ّ
 واستعماله الّصحيح يوف

لى الحّد وتعّد مسألة العالقة بين املصطلح والّداللة ذات قيمة في الّتفكير العلمي؛ فإذا افتقر املصطلح إ     

كا  والغموض، عندأصاب الّداللة االضطراب  والّدقة 
ّ
)بوشارب ومتداخال. ذلك يصبح النص املنشود مفك

 (...34،ص2019:

والعالقة القائمة بين املصطلحات والنص تشبه عالقة علم اإلشارات أو العالمات مع مدلوالتها في تناسبها     

وأّي خلل يحدث في شكلها أو أدائها أو دالالتها يؤّدي إلى انهيار ، ( ... 14ـــ  13صم، 2015عتيق:)وتوافقها 

فاق بين 
ّ
دورها الوظيفي مّما يؤدي إلى عدم وجود  تواصل بين املرسل واملتلّقي، ألّن املصطلح هو عقد ات

صال بينهما ال يكتنفه غموض أو لبس")مصلوح: 
ّ
ن من إقامة االت

ّ
الكاتب والقارئ، وهو شفرة مشتركة تمك

 (...30م،ص1992

  املصطلح لغة:أّوال: 

ُح:    
ْ
ل الح، ورجل صالح في نفسه وُمْصِلٌح في أعماله وأموره، والصُّ

َّ
ح: نقيض الط

َ
ال جاء في مادة "صلح" الصَّ

َح القوم 
َ
َصال

َ
َح أيًضا.117،ص3)الفراهيدي: دت،جبينهم ت

ُ
ح الَرُجل  َصالًحا وُصلوًحا، ويقال: َصل

َ
 (... ، وَصل

    
ُ
ــــل ـــــــَح اســـم والصُّ

َ
الُحوا.( ..164ص، 2جم، 1926)ابن دريد:ة مكوُح وَصل وُم واصَّ

َ
َصــــــالــــَح الق

َ
 ، وت

َح 243،ص4م،ج1964)األزهري:
ُ
وٌح، وَصل

ُ
َحاٌء و ُصل

َ
ح وهو َصالٌح وَصلــــــيٌح، والجــــــمــــــع ُصل

ُ
ُح وَيـــــْصل

َ
(...، وَيــــــــْصـــــل

 
َ
َح، وأْصل

َ
 َح الش يء بعد فَساِده: أقامُه.كَصل

الُحوا قلبوا الَتاء صاًدا و أدغموها في     ُحوا واصَّ
َ
َصال

َ
ُحوا، وت

َ
ل لُحوا وَصالُحوا، واصَّ

َ
ُم، وقد اْصط

ْ
ُح: الّسل

ْ
ل والصُّ

ٌح: من أسماء مكة)ابن منظور: دت ،ج
َ

 (... كذلك.516،517،ص2الصاد بمعنى واحد، وَصال

    
ْ
ف
َ
َحُه: ِضدَّ أ

َ
ْصل

َ
َحاوأ

َ
َحا، واْصَتل

َ
َصال

َ
َحا، وت

َ
ال َحا واصَّ

َ
ل
َ
ًحا، واْصط

َ
َحُه وِصال

َ
)الفيروز  َسَدُه، وإليه أْحَسَن، وَصال

 (...208م،ص2005آبادي:

ُح: اتفاق طائفة مخصوصة    
َ

ٌح أي ُمَصاِلُحوَن، واالْصِطال
ْ
َح القوم، و هم لنا ُصل

َ
َصال

َ
ٌح وت

ْ
ويقال: وقع بينهما ُصل

َح القوُم إذا زال ما بينهم من خالٍف، ولكل علم اصطالحاتهعلى أمٍر مخصوٍص، و 
َ
ل
َ
َح، واْصط

َ
ل
َ
 هو مصدر اْصط

  (...957صم، 2004)أنيس وآخرون:

 املصطلح اصطالحا:    ثانيا:

املراد، اتفاق القوم على وضع الش يء وقيل إخراج الش يء من املعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان  هو   

غة)الكفوي التخاطب في عر  واالصطالح
ّ
م،ص 2017م ـــ 2016أخذا عن: محمد الصالح بوضياف:  ف الل

12...) 

 (... 27وقيل: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء املعنى)الشريف الجرجاني:دت،ص   
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كل علم تليه املصطلحات في الوجود بالضرورة فقبل وجود املصطلح وجب وجود الش يء الذي يحتاج و     

 الذي يناسب الش يء على أساس العالقة بين املعنى إلى تسميٍة فيختار ع
َ
لماء األمة من ألفاظ اللغة اللفظ

 اللغوي وهو األصل وداللته االصطالحية الجديدة.

 ثم أننا نجد بعض األلفاظ تالزم املصطلح، نحو "االختراع" "التواطؤ" و"املواضعة". 

 فنعني باألول: .أ

فه، فمنه ما سّموه باسم من عندهم كتسميتهم الباب في "ما اخترعت له العرب اسًما فيما لم تكن تعر 

 (...126دت،ص الساحة باًب)الكاتب:

 ونعني بالثاني:  .ب

بالعدد متفقة باملعنى الذي وضع االسم عليها كالرّجل يطلق  أشياء متغايرة"األلفاظ التي تطلق على  

 م،1996النملة:معنى الجسمية") على زيد وعمرو والجسم يطلق عليهما وعلى السماء واألرض؛ التفاقهما في

 (...226ـــ  225ص

 أّما الثالثة فيقول ابن جني: .ت

األشياء واملعلومات، فيضعوا لكل  اإلبانة عن"وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثالثة فصاعًدا، فيحتاجوا إلى  

ا، إذا ذكر ُعرف به ُمسّماه، ليمتاز عن غيره، وليغني بذكره عن إحضار 
ً
ه، إلى مرآة العين واحٍد منها سمة ولفظ

ف إحضاره، لبلوغ الغرض في إبانة حاله")ابن جّني: فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من
ّ
، 1م، ج1952تكل

 (...44ص

راث فـــــــــــي الت استــــــــــخدمهـــــــــا علمـــاؤناويرى "يوسف وغلــيــــــــــس ي" أن للمصطلـــــــــح مرادفات داللية أخرى قـــــــد    

األلفاظ...()دريم:  )االصطالحات، الحدود، املفاتيح، التعريفات، الكليات، األسامي، األلقاب، نحــــــــو:العربــــــــــي 

 (...68م،ص2016

في استعماالت القرآن الكريم، على الرغم من اشتقاقات  لفظ االصطالحومن هذا كله إال أننا ال نجد ورود     

  ملتكررة في مواضع عّدة.مادته اللغوية "صلح" ا

 من املصطلح إلى علم املصطلح عند العرب )النشأة و التطور(: .1

ـاد تخلوا املصّنفات العربية اهتــــم علـــــــماؤنــــــا القدامــــــــــى باملصطلح واعـــتنوا بـــه عــــنايـــــــــــة خاصـــــــة إذ ال تـــــــــكـ   

فاتهم، أو ضّمنوه نصوصهم، التراثية من لفظ: " م
ّ
صطلح "، سواء بالحّد والّتعريف أو أّنهم وسموا به مؤل

فات 
ّ
فاتهم ومن هذه املؤل

ّ
وكان السبق في ذلك لعلماء الحديث إذ استعملوا لفظي "معجم" و"مصطلح" في مؤل

تي أّولها:  منظومة "أحمد بن فرج اإلشبيلي"، القرن الّسابع هجري في "مصطلح الحديث
ّ
 "ال

َسٌل" »وحزني ودمعي    والّرجا فيك معضل                  "غرامي صحيح"         
ْ
 ُمْرَسٌل" و "ُمَسل

فالكلمات الثالث بين عالمات الّتنصيص هي مصطلحات تدل على أنواع مختلفة من الحديث النبوي 

 الشريف.
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في مصطلح الحديث" لزين الدين  كما ظهر لفظ "مصطلح" في عناوين مؤلفات علماء الحديث مثل: "األلفية   

ه(، وكتاب" نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر" للحافظ بن حجر 806عبد الرحيم بن الحسين)ت

 (...262م ،ص2008ه( )القاسمي: 852العسقالني )ت

ه( في كتابه 277و استعمل لفظ "مصطلح" كّتاب آخرون غير علماء الحديث فنجد: "أبو حاتم الرازي" )ت   

ه( في كتابه "األلفاظ املستعملة في 339في املصطلحات اإلسالمية العربية"، و "أبو نصر الفارابي" )ت"الزينة 

ه( في كتابه "مفاتيح العلوم" و كتاب "مختصر اصطالحات 387املنطق"، و"أبو عبد هللا الخوارزمي" )ت

اف اصطالحات ه(، 816ه(، والّتعريفات للسيد الشريف الجرجاني )ت638الّصوفية" البن عربي )ت
ّ
وكش

 (...117م،ص2012)خالدي:  ه(1158الفنون"للتهانوي )

ّيروا تلَك األلفاظ لتلك املعاني،  نصوصهم؛ إذ( مّمن ضمنوه في 255ثم نجد الجاحظ )ت   
َ
خ

َ
يقول: "وهم ت

وا لها ِمن كالم العرب تلك األسماء وهم اصطلحوا على تسميِة ما لم يكن له في لغة العرب اسٌم   وهم اشتقُّ

 لكّل تابع")الجاحظ: 
ً
دوة

ُ
 لكّل خلف وق

ً
 (...139م، ص1998فصاروا في ذلك سلفا

ما جازت هذه األلفاظ في    
ّ
وبين أهمية هذه املصطلحات في اكتناف املعاني واملفاهيم الجديدة قائال: "وإن

ـساع املعاني")الجاحظ: 
ّ
 (...141م،ص1998صناعة الكالم حين َعَجزت األسماُء عن ات

هذا وجبت اإلشارة إلى أنه لم يرد لفظ "مصطلح" أو"اصطالح" باملعنى الذي له في العلم املسمى باسمه  و في   

ما ورد 
ّ
قديًما حتى في معاجم اللغة العربية املشهورة كلسان العرب البن منظور، و الصحاح للجوهري، وإن

 فيهما الّصالح ضّد الفساد.

ون به على ما استحدثوه من مفاهيم و معاٍن في  غير أن أهل الصناعات كانوا في حاجة إلى   
ّ
لفظ جامع يدل

(...، فتغيرت بعض مدلوالت األلفاظ لتأخذ مدلوالت جديدة 98م،ص2001مباحثهم ودراساتهم)الزكراوي:

دعا إليها  اإلسالم و من ذلك: داللة لفظ "الكفر" التي كانت تعني الستر  والتغطية على وجه العموم، وبعد 

م أصبحت تدل على نقيض اإليمان و نقيض الشكر وجحود النعمة، فكان انتقال داللة هذا مجيء اإلسال 

اللفظ من املعنى القديم إلى املعنى الحديث لوجود عالقة بينهما وأصبحت تختص بمن جحد نعمة هللا وكفر 

 (...376ـــ  375باإلسالم)فاتح: دت، ص

صارت تدّل على أفعال وأقوال تعبدية وانتقلت من الحس ي  ولفظة "الصالة" التي كانت تدّل على الّدعاء ثم   

 (...145ـــ 144م ،ص1992)جبر: إلى املجرد ومن املجاز إلى الحقيقة

لعالقة بينهما،  وذلك بانتقال وإخراج  معناه األصلي إلى معنى آخر ومن هنا نلتمس بداية وضع املصطلح ،   

 جديدة لفظ مصطلحات.وبالتالي يمكننا أن نطلق على هذه التسميات ال

 نذكر: كما بحثت العرب في الّحد فكثر فيه التأليف، وحملت مؤلفاتهم هذا اللفظ ،   

 ه(.256ه(، وكتاب "الحدود والرسوم" للكندي )ت198كتاب "الحدود" لجابر بن حيان )ت 

الحديث هو "محمد وقد بدأ العلماء يستعملونه منذ القرن الرابع للهجري، وأول من ذكر االصطالح بمعناه    

(... 104م ،ص2001ه( في مقدمة كتابه "مفاتيح العلوم")الزكراوي: 387بن أحمد بن يوسف الخوارزمي" )ت

ه(  في مقدمة كتابه "كشف 1067، ثم ورد لفظ املصطلح ليشق منحى منفردا بذاته عند "حاجي خليفة" )ت
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العلم املدّون وموضوعه ومباديه ومسائله  الظنون عن أسامي الكتب و الفنون" بالفصل الثالث املوسوم "في

وغايته يقول: "...والتحقيق أن املعنى الحقيقي للفظ العلم هو اإلدراك ولهذا املعنى متعلق هو املعلوم وله 

تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء هو امللكة فأطلق لفظ العلم على كّل من أسماء العلوم كالنحو 

(... ، فمن خالل هذا 6،ص1رفية أو اصطالحية أو مجازا مشهوًرا..." )خليفة: دت،مجو الفقه إما حقيقة ع

الطرح يتضح أن املؤلفات أصبحت تحمل ضمن طياتها مصطلحات العلوم، نحو: كتاب "صفوة امللح بشرح 

 (...102م،ص2001ه(  )الزكراوي:1140البيقونية في املصطلح" لصاحبه "ابن امليت املعروف بالدمياطي )ت

و نشأت في األّمة العربية علوم مختلفة، وكّل علم من هذه العلوم أصبح يحمل مصطلحاته ومفاهيمه    

لفت مصنفات لعلوم شتى عند ظهور اإلسالم فجّدت لديهم مفاهيم جديدة مما كان لهم 
ُ
الخاصة به، وقد أ

وا على البحث فيها، ثم مّرت الّدول العربية بفترة ركود  بها عهٌد فاحتاجوا أللفاظ  جديدة لتدل عليها، وانكبُّ

بقيت املصطلحات على حالها  في مجاالت شتى بما في ذلك البحث العلمي، مما أدى إلى جمود مصطلحاته و

دها كل البعد عن التصّور  في العلوم دون تطّور أو إضافة أي جديد لها أدى ذلك إلى تعقيد لغة العلوم وبعَّ

 الواضح للمفهوم. 

لتاسع عشر برزت الحركة العلمية الحديثة التي عمد فيها "علي باشا" إلى تأسيس معاهد وخالل القرن ا   

ومدارس منها: "مدرسة األلسن والترجمة"، كما برز أساتذة في هذا امليدان اشتغلوا بإحياء اللغة العربية و 

د علي البقلي" و  تدريسها بالجامعات ولعّل من أهّم من اشتهر بوضع املصطلحات وترجمتها وتأليفها "محم

غة العربية ألفكار وتصّورات جديدة، حيث كان يضع 
ّ
"رفاعة الطهطاوي" الذي واجه في كتبه مهمة تطويع الل

 للمعاني املستحدثة مصطلحات جديدة ويقابلها بمقابالت عربية.

لوم أّما في الوقت الحالي ازدهرت األعمال العلمية، و وجب على العلماء مواكبة تقّدم عصر الع   

والتكنولوجيا، فعكف كثير منهم على صناعة معاجم لهذه العلوم ومحاولة وضع اصطالحات جديدة و ربطها 

بمعاني املصطلحات القديمة، فاكتسبت اللغة العربية ثروة هائلة من املصطلحات اللغوية ومن هذا 

 أصبحت اللغة وعاء ملصطلحات العلوم.

غة ؛ وأمـــــام مكانــــة املصطلح كان ال    
ّ
بــــد من وجود هؤالء األفراد ، وهـــذه الجماعات لتقوم بمهمات النهوض بل

غة تحافظ على تجّددها 
ّ
نحو: وضع املصطلح العلمي العربي، وكذا هيئات تختص بتنسيقه، مما يجعل الل

ح كانت في واحتوائها للعلوم والفنون واملخترعات، وبذلك أمكننا القول أّن االنطالقة الفعلية لعلم املصطل

 أّن بوادره األولى وإرهاصاته تعود للعصر اإلسالمي، ومن الهيئات 
ّ

الفاعلة في علم العصر الحديث إال

 في العصر الحديث؛ نذكر:املصطلح 

 .ربية عمدرسة  .أ

 .مدرسة غربية .ب

نا سنخصص الحديث للمدرسة العربية فقط.
ّ
 إال أن

 املدرسة العربية:  .أ



 لثانيالجزء ا                                                       تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

220 
 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

جامع اللغوية العربية، فنجد أن " جواد علي تحدث عن املجمع وتمثلت هذه املدرسة في جهود امل   

واملصطلحات قائال: "من أعمال املجمع األصلية بذله الرعاية للمصطلحات، والعناية بها وتوجيه مجهوده 

 إلى توسيع آفاقها وتثبيتها ونشرها...إلخ.

املصطلح املعروض عليه في لغة وللمجمع طريقة في دراسة املصطلحات وإقرارها ووضعها ذلك بأن يدرس    

االختصاص ويتعرف أصله ونشأته، ثم يسمع رأي املتخصصين فيما اختاروه من كلمات عربية مناسبة، ثم 

يستعرض ما ورد في الكتب العربية قديمها وحديثها، لغوية كانت أو اختصاصية من كلمات موافقة له مما 

 (...211م، ص1987قد يفي باملراد")مطلوب: 

 من هذه املجامع اللغوية: ونذكر 

 .مجمع دمشق:1

سس في )
ُ
م 2019م ـــ 2018(م خلفا للجنة التأليف والترجمة والنشر)مهدي و حسين: 1919-06-08أ

 (...393،ص

 ومن أبرز أعضاءه نذكر: 

للغوية )مــحــمــد كرد علي، أمين ســــــــويد، أنيس سلوم، سعيد الكرملي، عز الدين التنوخي()شريف : املجامع ا

 العربية(...

 *من أهداف هذا املجمع:

 املحافظة على اللغة العربية، وجعلها وافية بمطالب اآلداب والعلوم والفنون. .ث

وضع املصطلحات العلمية واألدبية ودراستها وفق منهاج محدد، والسعي إلى توحيدها في كافة  .ج

 األقطار العربية.

 العناية بالدراسات العربية إحياء التراث. .ح

 م(...2019ار املعاجم والدوريات اللغوية)مجلة اللغة العربية بدمشق: إصد .خ

 * من منجزات املجمع:

 (م، وحقق هذا املجمع2008التحقيق: تحقيق املخطوطات نحو: ديوان ابن سنان الخفاجي ) .أ

 مجموعة من املؤلفات منها: تاريخ مدينة دمشق البن عساكر.

طلحات: تمثل ذلك في إنشاء املعاجم اللغوية التأليف واملحاضرات والفهارس ومعاجم املص .ب

 واالصطالحية:

 إصدار املعجمات نحو:معجم املصطلحات األثرية، نظرة في معجم املصطلحات الطبية. .1

 إصدار الفهارس نحو: فهارس شرح املفصل. .2

 إصدار مجلدين بعنوان )األلفاظ املعربة و املوضوعة الواردة في مجلة املعجم العلمي العربي. .3

م( باسم "مجلة املجمع العلمي العربي"، ثم أصبحت 1921املجمع: كان أول صدور لها سنة )مجلة  .4

 تسمى "مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق)شريف: املجامع اللغوية العربية(...

 . مجمع اللغة العربية بالقاهرة:2
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 ها:ظهر هذا املجمع في بادئ األمر من خالل جهود املجمع إلنشاء مجامع أهلية من بين

م( ومن أبرز أعضاءه )محمد عبده، محمد توفيق البكري(، ثم نادي خريجي 1892املجمع البكري: سنة )   

م( وضم )محمد الخضري وجوهري الطنطاوي( ثم ظهر مجمع دار الكتب سنة 1908دار العلوم سنة )

ة فتح هللا، م( برئاسة "سليم البشري"، نذكر من أعضائه: )أحمد اإلسكندري، حفني ناصف، حمز 1916)

 وعاطف بركات ،...وغيرهم( .

م صدر مرسوم ملكي بإنشاء املجمع، ضم أعضاء مصرين هم: )محمد توفيق رفعت 1932وفي ديسمبر    

رئيًسا، محمد الخضر الحسين، وعلي جارم(، وغير املصرين أمثال: )حسن حسني عبد الوهاب، محمد كرد 

 (...249ـــ  248طلح ، دت ، صعلي، عبد القادر املغربي()القاسمي: علم املص

 *من أهداف املجمع:

الحفاظ على سالمة اللغة العربية، و سالمة املعجم والحمولة الداللية التي ال تنفك عن املوروث  .أ

 الديني.

غة العربية، ونشر أبحاث دقيقة في تاريخ بعض الكلمات و التأصيل لها وضًعا  .ب
ّ
وضع معجم تاريخي لل

 ت التي حصلت بفعل الهجرة واالستثمار.ملعرفة العدوال  واستعماال

 (...21م،ص 2009بتطوير اللغة العربية والعمل على نشرها)بوطاجين:  في كّل ماله عالقة البحث .ج

 ولتحقيق هذه األهداف يعمل املجمع على املهام اآلتية:   

وضع معجمات لغوية على النمط الحديث، اصطالحية خاصة أو عامة تعمل على تحديد أهم  .أ

 ريفات.التع

 توضيح املستعمل و املهمل من األلفاظ والتراكيب . .ب

 العمل على إحياء التراث العربي في اللغة  واآلداب  والفنون واملعرفة. .ت

 العمل على دراسة اللهجات العربية قديمة كانت أو حديثة . .ث

 إصدار املجالت و الكتب التي تحمل أعمال املجمع وبحوث أعضاءه. .ج

باملجامع والهيئات سواء في مصر أو خارجها)شريف: املجامع اللغوية  العمل على توثيق الصالت .ح

 العربية(...

 *من منجزات املجمع:

 أصدر مجمع القاهرة مجموعة من اإلصدارات أهمها:  

 املعاجم اللغوية:  (1

 معجم ألفاظ القرآن الكريم في جزأين، ومعجم الكبير، واملعجم الوجيز.

 املصطلحات العلمية والفنية:  (2

أصدر املجمع مجموعة من املصطلحات العلمية نذكر منها: )املصطلحات الطبية في ثالثة أجزاء، حيث 

 مصطلحات الكيمياء، والرياضيات والفلسفة، ...وغيرها()شريف: املجامع اللغوية العربية(...

 كما أنشأ املجمع عدة لجان تقوم بمهمة البحث اللغوي، نحو: (3
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 ذكر من أعضاءها: )عبد السالم هارون و إبراهيم مذكور(.لجنة معجم ألفاظ القرآن الكريم، ن .1

كر من أعضائها: )تمام حسان و الشيخ رفعت فتح هللا(. .2
ّ
 لجنة املعجم الكبير ن

 لجنة اآلداب من أعضائها: )شوقي ضيف، محمد شوقي أمين، محمد عبد الغني حسن(. .3

 48م، ص1984كر()ضيف: لجنة إحياء التراث من أعضائها: )عبد سالم هارون و محمود محمد شا .4

 (...49ـــ 

 . املجمع العلمي العراقي:3

"هو مؤسسة علمية تعنى بالبحث والتنقيب في مختلف أمور العلم واألدب، ُيختار أعضاؤها من أعالم    

 (...396م،ص2019م ـــ 2018األمة")مهدي و حسين: 

. ، خلًفا للجنة املؤلفين والناشرين (..210م،ص1987م)مطلوب: 1947نوفمبر  26إذ تأسس هذا املجمع في     

 التي حملت اسم "لجنة التأليف والنشر" برئاسة: "طه الراوي" ونائبه "عباس العزاوي"، نذكر من أعضائها: 

 (...397ـــ  396م، ص2019م ـــ 2018)مصطفى جواد، هشام الوتري، ومحمد بهجة األثري، )مهدي و حسين: 

 *من أهدافه:

 لغة العربية وجعلها وعاء يستوعب كل مصطلحات العلوم وشؤون الحياة.الحفاظ على سالمة ال .أ

تأليف مجموعة من مؤلفات اللغة العربية الخاصة بتاريخ تراث العراقيين وعالقتهم باإلسالم  .ب

 واملسلمين.

 الحفاظ على الوثائق واملخطوطات العلمية وإعادة طبعها بأحدث الوسائل. .ت

 (...37م ـــ ص1965جبوري: تشجيع الترجمة في مختلف العلوم)ال .ث

 *من أعماله:

 أصدر املجمع مجموعة من املحاضرات أهمها:

 م.1949-02-06أسلوب القرآن الكريم ومفردات ألفاظه: "منير القاض ي" بتاريخ  .أ

 م.1950-01-07بتاريخ  األدب العراقي في العصر املغولي: "مصطفى جواد" .ب

دات ضخام من مجلته، ا
ّ
 م، نذكر منها:  1960م إلى 1950بتداًء من كما أصدر املجمع عشرة مجل

 (...، ومن مباحثه: 70م ،ص1965م)الجبوري:1950الجزء األّول: سنة  .1

 ــــ معجزة العلم الكبير: "شريف عسيران".

 م، نذكر من مباحثه: 1952الجزء الثاني: سنة  .2

 ــــ املجمع واملصطلحات: "جواد علي.

 الجزء الثالث: وصدر على قسمين:  .3

 م )خالد بن الوليد في العراق: "طه الهاشمي"( .1954قسم األول صدر في سنة ــــ ال

م )معجم املصطلحات العلمية التي وضعها املجمع "جواد 1955ــــ والقسم الثاني صدر في سنة 

 (...77ـــ  76ـــ  75م،ص1965علي"()الجبوري: 

 كما طبع هذا املجمع مجموعة من املطبوعات أهمها: 
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 ديق الدملوجي".اليزيدية: "ص .1

 (...94م، ص1965الدستور وحقوق اإلنسان في جزأين: "عطا بكري")الجبوري: .2

 .املجمع الجزائري للغة العربية:4

هو هيئة وطنية ذات طابع علمي ثقافي، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املادي، تأسس بناًءا على    

 م.1986، املؤرخ سنة 10.86القانون رقم 

 ف املجمع:* من أهدا

 خدمة اللغة العربية وإثرائها. .1

 الحفاظ على اللغة العربية ومحاولة تطويعها وفقا ملستجدات العصر. .2

 إحياء مصطلحات التراث. .3

 العناية باملصطلحات القديمة والحديثة، و إعادة دراستها. .4

: التعريب والترجمة والنحت واالشتقاق و منها استخدام تقنيات ووسائل لوضع املصطلحات .5

 االقتراض... وغيرها.

 العمل على نشر املصطلحات في مختلف امليادين . .6

 تشجيع التأليف باللغة العربية و نشر البحوث. .7

 (...45ـــ  44م،ص2009عقد املؤتمرات و إصدار املجالت)بوطاجين: .8

 املصطلح في خضم األزمات:

لتدل عليها، و  أللفاظ جديدةجوا عند ظهور اإلسالم جّدت مفاهيم جديدة مما كان للعرب بها عهٌد فاحتا   

تفرغوا للبحث فيها، فامتألت املكتبات باملؤلفات العلمية، و نشأت العلوم فاستطاعت اللغة حينئذ أن تعّبر 

عن مصطلحات تلك العلوم، وأصبح كل علم من هذه العلوم يحمل مصطلحاته و مفاهيمه الخاصة، وشّق 

كثرت فيه التساؤالت واإلشكاالت، وأضحت هذه األخيرة ميادين املصطلح طريقه ليصبح علما قائما بذاته  ف

 بحث، ففتحت آفاقا للطالبين و الراغبين في هذا العلم.

 ومن ذلك:   

 إشكالية الوضع املصطلحي: .أ

(... أو ما يسمى باالختراع)مطلوب أخذا 38، ص45م ،ع 2019إشكالية الوضع)الزيدي أخذا عن: بوشارب: 

م ،ص الواجهة(...  2004م ـــ 2003(...  أو التوليد املصطلحي)اليعبودي: 37، ص45م، ع2019عن: بوشارب: 

م، 2019(...  أو االبتكار)بوشارب: 37،ص45م ،ع2019أو اإلبداع املصطلحي) الزيدي أخذا عن : بوشارب : 

 (...  وكذلك االصطالح .37، ص 45ع 

 ى املصطلحات .هذا التعدد في املسّميات، يفض ي إلى إشكال آخر أال و هو فوض 

ه(: "لوال حاجة الناس إلى 255لحاجة الناس إلى تسمية ماهو جديد عندهم على حد قول الجاحظ)ت   

املعاني و إلى التعاون و الترادف ملا احتاجوا إلى األسماء" ، و ملا تشهده اللغة من حركية احتاجت اللغة إلى 

لـــدى كل مستنبط علم جديد، وترفع هذه السنة إلى الخليل بــــــــن الوضع واالصطالح ، فاالختراع هو ُســــّنــــــــــة 
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أحمد الفراهيــــــدي فــــــــــي اختراعه املصطلحات العروضيــــــــــــة؛ و اتباعا لهذه السنة سار أهل العلم في وضع 

ما تعرف بآليات  مصطلحاتهم الخاصة بتلك العلوم، و ال يكون الوضع املصطلحي إال بكيفيات ووسائل هي

 وضع املصطلح أو طرق توليد املصطلح. 

 آليات وضع املصطلح:    

دخلت وُعّرِبت    
ُ
بسبب عوامل االحتكاك اللغوي اقتبست العربية  بعض مفرداتها من غيرها من اللغات، وأ

ْت على أوزانها، حتى أصبحت جزًءا ال يتجزأ من ثروتها اللفظية، وهذا ما جعل اللغة ال
َ
عربية مواكبة وِصيغ

 للعلوم واملعارف، مع تبيان قدرتها االستيعابية للمفاهيم الجديدة.

تتعد آليات وضع املصطلح العربي من واضع آلخر، فهناك من يلجأ إلى استعمالها جميًعا، وهناك من  و قد   

 يكتفي ببعضها، وفيما يأتي سنحاول عرض بعض هذه اآلليات:  

  التوليد:  .أ

وذلك أن كل زيادة في املبنى   ربية على فكرة التوسيع من دائرة اإلمكانات، لتوفير فرصة إبداعتقوم اللغة الع   

 تؤدي إلى زيادة في املعنى؛ أي كل تغير في بناء الجملة يؤدي إلى تغير معناها.

الثة ومن هنا ظهرت فكرة التوليد، الذي يعد عملية جديدة في التأليف اللغوي، ويمكن لنا أن نميز بين ث    

 أنواع من التوليد:

 الشكلي )أو الصوتي( القائم على خلق اتصال بين دال جديد ومدلوله. .1

 والتوليد الداللي الذي يقوم  هو اآلخر  على الجمع مجددا بين الدال واملدلول. .2

 أّما النوع األخير:  فيركز على فكرة االقتراض من لغة أخرى. .3

وع من التوسع املعجمي ضمن إطار الوحدات التي يتم االتفاق فيها ومما سبق يمكننا القول؛ بأن التوليد: ن   

 (...72م ــــ ص  2000على مدلول معين في مجال خاص)فنان : 

ويعرف التوليد املعجمي: "بإدماج الكلمات الجديدة في معجم لغة ما". وينبغي على مستعملي التوليد االلتزام     

 بأمور منها: 

 ردات التي أخرجتها مجامع اللغة العربية أو الهيئات العلمية.االستعانة باأللفاظ واملف .1

 تهذيب املصطلحات العلمية الرائجة وتقريبها إلى الفصحى. .2

االعتماد على الكلمة العربية الصحيحة ذات املعنى األقرب  ملعنى الكلمة األجنبية)غاليم و األشهب :  .3

 (...180م، ص2006

   املجاز: .ب

از" منذ العصر اإلسالمي األول، وذلك تبًعا للتغير الذي طرأ على حياتهم عرفت العرب ظاهرة "املج   

وأفكارهم، فتغيرت مدلوالت بعض األلفاظ التي كانت منتشرة في الجاهلية بمجيء اإلسالم وانتقلت من معنى 

العصر  عام إلى آخر خاص،"كالصالة "التي كانت تعني الدعاء، ثم أصبحت تعني ركن من أركان اإلسالم، أّما في

الحديث فاستعملت العرب "املجاز" لوضع املصطلحات ملدلوالت حديثة وهي في األصل ذات معنى قديم، 

طلقت في القديم على القافلة وغيرها من املصطلحات.
ُ
 نحو:"السيارة" التي أ
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م في ومما سبق فاملجاز: "استخدام اللفظة القديمة للداللة على مفهوم جديد يشترك مع املفهوم القدي    

 (...179ـــ 169م ،ص 2003جزء منه")حيادرة : 

وذكر علي القاسمي املجاز، بقوله؛ املجاز هو: نقل اللفظ من معناه األصلي إلى معنى جديد، لوجود مشابهة    

 (...357بين املعنيين")القاسمي: علم املصطلح ، دت،ص 

لغوي لكلمة ما، لتحميلها معنى جديًدا") وعرف شحادة الخوري املجاز؛ بقوله:"هو التوسع في املعنى ال    

 م(...174م ،ص1986الخوري: 

  االشتقاق:  .ج

ُيعد االشتقاق من أهم آليات صياغة املصطلح العلمي، باعتباره عنصًرا أساسا في نمو اللغة، فهو ييسر    

اتها ذلك عمل الهيئات العلمية واللغوية في ابتكار املصطلحات الجديدة، وتطوير العربية وتنمية مفرد

(... ، أو هو:"عملية استخراج لفظ من لفظ أو صيغة من 161م،ص2003ملواكبة كل جديد)حيادرة: 

(... ، وأورد "السيوطي" أن االشتقاق هو: "أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما  54م ، ص 2003أخرى)عّزت: 

ا أو هيئة، معنى و تركيبا و مادة لغوية ؛ ليدل بالثانية على معنى األصل، بزيادة مفيد
ً
ة؛ ألجلها اختلفا حروف

 (...  346، ص1كضارب من ضرب)السيوطي : دت، ج

واملالحظ من هذا التعريف أن ظاهرة االشتقاق يشترط فيها االتفاق في املادة واملعنى وكذا التركيب)األشهب:   

 (...104م ،ص 2011

من كلمة موجودة")القاسمي: علم أما "علي القاسمي" ذكر االشتقاق بقوله:"هو إحداث كلمة جديدة     

 (...356املصطلح: دت ، ص

 أنواع االشتقاق:

 االشتقاق الصغير:  .1

ويسّمى االشتقاق األصغر أو االشتقاق العام، ويعرف بأنه: "انتزاع كلمة من أخرى بتغيير في الصيغة مع     

م/َعِلَم، َعاِلم، معلوم، َعِليم...() اشتراك الكلمتين في املعنى واتفاقهما في الحروف األصلّية، وترتيبها نحو:)عِ 
ْ
ل

 (...381القاسمي : علم املصطلح: دت، ص

 االشتقاق الكبير:   .2

ويسمى أيضا اإلبدال، أو القلب اللغوّي، وهو انتزاع كلمة من كلمة أخرى، بتغيير في حرف من حروفها مع    

 تشابه بينهما في املعنى.

َضَم( فاألولى تفيد     
َ
َضَم وخ

َ
 أكل اليابس، والثانّية تفيد أكل الّرطب.مثل: )ق

فاقهما في املعنى، مثل الُجثوة والُجذوة: القطعة من الجمر.    
ّ
 أو بات

وعادة ما يكون بين الحرفين املْبدل واملْبدل منه تقارب أو تجانس أو تماثل في املخارج والصفات، وهذا النوع    

أن يكون ظاهرة اشتقاقية) القاسمي : علم املصطلح:  من االشتقاق أقرب إلى أن يكون ظاهرة صوتّية من

 (... 381دت، ص
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َعت      روِب، وَضرَّ
ُ
مُس للغ

َّ
عِت الش ومن األمثلة عن ظاهرة اإلبدال نذكر: إبدال الجيم والّراء من ذلك: َضجَّ

سِت األْرُض إْحالًسا، وأْدلَسْت 
َ
ْحل

َ
ت للغروب، وإبدال الحاء والدال من ذلك: أ

َ
َهر للغروب: إذا دن

َ
 إْدالًسا، إذا ظ

باُتها وَحُسن)الحلبي: 
َ
 (... 283ـــ  220م ، ص1961ن

 االشتقاق الكّبار: ويسّمى النحت: .3

ه: أخذ كلمة من كلمتين فأكثر، مع تناسٍب بين املأخوذ واملأخوذ     
ّ
النحت "؛ ضرب من االختصار ويعّرف بأن

 (... 382منه في اللفظ واملعنى")القاسمي: علم املصطلح: دت، ص

ويرجع أول ظهور له إلى "الخليل بن أحمد الفراهيدي" الذي أورد جملة من األمثلة عن ظاهرة النحت في    

+على، والنسبة كقوله: )عبد شمس(  كتابه )العين( نحو: الفعل )َحْيعل( مأخوذة من فعل وحرف جر: حيُّ

 لتالي: نسبة إلى عبشمي، ثم بين الخليل هذه األبنية املنحوتة على النحو ا

أخذوا من كلمتين متعاقبتين كلمة، واشتقوا فعال ؛نحو: كلمة)عبشمي( أخذوا العين والباء من )عبد(    

وأخذوا الشين وامليم من )شمس( وأسقطوا الدال والسين؛ وبذلك يرى: أن النحت تكوين كلمة مركبة من 

 كلمتين أو أكثر.

يق نفسه فأوردوا أمثلة؛ من ذلك ما ذكره "ابن السكيت" ثم جاء بعد الخليل علماء آخرون واصلوا في الطر    

في )إصالح املنطق( مثال: )البسملة( نحًتا من بسم هللا، و)الهيللة( نحًتا من عبارة ال إله إال هللا)األشهب: 

 (... 108ـــ  107م ،ص 2011

 ــــلــــــح:إشـــــكــــالـــــيــــة فــــــــــوضــــــــــــى الــــــمـــــصــــــطـ .ب

كن يحلو ينجد الّتغاير بين القدامى في مدلول "املصطلح" أو مرجعتيه العربية أو اليونانية، وهو تغاير لم    

ه( مخالفته مع ابن 337ه( حين أخذ عن قدامة بن جعفر )ت370لبعضهم كأبي القاسم اآلمدي )ت

ه وإن206املعتز)ت
ّ
لقب يصُح ملوافقته معنى امللقبات،  ه( في بعض املصطلحات البالغية؛ قائال: "فإن

ّ
كان ال

ي لم أكن أحب له أّن يخالف من تقّدمه ،مثل أبي العباس عبد هللا بن املعتز، 
ّ
وكانت األلقاب غير محظورة فإن

ف فيها، إذ سبقوا إلى الّتقليب و كفوه املؤرخة")غرم هللا أخذا عن : خالدي 
ّ
وغيره ممن تكلم في هذه األنواع وأل

 (...118ـــ  117صم، 2012: 

 ونظرة اآلمدي هنا حّقية باالتفاق فهو يقول:   

" باختالف األسماء وتعدد املصطلحات الذي ُيفض ي إلى الفوض ى واالضطراب، ومن ذلك ما يعرف بفوض ى    

املصطلح، فمثال لو تحدثنا عن "علم املصطلح الحديث" ،  نرى تعدد املسّميات لهذا العلم وذلك لنعت 

طلحي القائم على منهج دقيق فمن بين التسميات نجـــد العمل املص

"علــــم االصطالح "،"معجمية  "املصطلحّيــــــة"،"املصطلحاتيــــــــة"،"الّدراســــــة املصطلحّية "،"علـــــــم املصطلح"،

 خاصة"،" معجماتية متخّصصة". 

اسمي: علم اللغة و صناعة املعجم: بوصفها مترادفات للّداللة على دراسة املصطلحات وتوثيقها) الق

 (...12م، ص1991

 حــوســبــــة الـــلــــــغـــــة الـــعــــربــــيـــــة: نـــحـــو
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تواجه اللغة العربية تحديات جمة، خاصة في مجال ربط تنميتها باملعلوماتية، ويسعى املصطلح العربي     

 لحاسوب الوسيلة الرئيسة في نشر أفكارها وتنظيمها.فيها لالندماج في مجتمع الرقمنة، بعدما أصبح ا

 ونسوق في هذا مثاال؛ عن حوسبة  املعجم العربي:

مما ال يخفى أن املعاجم العربية عبارة عن روافد تضّم ألفاظ و مصطلحات من كالم العرب، وهي كتب      

ن العرب البن منظور و غيرها ورقية في معظم األحيان؛ نحو معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، ولسا

من املعاجم، ولرقمنة هذه املعاجم و إلدراجها ضمن هذه التكنولوجيا كانت هناك جهود وبحوث متراكمة؛ 

 نذكر منها:

، 24م ، ع2006حوسبة اللغة العربية بدراسة العالقة بين اللغة و مفاتيحها الرمزية والرقمية) أبو هيف:  .1

 (...95ص

إللكترونية، وكذا املكتبات ؛ مثل: مكتبة نور، املكتبة الوقفية وغيرها من صناعة و إنشاء الكتب ا .2

 املكتبات.

 االهتمام بالترجمة والترجمة اآللية. .3

صناعة املعجم العربي اإللكتروني ؛و ذلك عن طريق االهتمام بالجانب اللغوي فيه، بالضبط والتنظيم  .4

 والتنسيق:

بها و يشرح معناها.ـــ املاّدة املعجمية: ويقصد بها الكلما  
ّ
 ت أو الوحدات املعجمية التي يجمعها املعجمي، ثم يرت

 ـــ املداخل: عبارة عن الوحدة التي ستوضع تحتها بقية الوحدات املعجمية األخرى.  

ـــ الترتيب: إّن املقصود بالترتيب ملداخل املعجم هو وضعها بحسب كيفيات تسمح بالوصول إلى الغرض من    

 ملعجم.وجودها في ا

 (...233ـــ  230م،ص2017ـــ الشرح املعجمي: املناهج والكيفيات التي يتخذها املعجمي ملعالجة املداخل)باية :  

 ومن األعمال التي أسهمت في عملية حوسبة اللغة العربية؛ نذكر:

 نبذة تاريخية عن استخدام اللغة العربية في مجال املعلوماتية، ملحمد بن ساس ي )تونس(. .1

حمد مرياتي)سورية( توصيفا عمليا لتعامل األجهزة واملعدات مع الحرف العربي) أبو هيف : وضع م .2

 (...97م ـــ ص 2004

ثم تأتي جهود نبيل علي)مصر( من خالل الشروع في البرمجيات التي ميزت بين هندسة اللغة )الهندسة(،  .3

ّهدة لوضع تقانة املعلومات، ضمن واللغويات الحاسوبية)علوم الحاسوب(، ونظرية املعرفة )الفلسفة(، مم

 (...98ـــ  91م، ص2004منظور لغوي) أبو هيف : 

 خـــــــــــــاتـــــمــــــــــــة:

 وفي الختام يجب أن نشير إلى أهم النقاط التي خلص إليها هذا البحث:   

نون والعلوم تعّد قضية املصطلح قديمة في التراث العربي قدم البحث والّتنقيب عن املعرفة و الف .1

ها.
ّ
 في امليادين كل
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طر العلم املراد   .2
ُ
املصطلح ضمن سياقه الوارد فيه يعّد مفتاح للولوج في موضوع ما، فهو  يحّدد أ

.
ً
د السياق؛ كما قلنا آنفا ه في معناه يحمل التصّور األّولي لذلك املوضوع، شريطة أن ُيَحدَّ

ّ
 دراسته،ذلك أن

دت  ) علم املصطلح ، املصطلحية ، منهج  .3
ّ
الدراسة املصطلحية ( هي من العلوم و املواضيع التي تول

 عن املصطلح و أصبحت روافد  ومجاالت بحث.

يسعى املصطلح العربي من خالل األبحاث الواردة فيه لالندماج في مجال الرقمنة ليتماش ى و  .4

 مستجّدات العصر.

فهما من العوامل التي تعيق مشكلة األمة العربية مشكلة مصطلح و مشكلة منهج  لهذا املصطلح ،  .5

 وتشّل حركة تقّدم البحث العلمي العربي.

 

 قائمة املراجع:

 لبنان.-، دار الهدى، بيروت2(: الخصائص، تح: محمد علي النجار، ط1952أبو الفتح عثمان ) ،ابن جني 

 (جمهرة اللغة،ط1926-ه1345ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسين :)لبنان.-، دار صادر، بيروت1م  

 لبنان.-ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم ،دت، لسان العرب، دط، دار صادر، بيروت 

 ( ،2004ه ـــ 1425أبو هيف، عبد هللا :)مستقبل اللغة العربية ــ حوسبة املعجم العربي، مجلة التراث العربي، دمشق ـــ م

 .24سوريا، ع

 (تهذيب1964-ه1384األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد :)اللغة، تح: عبد السالم محمد هارون، دط، املؤسسة  م

  مصر. -املصرية، القاهرة

  (،املصطلح العربي البنية والتمثيل: خالد األشهب، ط2011ه ـــ 1432األشهب، خالد :)دار الكتب الحديث، األردن.1م ، 

 (،املعجم الوسيط، ط2002أنيس، إبراهيم وآخرون:)روق الدولية، القاهرة ـــ مصر.، مجمع اللغة العربية ومكتبة الش4م 

 (،اللسانيات الحاسوبية و املعجمية العربية، مجلة لغة ـــ كالم، غليزان ـــ الجزائر، ع 2017باية، سهام :)2م. 

 ( ،إشكالية وضع املصطلح النقدي في التراث، مجلة اللغة العربية، الجزائر، ع2019بوشارب، زكرياء :)45 . 

 نظرات في قضية املصطلح العلمي في التراث ، بحث أنجز ضمن فعاليات م(: 2004أكتوبر  12ـــ  11ـــ  10، الشاهد)البوشيخي

 املؤتمر الثالث ملجمع اللغة العربية، ُوِسم: قضايا املصطلح العلمي، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، كلية اآلداب، املغرب.

 (،الترجمة واملصطلح درا2009ه ـــ 1430بوطاجين، السعيد :)الدار 1سة في إشكالية ترجمة املصطلح النقدي الجديد، طم ،

 لبنان.-العربية للعلوم،  بيروت

 ( البيان والتبيين،1998-ه1418الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر:) مكتبة الخانجي، 7تح: عبد الّسالم هارون، ط  م ،

 القاهرة ـــ مصر. 

 ( ،االصطالح مصادره ومش1992جبر، يحي عبد الرؤوف  :)املغرب، -اكله وطرق توليده:، مجلة اللسان العربي، الرباط م

  .36ع

 (، املجمع العلمي العراقي نشأته1965-ه1385الجبوري، عبد هللا :)أعماله،دط، مطبعة العاني، بغداد ـــ العراق.-أعضاؤه-م 

 لفضيلة،  القاهرةالجرجاني، علي ابن محمد السيد، )دت(: معجم التعريفات، تح: محمد صديق املنشاوي،دط،دار ا- 

   مصر.
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  (،كتاب اإلبدال، تح: عز الّدين الّتنوخّي، دط، مطبوعات 1961ه ـــ 1380الحلبي، أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي :)م

 مجمع اللغة العربية، دمشق.    

 ( ،طم(: من قضايا املصطلح اللغوي )نظرة في مشكالت تعريب املصطل2003-ه1424حيادرة، مصطفى طاهر ،)1ح اللغوي ،

 عالم الكتب الحديث، األردن.

 ( ،صناعة املصطلح الصوتي في اللسان العربي الحديث ، ط2012-ه 1433خالدي ،هشام :)دار الكتب العلمية، 1م ،

  لبنان.-بيروت

  خليفة، مصطفى حاجي،)دت(:  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، صححه: محمد شرف الدين يالتقايا، ورفعت

 لبنان.-ه الكليس ي، دط، دار إحياء التراث العربي ،بيروتبيلك

 ( ،دراسات في الترجمة واملصطلح والتعريب، ضمن أعمال ندوة: التعاون العربي 1986جويلية  10إلى 07الخوري،شحادة :)م

 في مجال املصطلحات علًما وتطبيًقا، تونس.

 ( ،املصطلح النقدي لدى يوسف وغليس ي2016دريم، نور الدين :)مجلة مقاليد، كلية اآلداب و الفنون، جامعة حسيبة م ،

 .11بن بوعلي، شلف ـــ الجزائر.، ع

 ( ،في االصطالح واملصطلح ، مجلة اللسان العربي، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط2001الزكراوي، محمد :)املغرب،  -م

  . 52ع

 واعها، شرحه وضبطه وصححه: محمد أحمد جاد السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين،)دت(: املزهر في علوم اللغة وأن

 لبنان، املكتبة العصرية.-املولى بك، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد النجار، دط، املكتبة العصرية، بيروت

 ( ،خير الدين شريف، -بغداد-القاهرة-م(:مقال املجامع اللغوية العربية )دمشق2010ــ 10ــ 07شريف، خير الدين ،)عمان

 م.2021ـــ  04ـــ 10، تاريخ دخول املوقع:www.arab48.com لشابكة: على ا

 ( ،مجمع اللغة العربية في خمسين عاًما، دط1984-ه1404ضيف، شوقي :)مجمع اللغة العربية، مصر.1م ، 

 ( ،في قضايا املصطلح النقدي والبالغي والعروض ي وا2015عتيق، عمر :)إلعالمي، دار جرير للنشر والتوزيع، األردن. م 

 (،نظرية املصطلح النقدي، دط، الهيئة املصرية العامة للكتاب، مصر.2003عّزت، محمد جاد :)م 

  ( ،املصطلح بين املعيارية والنسقية، مشروع قاعدة االصطالح العربي املولد،جامعة 2006غاليم و األشهب،محمد وخالد :)م

 املغرب.-ي، معهد الدراسات واألبحاث والتعريب، الرباطمحمد الخامس السويس 

  (،صناعة 2012ه ـــ 1433غرم هللا،صالح، املصطلح األدبي بين غناه باملعرفة وغناه بالتاريخ، أخذا عن: هشام خالدي :)م

 ، دار الكتب العلمية،بيروت ـــ لبنان.   1املصطلح الصوتي في اللسان العربي الحديث، ط

 لبنان.-يمان،)دت(: التطّور الداللي ملصطلحات العقيدة، دط، دار الكتب العلمية، بيروتفاتح، محمد سل 

  الفراهيدي، أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد، )دت(: العين، تح: مهدي املخزومي، وإبراهيم الّسامرئي، دط، دار و مكتبة

 لبنان.-الهالل، بيروت

 ( ،ق2000مارس  11ــ  10ــ  9فنان، أمينة :) ضايا املصطلح في اآلداب والعلوم اإلنسانيةضمن أعمال ندوة: من قضايا توليد م

 املصطلح، املغرب، جامعة مولى إسماعيل، مكناس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.

  (،القاموس املحيط ، ط2005-ه1426الفيروز آبادي، مجد الدين محمد :)مؤسسة مكتب تحقيق التراث، بيروت8م ،-

 لبنان.

 مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ـــ لبنان.      1م(: علم املصطلح أسسه النظرّية وتطبيقاته العملّية، ط2008مي، علي، )القاس ، 

http://www.arab48.com/
http://www.arab48.com/
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 (،علم اللغة وصناعة املعجم ،ط1991القاسمي، علي :)السعودية.-، مطابع جامعة امللك سعود، الرياض2م 

 ني محمد شرف، دط، مطبعة الرسالة، دط.الكاتب، ابن وهب، )دت(: البرهان في وجوه البيان، تح: حف 

  ( رسالة دكتوراه  موسومة: 2017م ـــ 2016الكفوي، أبو البقاء أيوب ،الكليات،  أخذا عن: بوضياف ، محمد الصالح :)م

 املصطلح اللغوي بين أصالة العربية و الترجمة، تلمسان ـــ الجزائر.

 ( 2019-03-07مجلة اللغة العربية بدمشق:) م ah.netwww.aluk:م.2021ـــ 04ـــ 10، تاريخ دخول املوقع 

  (،األسلوب دراسة لغوية إحصائية، ط1992-ه 1412مصلوح، سعد :)مصر.-، عالم الكتب، القاهرة3م 

 ( ،بحوث لغوية، ط1987مطلوب، أحمد :)األردن.-، دار الفكر،  عمان1م 

 ( ،املجام2019م ـــ 2018مهدي و حسين، إيمان صالح وعلي كاظم :) ع اللغوية العربية الوظيفة واألداء املجمع العلمي م

 العراقي أنموذجا، مجلة مداد اآلداب، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية، ع خاص.

 ( ،إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه، دار العاصمة، ط1996-ه1417النملة، عبد الكريم :)1م.  

  ( ،ه(: آليات توليد املصطلح ومعالم مصطلحية العربية )مصطلحية 1425ه ـــ 1424م/2004م ـــ 2003اليعبودي، خالد

املعاجم اللسانية الثنائية واملتعددة اللغات نموذًجا(: خالد اليعبودي، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه دولة، جامعة سيدي 

 صفحة الواجهة. املغرب، -محمد بن عبد هللا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر مهراز، فاس
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 املصطلحات اللغوية التراثية في الدرس اللساني الحديث

Article Traditional linguistic terms in the modern linguistic lesson 

 آسية عرجة

Assia Ardja 

 طالب دكتوراه، جامعة يحيى فارس، املدية، الجزائر

Etudient doctorat , Yahia Fares  Media/ Algerie 

 

 امللخص:

املصطلحات مفاتيح العلوم، وحتى ينضج أي علم من العلوم، وجب أن تكون له منظومة مصطلحية 

غوي زاخر باملصطلحات التي تدل على مدى نضوج الدرس اللغوي آنذاك، 
ّ
راث العربي الل

ّ
برتكز عليها، والت

ّنها علمية ودقيقة، بإقرار كثير من وبالّنظر في التراث اللغوي نجد أنه يزخر بمصطلحات أقل ما يقال فيها أ

سانية الحديثة تتجاهل هذا الكم الهائل من املصطلحات وتتبنى 
ّ
الباحثين، بيد أّن الّدراسات العربية الل

مصطلحات أخرى  افتتانا بالدراسات املعاصرة واّدعاء للحداثة، متبعة أساليب عديدة في ذلك كالتعريب أو 

رى مّما نجم عنه فوض ى مصطلحات في اللغويات،  وتعدد للمصطلحات االقتراض أو االستحداث تارة أخ

 بتعدد الباحثين مما نشأ عنه خالف ال يخدم الدرس اللغوي العربي.

من هذا املنطلق قامت هذه الدراسة موسومة بـ: املصطلحات اللغوية التراثية في الدرس اللساني  

من مشاكل العصر وهي تعدد املصطلحات أو فوض ى  الحديث، التي تهدف إلى تسليط الضوء أوال على مشكلة

املصطلحات، كما تحاول إبراز قيمة املصطلحات اللغوية التراثية العربية ووجودها في الدرس الحديث، 

 وإعادة االعتبار إليها، ولم ال تفعيل استعمالها وتعميمها.

Abstract: 

Terminology is the keys to science, and in order for any science to mature, it must have a 

terminological system based on it, and the Arab linguistic heritage is full of terms that indicate 

the extent of the maturity of the linguistic lesson at the time, and by looking at the linguistic 

heritage, we find that it is replete with terms that are least said to be scientific and accurate, 

with the approval of Many researchers, however, modern Arabic linguistic studies ignore this 

huge amount of terms and adopt other terms that fascinate us with contemporary studies and 

claim to modernity, following many methods in this such as Arabization, borrowing or 

innovation at other times, which resulted in a chaos of terms in linguistics, and a multiplicity 

of terms by the multiplicity of researchers, which A dispute arose that did not serve the Arabic 

language lesson. 
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From this point of view, this study was characterized by: Traditional linguistic terms in the 

modern linguistic lesson, which aims to shed light first on one of the problems of the time, 

which is the multiplicity of terms or the chaos of terms, and it also attempts to highlight the 

value of the traditional Arabic linguistic terms and their presence in the modern lesson, and to 

reconsider to it, and why not activate its use and circulate it. 

 

 مقدمة:

ن األدوات اإلجرائية الالزمة ألي علم من العلوم، وليكون العلم ذا أسس علمية قويمة يعتبر املصطلح م

عليه أن يمتلك منظومة  مصطلحية متكاملة، وهذا ما لم يشذ عنه الدرس اللغوي العربي؛ إذ يجد املتأمل 

 أننا في في ثناياه مصطلحات علمية صالحة لكل زمان ومكان عديدة استعملها العلماء القدامى بالتوات
ّ

ر، إال

وقتنا الراهن نجد أن هذه املصطلحات قد اضمحل استعمالها إن لم يكن قد انعدم نهائيا مم نتج عنه 

منظومة مصطلحية واسعة وافدة إلينا نتيجة للتفتح الذي تعيش في ظله العلوم، فقد أقبل الباحثون 

ا يقترضون مصطلحات جديدة عوض املحدثون على ما أفرزته الدراسات اللغوية الغربية الحديثة وراحو 

املوجودة في التراث، وهذا ما سبب ما يصطلح عليه بفوض ى املصطلح، حتى أصبح الباحث املبتدئ تائها بين 

 املصطلحات أيها ينتقي، وقد بضيع آخرا بين مفهوم واحد تعددت مسمياته.

ربي معرضا لفقدان إن هذا الواقع الرهيب الذي يعيشه املصطلح اللغوي جعل الدرس اللغوي الع

بعض من خصوصيته، بعد ذوبان املصطلحات التراثية وانصهارها وتبني مصطلحات أخرى ال تخضع 

 لضوابط العربية.

ولعّل الحل الذي يجب أن يتخذه الباحثون العرب هو العودة إلى التراث واستنطاقه واستجالء  

 ا أن نبرز قيمة املصطلح اللغوي التراثي.مصطلحات منه توافق املفاهيم الغربية الجديدة، وسنحاول هاهن

 وعليه فاإلشكالية التي سنحاول اإلجابة عنها هي:

ِلَم يتجاهل الباحثون العرب املصطلحات التراثية ويتبنون مصطلحات أخرى؟ ثّم ما هي اآللية التي  

 تجعلنا نتبنى املصطلحات التراثية؟

 ولإلجابة عنها جعلنا مضمار البحث غي اتجاهين:

 املصطلح التراثي اللغوي، وإشكالية املصطلح اللغوي.. -1

 حضور املصطلحات اللغوية في الدرس اللغوي الحديث. - -2

 أوال: مفهوم املصطلح اللغوي:

     لغة:-1

ح: " الّصالح: ضد الفساد، كالصلوح. صلح، كمنع -ل-جاء في معجم .القاموس املحيط في مادة" ص  

ح، بالكسر، وص
ْ
لح، بالضم:  -الٌح وصليح. وأصلحه: ضّد أفسده، ووكُرم، وهو ِصل إليه: أحسن. والصُّ

 .(229، صفحة 2005)الفيروز آبادي،  السلم..."
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وأول من أشار إلى املعنى الذي يتضمنه هذا املصطلح بمعناه االصطالحي ما نقل عن الجاحظ:   

ألسماء، وهم اصطلحوا على تسمية ما "تخّيروا تلك األلفاظ لتلك املعاني واشتقوا لها من كالم العرب تلك ا

 .(139، صفحة 2006)الجاحظ،  لم يكن في لغة العرب اسم"

ويرى الشريف  الجرجاني أنما االصطالح هو اتفاق قوم على تسمية الش يء باسم ما ينقل من  

 .(22، صفحة 1986)الجرجاني،  موضعه األول 

 اصطالحا: -2 .1

لح قريب جدا من التعريفين السابقين، إذ يعرف في أما من الّناحية االصطالحية، فإّن املصط 

اصطالح أرباب الدراسات املصطلحية بأنه: العلم الذي يبحث في العالقة بين املفاهيم العلمية واأللفاظ 

 . (269، صفحة 2008)القاسمي،  اللغوية"

جل وضعه للداللة يتبّين لنا أن املصطلح ما هو إال مسمى معين تم االتفاق بين مجموعة لغوية معينة أل 

على مفهوم معين، وعليه فالشرط األساس ي لوضع مسمى ملفهوم معين هو االتفاق، أي االصطالح ومنه سمي 

 ذلك املسمى مصطلح أي متفق عليه.

واملصطلح يدرس ضمن علم يسمى بعلم املصطلح، وهذا األخير يعنى بدراسة املصطلح من نواحي  

 مسمى.عديدة أهمها داللته ومدى مواءمته لل

فعلم املصطلح هو فرع من علوم اللغة التطبيقية، وهو من أهم العلوم لحاجة بقية العلوم إليه،  

ذلك أنه يتناول الضوابط واألسس العلمية واملوضوعية لوضع املصطلحات وتوحيدها، ونتيجة للتطور 

لم من العلوم دون الرهيب الذي يغش ى شتى املجاالت صارت كل العلوم بحاجة إليه، فال وجود إلى أي ع

 -حسب فوستر -منظومة مصطلحية، ويتحّدد موقع علم املصطلح بين بقية العلوم خالل القرن العشرين

)خسارة ،  بأنه مجال يربط علم اللغة باملنطق وبعلم الوجود، وبعلم العالمات، وبفروع العلم املختلفة

 . (15، صفحة 2008

ن العلوم يتحدد بوجود مصطلحات له، وهذا ما إذن فاملصطلح ضرورة حتمية ووجود أي علم م 

تنبه له العلماء العرب األوائل حتى قالوا: املصطلحات مفاتيح العلوم، يقول املسدي في هذا الصدد: إّن 

مفاتيح العلوم مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى، فهي مجمع حقائقها املعرفية وعنوان ما 

سواه، وليس من مسلك يتوسل به اإلنسان إلى منطق العلم غير ألفاظه  بها يتميز كل واحد منها عّما

االصطالحية...فإذا استبان خطر املصطلح في كل فن توضح أن السجل االصطالحي هو الكشف املفهومي، 

الذي يقيم للعلم سوره الجامع وحصنه املنيع، فهو كالسياج العقلي، الذي يرس ي حرماته رّدا إياه أن يلتبس 

 (1، صفحة 1984) املسدي،  وزن املعرفي في كل علم رهيب مصطلحهبه فال

وتعرف العلوم استقرارها وتبلغ الذروة من ارتقائها ملا تمتلك منظومة مصطلحية مستقرة، وهذا ال  

 يكون إال باتفاق علماء ذلك العلم على تلك املصطلحات وخاصة املستحدثة منها.

 املصطلح اللغوي التراثي: -ثانيا
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 أننا سنعرج على مفهوم  عريفنا للمصطلح تتضح لنا الرؤية لنعرف املصطلحبعد ت
ّ

اللغوي التراثي، إال

التراث اللغوي ؛ والذي يقصد به باصطالح الحاج صالح بأنه: " والذي نقصده من التراث اللغوي العلمي هو 

راسة القرآن للحفاظ ما تركه لنا العلماء العرب القدامى من أعمال جليلة انطلقت كما هو معروف من د

على لغته وذلك بطريقة علمية وهو االستقراء للنص القرآني واختراع نظام من االعجام والنقط لتصحيح 

 .(07، صفحة 2012) الحاج صالح ،  القراءة وظهر هذان العمالن معا"

عروض...(  -ةبالغ -صرف -واملصطلح اللغوي التراثي: هو مجموع الكلمات التي تنتمي إلى علم اللغة ) نحو

باصطالح وتوافق العلماء املتقدمين، أو هي املصطلحات املوروثة عن العلماء العرب املتقدمين الخاصة بعلم 

 اللغة.

اقع املصطلح اللساني: -1  و

مما ال شك فيه أن املصطلح اللساني يعيش في الوقت الحالي فوض ى، مما نتج عنه إشكالية تستدعي  

ية للحد من هذا الوباء إن صح هذا التعبير الذي يفتك بالدرس اللغوي فعال النظر وإيجاد حلول جذر 

 .العربي، واملقصود بالفوض ى هاهنا هو كثرة املصطلحات اللغوية التي تدل على مفهوم واحد

يمكن ألن نرجح سبب كثرة املقابالت التي تدل على املصطلح األجنبي الواحد في علوم اللسان إلى كون  

ى الدرس العربي مما أربك الدرس العربي الحديث، هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم هذا العلم جديد عل

اتفاق الباحثين العربية على اآللية أو الطريقة املثلى النتقاء املقابالت العربية. ففي الوقت الذي كان من 

وا كل يوّد أن املفروض أن يتفق الباحثون العرب على مصطلحات معينة للداللة على املفاهيم األجنبية راح

يكون له السبق في إشاعة ونشر هذا العلم الجديد، أ, تبسيطه وتقديمه في صورة مالئمة ولكن بهذا التصرف 

نتج إرهاق وإنهاك للمنظومة املصطلحية، وقد تناسوا مدى اتساع التراث اللغوي وثرائه في استيعاب هذه 

العربي:" إّن اللغة العربية من أكثر لغات األرض األخيرة، يقول املستشرق ادوارد فون ديك تثمينا للتراث 

) بن زينة،  امتيازا وهذا االمتياز من وجهين األول من حيث معجمها والثاني من حيث استيعاب آدابها

 "  (3صفحة

 :(23،22، صفحة 2019) معزوزن،  و من أهم األسباب املوضوعية التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة 

 تعدد مناهل الترجمة:

فاملنطقي أن كل باحث لديه توجه أو تيار ينتمي إليه، وهذا األخير سينعكس على اختياراته ورؤيته كما  

سيحدد املنبع الذي ينتمي إليه ذاك األخير،  يقول املسدي في هذا الصدد: " اختالف الينابيع التي ينهل منها 

شأ عنه من توليد مطرد للمصطلح الفني علماء العرب اليوم بين التيني وسكسوني وجرماني وسالفي...وما ين

بحسب توالي املدارس اللسانية وتكاثر املناهج التي يتوسل بها كل حزب من املنتصرين للنظرية الواحدة 

أحيانا، كل ذلك قد تضافر، فعقد واقع املصطلح اللساني العربي، فجعله إلى االستعصاء والتخالف أقرب 

 " (72، صفحة 1984 ) املسدي، إليه من التسوية والتماثل

فحقيقة تعدد زوايا ورؤى الباحثين العرب جعلت كل واحد منهم ينتقي مصطلحا مخالفا ملصطلح 

 سابقه.



 لثانيالجزء ا                                                       تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

235 
 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

 االزدواجية اللغوية:

فالباحث الذي تكون بأكثر من لغة سيعمد إلى الترجمة الحرفية غالبا فيقول النغوستيك بدل 

ببا مباشرا من أسباب فوض ى املصطلح، فيتخذ مثال من اللسانيات. وال شك أن ازدواجية اللغة تعد بحق س

 تلقى تكوينه بلغة أجنبية اللغة األجنبية التي تعلمها منطلقا في ترجمة املصطلحات اللسانية إلى اللغة العربية.

 عدم االستجابة الكاملة ملصطلحات املجامع اللغوية:

امات كبيرة ومحمودة في وضع املصطلحات إن للمجامع العربية اللغوية في مختلف األقطار العربية إسه

أوال ثم في توحيدها، وهذا جلي واضح من خالل النشاطات العلمية التي تقوم بها هذه املجامع، حيث ألحت 

 هذه األخيرة وبشدة على ضرورة اعتماد املصطلحات التي تم االتفاق عليها.

ال يوجد هيئة أو سلطة تفرض على  إال أن هذه املصطلحات لم يتح لها ان ترى النور ألنه وببساطة

اللساني العربي اعتماد هذه املصطلحات التي تقرها املجامع اللغوية يتعب في دراستها وجعلها مناسبة 

 للمفهوم الجديد وخاضعة لخصائص العربية.

إن تجاهل هذه األعمال القيمة التي تقوم بها املجامع اللغوية من قبل اللسانيين العرب، وعدم 

م إلى القواعد العلمية واملنهجية الصارمة، وعدم اكتراثهم بمشكل املصطلح حاليا يعّد السبب احتكامه

 الرئيس ي في تفاقم ظاهرة فوض ى املصطلح.  

في حين أرجع الدكتور عبد القادر الفاس ي الفهري مشكلة تعدد املصطلحات إلى جملة من األسباب،  

) الفاس ي الفهري، دت،  ثر إلى الترجمة والتعريب، وهيبعدما أقر صراحة بأن املصطلح اللساني يتجه أك

 :(225صفحة 

 .تعدد املقابالت العربية للمصطلح األجنبي الواحد 

 .اقتراح مقابالت غير واردة وال تؤدي املعنى 

 .اختالف مدلول املصطلح الواحد من مدرسة لسانية إلى أخرى 

 .تداخل القطاعات املعرفية 

 أو مفاهيم متشابهة. تعدد األلفاظ للمفهوم الواحد 

 وفي رأينا املتواضع نرى أن اإلجراءات التي من شأنها حل هذه املشكلة هي:

  البحث في التراث اللغوي العربي الضخم عّما يقابل املفاهيم األجنبية الغربية فإن لم يف التراث بهذا

 الغرض، لجأنا إلى آلية أخرى تناسب العربية واملفهوم.

 وحدة من طرف هيئات خاصة، واملصطلحات التي يفرض استعمالها يجب أن فرض استعمال مصطلحات م

 تكون من اقتراح املجامع اللغوية، وفرض عقوبات على من يتفادى استعمالها.

  إن حدث وتم ترجمة املصطلح األجنبي بأكثر من مقابل عربي، يجب تخصيص قواميس ومعاجم من أجل

 االطالع عليها. إحصائها ووضع مسرد لها حتى يتسنى للباحثين

 موقف علماء اللغة العرب املحدثين من املصطلحات التراثية:-ثالثا
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بعد حدوث ثورة في عالم اللغويات في الجزء الغربي من الكرة األرضية، بريادة دي سوسير مطلع  

ا القرن التاسع عشر، والدعوة إلى ضرورة دراسة اللغة دراسة علمية موضوعية، انبهر الباحثون العرب بم

ساقته اللسانيات العامة آنذاك وراحوا يترجمون ما جاء به الغرب محاولين إسقاطه على الدرس اللغوي 

العربي، وقد سلم من هذا اإلجراء نفر قليل من الباحثين، في هذا املوقف اصطدم الباحثون بمفاهيم جديدة 

دة في وضع مسميات لتلك غير موجودة في درسنا، أو متغافل عنها، هنا لجؤوا إلى استحداث طرق جدي

املفاهيم، في نفس الوقت هناك من الباحثين من راح ينقب عن مصطلحات تراثية توائم الولود اللغوي 

الحديث؛ وعليه انقسم الباحثون العرب إزاء هذا الطرح إلى ثالث فرق ، فريق تبنى مصطلحات جديدة من 

ه عما يناسب من مستحدثات مفهومية غير رافض لدنه متبع أية آلية كانت، وفريق متمسك بالتراث ينقب في

 لالستحداث إن لم يكن في التراث ما يناسب. 

وقبل أن نذكر أعالم كل فريق، حري بنا أن نشير إلى أن هذين الفريقين كانت أعماله اجتهادية  

 فردية، اللهم إلى املجامع اللغوية التي سنعرج على جهودها الحقا.

 ن ملصطلحات جديدة:الفريق األول: املخترعو  -1 .2

كالترجمة   قام هذا االتجاه باستحداث مسميات أو مصطلحات جديدة، متبعين آليات عديدة 

والتعريب ...، إن املشكلة هاهنا ليس في توليد مسميات جديدة وإنما املشكلة في الفوض ى التي تحدثها كثرة 

للسانيات بمفهومها الوافد إلينا ، فمن هذه األخيرة، وقد أصحاب هذا االتجاه مدفوعيين بالرغبة في نشر ا

بين أعالم هذا االتجاه نذكر على سبيل التمثيل ال الحصر الدكتور تمام حسان، والذي نتيجة لترجمته 

لكتاب النص والخطاب واإلجراء نجد أنه قد انتقى واستحدث مسميات جديدة بدل املوجودة في التراث، 

عنده طبعا وهناك من يطلق عليه االنسجام في حين أن له  نذكر على سبيل املثال: مصطلح االلتحام،

، كذلك من الباحثين Coherenceمصطلحا تراثيا وهو الحبك الذي يحمل نفس داللة املصطلح الغربي 

الذين تناسوا التراث أثناء تلقيهم للسانيات الغربية أو محاولتهم تقديمها للقارئ العربية في صورتها العصرية 

بير، حسن بحيري  في ترجمته  لكتاب لسانيات النص، عرض تأسيس ي لكريستن، إن صح هذا التع

أدمدستيك، الذي جعل ملصطلح الحبك مقابال آخر هو التماسك الداللي، يعني فسر كلمة واحدة بتركيب 

 وصفي، عوض تبني مفردة واحدة تفي بالغرض.

 كان فيه حفاظا على خصائص العربية:الفريق الثاني: املتمسكون بالتراث الداعون إلى التعريب إن   -2 .3

وهم نفر من العلماء الذين يرون فيما خلفه األولون تراثا بل كنزا يستحق التباهي واالعتزاز، على  

الذي استغرق زمنا في اكتناه  -رحمه هللا-رأسهم أبو اللسانيات العربية الحديثة الحاج عبد الرحمن صالح

سته لجامع الدرس العربي الكتاب لسيبويه، فقد أوجد هذا األخير أسرار النحو العربي خاصة من خالل درا

 مصطلحات تراثية أدلى بها مقابلة ملفاهيم لسانية غربية.

واملقام هاهنا ال يتسع لرصد املقابالت التراثية التي تمكن من استخراجها وتبناها في نتاجه العلمي،  

 لكننا سنحاول أن نتبين موقفه.
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بأن موقفه وسطي فال هو متشدد  للتراث، وال هو داع إلى التجديد صاحبنا وإن كان يقر  

واالستحداث، إذ يقول:" ...فالذي ندعو إليه هو موقف وسط ال تفريط فيه وال إفراط، فنحن نرى أنه ال 

فائدة من معارضة اللفظة الدخيلة إذا كانت لها هالة من الهيبة والنفوذ فوقها، وذلك مثل كلمة" إلكترون"، 

اقترحوا كلمة " كهروب" في مكان إلكترون ) وهو أيضا معّرب(، فكيف يمكن أن تنافس وقد يحس وقد 

، ) الحاج صالح الناطق بما التصق بهذه الكلمة من املفاهيم العجيبة، وقس على ذلك الكثير من الكلمات..."

لغوية فدائما ما كان ، إال أننا نلتمس انتصاره للتراث  خاصة فيما يخص املصطلحات ال(108، صفحة 2012

 ل.يتبنى مصطلحات األوائ

إّن رأي الدكتور الحاج صالح صريح ال غبار عليه؛ فهو ال يرفض توليد مصطلحات جديدة لكن شرط  

 أن تكون مالئمة للمفهوم أوال تخضع ملعايير اللغة العربية.

لتراثي اختياره التي تبين تفضيله للمصطلح ا (27،26، صفحة 2019) معزوزن،  فمن بين الدالئل

وقد  Bain Linguistiqueملصطلح االنغماس اللغوي بدال من الحمام اللغوي، كترجمة للمصطلح األجنبي 

 استخدم هذا املصطلح العرب القدامى.

كما رجح ثنائية الوضع واالستعمال بدال من ثنائية اللغة والكالم، كما فضل استعمال مصطلح ظواهر 

علما أن جل الباحثين آثروا مصطلح التداولية كمقابل للمصطلح األجنبي التخاطب بدال من التداولية 

Pragmatique ومصطلح ظواهر التخاطب، أو ظواهر االستعمال ليس ببعيد عن استعمال العرب ،

القدامى، فيقول: " ...ثّم اعتّد سيبويه كثيرا بظواهر االستعمال ومنها نظريته في ظواهر التخاطب 

(Pragmatique( صفحة 2012) الحاج صالح ،  ذا يدخل في امليدان الواسع املسمى بعلوم اللسان"وكل ه ،

09،08). 

ونعتقد أننا بهذا قد ذكرنا وإن كان نموذجا واحدا لكنه نموذج يستحق الذكر؛ ذلك أن لهذا األخير 

خيرة جهود جبارة في مجال املصطلحات اللسانية ال يمكن ذكرها هاهنا لكن يكفي أنه صاحب مشروع الذ

 اللغوية.

 رابعا: املصطلحات اللغوية التراثية في الدرس الحديث:

 سنقتصر في هذه املحطة على نماذج من املصطلحات اللغوية الحديثة واملقابل التراثي املناسب لها.

 مصطلح اللسانيات:  -1 .4

يقول الحاج  من أكثر املصطلحات التي القت تعددا في الترجمة على الرغم من وجود مقابل تراثي لها، 

فهي ترجمة للعبارة العربية "علم   Science of Languageصالح في هذا املوضوع: )) أما التسمية الحديثة 

) الحاج صالح ،  ((ScientiaLingueاللسان" التي استعملها الفارابي ونقلت عن طريق الترجمة الالتينية  

 .(274،273، صفحة 2012

عليه  ثالثة وعشرين مصطلحا بدءا من النغويستيك، ووفقه  وقد بلغ عدد املصطلحات التي تدل 

سنيات، واللسانيات وهو آخر 
ّ
اللغة، وعلم اللغة، وعلم اللغة النظري الحديث، األلسنية، األلسنيات، الل

م، وقد اتفق 1966األسماء التي اصطلح عليها أهل العربية، فقد برز هذا املصطلح أول مّرة في الجزائر سنة 
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م، من طرف مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية 1978تصون في الندوة التي أقيمت بتونس عام عليه املخ

م، وبهذا توحد أبناء العربية 1981واالجتماعية، ليتم احتضانه في الندوة التي عقدت بدمشق سنة 

 واجتمعوا أخيرا على مصطلح واحد بعدما اخترعوا له أكثر من عشرين مسمى.

من طرف أحمد مختار عمر الذي ذكر مصطلحا آخرا تمثل في األلسنية فيعود  ليخرق هذا اإلجماع

 .(4،3) السراقبي، د ت، صفحة  مصطلح اللسانيات إلى املشكل من البداية

غوية، ليست داء من أدواء لغتنا الّضادية  
ّ
سانيات للّداللة على الّدراسات الل

ّ
إّن هذه الكثرة من الل

ه
ّ
ابي وإنما هي من أدواء الباحثين الذين تأخذهم العزة وال يتبعون ما يتفق عليه كما يقول األمير مصطفى الش

 .(174، صفحة 2006)مطلوب ،  معظم واضعي املصطلحات

كما أّن هذا التباين في االصطالح وخرق لإلجماع بعد اإلجماع ناتج عن االختالف واالختالف نعمة،  

در االتفاق ألن االصطالح اتفاق، ولو عاد الباحثون لكن إذ تعلق األمر بموضوعات خاصة باملصطلح فيج

إلى التراث ونقبوا عن مصطلح مناسب وعمموا استعماله لكانوا في غنى عما هم عليه اآلن، ذلك أنه وبإلقاء 

نظرة خاطفة في التراث يمكن أن نجد أن أهل السلف قد عرفوا مصطلحين مناسبين لهذا املفهوم، هما: 

 ربية.علوم اللسان، وعلم الع

إن هذا ليبين االختالف الكبير والهوة الواسعة في عالم االصطالح خاّصة في مصطلح هو جامع  

 وعنوان 

للعلم، وهذا ما  أقر به محمود السعران إذ قال:  من أول ما يجابه الباحث العربي في هذا السبيل من 

 .(26، صفحة 1997) السعران،  صعوبات وضع مصطلح هذا العلم بالعربية

وبالعودة إلى املعاجم اللغوية الحديثة يمكن أن نستجلي اختالف الباحثين في االصطالح على تسمية  

واحدة كمقابل للمفهوم الوافد ألينا، فمن بين هذه املصطلحات نذكر ما نقله الدكتور محمد مطلوب بعدما 

 :Lexicologyمصطلح  - 2-4 :(174، صفحة 2006)مطلوب ،  استقرأ بعضا منها

لذي وضع له أكثر من مقابل على حسب الدارسين  طبعا، وضع له الدكتور مبارك مبارك عالم ا   

 .(166، صفحة 1995)مبارك ،  املفردات

) محمد حسن باكال،  ويترجمه نخبة من الدارسين العرب على رأسهم علي القاسمي إلى دراسة املفردات

 .(50، صفحة 1983محي الدين خليل الرّيح، جورج نعمة ، 

يباني إلى  مفرداتية
ّ
 .(67، صفحة 2007)ماري نوال غاري بريور،  ويضع له عبد القادر الش

 :Dialectologieمصطلح     -4-3

 وضع لها  الدكتور عبد الّسالم املسدي لهجيات.

 ووضع لها الدكتور خليل ابراهيم حماش علم اللهجيات.

 ووضع لها الدكتور مبارك مبارك علم اللهجات.

 الدكتور محمد رشاد حمزاوي األلسنية.ووضع لها 

 :Phonetequeمصطلح  -4-4
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 وضع لها الدكتور عبد السالم املسدي لفظ صوتيات.

 في حين وضع لها الدكتور الحمزاوي لفظة علم األصوات.

 ونجدها في معجم  مصطلحات علم اللغة الحديث علم اللغة الحديث الصوتي.

 :Morphologieمصطلح -5 -4

 لقادر الشيباني مورفولجيات) صرفيميات(.يضع له عبد ا

 ويضع له مبارك مبارك علم الصرف.

 وفي معجم املصطلحات األلسنية ُوضع له علم الصرف.

 :Phonologieمصطلح -6 -4

 يضع له الدكتور مبارك مبارك الفونولوجيا أو دراسة النظام الصوتي.

 ابل . في حين يضع له الدكتور عبد القادر الشيباني الصوتيات كمق

 ونجده في معجم املصطلحات األلسنية بمسمى علم الصوت الوظيفي.

 :Phonemeمصطلح   -4-7

 يضع له الدكتور مبارك مبارك فونيم، وحدة صوتية مميزة.

 ويضع له الدكتور عبد القادر الشيباني فونيم، صوتيم.

 ونجده في معجم املصطلحات األلسنية بمسمى  وحدة صوتية، حرف.

 :Comblementمصطلح  -4-8

 وضع له الدكتور عبد السالم املسدي تميم.

 ووضع لها الدكتور الحمزاوي تميم والفضلة.

 ووضع لها الدكتور  حماش لفظة تكملة.

 وفي معجم مصطلحات علم اللغة الحديث املكملة.

 :Plosiveمصطلح  -4-9

 وضع لها املسدي شديد كمقابل.

 جاري.في حين وضع لها الدكتور الحمزاوي صوت انف

 ووضع له الدكتور حماش زمعجم مصطلحات علم اللغة الحديث كذلك صوت انفجاري.

 : Stresse و Accentمصطلح -4-10

 وقع.    Stresseوضع لها الدكتور عبد السالم املسدي نبر، ووضع للمصطلح

 Stresse .ووضع لها الحمزاوي ارتكاز وجعلها مرادفة للمصطلح 

  نبر أو نبر. Stresseأو نبر، في حين وضع للمصطلح  ووضع لها الدكتور حماش شّدة

من خالل عرضنا لهذه املصطلحات اللغوية الحديثة الحظنا أن هناك تباين واختالف في إيجاد  

مصطلحات مقابلة ملا أتى به الدرس اللغوي الحديث، هذا من جهة ومن جهة أخرى نالحظ تغييب تام 

 للمصطلحات التراثية.
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ا في كتب التراث سواء اللغوية منها أو حتى املعاجم العامة الضخمة كلسان العرب، وربما لو تغلغلن 

ومقاييس اللغة مثال لوجدنا ما يغنينا عن هذه التعددات الال متناهية والتي من شأنها أن تجعل الباحث تائها 

 ه.في أي املصطلحات يتبنى، كما قد تحده عن املعنى املقصود أساسا من املؤلف في حّد ذات

وخير ما نختم به ما قال به الدكتور أحمد مطلوب: " إن هذا التشتت ال يخدم العلم وال اللغة العربية 

ألنه يؤدي ...إلى انعدام الرؤية وعدم تحديد معاني املصطلحات واملفاهيم العلمية ... ولعل اللغويين واملعربين 

، )مطلوب فيه الخير للعلم ولغة الضاد بوحدون مناهجهم في وضع املصطلح ليصدروا عن منبع واحد يكون 

 "(181، صفحة 2006

وهذا ما نأمله من الباحثين أن يوحدوا صفوفهم ويجمعوا كلمتهم لتكون واحدة موحدة، وبالتالي نرتقي 

 . بالدرس اللغوي ألن غاية كل الباحثين العرب إنما هي خدمة لغة القرآن

 خاتمة:

ي، والوقوف على أبرز قضاياه الراهنة، تمخضت عن هذه من خالل اإلبحار في عالم املصطلح العرب

 الرحلة جملة من النتائج التي أسفر عنها البحث، يمكن إجمالها في:

يعتبر املصطلح ضرورة حتمية لكل العلوم، فال وجود لعلم دون وجود منظومة مصطلحية يقوم عليها، 

علوم اللسان، باعتبار الوظيفية لذا يجب توخي الحيطة والحذر في صناعة املصطلح خاصة في مجال 

 األساسية للغة هي التواصل.

يعاني املصطلح اللساني في ظل التطور الذي تعيش فيه العلوم من فوض ى كبيرة نتجت عن انتهاج  

اللسانيين العرب ألساليب متعددة ومختلفة في إيجاد مقابالت للمصطلحات األجنبية الوافدة إلينا، وهذه 

الية كبيرة في علوم اللسان، وأخرت وعرقلت بعض البحوث لذا يجب إيجاد حلول الفوض ى سببت بحق إشك

 إجرائية لهذا الخلل.

انقسم اللسانيون العرب حول أساليب بناء املصطلح في علوم اللسان، إلى فريق انتهج أساليب خاصة 

 ناتجة عن اجتهادات فردية، وفريق آثر استخدام املصطلحات التراثية.

لغوي العربي بمصطلحات كثيرة تناسب كثيرا ما وفد إلينا من مفاهيم غربية، لذا يجب يحفل التراث ال

 تفعيل التراث في إيجاد مقابالت لهذه املصطلحات األجنبية.

الحل األمثل للقضاء على مشكلة فوض ى املصطلحات هو العودة إلى التراث والبحث من خالل الكتب  

بالت للمفاهيم الجديدة، فإن لم نجد في التراث ما يفي بالغرض اللغوية وحتى املعاجم من أجل إيجاد مقا

عدنا إلى استحداث أو تبني مصطلح جديد على أن يتناسب وطبيعة العربية ويكون خاضع للمعايير العلمية 

املعتمدة، فليس من املعقول أن نترجم مصطلحا أجنبيا بجملة أو تركيب إضافي أو وصفي ونترك مصطلحات 

 كثر مناسبة للمصطلح األجنبي.أخرى تراثية أ

الحظنا من خالل عرضنا لبعض املصطلحات اللغوية أّن الباحثين قد اختلفوا في ترجمتهم للمصطلحات 

اللغوية األجنبية، وكل واحد فيهم سلك املسلك الذي ارتآه مناسبا، كما وجدنا أن املصطلحات التراثية غائبة 

ال عند النفر القليل، وإن كانت املجامع اللغوية العربية تشجع غيابا شبه كلي في الساحة اللغوية اللهم إ
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عليها، فال ندري إن كان هذا تجاهال للتراث اللغوي، أو أن هؤالء الباحثين قد وجدوا ما يغني عّما هو موجود 

 في التراث العربي.

ث مصطلحات ونرجو في األخير أن تلتف الهيئات املعنية والخاصة وتفعل استثمار التراث في استحدا

أصيلة تنم عن عبقرية األوائل، إذ ليس من اإلنصاف في ش يء أن نتجاهل عنصرا من عناصر هويتنا ونتبنى 

مصطلحات جديدة، خاصة في مجال علوم اللسان ألن التراث اللغوي غني جدا بمصطلحات ومفاهيم 

ث أو نسخر التراث القيم تضاهي وقد تفوق ما أتى به الدرس اللغوي الحديث، وإن لم تف نستجد من الترا

لخدمة الدرس اللغوي الحديث لنكون بهذا قد خدمنا الدرس اللغوي بالدرس اللغوي القديم، وننصف بهذا 

أهل السلف ونشيع أعمالها اعتزازا وافتخارا بما قاموا به، وخدمة للغة القرآن التي لن تعود على الصدارة  

 كون هذا إال باختيار وتبني مسمياتهم وانتهاج منهجهم وحذو حذوهم.إال إذا أكملنا مسيرة العلماء األوائل وال ي

 قائمة املراجع:

 ( ،بحوث مصطلحية، مطبعة املجمع العلمي، بغداد.  2006أحمد مطلوب ) 

 ( ،البيان والتبيين، تح: عبد الّسالم هارون، القاهرة.2006الجاحظ ،) 

 ( ،إشكالية املصطلح اللساني عند عب2019سمير معزوزن ،) ،د الرحمن الحاج صالح وأزمة اإلشكال، مجلة املرتقى

 .1، ع2م

 ( ،التعريفات، بغداد. 1986الشريف الجرجاني ،) 

  ،صفية بن زينة، املصطلح اللساني التراثي في ضوء النظريات الغربية الحديثة، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف 

 ( ،السماع اللغوي عند العرب وم2012عبد الرحمن الحاج صالح ).فهوم الفصاحة 

 ( ،بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر.2012عبد الرحمن الحاج صالح ،) 

 ( ،قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم املصطلح، الّدار العربية للكتاب، تونس، 1984عبد السالم املسدي ،)

 .72ص

 ( ،اللسانيات واللغة ال1993عبد القادر الفاس ي الفهري ،)2، ج3عربية، دار توبقال للنشر، بغداد، ط. 

 ( ،علم املصطلح، لبنان.2008علي القاسمي ،)  

  (، املصطلحات املفاتيح في اللسانيات، تر: عبد القادر الشيباني، نسخ الكتاب في 2007)، ماري نوال غاري بريور

 ، الجزائر.  1شكل مطبوعة، سيدي بلعباس، ط

 ( ،معجم املصطل1995مبارك مبارك ،)1حات األلسنية، عربي، إنجليزي، فرنس ي، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط.  

 ( ،راث في مؤسسة 2005مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي
ّ
(، القاموس املحيط، مكتب تحقيق الت

 .8الرسالة، ط

 ( ،محي الدين خليل الرّيح، جورج نعمة سعد، محمود إسماعيل صينّي، ع1983محمد حسن باكال ،) ،لي القاسمي

 .1عربي بيروت، ط -إنكليزي، وإنكليزي  -معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، عربي

 ( ،علم العربية، مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1997محمود السعران ،)1. 

 ( ،علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات العربية، دمشق.2008ممدوح خسارة ،) 

 2، ج83قبي، فوض ى املصطلح اللساني، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، موليد محمد السرا.
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 مسالك املصطلح النقدي العربي في ضوء لسانيات النص

The trajectories of the Arabic critical term in light of the linguistics of the text 

 نعار محمدد. 

 زائرجامعة ابن خلدون تيارت ا/لج، أستاذ محاضر أ 

 امللخص:

اللغة كما يعرفها ابن جني أصوات ، يعبر بها كل قوم عن أغراضهم "فهي صورة الفكر وآلية لالتصال 

والتواصل وهي مع ذلك سلوك وحضارة، إذ تعكس تماسك املجتمع واتفاقه من خالل تداولها وأثرها في 

ة على حاجات بعينها ، لتتطور حياتهم، لقد تطورت اللغة العربية لتسد حاجات مستعمليها فكانت مقتصر 

وتتشعب منذ نزول الوحي ودخول الناس إلى دين جديد وحياة جديدة وقد انتبه علماء اللغة إلى هذا الدور، 

من ذلك ما ذكره ابن جني في كون أن الكلمة توضع لتدل على ش يء مقصود بعينه يسمى "حقيقة " والحقيقة 

( أي أنها مقصودة بعينها كما 2/242للغة )ابن جني الخصائص " ما أقر في االستعمال على أصل وضعه في ا

 ذكرنا.

 مصطلح ، نقد ، لسانيات ،دال ، مدلول . الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Language, as Ibn Jinni defines it, is the voice through which every people expresses their 

purposes. “It is a form of thought and a mechanism for communication and communication, 

and it is nonetheless behavior and civilization, as it reflects the cohesion and agreement of 

society through its circulation and its impact on their lives. The Arabic language has developed 

to meet the needs of its users, and it was limited to certain needs , to develop and branch out 

since the revelation of revelation and the entry of people to a new religion and a new life, and 

linguists have noticed this role, including what Ibn Jinni mentioned in the fact that the word is 

placed to denote a specific intended thing called “truth” and the truth “what was approved in 

use on the origin of its position In the language (Ibn Jinni al-Khassas 2/242), that is, it is 

intended specifically as we mentioned  

Key words: Keywords: term, criticism, linguistics, signifier, signified. 

 

 مقدمة:

لقد قال البعض بالحقيقة اللغوية أي االستعمال األصلي لها ثم تناقلت الكلمات إلى حقيقة عرفية بحكم 

االستعمال في ميادين كثيرة فانتقل مدلولها األصلي إلى ما شاع من االستعمال داخل تلك الحقول وأصبح ما 

إلى الحقيقة العرفية االستعمالية ، أصبح يعرف بالحقيقة العرفية .إن االنتقال هذا من الحقيقة اللغوية 
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معه للكلمات مدلوالت جديدة داخل هذه الحقول أي العلوم من حيث املساحة ،التي تسمح بتداولها داخل 

هذا العلم ، وفق استعماالتها داخله وكان الجاحظ من الذين دققوا في ذلك ، إشارة منه إلى علم الكالم 

" وهم تخيروا تلك األلفاظ لتلك املعاني وهم اشتقوا لها من كالم ومذهبه خصوصا الذي اعتقده، يقول 

العرب تلك األسماء وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم فصاروا في ذلك سلفا لكل 

 (139ص/1البيان والتبيين  خلف وقدوة لكل تابع " )الجاحظ

ا كانت عليه في العصور األولى وقد كان من فضل ذلك لقد تطورت اللغة العربية إذا، لتكون لغة علم وهذا م

تلك الهبة  و الدفعة العلمية داخل هذه اللغة و تكون مقصودة في نفسها لدى األمة و مقصد تفاعل مع 

لغات العالم ونقصد هنا القضية اللغوية فيما نقلته ونقل عنها وبروز املعضالت املطروحة على ساحة 

ة والثقة التي عرفت بها فكان ذلك مدعاة إلى أن تكون املواقف سديدة املصطلح خصوصا من باب السع

وموفقة دون عناء أو نقص علمي حضاري اتجاه املعارف التي بادرت بها هذه الحضارة أو تناقلتها من 

 حضارات أخرى ومن ذلك ما نحن بصدده في ساحة املصطلح النقدي .

 لسانيات النص : املصطلح النقدي ضمن االرهاصات العربية لأوال: 

من بين خصوصيات اللغة العربية هو االتساع وهذا ما أهلها لتكون لغة فاعلة ومتفاعلة وتكون ربما األقرب 

على اللسان دون سواها من األلسنة األخرى في االستعمال،  نعني هنا من أبنائها عندما كان يفد من 

نا اعتزاز األمة بلغتها ، يبدو أن هذا النفس الحضارات األخرى ما يبدو مستحدثا على الساحة وهذا يعطي

اليزال وإن كان محدودا ويساء فهمه اليوم في كثير من األحيان في طبيعة بعض بحوث حفريات اللغة وتراثها 

فيما يقابل املستجد ومن ذلك قضية املصطلح النقدي وقد حاولنا أن نقف عند هذا الجهد من بوابة 

ما مشتركا لدى مجموعة من النقاد رغم تباعدهم الزمني ، إال أن هذا لسانيات النص، لقد كان هذا "ه

اإللحاح ظل لصيقا بالنظر أكثر من بلورة أسس عليها ، يقوم التالحم والتماسك فلم تظهر إال في إنتاج حازم 

النقدي ـ في حدود علمنا ـ وربما وقفت وراء هذا االهتمام إفادة حازم من أعمال فالسفة أمثال الكندي 

 ( 151 150ص  2006 2والفارابي وابن سينا وابن رشد " )خطابي ط

ومن ذلك ما وقف عنده البعض في مصطلح التماسك أي تماسك النص فيرى البعض أن أراء كثيرة يمكن 

أن تؤسس  لنا مدونة مصطلحية تفي بإدراكنا لخصوصية هذا املصطلح عربيا وهو التماسك ويستدل هؤالء 

ار منها قول ابن طباطبا " إن الشعر فصوال كفصول الرسائل فيحتاج الشاعر إلى أن على شواهد تراثية نخت

يصل كالمه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة فيتخلص من الغزل إلى املديح ومن املديح إلى الشكوى 

...بألطف تخلص وأحسن حكاية "ويقول " يقول وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما يتسق به أوله 

ع أخره على ما ينسقه قائله ..يجب أن تكون القصيدة ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها نسجا وحسنا م

وفصاحة وجزالة ألفاظ ...حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغا ...تقتض ي كل كلمة ما بعدها ويكون ما 

 (145بعدها متعلقا بها مفتقرا إليها " )املرجع نفسه ص

القصيدة مثل خلق اإلنسان في اتصال بعض أجزائه ببعض فمتى انفصل واحد عن األخر وقول الحاتمي "إن 

 (148أو باينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تخون محاسنه وتعفي معالم جماله " )املرجع نفسه ص
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استند فنرى كيف تمكن هؤالء من إدراك هذه املسألة وإعطائها حقها والعناية بها بل نجد من الغربيين من 

عليها على غرار ما ذكره الحاتمي في مفهوم التماسك عند روالن بارت فهو نفسه يقول انه استفاد من أرائه 

يقول محمد الخطابي "يوحي ظاهر هذا التشبيه بادراك كلي للنص، بحيث ال يستمد الجزء محاسنه إال من 

واحد تعطلت وظيفة الكل لكن ليس  هذا الكل ،إنه كل متناسق األجزاء لكل جزء وظيفته ومتى تعطل منها

هذا املقصود لدى الحاتمي أي انه ال ينظر إلى األجزاء من زاوية اشتغالها لتبني كال واحدا وإنما من حيث 

مساهمتها في إعطاء الكل صورة متناسقة متناسبة ال يلحظ فيها تشوه ، ناتجا ما سمعناه من غيره هو الشيخ 

غزير العلم في الشريعة واألدب وكان يقول على الكرس ي إذا قرئ عليه اآلية  اإلمام أبو بكر النيسابوري وكان

:لم جعلت هذه اآلية إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة الزى جنب هذه السورة ؟ وكان يزري 

 (166على علماء بغداد لعدم علمهم باملناسبة " ) املرجع نفسه ص

ي من تفسيره للقرآن ووحدته في كتلة واحدة وبيان األجزاء املترابطة وينقل محمد الخطابي عن الفخر الراز 

واملحكمة فيه ما يستدل على أصالة هذا البحث ، يقول  "اعلم أنه من عادته سبحانه وتعالى في هذا الكتاب 

الكريم أن يخلط هذه األنواع الثالثة بعضها بالبعض أعني علم التوحيد وعلم األحكام وعلم القصص 

ود من ذكر القصص إما تقرير دالئل التوحيد وإما املبالغة في إلزام األحكام والتكاليف وهذا الطريق واملقص

هو الطريق األحسن ال إبقاء اإلنسان في النوع الواحد ألنه يوجب املالل فأما إذا انتقل من نوع من العلوم إلى 

 (1680نوع أخر فكأنه يشرح به الصدر ويفرح به القلب ") املرجع نفسه ص

وينقلنا الخطابي في أصالة هذا البحث اقوال كثيرة للطاهر بن عاشور في مواضع كثيرة من تفسيره يبدي فيها 

اهتماما بهذا البحث ومنها هذا التضمين ،يقول الطاهر ابن عاشور " االنتقال من غرض إلى غرض في القران 

تب بالتبويب وتفريع املسائل بعضها عن بعض الكريم ال تلزم له قوة ارتباط ألن القرآن ليس كتاب تدريس ير 

ولكنه كتاب تذكير ومعضلة وتعليمها فقد يجمع فيه الش يء للش يء من غير لزوم ارتباط وتفرع مناسبة وربما 

كفى في ذلك نزول الغرض الثاني عقب الغرض األول أو تكون اآلية مأمورا بإلحاقها بموضع معين من إحدى 

وعشرين وثالثمائة وهي مروية  من مناسبة في املعاني أو في انسجام نظم الكالم" سور القرآن ...وال يخلو ذلك

عن أبي الحسن الشهراباني قال "اول من اظهر ببغداد علم املناسبة ولم نكن عن االنفصال وأما أن تباين 

 ديح...(امل ،راز ضرورة تناسب األطراف )النسيببين األطراف وبناء عليه يمكن القول أن هدف التشبيه هو إب

 (149املرجع نفسه ص)

وفي برهان الزركش ي ما يفيد هذا البحث من خالل " مقتطفات تدل على قدم االهتمام بهذا العلم )علم 

املناسبة( وأقدم إشارة وردت منسوبة إلى اإلمام أبي عبد هللا بن محمد زياد النيسابوري الشافعي املتوفى سنة 

 (144قبله " ) املرجع نفسه ص  انفصال للمعنى الثاني عما بالأربع 

 ما هو املصطلح ؟

املصطلح من املادة اللغوية ص. ل .ح ومدلوالتها املعجمية أتت بمعاني اإلصالح وتدل كلمة االصطالح االتفاق 

فهي بين إصالح واتفاق وهذا ما جاء في معجم تاج العروس للمرتض ى الزبيدي وللمصطلح شروط ينبغي من 

 تحققها :
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 ى أن يكون املصطلح له داللة على معنى مقصود بعينه ـ اتفاق عل1

 ـ أن تكون عالقة بين املعنى اللغوي واملعنى الجديد أي االصطالحي الذي يراد أن تحتويه الكلمة 2

أن يكون للمعنى العلمي الواحد لفظ اصطالحي واحد ألن في التعدد سواء في املعاني أو داللة اللفظ الواحد 3ـ 

 االضطراب.من شأنه أن يوقع على مفاهيم عدة 

هنري بيجون وفيليب توارون معنى املصطلحات كان التمييز بين  والكلمة يرى والبعض يفرق بين املصطلح 

املصطلح والكلمة مقاما داللة الكلمة إلى حد كبير على املحيط اللغوي في حين أن داللة املصطلح تكون 

 (24ص  2009بيروت  1" )بيجون وفيليب طمرتبطة قبل كل ش يء باملحيط التداولي التواصلي 

 من علماءوقد جاء البعض ليفرق بين التصور واملصطلح " البد أوال من أن نشير بهذا الشأن إلى أن عددا 

املصطلحات النظريين وعلى رأسهم جنتييوم في ما يأتي يميزون بين التصور واملفهوم في حين أن املنظمة 

خرا عن مصطلح مفهوم لتقيم مقامه املصطلح تصور أن كل نقاش حول الدولية للمعيرة ايزو قد تخلت مؤ 

 (25طبيعة التصور يكون مثقال باالستعماالت املتعددة التي عرفتها الكلمة املعنية (ايكو(") املرجع نفسه ص

وقد اعتبر البعض العلم املصطلحات كانت هذه القسمة ومازالت بينه و التصور كالسيكية تقليدية "في هذا 

طار الجديد يصبح عمل علم املصطلحات ذا طابع وصفي في حين درج التقليد على تقديمه باعتباره معياريا اإل 

بشكل أساس ي ..كمتسمية املفاهيم أو األشياء فال عن انه يمس ي أخيرا ذا طابع لغوي بينما كان يعتبر تصوريا 

 (37بشكل أساس ي)  املرجع نفسه ص 

 عارضة فرنسوا غودان هل للمصطلحات خصائص 

وهناك منظورات كثيرة عن هذا االعتقاد في هذه القسمة منها ما يراه فرنسوا غودان هل للمصطلحات 

خصائص عارضة " أن من اقترح مفهومي الخصائص الذاتية والخصائص العارضة كانا بيار كاديو وفرنسوا 

ثأر هذان املفهومان اهتمامنا في نيمو وذلك لتفسير التبدالت املرجعية في التراكيب التعبيري االسمية ولقد ا

نطاق أنهما يقدمان وجهة نظر تسمح بالتوفيق بين الدراسة التي تتناول الكالم الفردي أي عملية إنتاج املعنى 

 ووجهة نظر أكثر نظامية ترتكز على تجريد ثقافي لكي ال بتجريد نقول توافقي إال وهي اللغة .

"من اجل مقاربة وظيفية لعلم  ساجيه أنهصطلح يرى جوتن ومن هذه التصنيفات التي خصت التصور وامل 

املصطلحات الن املصطلحات هي عبارة عن رموز لغوية وبطابع معرفي باعتبار أن املصطلحات تحيل على 

تصورات أو على عناصر من عناصر املعرفة أو التجربة سنحتاج أيضا إلى التمييز بين التصورات الفردية 

صورات النوعية التي تحيلنا على التوالي الى مراجع فردية وعامة ونوعية بواسطة والتصورات العامة والت

 (82رموز لغوية")  املرجع نفسه ص 

ومنهم من أعطاها أبعاد أخرى تعلق بالشعور الفردي والجمعي للغة واالنتماء الذي يلعب دورا أساسيا في 

دراسة الشعور اللغوي وامليتالغوي لدى  عودان" ..بأنه من املهم أن نعكف على التصورات، يوضحتوحيد 

املتكلمين وال سيما حين يكون من السهل نسبيا تصنيف هؤالء عندما تتعلق املسالة بلغات االختصاص في 

 (27مجموعة متجانسة") املرجع نفسه ص 

 ماريا تيريزا كابريه حول تمثيل التصورات تمثيال ذهنيا أسس ملسمى النمذجة 
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ماريا تيريزا مع مراعة التطور اللغوي ما ينبغي أن يكون "يعنى علم املصطلحات  وعلى هذا األساس تذهب

كعنصر أساس ي من عناصره بالتدخل الواعي في تطوير الواعي في تطوير اللغات وهو مبدأ يطلق عليه فوستر 

ي بفضل اسم التكوين الواعي للغة ...وهكذا يعنى علم املصطلحات بإنشاء "ما ينبغي أن يكون " ويعمل بوع

التدخل في الوقائع الطبيعية بهدف تغيير مجراها أما األلسنية فتتواى بالعكس اهتماما بما هو كائن إذ أنها 

تصف الظواهر التي تقع وتعمد أحيانا إلى تفسير علة وجودها وبناء عليه يتسم علم املصطلحات بطابعه 

 (46املرجع نفسه ص  لوجيهي إراديا في حين تتصف األلسنية بطابعها الوصفي حكما" )

هذه بعض من مشموالت التوظيف املصطلح على العموم فيمكن أن نحصرها في هذه األبعاد: بعدد لغوي 

 وبعد اصطالحي استعمالي وبعد علمي يعكس التحكم والتقييد بفضل الحدود التي يحددها للمفاهيم .

 أهمية املصطلح :

شك أن املصطلحات هي البوابة التي يلج من خاللها يقول أحد الكتاب كي تتحدث معي حدد مصطلحاتك ،ال 

الباحث لضبط املفاهيم داخل التخصص الذي ينتمي إليه فالوضوح والدقة هي املعين األساس في قيام أي 

بحث ووسم اللغة املستعملة بأنها علمية فاللغة مهما كانت هي مهيأة كي تتولد منا املصطلحات وليس العيب 

ن الخلل في عدم إيجاد املصطلحات التي هي بلسانها ألن العيب في أهلها وفي عدم التمكن أو القصور فيها إذا كا

من تثويرها وهذا ما ينعكس اليوم من تقصير أبنائها في حقها حتى يكون تفسيرنا علمي هو اإلرادة الجماعية 

راز الجهود من يفصل في هذه املسألة عندما تكون اللغة بوصفها قضية مصيرية تعمل على تزكية وإب

 املوجودة والجهود املناسبة لجعل الركب الحضاري بنفس االنتماء.

لقد استطاعت العربية أن تواكب هذه الصعوبات وكان الثراء بفضلها في امليادين املعرفية والحياتية  

 املتنوعة وقد استعانت بفعاليات عديدة :

عهودة فتوضع هذه الكلمات من اللغة على كالوضع وهو وضع املصطلحات تدعو إليها حاجة ماسة لم تكن م

وهو ما يبرز فعالية اللغة وهو أن تنزع كلمة من كلمة أخرى بشرط ا يكون هناك  وأبنيتها واالشتقاقأوزانها 

تناسب بينهما في اللفظ واملعنى فمن السمع يشتق :سمع ،سامع ، مسموع .. واالشتقاق الكبير فهو تناسب 

ب للحروف واالشتقاق األكبر أين يكون اتفاق بين اللفظ واملعنى واملخرج بين اللفظ واملعنى دون ترتي

واختالف في بعض األحرف  وقد أتحف هذا االستعمال وتنويعاته اللغة العربية وما زال كذلك واملجاز نقل 

ية املعنى األصلي إلى معنى أخر ويكون بينهما قرينة وهو أيضا أنسب لتنتقل كثير من املصطلحات إلى العرب

بلغات أخرى وهو انسب لتيسير هذا االنتقال والنحت وهو انتزاع كلمة من كلمتين على أن يكون تناسب في 

وينظر اللغة العربية لغير  1987 1اللفظ واملعنى وهو ما نجد له أثرا في املصطلحات العلمية") مطلوب ط

 (2001. وينظر اوكان 150الى  136من ص 2004املختصين منشورات جامعة حلب  

فتجد لذلك نفسا عربيا وذوقا أبدع من تعريب هذه املصطلحات باللغة األجنبية الترجمة بين الحرفية أي 

ترجمة الكلمة األجنبية بمعناها اللغوي فتصاغ الكلمة العربية على النمط األجنبي والترجمة املعنوية ترجمة 

اد اللفظ العربي البديل أو املقابل للكلمة الكلمات بمعناها االستعمالي االصطالحي فيكون عمل الترجمة إيج

األجنبية أو العمل على توليد كلمات مناسبة تتوافق معها وهذا عمل التوليد الذي هو أي ابتكار كلمة جديدة 
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لم تستعمل قديما وال حديثا والغرض هو التسمية للمدلوالت الجديدة أما التعريب أي االقتراض من للغات 

شريطة أن تخضع الكلمة ملقاييس العربية وأبنيتها وحروفه إال أي أن تكون الروح  األخرى مصطلحات بعينها

العربية فيه وقد استأنست به اللغة العربية قديما وهي كذلك اليوم وهو يخص املصطلحات العلمية 

 الدقيقة .

 قضية السوابق واللواحق :

الل على حقل أو مفهوم علمي  في قضية الترجمة بات االهتمام منصبا بالسوابق واللواحق لالستد

"فاملصطلحات األوربية سواء أكانت فرنسية أم انجليزية معظمها يتكون من كلمة أساسية تسمى الجذر الذي 

يحمل املعنى األساس ي للمصطلح وتلحق به لواحق تضيف للمصطلح مدلوال إضافيا فإذا جاءت في بداية 

(وفي هذا الصدد كان 40ص 1998 71حق " )خسارة ع الكلمة سميت سوابق وإذا جاءت في آخرها سميت لوا

للنقاد العرب مواقف متباينة حول األخذ بها واالستئناس بها في ضمن املصطلح عموما وترجمته ومن النقاد  

 فاإلنجليزيةجابر محمد يقول  "إن دخول كلمات من لغة إلى الحدوث إال بين اللغات ذات األصل  الواحد 

من اللواصق من اللغتين الالتينية واليونانية الن هذه اللغات تنتمي جميعا إلى عائلة  مثال قبلت أعداد كبيرة

لغوية واحدة أما العربية فتنتمي إلى عائلة لغوية مختلفة ولذا فان قبولها لهذه الوحدات اللغوية محدود 

 (23ص  2009 1جدا وهو قبول يصاحبه دائما شعور بالقلق ")جابر ط

ا السياق بأن تكون الالصقة لها عنى من خالل كلمة تجمعها قرينة معنوية "وذلك أن وهناك من حاول في هذ

نبحث عن كلمة تؤدي معنى الالصقة نجمعها إلى معنى الكلمة األصل فتكون الترجمة تركيبا إضافيا أو وصفيا 

 (46يؤدي املعنى املقصود " )خسارة املرجع نفسه ص

 ومن ذلك نقف عند بعضها :

لعربية بالقاهرة قرر ترجمة الصدر اليوناني الدال على النفي ويكتب أمام الالحرف الصوتية "مجمع اللغة ا

 (49بكلمة ال النافية املركبة مع الكلمة العربية املطلوبة " ) املرجع نفسه ص 

 كما ترجمت الالصقة بنزع خفض إزالة ثل "ترجمت بنزع التشفير 

 :ترجمت ما فوق الكود  وترجمت السابقة ما فوق عند السعيد علوش مثل

ترجمت بما فوق اللغة ومن ذلك ترجمة عبد العزيز حمودة في املرايا املحدبة مصطلح البينصة وقد انكر 

عليه الباحث محمد عصفور هذا "ألن ما قابله عن البي تلوي عنق العربية بما ال يتناسب معها . ومن خالل 

 صطلح النقدي. ذلك سنحاول أن نربط بينها وقضايا أخرى بمووع امل

 ترجمة املصطلحات النقدية من منظور لسانيات النص :

حاول البعض استغالل صيغ التصغير والنسب واملصدر الرباعي والصناعي وغيرها لترجمة اللواصق ما 

اقترحه عبد املالك مرتاض بأن تترجم الكلمات املنتهية بالالحقة باملقابل يات ط نقترح أن يطلق املصطلح 

بيات على كل املفاهيم الغربية التي تنتهي ب مثل اللسانيات مقابل والشعريات مقابل والجماليات املنتهي 

 (71ص  2007)عبداملالك مرتاض  مقابل والسيميائيات مقابل وهلم جرا "
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مصطلح البنيوية رفضه عبد املالك مرتاض "ألن األصل هذا املصطلح مشتق على القياس ألنك تريد مجرى 

هو مذهب أبي عمر بن العالء كما يمكن ان يقال :بنوي وهو في رأينا اخف نطقا وأكثر اقتصادا ما ال يعتل و 

لغويا وهو مذهب يونس بن حبيب ويمكن العودة الى سيبويه في باب اإلضافة فإما أن يكون البنية فيقال 

بنوي وهذا اإلطالق  بنيي وهو الذي اختاره جميل صليبا في املعجم الفلسفي وأما أن يكون على القلب فيقال

باإلضافة إلى سالمته من الخطأ هو األخف بالضرورة نطقه على اللسان واألجمل حقا وقعه في اإلذن نفسه 

 (191ص  2005في نظرية النقد") مرتاض 

كماترجم توفيق بكار الشعرية  باالنشائية وكذلك عبد السالم املسدي وقد اخذ بين استعماالت : شعرية 

شعرنة وهو ما استعمله الغذامي رافضا استخدام االنشائية ألنها تحمل طابع مدرس ي شعريات شاعرية و 

 (ويرى أن مالمحها موجودة في التراث أين استعملها القرطجاني . 20ص  1998 4جاف " )الغذامي  ط

اني في حين يرى عبد املالك مرتاض يقترح الشعريات تمييزا بين : مفهومين مختلفين في الفكر النقدي اإلنس

بين الشعرية التي تعني ما في النسج الشعري من جمال يجعله شعرا رفيعا والشعريات التي تعني عدة معان 

منها العلم الذي يبحث في نظرية الشعر .." عاذيرى أن ذلك يجعل من الشعرية تقتصر على وصف النهوض 

الذي تصب فيه الدراسة بالوصف بتحديد خاصية املوصوف وطبيعته وتكون الشعريات املقترح النظري 

 (40ص  2006بوحوش "  )الجمالية العامة للكتابة وق وافقه في ذلك"

إنها كلها تعنى بالدرس العلمي لألسلوب األدبي وقد اقترح  األسلوبية السدمصطلح األسلوبيات علم األسلوب 

معة هذه الصيغة املسدي األسلوبية في حين اختار صالح فضل علم األسلوب واالسلبة استخدم خلدون الش

الصيغة األسلوبية املسبقة الصنع وبالتالي مصادرة املسبقة الصنع وبالتالي  أنها: سيطرةيرى توفيق الزيدي 

 .وبالتاي مصادرة الحري لفنية ولتعبيرية للكاتب كما قام السعيد بوطاجين بمقابلة مصطلح... باالسلبة " 

 (33ص 1984وينظر الزيدي  12ص  1ج 2010السد األسلوبية )

التناص يقول عبد املالك مرتاض" وقد استلهمنا نحن إيجاد مصطلحات جديدة ملفاهيم غربية حداثية حين 

لم نجد أحدا من النقاد العرب جاء بذلك في حدود علمنا على األقل وذلك مثل مصطلح النصنصة الذي 

 (366 365انشأناه مقابال لقولهم ..واملماثل الذي نقترح") مرتاض ص 

آمنة بلعلى " ما وراء النصية ترجمة مضللة فتركيبها من الظرف وراء ال يؤدي إلى توليد صيغ مرتبطة  وتقول 

أمنة بلعلى  بالظاهرة ...والتي هي عالقة تعيق بين نص أخر يتحدث عنه دون ضرورة إيراده واستحضاره ")

 (117ص  2002

ة جامعة بين النص ب نص الحق.. بنص وتقترح الباحثة مصطلح تنصاص كبديل ...لجيرار جينيت "كل عالق

سابق .. يرتبط به بطريقة مخالفة لطريقة التعليق بحيث إن النص ب ال يتحدث عن النص ا وإنما يتيح 

 (194املرجع نفسه ص  عليه بواسطة عملية تحويل ...دون أن يذكره أو يصرح به بالضرورة ")

ة الشمولية فالقارئ العادي يراها من الخلط أما محمد يوسف "ترجمة مصطلح ...بالنصية لشملة والنصي

والخطل لكن املتخصص في علم لصرف يدرك أن اسم الفاعل الشامل مرتبط باملوصوف الذي هو النص 
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في حين تصنيف الشمولية معاني أخرى للنص وهذا هو الفرق بين اسم الفاعل واملصدر الصناعي الذي 

 (40ص  49ع  199يصعب إدراكه " )محمد يوسف 

ا محمد مفتاح فيرى أنه " ...من الفعل نص أو نصص يقول عبد السالم املسدي "اهتدى النقاد بدون عناء أم

إلى إحدى صيغ الفعل املزيد مما يدل داللة قاطعة على معنى التداخل واالشتراك وهي صيغة تفاعل وإذا 

املقطعي ما يجعل الناظر يخال بمصطلح التناص يقوم بديال حاسما فيه من االكتناز الداللي وله من التواؤم 

 (119ص  2002ثامر   )انه األصل وأن اللفظ األجنبي املركب تركيبا ثنائيا فرع عليه " 

ويقول محمد مفتاح في كتابه تحليل الخطاب الشعري استراتجيات التناص  "تاق الدخول في عالقة نصوص 

 121مع نص حدث بكيفيات مختلفة " ص 

ل أنه " التكاتب على وزن التفاعل بتأثر كاتب بكاتب آخر ويشير مرتاض إلى هذا أما عبد املالك مرتاض يقو 

 املصطلح ليكون مختصا باألدب دون سواه لقد غل، البينصوصية 

 (262مرتاض  ص )كما يذكر عبد املالك مرتاض ":

ن يعكس وذلك بدال عن النصية الشاملة والتعالق النص ي والننصية الضامة ألنه أوسع وليس بالضرورة أ

تعاقال وإنما يمكن أن ينتهي باختالف ملقابلة ..وكذلك بيصئتي علق محمد فهمي حجازي " على الرغم من 

طرافة الفكرة فهي غريبة على النمط اللغوي الربي في تكوين املصطلحات ولم يكتب لها القبول عند 

 املتخصصين في علوم اللغة "

 جمت حصة البادي :...بين النصية عبد العزيز حمودة بينصية وتر 

 ...بالتوازي النص ي أي ما يحيط

 ... النصية الواصفة صلة النص بنصوص أرى دون أن تكون هناك إشارة 

 (132ص  1985..."التناص في الشعر العربي الحديث)حجازي : 

كما اقترح مصطلح التضمين جابر عصفور "ان كل نص يتضمن وفرة من النصوص مغايرة يتمثلها ويحولها 

 واقترح السعيد بوطاجين مصطلح املقابسة  ما يتحول ويتحدد بها على مستويات متعددة "بقدر 

في مصطلح الخطاب مقابال أخر وهو الخطببة ليقابل بها ... وهو"عبارة عن جملة من اإلجراءات املتعلقة 

ناة مخاضه بوضع الخطاب موضع االنجاز أو في حالة انجاز ..فكان النصنصة تعني مرحلة انجاز النص ومعا

 (292ص  1993ا كريزيويل  على حين أن الخطاب هو النص الكامل ملتكامل املنجز )

أما النسيج فيكون مقابال من "نسجت الناقة في سيرها أي أسرعت ..ونسج الشعر نظمه كم ترجمه محمد 

ثابت ولكنه عناني "ال يعني النسيج بمعنى ما ينسجه الناسج على نوله أي القماش ..وهو مصطلح انجليزي 

  2003يعني امللمس الخارجي للعمل األدبي أي التأثير املباشر للغة باعتبارها الخيوط التي نسج منها ") عناني 

 (39ص 

التشاكل ... تتمة لنواة معنوية سلبيا أو ايجابيا بإركام قسري أو اختياري لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية 

 ( 25: ص 1992لة )مفتاح ومعنوية وتداولية ضمانا النسجام الرسا
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 خاتمة:

 على سبيل االستخالص:

الغرض من هذه املقاربة أن نتأكد أوال من طبيعة األسئلة املقدمة لدى املتحمسين لهذا النوع من املقاربات 

وغيرها خصوصا مع النص القرآني حول ما إذا كانت فعال ـ بحكم مرجعياتها ـ سندا للوصول إلى حقائق 

ل ايالئنا اهتماما بعناصر منها وهي نظرية أفعال الكالم ـ إذ تعتبر مهد التداولية ـ  رأينا أنها األشياء فمن خال

فعال تعكس إلى العموم ما جاء مبثوثا في كافة التفاسير بمختلف مشاربها واللغوية والبيانية خصوصا بل قد 

صورا لكن من باب املوضوعية نجد بساطة هذه املقاربة في وصف علمي دقيق للنص القرآني حتى ال نقول ق

أردنا أن نقف عندا املقولة التي تقول أن ما دام القرآن معجزا فكل مقاربة مهما كان طبيعتها مؤهلة إلثبات 

هذا اإلعجاز أو نفيه دون أن يكون تحفظا إزاءها وهذا مبتغانا فوجدنا املقاربة التي استعنا بها ـ في حدود 

أكيد ذلك يبقى أثرها تعليمي منهجي من باب تثوير هذا النص من خالل آليات علمنا وفهمنا لها ـ تنساق إلى ت

ومنافذ أخرى استداللية على ما يمكن أن يثبت ويدعم هذا املسار لدى الباحث واملستكشف من أبناء امللة 

لها  ومن غيرها األمر األخر يثبت مكانة اللغة العربية وغناها فألنها استوعبت الكالم الرباني فهذا شرف

واختيارها كان في املستوى الذي تثبته طبيعتها الخاصة والبحوث التي تناولتها من نوافذ وجهات أخرى  تثبت 

 هي بدورها ذلك .

 هوامش البحث :

 (2/242ابن جني الخصائص 

 (139ص/1البيان والتبيين   الجاحظ

 ( 151 150ص  2006 2محمد خطابي لسانيات النص املركز الثقافي العربي ط

 148ملرجع نفسه صا

 (148املرجع نفسه ص

 (166املرجع نفسه ص

 (1680املرجع نفسه ص

 149) املرجع نفسه ص 

 144) املرجع نفسه ص 

ص  2009بيروت  1هنري بيجون وفيليب توران املعنى في علم املصطلحات تر ريتا خاطر مركز دراسات الوحدة العربية ط

24) 

 (25ايكو)  املرجع نفسه ص 

 (37سه ص )  املرجع نف

 82املرجع نفسه ص 

 (27املرجع نفسه ص 

 46املرجع نفسه ص 

وينظر اللغة العربية لغير املختصين منشورات جامعة حلب   1987 1احمد مطلوب بحوث لغوية دار الفكر عمان ط

 (2001. وينظر عمر اوكان اللغة والخطاب افريقيا الشرق الدار البيضاء 150الى  136من ص 2004
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 71خسارة االشتقاق النحتي واثره في وضع املصطلحات مجلة التراث العربي اتحاد كتاب العرب دمشق ع ممدوح محمد 

 40ص 1998

 23ص  20009 1جابر محمد دراسات في الترجمة ونقدها املؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت لبنان ط

 (46ممدوح محمد خسارة االشتقاق النحتي واثره في وضع املصطلحات ص

 49رجع نفسه ص امل

 (75نقال  71ص  2007عبداملالك مرتاض نظرية النص األدبي دار هومة 

 (191ص  2005اعبد ملالك مرتاض نظرية النقد دار هومة 

 ( 20ص  1998 4عبد هللا الغذامي الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية الهيئة املصرية للكتاب ط

 (80نقال ص  40ص  2006ا على الخطاب الشعري دار العلوم للنشر عنابة رابح بوحوش " اللسانيات وتطبيقاته

 (33وينظر توفيق الزيدي اثر اللسانيات في النقد الحديث ص 12ص  1نور الدين السد األسلوبية وتحليل الخطاب ج

 (366 365عبد ملالك مرتاض مائة قضية وقضية ص 

 (117غة العربية ص أمنة بلعلى إشكالية ترجمة السوابق واللواحق في الل

 (194املرجع نفسه ص 

محمد يوسف حسن في تمكين العربية من األداء العلمي وصياغة املصطلحات الحديثة وسبل إشاعتها مجلة اللسان العربي 

 (40ص  49ع  199الرباط املغرب 

 119فاضل ثامر املصطلح النقدي ص 

 121محمد مفتاح تحليل الخطاب الشعري استراتجية التناص ص 

 (262عبد املالك مرتاض تحليل الخطاب السردي ص

 (132محمد فهمي حجازي : قضية املصطلح اللغوي الحديث ص 

 (292ايديث كريزيويل عصر البنيوية ترجمة جابر عصفور ص  

 39محمد عناني املصطلحات األدبية الحديثة ص 

 ( 25محمد مفتاح تحليل الخطاب الشعري استراتجية التناص ص (

 ملراجع:املصادر وا

  139ص  1الجاحظ البيان والتبيين تحقيق عبد السالم هارون دار الجيل بيرون ج

 ( املصطلحات األدبية الحديثة،  الشركة املصرية العاملية للنشر لونجمان دار نوبار للطباعة مصر  2003محمد عناني)

  3الثقافي العربي ط ( تحليل الخطاب الشعري استراتجية التناص املغرب  املركز1992محمد مفتاح )

 مرتاض عبد املالك تحليل الخطاب السردي سلسلة املعرفة ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر  

 نوفمبر  57( : قضية املصطلح اللغوي الحديث مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة ج1985محمد فهمي حجازي)
 الكويت  1سعاد الصباح ط (عصر البنيوية ترجمة جابر عصفور دار1993اديث كريزيويل ) 1

 البحرين 3( املصطلح النقدي بوصفه تعبيرا مجلة ثقافات ع2002فاضل ثامر)

 (" اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري دار العلوم للنشر عنابة 2006رابح بوحوش )
 دار هومة  1(األسلوبية وتحليل الخطاب ج2010نور الدين السد ) 1

 اللسانيات في النقد الحديث الدار العربية للكتاب مطبعة الشركة التونسية (اثر 1984توفيق الزيدي )

 ( مائة قضية وقضية دار هومة الجزائر 2012عبد ملالك مرتاض )
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(إشكالية ترجمة السوابق واللواحق في اللغة العربية مجلة التعريب املركز العربي للترجمة والتاليف 2002أمنة بلعلى ) 1

  والنشر دمشق ديسمبر

 عبد املالك مرتاض قضايا الشعريات منشورات كلية اآلداب جامعة قسنطينة 

  1( بحوث لغوية دار الفكر عمان ط1987احمد مطلوب)

 ( منشورات جامعة حلب  .2004اللغة العربية لغير املختصين)

 اللغة والخطاب افريقيا الشرق الدار البيضاء  (2001عمر اوكان )
في وضع املصطلحات مجلة التراث العربي اتحاد كتاب العرب دمشق  وأثرهاالشتقاق النحتي ( 1998ممدوح محمد خسارة) 1

  71ع 

  1ط، ( دراسات في الترجمة ونقدها املؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت لبنان2009جابر محمد عصفور )

 2ط لسانيات النص املركز الثقافي العربي (2006محمد خطابي )
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عددية الفكرية والعملية الّسردية.مصطلح البطل بي
ّ
 ن تجاذبات الت

The term hero between the tenchions of intellectual pluralism and the narrative  

process 

 بومخيط أحمد عبد الرزاق

Boumekhiet ahmed  abderrezak Name 

بر النقد والدراسات األدبية جامعة الجياللي ليابس،سيدي بلعباس،مخ، طالب دكتوراه السنة الرابعة

 ، سيدي بلعباس/ الجزائر.واللسانية 

University djilali liabes, sidi belabbes/ alger 

 

 امللخص:

 وقد عرف كثرة استعمالها تعددية فكرية ، البطل من املصطلحات الّسردية التي تشّعبت مفاهيمها

جاهات الفلسفية واألدبية ومترجم األفكار والّتص ، ،كونه بؤرة العملية الّسردية
ّ
ورات واملذاهب واالت

 ، وصلت حّد الّتضارب والّتناقض ، مّما يدعو 
ً
والّنقدية ؛ فعرف بهذا تعّددية فكرية وّرثته ضبابية واضطرابا

ومسح عام للفضاء الّتاريخي والّنقدي واإلبداعي ، لرصد حركة هذا املصطلح  ، إلى خوض معركة اصطالحية

والستجالء األمر البد من علمية نقدية فاحصة تعتمد  ة اللغة العربية في احتواء املفاهيم ،، وبيان أصال فيه

ب مّنا  على فّك الّدوال عن مدلوالتها ،
ّ
والوقوف على فلسفاتها ومرجعياتها وأنساقها اإلدراكية ، وهذا ما يتطل

عن البطولة أهي عاملية ال  تحديد املجال والدوال واملدلوالت املستغرقة للمصطلح ، وهذا بغرض الكشف

ل االستثناء ؟. وإن كانت كذلك ، فما هي معالم البطولة 
ّ
خصوصية فيها ؟. أم أّن العرب لهم بطولة تشك

  العربية ؟. ومن أين يستمد األدب والنقد بطولته ؟.

 بطل. -بطولة -شخصيةالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The hero is one of the narrative terms that branched out its concepts .Its uses  knew  many 

of intellectual pluralism , being the focus of the narrative process, , the translator of ideas , 

perceptions and philosophical  doctrines,  literary and critical trends. This intellectual pluralism 

created a blurry and troubled  reached the point of contradiction and contradiction that calls 

a hestorical battle of terms and a general survey of historical, critical and creative space to 

monitor the movement of this term in it. To clarify the matter, it is necessary to examine a 

critical process that relies on decoupling functions from their meanings and stand on its 

philosophies, references and cognitive patterns. This requires us to define the domain, 

functions, and implications for the term .This is for the purpose of unveiling the championship. 
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Is it universal ? Or do the Arabs have a heroism that constitutes the exception? And if so, what 

are the features of the Arab championship? And from where literature and criticism derive its 

heroism?. 

Key words: Personnality, heroism, the hero 

 مقدمة: 

 من املسؤولية لكشف     
ً
 بقدر ما يحتاج منا قدرا

ً
مصطلح البطل، من هو البطل ؟ سؤال ال يحتاج منا جوابا

الغربة واالغتراب عنه ، لُيسائلنا السؤال نفسه، هل تقصدون بطل الحروب واملآثر والقّيم؟. أم بطل 

األساطير والقصص والروايات واملالحم؟. أم بطل األديان واملعتقدات القواميس واملعاجم؟. أم بطل 

ها حقول معرفية إنسانية ، 
ّ
واالتجاهات األيديولوجية ؟.أم بطل املدارس األدبية و الّنظريات الّنقدية ؟. كل

 ميادينها متشعبة ، ومشاربها متنّوعة ، إال أّنها تلتقي في مشترك لفظي واحد هو كلمة: "البطل".

 قبل االستعمال تكون بريئة ، ولكن حينما توظف وتصير مصطلحات تثبت حرمتها وتراعى    
ً
غة غالبا

ّ
إن الل

خصوصيتها في االستعمال واالنتقال ، والبطل من املصطلحات الّسردية التي تشّعبت مفاهيمها ، وقد عرف 

فكار والّتصّورات واملذاهب كثرة استعمالها تعددية فكرية ، كونه بؤرة العملية الّسردية ، ومترجم األ 

 ، وصلت حّد 
ً
جاهات الفلسفية واألدبية والّنقدية ؛ فعرف بهذا تعددية فكرية ورثته ضبابية واضطرابا

ّ
واالت

الّتضارب والّتناقض ، مما يدعو إلى خوض معركة اصطالحية، ومسح عام  للفضاء الّتاريخي والّنقدي 

ستجالء األمر ال بد من عملية نقدية فاحصة تعتمد على فّك واإلبداعي لرصد حركة هذا املصطلح فيه ، وال 

الّدوال عن مدلوالتها ، والوقوف على فلسفاتها ومرجعياتها وأنساقها اإلدراكية ، وهذا ما يتطلب مّنا تحديد 

املجال والدوال واملدلوالت املستغرقة للمصطلح ، و معادله في اللغة العربية ، وهذا بغرض الكشف عن 

أهي عاملية ال خصوصية فيها ؟.أم أّن العرب لهم بطولة تشكل االستثناء؟.وإن كانت كذلك ؛ فما هي  البطولة

 معالم البطولة العربية ؟،ومن أين يستمد األدب والّنقد بطولته ؟.

 مصطلح البطل: . 2

روف السيا     
ّ
سية واالجتماعية لتتّبع حركة البطل البد من الوقوف على البيئة التي نشأ فيها وترعرع ، والظ

والدينية التي تحكمه ، أو الجهة الوصّية على تحديد صورته ، و منطلقاتها الفكرية والفلسفية ؛ فعلى الرغم 

من االتفاق الذهني واملعجمي حول مفهوم البطولة القائمة على الشجاعة والتضحية ، ولكن تظّل صورتها 

من دين لدين ، ومن فن لفن ، ومن فكر آلخر، ولهذا وشكلها تختلف من عصر إلى عصر، ومن بيئة لبيئة ، و 

ال يحّق لنا التسليم بأن أبطال اآلداب العاملية لهم نمط واحد تطّوروا من ملوك وأمراء وآلهة وأنصاف آلهة 

إلى رؤساء وقبائل وإقطاعيين ثّم أفراد عاديين ؛ فهذا تحجير لواسع ونظرة أحادية ، تروم إسقاط حَدٍث 

 في البيئ
َ
ى لنا اإلسقاط وقد حفظ التاريخ بطوالت األمم حقيقة حَدث

ّ
ة األوروبية على اآلداب العاملية ، ولكن أن

 ؛ فالخصوصية إرث جيني بين األمم ال يساوم ، وفي 
ً
 وقالبا

ً
ى الّتمايز والّتباين بين األبطال قلبا

ّ
 ، وتجل

ً
وإبداعا

 التالقح ديدن العلوم والفنون.الوقت نفسه ال يالم من أثبت التأثر والتأثير ؛فاملثاقفة و 

  البطل في اآلداب العاملية :-2-1
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( في البيئة الغربية ، بداية     
ً
 ونقديا

ً
 )أدبيا

ً
 إجرائيا

ً
بما أن مصطلح البطل كان أّول ظهور له بوصفه مصطلحا

 
ً
 ، (66، ص1971)شكري،  باليونان مع أرسطو وغيره تنظيرا

ً
 وإبداعا

ً
ثّم انتقاله  ، ومع املالحم واألساطير فنا

 في غالب صوره بالبطل التراجيدي الذي حّدده أرسطو ليكون النموذج 
ً
إلى اآلداب العاملية األخرى ، آخذا

، وذلك الشتراكها في عّدة عوامل ، منها ما يخّص صفات البطولة وعالقاتها  الذي تتبعته تراجيديا هذه اآلداب

ر املنازعة لها ، وظروفها اال 
ّ
جتماعية والّدينية ، ومنها ما يخّص البطل كونه شخصية اإلنسانية وقوى الش

رة في صيرورة األحداث ، وعالقتها بالّسارد )املؤلف(، والقارئ، 
ّ
ورقية مشاركة في عملية الّسرد ، ومؤث

 والشخصيات.

نا أمام مصطلح تتجاذبه عّدة حقول      
ّ
 ، وصاغت صوره عّدة عقول ، فالبّد من االحتكام إلى املنقول ، إن

غة واألدب والتاريخ ، ونقد كّل قول. 
ّ
 بالرجوع إلى األصول في الل

 مصطلح البطل في املعاجم الغربية :2-2

 الحقل اللغوي:-أ

، وكذلك  Longmanتقاربت املعاجم والقواميس الغربية في وضع معنى املصطلح ؛ ففي معجم لونغ مان     

مصطلح البطل أو ما يسّمى في لغة هده املعاجم ، تجد  oscfordثم معجم أكسفورد  Websterمعجم وبستر

herose/Hero  ، عرية
ّ
خصية الّرئيسة في القصيدة الش

ّ
جاعة والّنبل ، أو الش

ّ
خص املشهور بالش

ّ
، هو الش

جاع الذي تسنده اآللهة ، أو هو نصف منهم 
ّ

والقّصة أو املسرحية ، وهو كذلك الّرجل العظيم القوّي الش

خصية املحورية في حدث ذي بال وفي أّي مكان وزمان)في القصة الخرافية واأل 
ّ

)زمالي،  سطورة(، ثّم هو الش

ر املناهضة  (4، ص2016
ّ
، ويرجع هذا التباين إلى اختالف العصور والعادات والّتقاليد ، وتباين قوى الش

م ، وصاروا لألبطال ، وصور هذه الّنماذج يحفل بها الّتاريخ البشري الذين كبروا في عيون الّناس ونفوسه

 ُيقتدى بهم.
ً
 عليا

ً
 ومثال

ً
 رموزا

 أنواع األبطال في اآلداب العاملية:  -2-3

 البطل اليوناني:-1-

أّول ظهور للبطل في اآلداب العاملية ، كان البطل األسطوري ، الذي هو ثمرة زواج آلهة أو إله بأحد بني     

ى في املالحم البشر ، وهو بهذا املعنى يرمز للّتعايش بين القوى البشر 
ّ
ية والقوى اإللهية املتفّوقة ، وقد تجل

 
ً
، ولهذا عّد البطل في عهود الحياة األولى لهذه األمم  (34، ص2002)زيتوني، القديمة اليونانية خصوصا

 ، بل لقد كانوا يظّنونه أحيانا من ساللة اآللهة ، ملا يدعمه من خوارق ال تقف عند نجاته 
ً
 مقّدسا

ً
شخصا

ه هو الذي يهبهم الحياة ، من أجل ذلك من القتل ، 
ّ
بل تمتّد إلى نجاتهم معه نجاة جعلتهم يشعرون بقّوة أن

 ، وقد أطلق على بعض فترات هذه العهود: فترة "عبادة األبطال" ، وقد تجسد هذا في الوثنية 
ً
عبدوه أحيانا

 بعض األحيان.اليونانية القائمة على تعّدد اآللهة ، والّصراع بينها وبين قوى البشر في 

 األهوال من أجل    
ً
راجيدي األرسطي أنه إنسان ذو شكيمة عالية يضّحي بنفسه مصارعا

ّ
وخالصة البطل الت

ر اآللهة  جماعته،
ّ
 مأساوّية،ولكن بسبب هذه املجاراة تكون نهايته دوما  ويقارعها،فيصارعها  له؛رغم تنك

 ما تكون على يد أحد 
ً
بطولة القائمة على الّصراع بين األبطال واآللهة ، ولم وهو آخر صور ال أقربائه،وغالبا
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راجيدي بل غدا ملهم اآلداب الغربية حّتى العصر الحد
ّ
، يث بصور حقيقية بعيدة عن الخرافةينته البطل الت

 بل أضحى األنمودج الذي تقوم عليه العديد من الدراسات في الحكم على أبطالها.

 :البطل في األدب الالتيني-2-

بلور إال بعد أن احتّك الرومان باليونان وترجموا أعمالهم منذ منتصف القرن الثالث قبل امليالد، ولم لم يت 

راجيديا ألّنهم كانوا يشاهدون الوحشية الّرهيبة في ساحات األلعاب واملدّرجات ، لذلك مالوا إلى 
ّ
يحفلوا بالت

، 1999)التونجي، يوس قيصر( و)شيشرون( الفكاهة ، وبعد قرن من ميالد املسيح تحّسن نثرهم على يد )يول

، ولم تبتعد صور أبطالهم عن أبطال اليونان رغم اعتناقهم املسيحية ، ألّن الصورة الوثنية بقيت  (69ص

ل في األم ورضيعها والّصليب ، وفداء اإلله 
ّ
كل املمث

ّ
ولكن بأسماء أخرى )عيس ى والّرب وروح القدس(، وبالش

تيني واليوناني ، واعتبرا لهم بدمه وغيرها من املعتقد
ّ

قوس املماثلة للوثنية ، لهذا تصالح األدب الال
ّ
ات والط

 ملهمي اآلداب األوروبية لغة وفّنا.

عوب وخاّصة    
ّ
عوب فالبطل الخارق املدعوم من اآللهة كان أهّم ما يمّيز حياة وأدب هذه الش

ّ
أّما غالب الش

األبطال اآللهة فعلى غرار آلهة اليونان، آلهة الفراعنة  ، أّمات في بيئة يحكمها ملوك أو أباطرةالتي نم

رت الوثنية أبطالها وأقنعت أدباءها وجمهورها بهم باسم  وغيرهم،والبابليين 
ّ
دين،وبهذا سط

ّ
لسلطانه على  ال

 العقول ، والعبودية من طبع البشر.

 البطل الكالسيكي:-4-

 أدب   
ً
 مع الفكر الكالسيكي كونه مذهبا

ً
 مع القوى جاء منسجما

ً
 في نهاية العصور الوسطى ،لم يخض صراعا

ً
يا

الخارقة في املالحم واألساطير اليونانية و الّرومانية ، وتحّول من الهيكل األسطوري إلى الّنموذج البشري الذي 

عرف به في العصر الحديث ، وأصبح األبطال نماذج للّروابط اإلنسانية املختلفة ، لعلمه أن الحياة أرخص 

َدر كما كان في األساطيرمن ا
َ
، وشهدت  (217، ص2002)راغب، لشرف ، ودافع البطولة هو الواجب ال الق

 طاحنة بعضها دينّي كالحروب الّصليبية وحروب الفاتحين وبعضها استعمارّي دارت رحاها 
ً
هذه املرحلة حروبا

معطيات املرحلة وحفي بامللوك في أوربا وشمال آسيا بين امللوك ، و أشهرها حروب نابليون، فاصطبغ البطل ب

 واألشراف والفرسان وبطوالتهم ، وما إن تبّدلت األوضاع واملذاهب حّتى تبّدلت معها صورة البطل .

اقعي والّسوفياتي:-5-  البطل الرومنس ي والو

امن عشر اختمرت مبادئ جون جاك روسو وموتشيكيو وفولتير وديدرو    
ّ
، 2002)زيتوني، في القرن الث

، يدة مناهضة للهيمنة اإلمبراطوريةيرهم في األذهان ، وتعالت صيحات الّتغيير ورست مبادئ جدوغ  (36ص

ورات وحركات االنفصال من االستعمار الّتقليدي ورافق هذا الّتغيير مقاومة 
ّ
وتعالت معها صيحات الث

جوازي ، وعلى سياسية وعسكرية وفكرية ؛ فتصارعت األنظمة االستبدادية ، ودعمها نظام إقطاعي أو بر 

هذا قامت املذاهب الفكرية واملدارس األدبية ؛ فالرومانسية عملت على اإلطاحة بالّنظام اإلقطاعي، 

ه مسّبب بؤس 
ّ
مت على الّسلطان ألن وانصاعت للعواطف البشرية وقّدستها، فمّجدت الحّرية الفردية، وتهجَّ

، وأغرقت  (499)التونجي، صالحائل رجل دين اإلنسان ، وثاروا ضّد ما يحول دون حّرية الفرد ، وإن كان 

ت في 
ّ
 من الواقع األليم ،وهذه املبادئ تجل

ً
اتية املفرطة وانغمست في الخيال املجنح هروبا

ّ
أبطالها في الذ
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ائر الّناقم على املجتمع وزيف أخالقه في رواية "هيلويز الجديدة" 
ّ
أعمالهم ، كأعمال "جون جاك روسو" الث

وليسية املفعمة باملغامرة على يد "كونان دويل" في شخصية "شارلوك ،واشتهرت القصص الب

، وقد جسدت قصصهم في أفالم مصورة ، وبداية من هذه املرحلة بدأ شعاع (499)التونجي، صهوملز"

، ورافق املذهب الرومنس ي املذهب الواقعي ، ولم 
ً
 فشيئا

ً
جاعة يخمد شيئا

ّ
البطولة القائم على اإلقدام والش

شاؤم في نقدهم ، ونتجت واقعيتان: وواقعية غربية مّيالة يحدث بينه
ّ
 مالوا إلى الت

ً
ما صراع ألّن الواقعيين أيضا

لها بلزاك في مجموعته الكوميدية وإميل زوال في قصصه وأعماله اإلنسانية واقعية 
ّ
شاؤم وخير من مث

ّ
إلى الت

رور واآلثام
ّ
)التونجي، ص "بالواقعّية االشتراكية " "وسّميت شرقية ، رفضت مقولة أّن: "اإلنسان بؤرة الش

؛وأبطال هؤالء لم تشترط فيهم األخالق، وال حّتى شروط البطولة ؛ فبطلهم يعكس الّتململ  (878، 877ص 

ح املقهور والعامل املكافح ، ونتج عن هذا 
ّ
الحاصل في املجتمع ، وأدبهم عالج قضايا اإلنسان املجّرد والفال

بقة الكادحة ، وفي هذه املرحلة من تاريخ البشرّية البطل السوفياتي أو اإليج
ّ
ابي الثائر املعبر عن معاناة الط

تحولت خريطة العالم الفكرية و الّسياسية واالجتماعية خاّصة ، وتغّيرت كّل األوضاع بعد الحرب العاملية 

انية، وبدأ عهد الّديمقراطية والّدويالت، وانقض ى عهد اإلمبراطوريات واألحادية
ّ
الفكرية ، وتطّورت  الث

وتشّعبت الّدراسات الفلسفية والّنفسية واالجتماعية والفكرية واألدبية؛ فطغت املاّدة ، وتعّقدت معها حياة 

 في مشاعر الّناس ، وعاين اإلنسان عبثية الحياة ؛ فحاول الهروب من مرارة 
ً
فت الحروب ندوبا

ّ
الّناس، وخل

هقرى إلى املاض ي يحاكي األّولين وأساطيرهم ليروح عن نفسه بعدما آالمه واقعه  إلى األمام فعجز، وعاد الق

فقد روح الّدين التي كان يؤانس بها نفسه ويواس ي بها همومه ، وأطلق على بطل هذه املرحلة البطل بنوعيه 

ه ُيقتل وال تعترضه اآللهة ؛ وجّسد هذا 
ّ
اإليجابي والّسلبي ، ويختلف هذا البطل عن البطل األسطوري أن

بيعي عالم املغامرةامل
ّ
 حاوالت الروائية الحديثة التي سلبت البطل حّقه اإلنساني ، وأعادته إلى عامله الط

 عن الّصورة الكالسيكىة ، خاّصة مع الشكالنيين  (36)زيتوني، ص
ً
 جذرّيا

ً
، وبهذا شهدت صورة البطل تغّيرا

لحداثة ترمي بكلكلها على الّساحة حّتى مات الّروس والبنيويين، والسيميائيين ، وما إن بدأت معالم ما بعد ا

ف ، ولم يعد له كامل االهتمام سواء بأخالقه وبطولته أو حضوره أوغيابه، ألّن االهتمام 
ّ
البطل مع موت املؤل

خصيات فهي مجرد خدم له ، يقول نقوال فياض :"وكأن الحرب )أي الحرب 
ّ

أضحى باملوضوع ، وأّما الش

فت ا
ّ
 أن يكون العاملية األولى ( خل

ّ
 لتذوق كل ما هو مكروه وفظيع ؛ فلم يبق للفن إال

ً
 وميال

ً
 جديدا

ً
ستعدادا

ون الجديد من بغي الشهوات واالستسالم لكل ما هو خارج عن نظام الطبيعة ، وصار الكاتب 
ّ
 لهذا الل

ً
ستارا

دار، وال يبحث في يتلذذ باإلمعان في الغرابة دون االهتمام برأي األكثرية املفكرة ، فيغمس قلمه في األق

 إلى كّل إحساس 
ً
شا

ّ
 عن العيوب والبشاعة  وهو على يقين أنه يرض ي القارئ الذي أصبح متعط

ّ
الطبيعة إال

ا الواقعي ، والروايات الحداثية خير مثال على ذلك ، حيث جمعت في ثناياه (19)املقدس ي، د،ت، ص غريب "

املميزة ، ولم تمّيز بين ما يمكن أن يقال وماال يقال ،  ، بجملة من التقنيات الّسرديةمع الغرائبي واألسطوري

 ألنها تؤمن أن ّ كّل ما هو موجود يمكن أن يقال إذا حّقق املتعة واإلثارة .

قد األدبي العاملي: -2-4
ّ
 البطل في الن
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 الحديث عن البطل في الّنقد بنوعيه القديم والحديث، ال ينفك عن حركته في األدب ودرجة حضوره في    

 ألشكال 
ً
 واحدا

ً
ل نمطا

ّ
 يمث

ً
 ؛ فإذا كان البطل في األسطورة وامللحمة والترجيديا قديما

ً
 وشعرا

ً
العمل األدبي نثرا

 به إلى زمان 
ً
متعّددة ؛ فكذلك في الّنقد لم يطلق عليه إال اسم البطل األسطوري أو التراجيدي وبقى لصيقا

ر فقد شهدت الّساحة األدبية أنواعا كثيرة من األبطال، الناس اليوم ، أّما البطل في العصر الحديث واملعاص

، ومنها ما حاكى البطولة ومنها ما عارضها، وبالّتالي  (28)زمالي، صهو إنساني منها ما هو نماذج بشرية ومنها ما 

أّن البطل -بداية-تنّوعت األسماء واملفاهيم في عالم الّنقد حول شخصية البطل ، وما تجدر اإلشارة إليه

خصية الّرئيسة لي
ّ

خصية الّرئيسة، ألّن البطل يكسب صفته من خصاله ال من دوره ، أّما الش
ّ

س مرادفا للش

ه يجّسد نظرته الخيالية إلى ذاته
ّ
لع عليهما القارئ فإن

ّ
 تكتسب صفتها من دورها داخل الّرواية ، وحينما يط

ضحت رؤية األدباء والّنقاد ؛ ولكن بينهما تداخل كبير ، ولو فك هذا الّتداخل ال (35)زيتوني، ص
ّ
على حّد –ت

ق بالبطل ومعالم البطولة فيه ووظائفه وسماته وحركته في الّسرد، وأثره على القارئ،  -سواء
ّ
، وفيما يتعل

لت تصّورا للبطل في الّنقد األدبي الحديث، وهي في حقيقتها ال تعدو عن نوعين من األبطال، 
ّ
ها مباحث شك

ّ
كل

)زيتوني،  البطل والبطل املضاد grimasلبطل والبطل الّزائف، وسّمها غريماسا Proppسّماهما بروب 

 ، أو  (34ص
ً
 جديدا

ً
، وهو أحد شخصيتين في الّتحليل السيميائي، األولى ذات منفعلة يصنع منها العالم كائنا

لعنصر الذي ، وفي نظرية القراءة فالبطل هو ا  (34)زيتوني، صذات فاعلة تسعى إلى تغيير العالم من حولها

ن من إعادة كتابة الّرواية .
ّ
 يتتّبعه القارئ ليتمك

 :1أنواع األبطال في النقد العاملي 2-5

ر التي تغالبهم وأحوالهم االجتماعية 
ّ
األبطال يتحددون في كل عصر على حسب طبائعهم وأدوارهم وقوى الش

 م:والّسياسية والّدينية ومنطلقاتهم الفكرية واأليديولوجية، ونذكر منه

البطل األسطوري وامللحمي والتراجيدي والخرافي والتاريخي  والقومي واالجتماعي والرومنس ي والواقعي -

واملضاد واإلشكالي والسلبي واإليجابي ...وهناك عّدة صفات خلقية وخلقية أضيفت له وسمي بها كالبطل 

وري، والبطل العاملي وغيرها نسبة للدور الذي يع
ّ
زى إليه ، وخالصة البطل في اآلداب العاطفي، و البطل الث

ه ابن بيئته ، حكمته مؤثرات قبلية وبعدية لم يخرج عنها حتى في تكوينه االصطالحي ، أّما اإلجراءات 
ّ
العاملية أن

الّسردية فال تعد أن مّست تموقع البطل في السرد وسبل الكشف عنه ، وتنوعت رؤاها بتنوع املناهج ألن كل 

 جرائية. منهج له مرتكزاته اإل 

 البطل في األدب العربي :-3 

جاعة ، بل كانت الّرجولة والفحولة واألنفة ، واإلباء، والنجدة        
ّ

تغّنى العربي منذ القدم بالبسالة والش

مقصده ومناه، عاش ألجلها، ومات دفاعا عنها، رّبى عليها أبناءه، وتباهى بها على أقرانه من بني أمه وأعدائه ؛ 

اغلفالبطولة للع
ّ
، ومنها دخل األدب من بابه العريض،  ربي مفخرة القبائل ومالك الفضائل، وشغله الش

 تلوكه 
ً
وَعبَرها مّدت روافد الّنثر والقريظ ؛ فالبطولة عندهم ليست فلسفة ونظريات ، بل قبل أن تكون أدبا

                                                            

  ينظر معاجم األدب والّنقد خاّصة السرديات. -1
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وسائر املكرمات،  ، بكرمه ، بوفائهها في الحواضر والفلوات، بتحّملهاأللسن، كانت حركة حياة ، جسد

تها أشعار التكالى واملحّبين ومناجاة املتصوفين في الخلوات.
َ
ل
َ
ها بسيفه في املعارك والغزوات، وت

ّ
 وخط

 التكييف العلمي ملصطلح البطل:-3-1

كر أّن مصطلح البطل كإجراء أدبي ونقدي، ظهر في البيئة الغربية ثّم انتقل وقد تلقته البيئة       
ّ
أسلفنا الذ

ية فقط في بدايات القرن العشرين، وقد أحدث فوض ى مصطلحية في عالم الّسرد العربي، وذلك لعّدة العرب

وهذا ما يحتم الّتعريج على مصطلح البطل والبطولة  ودينية،عوامل لغوية وأخرى اجتماعية وأيديولوجية 

 العربية وذكر مجاالتها وإبراز عناصر االستثناء فيها.

غوي:-ا-
ّ
 املجال الل

لبطل: بطل يبطل بطولة بالضم وبطالة بالفتح، ويقال رجل بطل بين البطالة والبطولة، جعله أبو عبيد ا   

)ابن من املصادر التي ال أفعال لها، وحكى ابن األعرابي: بطال بين البطالة بالفتح يعني به البطل، وامرأة بطلة

لى فعال، ألّن مذكرها لم يكسر عليه، ، والجمع باأللف والّتاء بطالت، وال يكسر ع (56ه، ص1414منظور، 

هوال على 
ّ
ليس من أبنية ما فيه الهاء ، حكاه سيبويه وبطل يبطل بطولة وبطالة، أي صار شجاعا،  فعال، ألن

ريف:" شاكي الّسالح بطل مجرب"
ّ
ل وفي الحديث الش

ّ
 .(56ه، ص1414)ابن منظور، وتبط

 وقال املتنّبي:

  (387، ص1983)املتنبي،  هزيمة           ووجهك وضاح وثغرك باسمتمر بك األبطال كلمى              

جاع الذي تبطل جراحته فال يكترث لها، وال تبطل نجادته
ّ

ه، 1414)ابن منظور، وفي لسان العرب: البطل الش

، وقال ابن جني: هو الذي تبطل عنده دماء  (146، ص2002)الخليل، ، وكذا الخليل صاحب العين (56ص

ال دم األقران لش
ْ
َل ُبط

ُ
غوي َبط

ّ
جاعته أي: أهل القتيل ال يدركون ثأرهم منه ملناعته، ولهذا نجد في الجذر الل

 ذهب دمه، إذا قتل ولم يؤخذ له ثأر وال دّية. القتيل:

جاعة الفائقة
ّ

، وهي  (56ه، ص1414)ابن منظور، أّما البطولة فقد أجمعت املعاجم العربية على أّنها الش

 عّمن حوله من الّناس الغلبة على األقر 
ً
  العاديين يمألان، غلبة يرتفع بها البطل ارتفاعا

ً
نفوسهم له إكبارا

 
ً

غوي لكلمة "بطل" في املعاجم القديمة لم يخرج عن هذا  (146، ص2002)الخليل،وإجالال
ّ
؛ فالجذر الل

 باملصطلحات واأللفاظ التي تحا
ً
 ووافرا

ً
 واسعا

ً
 دالليا

ً
نا نجد حقال

ّ
كي البطولة وتصب في معناها املعنى، بيد أن

ترجمين عن الثقافات 
ُ
 ألنواع األبطال العامليين امل

ً
 موضوعيا

ً
في االستعمال العربي، ويمكن أن تكون معادال

 العاملية.

 الحقل الّداللي للبطولة:-ب-

جاع
ّ

جاعة في القوي ة. الش
ّ

 : صاحب العين قال هي شّدة القلب عند البأس وقال ابن السكيت: قد تكون الش

 .(56)ابن سيده، د ت، ص والّضعيف

ونجيد وأنجاد من شّدة البأس. قال ابن السكيت النجد: السريع اإلجابة إلى الّداعي  نجد، ونجدالنجدة: رجل 

 بخير أو شر.
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ونعرج على بعض الصفات التي نعت بها البطل وجاءت مستغرقة لخاصية من خصوصياته. وجرى إطالقها 

 عليه:

 السافح: الجرئ. -

 ر: الشجاع الجلد.الُعف -

 األيهم: الجريء الذي ال يستطاع دفعه واألنثى يهماء. -

 الغشمشم: الذي يركب رأسه ال يثنيه ش يء عّما يريد. -

 األشوس:  الضبارم، الّصارم، الترع. -

دة الخوار: الضعيف الذي ال- -
ّ
 (262ه، ص1414)ابن منظور، بقاء له على الش

 (304ه، ص1414)ابن منظور،  رعش: رجل رعش أي جبان رعديد من االرتعاد.- -

لئيم والقعديد: هو القاعد عن املكارم- -
ّ
  (8،  10)ابن سيده، ص صال

 . (10)ابن سيده، ص س يء الخلق الشرس: الضرس، الشكس، العسر،- -

 الترع: الذي يقحم األمور شرها ومرها، وقيل املقتحم على ما ال يعنيه. -

 
ّ
ل
ُ
، وألفاظ البطولة تعّج  (27ابن سيده، ص) الظرفب، الضبارم، الصارم، الصعلوك، الخّراب الطمل، ق

وداللة بها املعاجم والقواميس، وتتداولها األلسن. وال يوجد بينها ترادف فكل لفظ يحيل إلى معنى خاص، 

راء املعجمي للغة العربية الذي يمكن أن معينة
ّ
غوي، والث

ّ
ها ألفاظ آثرنا الّتذكير بها للّتنبيه على الزخم الل

ّ
، وكل

رجمة الحرفية تكو 
ّ
 في انحراف  والتعريب؛ن بديال لبعض املصطلحات التي اكتفى فيها بالت

ً
فكانت سببا

،مفاهيمي أورث العلوم ضبابية 
ً
يجة ؛ فكانت النتن فهمها خاصة من املتلقي بالوسيطحال دو  واضطرابا

يحسن استعمال  ومن لم طبيعته،للمعنى على  هي تركوال  سليم،، ال هي ترجمة على فهم فوض ى مصطلحية

 الّسالح أو الّدواء قتل نفسه واألنام.

 البطولة عند العرب: -3-2

 يدينون  بهم،لكل قوم بطولة خاصة 
ً
تمليها عليهم ظروف الحياة وما ارتضوه ألنفسهم مبدأ في الحياة أو دينا

 والروافد هي التي تحدد حقيقتها. البطولة بتنوعها، روافد تتنوعوكلها  به،

افد الب-ا-  طولة:رو

تنّوعت صورة البطل عند العرب لتعّدد الّروافد التي ُصّبت في نهر البطولة العربية ، وقد قّسمها األديب  

املؤّرخ شوقي ضيف إلى ثالثة روافد: منها الحربي الذي قوامه االستبسال في القتال، ومنها الّنفس ي الذي قوامه 

دائد والحلم واألنفة والعّزة ، ومنها ا
ّ
لخلقي :الذي قوامه األمانة وحّب اآلخرين ، والكرم والوفاء احتمال الش

موح مع بطولة الّسيف إلى املثل الّرفيعة 
ّ
بالعهود وحماية الجار، وبذلك تعانقت بطولة الّنفس والخلق والط

، فانطلقت جيوش املسلمين  (5)ضيف،  د ت، ص منذ القديم، ثّم جاء اإلسالم فأذكى هذه البطولة بمعانيها

مت البشرّية متى تكون الشّدة والحزم ، ومتى تكون العّفة والحلم ، حزم في فاتحة 
ّ
شرق البالد وغربها، وعل

لين، وعزم في يقين ، وال تكاد تختلف البطولة في معانيها وصورها وأشكالها من عصر لعصر أو من جيل 
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 البطولة الواقعّية  لجيل؛ فالعربي في الجاهلّية أو اإلسالم إلى بدايات العصر الحديث ، لم يعرف
ّ
إال

 على الخيال وخوارقه ، سالحه ليس الرعد والّريح نسانيةاإل
ً
، بطولة يرتفع بها عن أصحابه وال يتكأ فيها كثيرا

والّصواعق، بل الّسيف والرمح والبنادق، وهذا ال يعني خلّوه الّتام من الخوارق والخيال؛ فقد عرف العرب 

 خرافة األساطير ، منها ما 
ً
أرادوه لتفسير عبادة األصنام، بيد أنها لم تكن كأساطير اليونان الختالف أيضا

مكانة اآللهة عندهم ؛ فاآللهة عند العرب عبدت كواسطة تقّربهم إلى هللا ، ولذلك سموا مشركين ، وقالوا 

ى"
َ
ف
ْ
ِ ُزل

َ
ى للِ۬ا

َ
ا ِإل

َ
ُبون ّرِ

َ
 ِلُيق

َّ
ْعُبُدُهُم ِإال

َ
، ومن الخرافات  (03الزمر، اآلية )سورة  كما حكى القرآن عنهم:" َما ن

وا به في أسمارهم وأسفارهم ، وما حكوه عن امللوك وأسفار العرب ورحالتهم وحروبهم 
ّ
واألساطير ما تسل

 على لسان الحيوانات ، وقد دّون كّل هذا في كتب 
ً
 سائرا

ً
وعشقهم ونوادرهم ، ومنها ما حكوه حكمة ومثال

و)العقد الفريد( البن عبد ربه  األصفهاني" و)كليلة ودمنة("البن املقفع"الّتاريخ واألدب ككتاب )األغاني( ل"

لة 
ّ
وغيرها، ومن الخوارق التي عرفها العرب أيضا، معجزات األنبياء ، وكرامات األولياء املروّية حقيقة واملمث

ر بعض أبطال الحروب وكرامات املتعبدين ، وقصص املجاهدين ، وتأييد املالئك ، كِسيَّ
ً
ة في الحروب، إبداعا

 على نفسه ، ولم يحفل 
ً
ائي وغيرها ،  وبهذا بقي األدب العربي منكفئا

ّ
والقّوة الخارقة عند عنترة ، وحاتم الط

 ما نّد من بعض املجموعات القصصية املترجمة 
ّ

باملالحم واألساطير لخصوصية عقدية ، وكفاية أدبية ، إال

 1، كألف ليلة وليلة
ً
 بالحماسة والفخر متناغما مع الفطرة اإلنسانية  ، وبهذا جاء أدبهم واقعّيا

ً
إنسانّيا مفعما

ع عن خسيس األقوال والفعال ، وما هي في الحقيقة إال تعبير 
ّ
الّسليمة التي تأبى الّضيم وتنشد العّز، وتترف

 من الّزمن ، ورسم معالم بطولته بسيفه 
ً
عن طبيعة هذا اإلنسان العربي الذي حافظ على إنسانّيته ردحا

 وخلقه ولسانه ، حتى ال تكاد تفرق أحيانا بين البطولة في الجاهلية واإلسالم .

الثة روافد التي حّددها "شوقي ضيف" ـ الحربية والّنفسية    
ّ
ال يمكن حصر مصبات روافد البطولة في هذه الث

لى سبيل املثال ال ع-والخلقية ـ وهذا لتعّدد صور البطولة الّنابعة من تعّدد حاجات اإلنسان ؛ فهناك أيضا 

 ،ها العربي في الجاهلّية واإلسالمالبطولة الّدينية القائمة على الّتضحية في سبيل املعبود، وقد عرف -الحصر 

ِر )
ْ
ك
ّ
ُقْرَءاِن ِذي الِذ

ْ
رك من قريش :"َص َوال

ّ
ٍة 1يقول هللا تعالى حكاية عن أهل الش ُروا ِفي ِعزَّ

َ
ف
َ
( َبِل الِذيَن ك

اٍق )
َ
ا (1،2ة ص، اآلية )سور (" 2َوِشق

َ
ْم ِإنَّ َهذ

ُ
ى َءاِلَهِتك

َ
 َعل

ْ
 َواْصِبُروا

ْ
وا

ُ
ِن ِاْمش

َ
 ِمْنُهْم أ

ُ َ
أل
َ ْ
َق امل

َ
ل
َ
إلى أن يقول :"َوانط

د )
ُ
ْيٌء ُيَرا

َ
ش 

َ
، وفي اإلسالم نيطت الّدرجات والحسنات بالّتضحية وتسجيل البطولة  (6)سورة ص، اآلية  ("6ل

  في املوقف العظيم.
ّ
م:يقول رسول هللا صل

ّ
"قال رجل: أين أنا يا رسول هللا إن قتلت ؟ قال :  ى هللا عليه وسل

ويقول ابن الوردي في الميته  (، 321، ص2009)النووي،  في الجّنة، فألقى ثمرات كّن في يده ثّم قاتل حّتى قتل

 (33، ص2013)البحريني، الّرائعة 

              إ                   
ً
ما من يّتق هللا البطل.ليس من يقطع طرقا بطال

ّ
 ن
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وهناك أيضا بطولة سياسية تقوم على الّدهاء والحنكة وسرعة البداهة ،وحسن سياسة األمور، وقد أثنى     

اب رض ي هللا عنه فقال له : "لم أر عبقرّيا يفرى فرّيه مثل 
ّ
م على عمر بن الخط

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
النبّي صل

عّجت كتب الّتاريخ والّسير بأخبار الوزراء واألمراء وامللوك  ، وقد (1669، ص 2007)العسقالني، عمر"

زاعات القومية والّدولية ، برأي أو فعل سديد رشيد ، وتجدر اإلشارة 
ّ
وا الن

ّ
والقادة الذين حسموا الحروب وفك

ا هنا إلى الحياة العامة للّناس ؛ فكما حفلت حياتهم ببطوالت أناس كان لهم نفع كبير ، وجد آخرون أحدثو 

،  وإن نفعوا فعلى حساب اآلخرين ، ومنه يستخلص الفرق الو 
ً
 كبيرا

ً
، اضح الجلّي بين البطولة واإلجرامضررا

كما هو الفرق بين الخير والشر ، ومنه الفرق بين البطل واملجرم ،  وبتحديد الفرق املفاهيمي لكلمتي البطل 

 أّن العرف اال واملجرم ، يتسنى لنا اإلطالق االصطالحي لكلمة البطل ، علم
ً
صطالحي يفرض الوضوح ويرفض ا

 ولهذا وجب تحديد صور البطولة . ،الغموض

 البطولة:صور -ب-

لقد رافقت البطولة العربي في الجاهلّية واإلسالم إلى يوم الّناس هذا ، ولكن صورتها كانت ترتفع وتخبو      

روف االجتماعية والّسياسية واالقتصادية ؛ ففي الجاهليّ 
ّ
 تحت ظالل حسب الظ

ّ
رف والعّز إال

ّ
ة لم يكن الش

الّسيوف ، وقادتهم األنفة والعنجهية إلى خوض حروب طوال، كحرب البسوس، و داحس والغبراء ، وحرب 

 أو رثاء ، وقد اشترك 
ً
عراء فخرا

ّ
الفجار وغيرها، وخاض غمارها أبطال لطاملا تغّنوا بأنفسهم أو تغّنى بهم الش

ساء ب
ّ
ساء مصدر إلهام الّرجال ،وتعانقت نسائم الحّب مع عزائم الحرب ، وكأّن في هذا الّرجال والن

ّ
ل كانت الن

 بعدما سّودتها الّدماءالحرب والحّب قرناء فّرقت بينهما الّراء ؛ فترّصعت أشعارهم حبّ 
ً
 وخلقا

ً
 يقول عنترة ،ا

 :(191، ص1996)التبريزي، 

 مني وبيض الهند تقطر من دمي.       ولقد ذكرتك والّرماح نواهل                         

 فوددت تقبيل الّسيوف ألّنها                ملعت كبارق ثغرك املتبسم.                 

  ،وتفاخر بهاوالزم هذه الصورة صورة أخرى أملتها األعراف والتقاليد حيث تغّنى العربي ببطولة القبيلة، 
ً
رفعا

 بأثرابها
ً
ا
ّ
قتهيقول عمرو  ،لقدرها وحط

ّ
 : ((91، ص1996))التبريزي،  بن كلثوم في معل

 وظهر البحر نمأله سفينا.    مألنا البر حتى ضاق عّنا              

 تخّر الجبابر له ساجدين         إذا بلغ الفطام لنا صبّي             

ستمّرت حّتى في عصر صال ا، وما صاحبها من فعال وخواالعتداد بالّنفساخر بالقبيلة إّنها صورة الّتف   

ّومت كسائر األخالق والخالل؛ فتغيرت اإلسالم
ُ
 أّنها ق

ّ
وزاد على صوت القبيلة صوت االنتماء  نوازعها،، إال

وبعدما كان يحّركها  والوطن،أضحى يتغنى باألّمة  بالقبيلة،وبعدما كان يتغنى العربي  الحنيف،لهذا الّدين 

أر ورّد 
ّ
هادةوز بإحدى أضحى يذكيها الف الغائرين،الث

ّ
بن قال عبد هللا  الكافرين،أو الّنصر على  الحسنين، الش

 أصحابه على الجهاد رواحة
ً
ا
ّ
 وحاث

ّ
 :(376، ص2012)املختوم،  رض ي هللا عنه محّرضا

 تقتلي تموتي                هذا حمام املوت لقد لقيت.          
ّ

 يا نفس إال

رت فقد شقيت.        وما تمّنيت فقد أعطيت                   
ّ
 وإن تأخ
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 عبر    
ً
 املسلمين،وبمجيء اإلسالم وتوالي بطوالت  العصور،وصورة البطل هذه رافقت العربي حقيقة وإبداعا

 
ً
سّجل الّتاريخ بطوالت حربية ونفسية وخلقية منقطعة الّنظير؛ فالخنساء قبل اإلسالم بكت أخاها صخرا

،
ً
ا استشهد أبناؤها األربعة دهرا

ّ
، وأرجو  ومل

ً
هيرة" الحمد هلل الذي شّرفني باستشهادهم جميعا

ّ
قالت كلمتها الش

وهنا يكمن الفرق بين عصر وسم  ،(114، ص1995)العسقالني،  هللا أن يجمعني معهم في مستقّر رحمتهّ 

 بالجاهلي واآلخر وسم باإلسالمي، ومنه الفرق بين البطل الجاهلي واإلسالمي في بعض الجوانب.

 -ر األدب العربي لقد زخ    
ً
 شعرا

ً
 بما أنجزه املسلمون في فتوحاتهم، حماسة-ونثرا

ً
ودحرهم ألعدائهم  وفخرا

 ما ورد من تغن ببطوالت السابقين.  تمت،خفت صوتها ولم  االنحطاط، ثّم من لدن الصحابة إلى عصر 
ّ

إال

ت ملهمة الشعراء والساردين حّتى في العصر ا هذه،وما فورقت صورة البطل 
ّ
لحديث نعني عصر بل ظل

 :(194، ص 2012)البارودي،  يقول محمود سامي البارودي بعده،الّنهضة وما 

 تاهلل أهدأ أو تقوم قّيامة                     فيها الّدماء على الّدماء تراق.          

 أنا ال أقّر على القبيح مهابة                 إّن القرار على القبيح نفاق.          

وعرف العرب أيضا بطوالت أخرى صنعها الّنظام العاملي الجديد في العصر الحديث وهّيج أشجانها      

وكثر الّتغّني بالقوميات واستنفار روح الوطنية  الّدويالت،بعدما ُحّدت الحدود ورّسمت  الغربي،االستعمار 

وظهر األدب  واملوضوعات،س ومن هنا بدأت رياح الّتغيير في األجنا األقليات،في املجتمعات؛ فخوطبت 

وري 
ّ
 :(3)مفدي، ص يقول شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء والوطني،القومي والث

 جزائر يا مطلع املعجزات         ويا حّجة هللا في الكائنات.  

 ويا للبطوالت تغزو الدنا           وتلهمها القيم الخالدات.  

ائر. ويا ثورة حار فيها الزمان           
ّ
 وفي شعبها الهادئ الث

وفي هذه الفترة، ظهر عصر الّزعماء وبعضهم سّماه عصر الديكتاتوريات، وامتزجت البطولة العربية     

بالبطولة السوفياتية ، بل كانت مصدر إلهامها في سائر مناحي الحياة ، وخاّصة بعد تبّني األنظمة العربية 

ا التي كانت ضد األدب الكالسيكي لينفتح األدب العربي على املوروث املشروع االشتراكي؛  فحدثت الثورة نفسه

 في الكثير من األعمال الشعرية والنثرية ، خاصة القصة والرواية 
ً
 ، وتجسدت إبداعا

ً
 ونقدا

ً
 ولغة

ً
الغربي أدبا

ت فيهما صورة البطل السوفياتي ك)ريح الجنوب( ل"ابن هدوقة" 
ّ
في سبعينات القرن املاض ي ، حيث تجل

ا 
ّ
اهر وطار" وغيرها من الروايات ، ومل

ّ
،و)ما بقي من سيرة لخضر حمروش( "للواسيني لعرج" و)الزلزال( ل"ط

انفتح األدب العربي على اآلداب الغربية ، برزت في الساحة روايات حداثية واكبة الروايات العاملية ونافستها 

 ج
ً
 للّنقد ، ولكّنه اعتمد في أغلب وسائله بتقنياتها الّسردية وتنّوع مواضيعها ، وهو ما أعطى نفسا

ً
ديدا

وتقنياته على النقد الغربي ومناهجه ، والبحث عن أي املناهج أنجع ، واألصل أّن النقد  األدبي ال يهتم فقط 

واإلشادة بأصحابها ، أو نفيها والتهجم على أصحابها  -نقصد الغربية –بصحة بعض املصطلحات أو املفاهيم 

بي مستودع معلومات يستقى منه ما يالئم ويخدم اللغة العربية وعلومها ،ال أن تكون اللغة ، بل التراث الغر 

 العربية خادمة له ، ويتسابق النقاد أيهم أوفى لهذا املنهج من اآلخر.

قد األدبي -3-3
ّ
 العربي:البطل في الن
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، منذ أن أشرقت الكلمة وشرن 
ً
 طريقهما معا

ً
قت، ثّم ولدت شقائق القول ، إّن الّنقد واألدب شقيقان ، شّقا

كلى 
ّ
عر ما شفى غليل املتّيم املشتاق ، وأثلج قلب الث

ّ
 من روائع الّنثر والش

ً
و أشجرت بعدها ، وأثمرت أعذاقا

اق ، 
ّ
مت آهات العباد بأصوات العش

ّ
ش للّدم املهراق، فترن

ّ
والغريب املشّقق من الفراق ، وهيج ثورة املتعط

اق،  فقد قّوموه وكان األدب آلالم وآمال النّ 
ّ
أو لوال عودقة الّنّقاد الحذ

ّ
اس خير ترياق ، وما كان ليبلغ هذا الش

، وهكذا رافق الّنقد األدب عبر العصور، من املغرب إلى وبجهدهم بلغ األدب أعلى املراقي ووّجهوه وصّوبوه ،

 العراق.

قد العربي -أ
ّ
 الجاهلي:البطل في الن

ليقة كما كان األدب، فقد مارس العربي الّنقد بفطرته ولم يحتج إلى لقد كان الّنقد في العصر الجاهلي س

 ما سّنه لنفسه ، وقد عرف عن العرب أّنهم كانوا أهل بالغة 
ّ

مناهج علمية وال إلى قوانين موضوعّية، إال

عر من غيره ، يقول شوقي ضيف:"...وكذلك شأنهم في األسواق حين 
ّ
وبيان، وبهم حّددت فحولة الش

، و لعّل هذه هي يستمعون إل
ً
 واستخفافا

ً
 ويظهر فريق سخرية

ً
عراء، فيظهر فريق منهم إعجابا

ّ
ى ما ينشد الش

وق حينئذ، وقد 
ّ
أّول صورة لتقدير الجماهير لألدب وتقويمه، وبروزها في العصر الجاهلي يدّل على رقّي الذ

وق، وأن يقع منه موقع استحسان..."
ّ
اعر يحاول إرضاء هذا الذ

ّ
، وهو ما  (21، د ت، ص)ضيفاندفع الش

، وهذا لبعد هذه املرحلة عن الّتحليل دينه من دون تعّمق وتوّسعساهم في توسيع مستويات الّنقد وميا

واهر ، أّما الحكم على الّنص من حيث صور البطولة فيه ، فكان دأبهم، وهو أهّم ما 
ّ
العلمي املمنهج للظ

عراء ، وذلك العتبارات ، أّول
ّ
ها تأثير العصبية القبلية وما صاحبها من تفاخر وصراع تقاس به فحولة الش

ل على 
ّ
عر يكثر في الحروب ، ويدل

ّ
عر خاّصة .إذ يرى "ابن سالم الجمحي" أّن الش

ّ
مرير على إنتاج الخطابة والش

ه لم يكن بينهم 
ّ
ة شعرها أن

ّ
ذلك بحرب األوس والخزرج ، وكثرة ما قيل فيها من شعر، أّما قريش فإّن سبب قل

ائفثائر 
ّ
ل شعر عمان والط

ّ
؛ فالبطولة من املوضوعات  (401)الجمحي، ص ة ، ولم يحاربوا ، وذلك الذي قل

عراء العرب على مّر الّزمن ، فذكروا بطوالت اآلباء واألجداد في معاركهم مع األعداء ، 
ّ
التي طاملا تغّنى بها الش

رف ووفاء بالعهود وإك
ّ
،  (05)ضيف، صراما للضيف والجاروما سقط من شررها على ألسنتهم صيانة للش

وقد كان أقدس ش يء عند العربي هو األعراف والّتقاليد الفنّية منها واالجتماعّية ، بل هي التي صقلت ذائقته 

م الّناظون 
ّ
حّتى أضحى عند العرب ذوق عام يستحسن به الحسن ويستقبح به القبيح ، وعلى أساسه ينظ

اعر
ّ
واقعّية التي صبغت الّنص وال الخطيب عن صورة البطولة ال ويخطب الخطباء، لهذا لم يخرج الش

، غة في املعاني إذا خالفت املعهود، وأّي خروج عنها يعتبر مذّمة في حّق فاعلها ؛ فلذلك لم يجّوزوا املبالالجاهلي

اق  وال ترك األبلغ للّتعبير عن املقصود ، قال ابن رشيق:"...ومنهم من يعيب املبالغة وينكرها ، قال بعض
ّ
الحذ

عر : املبالغة رّبما أحالت املعنى ولبسته على الّسامع ، فليست لذلك من الكالم وال أفخره، ألّنها ال 
ّ
بنقد الش

ا كان األدب والّنقد في هذه  (53)ابن رشيق، د ت، صتقع موقع القبول كما يقع االقتصاد وما قاربه"
ّ
، وبهذا مل

روف الواقعّية، امتاز بالخصوصّية ،فاعتمده الّنّقاد ـ من املرحلة األّولّية ـ نابعا من البيئة العر 
ّ
بّية يحاكي الظ

ة مرجعّية
ّ
 . بعد كأهّم محط

قد العربي من صدر اإلسالم إلى العصر الحديث:-ب
ّ
 البطل في الن
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ه لم يهتم في الغالب بالّصي الجاهلي،يعّد الّنقد في صدر اإلسالم امتداد لصورة الّنقد في العصر     
ّ
اغة غير أن

هنّية 
ّ
وقي الذي أحدثته تعاليم اإلسالم في الذ

ّ
أكثر من اهتمامه باملعاني، وذلك راجع إلى الّتقويم الذ

عراء والخطباء ليتجاوبوا مع مبادئ الّدين  العربّية؛واألحاسيس 
ّ
 لخطى الش

ً
 ومسّددا

ً
فكان الّنقد موّجها

 في بناء املجتمع اإلسال 
ً
 مي.الجديد، ليكون عملهم األدبي مساهما

ت مالزمة للبطل العربي     
ّ
هامة والوفاء والّتضحية ظل

ّ
تأسيسا على ما مض ى فإّن صورة البطل املوسومة بالش

ولم تقتصر على البسالة  محضة،بل حتى األحكام الّنقدية حوله كانت دينّية خلقية  اإلسالمي،في العصر 

م ، وبأقواله  -عبير إن صّح التّ  -وشّدة البأس فقط، ألن أّول ناقد في صدر اإلسالم 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
هو الّنبّي صل

م رجل شهد له ببأسه في املعركة فقال عليه 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
حّددت معالم البطولة، وقد ذكر عند الّنبّي صل

 فاستعجل املوت ،فوضع نصل سيفه  الّصالة والّسالم :"هو من أهل الّنار".
ً
 شديدا

ً
ه جرح جرحا

ّ
ملاذا ؟ ألن

.فنفى اإلسالم كّل بطولة تقوم (2009)أبي داوود، وذبابه بين ثدييه ثّم تحامل على سيفه فقتل نفسهباألرض 

ٍة  ى َعَصِبيَّ
َ
ا َمْن َدَعا ِإل ْيَس ِمنَّ

َ
م : "ل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
على العصبّية أو الّصعلكة أو العدوان ،قال رسول هللا صل

 
َ
ٍة ، أ ْجِل َعَصِبيَّ

َ
َل ِمْن أ

َ
ات
َ
ْو َمْن ق

َ
ٍة"، أ ْجِل َعَصِبيَّ

َ
.وقال : "َدُعوَها (441، ص2009)أبي داوود،  ْو َمْن َماَت ِمْن أ

"
ٌ
َها ُمْنِتَنة ِإنَّ

َ
؛ فصراع األبطال في هذه الفترة وّجه ضّد قوى شّر الكفر ، وحافزهم  (2148)العسقالني، ص  ف

م ُعّدل معنى البطولة ، إذ في ذلك نشر دعوة دين هللا وشرف االستشهاد في سبيل ذلك  ؛ ففي صدر اإلسال 

ال معنى لها في محادات هللا ورسوله والخروج عن طاعته ولو بالقول ، وال يحّق ألحد أن يتعالى على أحد ، أو 

ُم 
َّ
ل
َ
َيَتك

َ
َعْبَد ل

ْ
م "ِإنَّ ال

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
يمّس عرضه باسم األدب أو الفّن أو املتعة أو النكاية : قال رسول هللا صل

ِلَم 
َ
ك
ْ
ُم بِ ِبال

َّ
ل
َ
َيَتك

َ
َعْبَد ل

ْ
ِة ، َوِإنَّ ال َجنَّ

ْ
ُعُه هللُا ِبَها ِفي ال

َ
، َيْرف

ً
َها َباال

َ
ِقي ل

ْ
 ُيل

َ
 ِة ِمْن ِرْضَواِن هللِا ال

َ
ِط هللِا ال

َ
ِلَمِة ِمْن َسخ

َ
ك
ْ
ال

َم"  َتْهِوي ِبِه ِفي َجَهنَّ
ً
َها َباال

َ
ِقي ل

ْ
 .(36، ص2002)النووي، ُيل

جه النّ    
ّ
 على هذا ات

ً
 ، ووضع له مقياس تقاس به املعاني ،يقول املرزباني في املوشح:" تأسيسا

ً
 َجديدا

ً
جاها

ّ
قد ات

وكان ذلك املقياس هو الّدين ، وما ينشأ عنه من أخالق ؛ فنظر إلى األدب على هدي هذه املبادئ التي رسم 

روة ، وما
ّ
عر مع روح الّدين فهو من األدب في الذ

ّ
فقت فيه روح الش

ّ
خالفه فهو كالم الغواة  أصولها ، فما ات

ين ، ونشأ مقياس جديد لدراسة األساليب ينفر من املغالطة ، ويمقت الحواش ي والّسجع 
ّ
ين املضل

ّ
الّضال

فه الكّهان في الجاهلّية ّ ويميل إلى القصد واالعتدال في كّل عمل ماّدي ومعنوي 
ّ
)املرزباني، الذي كان يتكل

عرب منذ العصر الجاهلّي، لم يجّوزوا الكذب في أدبهم وال الخيال ؛ فاألدب لعلّو مكانته عند ال (3، ص1995

املجّنح الخارج عن الواقع وال اإلفراط في األحكام الّدينّية والخلقّية فُيكّبل اإلبداع ، ورّبما يفّسق أو يكّفر 

ا استقر 
ّ
ه مل

ّ
أمر الدولة صاحب املقال ، ولكن هذه النظرة تزحزحت بتزحزح األحوال؛ فالتاريخ يحفظ لنا أن

 في األدب والنقد بتأثير عدة ظروف ، وأهمها 
ً
اإلسالمية استقرت معها العلوم وتفاعلت ، وأنتجت صورا

اختالف البيئات األدبية بنسيجها الثقافي والجغرافي واالجتماعي ،الذي كان له أثر كبير في توجيه األدب 

جاهاته العلمية والفنية والبطولية ، ولكن
ّ
لظروف سياسية واجتماعية عادت البطولة  والّنقد ورسم ات

لت نماذج أبطال جدد لم يسبق لهم مثل 
ّ
في العهد الجاهلّية القائمة على البطش واملكر ، وبصورة أبشع فتشك

 من البيئة العربّية ونتيجة من نتائج ظروفها السياسّية القديم 
ً
، بيد أّن نشوء مثل هؤالء األبطال كان نابعا
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 من بيئة أجنبّية ؛ فعلى الرغم من االنفتاح الكبير للعرب ، واحتكاكهم  واالجتماعّية ، ولم
ً
يكن مستعارا

بحضارات األمم التي خالطوها ، وإسهامهم الفّعال في كل ميادين العلم واملعرفة لم ُيعر العرب آلداب تلك 

 ، وبقي ا
ً
 كبيرا

ً
غوّية ،كاملالحم واألساطير اهتماما

ّ
ألدب العربي منطويا على ذاته ، األمم األجنبّية وفنونها الل

 على تقاليده ، يقول محمد مندور :"قد كانت هناك  أصول سابقة ، كما أنه قد امتدت له فروع وال 
ً
محافظا

غرابة في ذلك عند قوم كالعرب ثبت امتداد التقاليد لديهم ، وبخاصة في األدب ، حتى ليمكن القول بأن كبار 

 ، ثم االتصال بالثقافات األجنبية وبخاصة األحداث التي زلزلت حياتهم الفكر 
ً
ية والروحية كاإلسالم أوال

  ، (5، ص2004)مندور، اليونانية ثانيا ، لم تقطع تلك التقاليد،"
ّ

 من الزمن ، إال
ً
وبقيت هذه التقاليد ردحا

حياة ، ما نّد من اقتباس في بعض الفنون من الفرس والهند بما يتماش ى و معتقداتهم وعاداتهم ونظرتهم لل

وبالعودة إلى األدب العربي ونقده في العصر الجاهلي واإلسالمي حّتى عصر الّنهضة ، بقيت صورة البطل خالل 

هذه العصور عربية على الرغم مّما يكتنفها من إيجاب وسلب نجد صورة البطل واضحة املالمح في أشعارهم 

قافات العاّمة وقصصهم ونقدهم ، مع اختالف في القيم النقدية والفّنية واأل 
ّ
دبية نتيجة اختالف البيئات والث

عبر الزمن ، وهذا االختالف هو وغيره من األسباب الفّنّية واملوضوعّية التي ولدت الّصراع بين الجديد 

 بالبيئة الغربية 
ً
را
ّ
والقديم في عصر النهضة، وهي املرحلة التي بدأ فيها االهتمام أكثر بصورة البطل ، وهذا تأث

فيها  ماتت وأقبل الّناس على ما ترجم وطبع وأضحت صورة البطل صورة عاملية ان -فنا الذكر كما أسل -

 األخالق والتقاليد واألعراف وال فرق فيها بين عربي وعجمي إال باللغة.

 شخصية البطل في عالم الّسرد:-6-

د بها املوضوع وتتسارع ، و يتحدتعتبر الشخصية أهم مرتكزات الرواية ، حيث يقوم عليها البناء         

تتصارع األحداث في الرواية بفعل الشخصية ، و نظرا ألهميتها و كثرة و اختالف تمثالتها في السرد ، أضحت و 

 إشكالية عند املنظرين وقد أسلفنا الذكر أن البطل غير الشخصية الرئيسة .

خصية:-1
ّ
 إشكالية الش

قبل كّل ش يء، وال وجود لها خارج الكلمات، وإّنها كائن  يقول"تودوروف":"إّن الشخصية مسألة لسانية       

خص)الكائن من لحم  (179)قصاب، صمن ورق"
ّ

،يريد تودوروف من خالل هذا القول أن يمّيز بين الش

خصية التي هي عالمة لسانية
ّ

، يقول سعيد بنكراد في هذا الصدد: "عوض أن تكون مقولة 1ودم(والش

خصية سيكولوجية تحيل على كا
ّ

د من وجوده في الواقع، وعوض أن تكون مؤنسنه، الش
ّ
ئن حي يمكن الّتأك

وعوض أن تكون مقولة خاّصة باألدب وحده، نظر إليها، على العكس من ذلك، باعتبارها عالمة يصدق عليها 

ما يصدق على العالمات، فهي كيان فارغ أي "بياض داللي" ال قيمة لها إال من خالل انتظامها داخل نسق هو 

خصية من خالل هذا املنظور  ؛(179)قصاب، ص الّدالالت فيها، وهو منطلق تلّقيها أيضا." مصدر
ّ

-فالش

 -الّنظرة الّنقدية الحداثية
ً
 لواقع اجتماعي أو فردا

ً
 عاكسا

ً
ال عالقة لها بالواقع املاّدي، فهي ليست فردا

 ، فهي كما يعرفها )بارث(:" نتاج عمل تأليفي ، أو أّنها كائن م
ً
ن ورق من صنع الخيال ال غير ، وبهذا اجتماعيا

                                                            

خصية هامون  فيليب نظرة ذهه - 1
ّ

خصيات سيميولوجية كتابه ينظر الّروائية، للش
ّ

 الّروائية الش
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خصّية ، وألقي كل دور سياس ي أو اجتماعي لها ، ونادى "آالن روب" وأمثاله بما 
ّ

هدم املفهوم الّتقليدي للش

ة من نّقاد الحداثة وما بعد الحداثة،  (، 181)قصاب، ص سماه رواية بال شخصيات."
ّ
جاه مثله ثل

ّ
وهذا ات

جه عكس ما نادى به هؤالء الّسابقون منهم "فورستر"حيث ووقف فريق في الّرواق اآلخر 
ّ
من أروقة الّنقد ات

ل كائنات بشرّية من لحم ودم، ولكن هذا ال يعني 
ّ
خصيات في الّرواية تمث

ّ
يقول في كتابه أركان الّرواية :"إّن الش

خصّية في الّرواية ال ينبغي 
ّ

أن ينظر إليها من حيث أن نربط بينها ، وبين أشخاص حقيقيين بأعينهم، وإّن الش

خصية الحقيقية من حيث املظاهر والعالقات ، وهي من ثّم 
ّ

إّنها حقيقية أو غير حقيقية ،ولكنها تشبه الش

،فالشخصية أداة مميزة في الرواية ، إذ ال يمكن أن تقول إال من خاللها 1"كائنات بشرّية أو تبدو أّنها كذلك"

خصّية ، ولهذا عّرفوها بقولهم:"إنّ 
ّ

خصّية"، وهي املكانة التي جعلت الّنّقاد ينظرون إلى الّرواية الش
ّ

ها فّن الش

على أّنها تصّور تجربة إنسانّية تفصح عبرها عن مدى فهمها لجماليات الشكل الروائي ، وتعكس موقف 

ول ؛ فاإلنسان هو مدار العملية الّسردية ، هو مبدعها وأحداثها تدور ح (35)زيتوني، صالروائي إزاء واقعه

 كّل ما له عالقة باإلنسان. 

ق 
ّ
 يصعب معه تقريب الّرؤيتين فضال عن توحيدهما، وخاّصة إذا تعل

ً
جاهان نقديان متباينان تباينا

ّ
هذان ات

األمر بإجراء نقدي على روايات ذات دالالت تاريخية ودينّية حّساسة كرواية مثال )عمر يظهر في 

أو الّناقد هنا أن يقنع نفسه بأّن عمر في هذه الّرواية ليس "لنجيب الكيالني"، كيف يمكن للقارئ القدس(

اب رض ي هللا عنه ؟
ّ
وكيف تحصل الفائدة من الّرواية إن نزعنا  هو الّصحابّي الجليل الفاروق عمر بن الخط

خصّية ،فليكن كذلك مع كّل 
ّ

خصّية موروثها الّتاريخي ؟ وإن كان الحال هذا ممكنا مع الش
ّ

عن هذه الش

صة  واملشخصنة في الّرواية )العرب واليهود والقدس( ،ولننزع عنهم كّل خصوصية دينّية أو األجناس ا
ّ
ملشخ

 بما يرينا الّنّص وحده ، بل حّتى القدس وأرض فلسطين فلنتخّيلهاـ 
ّ

ه -خلقية ،وال نراهم إال
ّ
مادام األمر كل

 في غير مكانتها ، ومن دون تاريخها، وإن نظرنا إلى الرّ  -تخييليا
ً
انية لوجدنا أنفسنا أرضا

ّ
واية بالّنظرة الث

محرجين في تطبيق املقاييس الّنقدية التي رّبما قد تكون قاسية في حّق شخصيات أو أماكن تحمل من 

 ال يمكن غلقهالقداسة م
ً
خصيات املتخّيلة نفسها كيف لكم أن  ،ا يفتح علينا بابا

ّ
ولساءلنا الّتاريخ والش

ع قّل من أن نفعلها أو تحطوا من قدرنا فترفعوا من شأننا في مواقف نحن أ
ّ
ي مواقف نحن أحّق من يترف

 وال ذمة؟،لتسائلنا عنها
ًّ

وا كرامتنا ألناس قد ال يرقبوا فينا إال
ّ
؟، وبين هذين املخافتين كيف لكم أن تستحل

جبان هذه ؟ حتى سميتم ال البطولة العربية أيضا من معاجمها وتاريخها ودينها، من أين لكم جمع األضداد

ص 
ّ
و...بطال، وهذا مأزق حقيقي يوقعنا في الدور والتسلسل بين الشخصية والبطل املنفي في  والخّوار والل

 االستدالل املنطقي ، مما يستوجب التعامل معهما على قاعدة :"إذا تفرقا اجتمعا وإذا اجتمعا تفرقا".

                                                            

خصّية بناء:مقال عن ،نقال123ص1994مصرت ـ القاهرة. املعارف طه،دار رادي الّرواية نقد في دراسات - 1
ّ

 الّرئيسية الش

ّية الخامس مرللمؤت مقّدم بحث ـ حمدان الّرحيم عبد.د"القدس في يظهر عمر" رواية في
ّ
 وثقافة، تاريخا القدس ـ اآلداب لكل

ية ـ بغّزة اإلسالمّية الجامعة
ّ
 .م2011.اآلداب كل
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ا يتوّصل بعد إ
ّ
خصية إن هذه اإلشكاالت أخذت سنين من عمر الّنقد، ومل

ّ
لى منهج متكامل في دراسة الش

كاملعايير النصية التي يمكن بها تحديد  إال ما استنير به ببعض اإلجراءات امللفقة ، وتحديد مسارها،

الشخصية املركزية منها ما يقوم على الوظائف و منها ما يقوم على الصفات و منها ما يقوم على الحضور 

ع األبطال، وهذه املعايير يمكن بها تحديد الشخصية الرئيسة ال والتي على أساسها حّددت أنواالسردي، 

شخصية البطل ، ألنها ليست منضبطة  وغير كافية ، وذلك لوجود تماسات متعّددة مع شخصية البطل، 

منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي ،وسّميت نّصية ألّنها نابغة من الّنص، ولهذا نجد أّن  فيليب هامون 

فه القارئ انطالقا صاحب املعا
ّ
يير الّستة لتعيين شخصية البطل حينما عرف البطل قال :"هو بناء عقلي يؤل

من مجموعة دوال قائمة في الّنص ، ومتكّونة من ثالثة معطيات :معلومات صريحة ،واستنتاجات ، وأحكام 

يحيلنا عليها ،  قّيمة"، فمميزات الشخصية الرئيسة تتكشف عند التحليل املباشر للنص والنص هو الذي

 أما موقع الشخصية الرئيسة من البطولة، فاالحتكام إلى البطولة هو الذي يحددها .

 موقع الشخصية املركزية من البطولة:

يقول لطيف زيتوني في كتابه معجم نقد الرواية :"إن أّي نّص قصص ي فيه ظرف غياب، هذا الظرف يعني 

املركزية قبوله، ولذلك تتصّور نفسها مجبرة على إتمامه  وجود خطئ ما ،أو نقص ما ال تستطيع الشخصية

(،وأّما إذا كان anti-heroوإذا أخفقت كانت ال بطال) وإصالحه، فإذا نجحت في تحقيق هدفها كانت بطال،

، ولكن إذا كان في الّسرد شخصية ثانوية  (35)زيتوني، صنجاحها جزئيا منقوصا ،فإّنها تكون بطال جزئّيا"

لة في شخص كعمر بن )بطل مضاد( أ
ّ
رغمت الشخصية املركزية ، هل نسميها هي البطل ؟ ، أو كانت ممث

اب رض ي هللا عنه مثال ال يمكننا القول إّنها ال بطل أو بطل جزئي ،ولكن 
ّ
نرجع األمر إلى السرد -اعتقد–الخط

منزع الشخصية  ونقول سرد بطولي وسرد غير بطولي وسرد جزئي البطولة ، فمصطلح البطل يتجاذبه منزعان

ومنزع السرد ، إذ ال ُيعانى البطل في شخصية واحدة ، بل في عدة أشخاص ولكن بمسميات مختلفة ، كل 

حسب دوره في العمل ، وما ينطبق عليه من لفظ معجمي ، وال يمكننا تسمية البطل بطال في عالم السرد 

السرد هل هو بطولي أم ال؟،وعليه اليمكن  بمجرد أنه في عامله الواقعي املؤنسن بطل ،ولكن ينظر إلى طبيعة

وإلصاق  أو البحث عنه في األعمال اإلبداعية بما هو معهود، –كعمل إجرائي –تطبيق هذا املصطلح 

 الشخصية الرئيسة  به كشاهد ومشهود )تشهد له بالبطولة ويشهد لها بالرئاسة(.

 على مض ى يمكن القول أن الّنقد هو     
ً
يقول عبد السالم املسدي:"مفاتيح العلوم  وكما املصطلح،تأسيسا

على محاوالت جادة  والحديث ولذلك أطلعنا الّنقد القديم  ، (144، ص2004)املسدي،  مصطلحاتها."

من لدن ابن  حملت على عاتقها الّتحقق من املصطلحات ودفع الحركة الّنقدية و السير بها نحو التطور.

اآلمدي صاحب كتاب املوازنة و  بن قتيبة في "الشعر والشعراء"و ا سالم الجمحي "طبقات فحول الشعراء"

حازم  "العمدة" بين الطائيين وغيرهما من املشارقة، ومن األندلسيين و املغاربة ابن رشيق القيرواني في

 ملخزون واسع من 
ً
القرطاجني في "منهاج البلغاء وسراج األدباء" و اليوم ال يكفي الباحث أن يكون لغويا حامال

سانياثق
ّ
 وقف هّمه على الل

ً
ت افة فقه اللغة حتى يواجه املعضلة االصطالحية ، و ال يكفيه أن يكون لسانيا

 في شؤون األدب القديم والحديث، أو عالم بمنهج من املناهج أو خبير النظرية أو أحد أركانها الكبرى 
ً
، بل ا
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 ل
ً
هعليه أن يكون جامعا

ّ
 ذلك كل

ّ
، وإعادة   في املؤسسات و العمل الجماعي، وهذه الشروط ال يمكن تطبيقها إال

 النظر في طريقة التعامل مع التراث ولغته.

 خاتمة:

 قد و مصطلح البطل ، من املصطلحات الهاّمة في عاملي النّ 
ً
 ممّيزا

ً
 ودعائيا

ً
 وجماليا

ً
 فنّيا

ً
السرد ؛ فهو يشغل حيزا

رواية وفي ذهن الراوي والقارئ على الّسوية ، ، وتمثالته  في الة ، وصفاته البارزة والخفيةفي العملية الّسردي

هو سّر تمّيز الراوي في حبك روايته ، وإكسير الشعرية و األدبية ؛  فالبطل ينطلق من أول فكرة تخامر العقل 

إلى نهاية العملية السردية ، ومنه يمكننا القول أّن البطل في عالم الّسرد يحتاج إلى عملية نقدية فاحصة 

غوية والثقافية والدينية ، تمّس الجوانب 
ّ
الفنية والجمالية واألخالقية والّدينية ، وتراعي الخصوصية الل

وهذا ال يعني تكبيل الرواية والقصص وغيرها ، ولكن البد من ضوابط ال تمنع الحرية اإلبداعية وال ترفع عن 

في الّنقد بنوعيه القديم  أحد املسؤولية، فتمام الحرية  يتأتى من تمام املسؤولية ،أّما مصطلح  البطل

 
ً
 إجرائيا

ً
 ، وكونه مصطلحا

ً
 وشعرا

ً
والحديث، ال ينفك عن حركته في األدب ودرجة حضوره في العمل األدبي نثرا

ته بالبحث مذاهب نقدية ولسانية وفلسفية ونفسية واجتماعية وعلمية كثيرة ، 
َ
وليد البيئة الغربية ، تناَول

جاهات الفلسفية واألدبية وكونه بؤرة العملية السردية ، وم
ّ
ترجم األفكار والّتصّورات واملذاهب واالت

 ، وصلت حّد الّتضارب والّتناقض في ضبط 
ً
والّنقدية ، عرف بهذا تعددية فكرية ، ورثته ضبابية واضطرابا

الحدود املصطلحية ، ولالستفادة من هذا املصطلح في النقد العربي ال بد من الوقوف على الفلسفات 

عيات واألنساق اإلدراكية ، ورصد حركة هذا املصطلح فيها ، للوقوف على حقيقته ثم الرجوع  إلى واملرج

 خصوصية اللغة العربية ، وإمالءات البيئة العربية اإلسالمية ، من خالل هذا البحث يمكننا القول:

وترعرع والظروف الّسياسية _لتتبع حركة البطل في اآلداب العاملية البد من الوقوف على البيئة التي نشأ فيها 

 واالجتماعية والدينية التي  تحكمه، أو الجهة الوصّية التي تحدد صورته ومرجعياته الفكرية والفلسفية .

هم ؛ 
ّ
فالخصوصية إرث جيني بين األمم  _ البطل في اآلداب العاملية الغربية ال يمكن إسقاطه على األبطال كل

من أثبت التأثر والتأثير ؛ فاملثاقفة و التالقح ديدن العلوم والفنون ال يساوم ، وفي الوقت نفسه ال يالم 

 والفهوم.

هم. -
ّ
 البطل في اآلداب العاملية الغربية ال يمكن إسقاطه على األبطال كل

_ البطل األرسطي أو التراجيدي يحافظ على صورته إلى هذا العصر، والبطل الحداثي هو امتداد له ولكن 

 دئ مختلفة، يقود أفكارا وتحكمه فلسفات.بمعايير مخالفة ومبا

_ساهمت الّدراسات الحديثة في تشكيل صور جديدة من األبطال، وانتزعت الصورة النمطية من البطل، 

 ليظهر في مقابله البطل السلبي، واملزيف واملضاد والفاشل، فاستعيض عنه بالشخصية املركزية أو الرئيسة.

 عرف األسطورة وال الخيال املجنح إال بعد احتكاكه باآلداب الغربية.البطل العربي إنساني، واقعي، لم ي

_ للبطل العربي اإلسالمي خصوصية ظّل يدافع عنها، وإن غيرت هذه الخصوصية فلنسميه ما شئنا أن 

 البطل العربي اإلسالمي.
ّ
 نسميه إال



 لثانيالجزء ا                                                       تحديات العصر وآفاق المستقبل اللغة العربية                                                                           

270 
 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

عارف اإلنسانية التي تقبل _ بطل الّسرد الحديث قد خضع إلجراءات هي وليدة بيئتها وفّنها ، وهي من امل

 الّتالقح ، ويستفاد منها بعد إدراك حقيقتها ، وإخضاعها للخصوصية اللغوية والثقافية العربية اإلسالمية. 

ريعة اإلسالمّية، فالبطولة تحّددت بتقوى 
ّ
_نقد البطل في العصر اإلسالمي األول كان يستمّد تنظيره من الش

فوا املبدع باملسؤولية أمام هللا.هللا، وما أهملوا الفطرة وال قيّ 
ّ
 دوا اإلبداع، ولكن كل

ات في ظل القطيعة مع املاض ي _يصارع البطل العربي في العصر الحديث واملعاصر من أجل إثبات ا
ّ
لذ

ات؟ تناقضو 
ّ
 .االحتكام إلى املنهج الغربي، فكيف يمكن إثبات الذات مع نكران الذ

 مكن الّرجوع إليه واستشراف املستقبل._إّن تاريخ البطولة العربية رحب وأصيل ي

غة العربية ووفرة مصطلحاتها تكفيان الستيعاب صور البطولة العربية والعاملية ، وكفايتها 
ّ
_إّن سعة الل

.
ً
 بأسمائها ولكن ال بّد من تحديد املفاهيم أّوال

 قائمة املراجع:

 القرآن الكريم

 املراجع:
 .( 1971القاهرة)ت اطير ، دار املعرفة،لبطل في األدب واألس شكري محّمد عياد،-1
 رسالة دكتوراه في األدب الحديث واملعاصر، صورة البطل في القصة الشعرية العربية بين النمطية والتفّرد، نسيمه زمالي ، -2

 إشراف سعيد بوطاجين ،كلية األداب واللغات العربية ،قسم األدب واللغة ،جامعة اإلخوة منثوري .قسنطينة .

 (.2017-2016ر)تالجزائ
 ( 2002.ت 1لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الّرواية، مكتبة لبنان ،ناشرون ،بيروت ،لبنان.ط د.  -3

 .( 1999-1419)ت2بيروت لبنان،ط دار الكتب العلمية، املعجم املفّصل في األدب، محّمد التونجي،  -4 

 .(2002-قاهرة،)تغريب للطباعة ،ال نبيل راغب ،موسوعة الفكر األدبي، دار -5

جامعة بيروت  ،منشورات كلية العلوم اآلداب،1أنيس الخوري املقدس ي ،االتجاهات األدبية في العالم العربي الحديث ، ط -6

 .ت(-األميركية ،بيروت،)د

 .هـ1414.ت3.دار صادر بيروت.ط11لسان العرب.ج ابن منظور ،-7

 .1983-1403.دار بيروت لبنان .ت ديوان املتنّبي  -8

بيروت لبنان  .دار الكتب العلمية.1كتاب العين مرتب على حروف املعجم. ج عبد الحميد هنداوي. تر.. أحمدالخليل بن -9

1424-2002. 

 د.ت. بيروت لبنان. دار الكتب العلمية. السفر الثالث. ابن سيده، املخصص.-10

عر العربي، شوقي ضيف ، -11
ّ
 .5ت(ص-)د2،طدار املعارف ،القاهرة،مصر البطولة في الش

ـ دار بن الجوزي: القاهرة ت    1الّنووي، رياض الّصالحين من كالم سّيد املرسلين تح:أبو يعقوب نشأت املصري ط اإلمام-12

 . 2009ـ  1427

طيف آل محّمود البحريني، -13
ّ
، العطر الوردي في تحسين المية ابن الوردي ، تح .محّمد رفيق الحسيني محّمد بن عبد الل

 .2013. 1434. 1شائر اإلسالمية بيروت .لبنان، طدار الب

، كتاب فضائل  2004.دار األفكار الدولية  ـ لبنان ت  1حجر العسقالني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ابن-14

 ..الّصحابة 
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 . 1996ـ  1416.دار الكتاب العربي .بيروت  1الخطيب الّتبريزي ،شرح ديوان عنترة ،تح مجيد طراد.ط  -15

 . 2012.دار الغد الجديد .القاهرة ـ مصر ت  1املباركفوري الّرحيق املختوم ، ط -16

،دار الكتب 1علي محمد معوض ط عادل أحمد عبد املوجود. اإلصابة في تمييز الصحابة تح. بن حجر العسقالني،  -17

 .8.ج 1995-1415العلمية.بيروت،ت.

قافة  البارودي ،محمود سامي البارودي ،ديوان  محمود سامي   -18
ّ
 .2012 ،مصر  القاهرة.، مؤّسسة هنداوي  للّتعليم والث

 www.abhd.comالجزائر ، مفدي زكريا،إليادة -19

 .، دار املعارف، القاهرة، مصر، ذ، ت5في الّنقد ، ط شوقي ضيف ، -20

عر وآدابه ونقده ، ج ابن رشيق ،  -12
ّ
دار الجيل لبنان، باب  –د الحميد تح محّمد محيي الّدين عب 2العمدة في محاسن الش

 املبالغة 

 .1،ط 2009ـ  1430،دار الّرسالة العلمّية ت  4ج ،محّمد كامل قروبس ي تح شعيب األرنؤوط، سنن أبي داوود للّسجتاني: -22

اهرة، ،دار ابن الجوزي، الق1اإلمام النووي، رياض الصالحين من كالم سيد املرسلين تح، أبو يعقوب نشأت املصري، ط -23

 .2002، 1427مصر، ت،

-ه1415،دار الكتب العلمية ،)ت1املوشح في مآخذ العلماء على الشعراء تح :محمد حسين الشمس الدين ،ط ،املرزباني -24

1995. 

محمد مترجم عن األستاذين النسون وماييه ،النقد املنهجي عن العرب ومنهج البحث في األدب واللغة ،  -25

 .(2004،)تمندور،مصر

خصّية الّرئيسية 123ص1994دراسات في نقد الّرواية رادي طه،دار املعارف .القاهرة ـ مصرت -26
ّ

،نقال عن مقال:بناء الش

ّية اآلداب ـ القدس تاريخا وثقافة، 
ّ
في رواية "عمر يظهر في القدس"د.عبد الّرحيم حمدان ـ بحث مقّدم للمؤتمر الخامس لكل

ية اآلد
ّ
 م.2011اب.الجامعة اإلسالمّية بغّزة ـ كل

 .144.ص2004.دار الكتب الوطنية. بن غازي ليبيا.1عبد السالم املسدي األدب و خطاب النقد..ط  -27
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 محتويات الكتاب
 الرقم العنوان  لصفحةا

 01 املؤتمرشكالية إ 06

 02 برنامج املؤتمر 08

 03 التوصيات  15

غة العربية ودوره في عملية املثاقفةا 30 -15
ّ
 ملصطلح النقدي في الل

 (جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة/ الجزائر) د. حفيظة بشارف

04 

  الوضع االصطالحي للمكان في النقد العربي  31-40

 (الجزائر / تيارتجامعة ابن خلدون ) قادري خضرة.د

05 

 أثير التداخل اللغوي على تعليمية اللغة العربيةت  41-15

 (جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف/ الجزائر) طيب عمارة ةفوزي د.

06 

 الواقع واآلفاق بها بينعليمية اللغة العربية لغير الناطقين ت  25-67

 (الجزائر /بشاراملدرسة العليا لألساتذة ) رفيقة سماحي د.

07 

ور لغة الضاد في تطوير العلوم التجريبية الحديثة اعتمادا على آيات الذكر د  67 -68

 الحكيم )عالقة اللغة العربية باإلعجاز العلمي القرآني(

  (الجزائرأدرار/  دراية،جامعة العقيد أحمد ) عبد السالم موريدهأ. 

08 

57-88  وسبة اللغة، سبيل للنهوض باللغة العربيةح 

 الرقمي ومواكبتها للعصرنحو إطار جديد لتفعيل اللغة العربية 

 (الجزائر/املسيلة-بوضيافجامعة محمد ) فضيلة عبادو د. 

09 

98-601  )املفاهيم واألبعاد(صوصية املصطلح القانوني في قواعد اللغة العربية خ 

بن يوسف بن   -1-جامعة الجزائر  -كلية الحقوق ) د. كركوري مباركة حنان

 (خدة )الجزائر(

10 

  ور الترجمة في الحوار الحضاري د  151 -701

 (جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة/ الجزائر) نرجس بخوش

11 

611-261 التعددية  :الحديثظاهر االضطراب في ترجمة املصطلح النقدي العربي م 

 يترتب عنها وما اللفظية 

 /1جامعة أحمد بن بلة وهران–معهد الترجمة )قداوي سومية 

 (الجزائر

12 
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721- 841  هم املشكالت التي تعيق تعليم العربية لغير ناطقيها والحلول املقترحة أ 

 (الجزائر/جامعة ابن خلدون ، تيارت)العيمش محمد

13 

941-571 غة العربية في ظل توظيف شبكة التواصل االجتماعيو  
ُّ
  اقع الل

 (جامعة الطاهر موالي، سعيدة/ الجزائر) د. عبدالالوي نجاة 

14 

581- 481  ستقبل اللغة العربية بين رهان الحوسبة والتحديات املعاصرةم 

 (، تيارت/ الجزائرجامعة ابن خلدون ) العبادي عبد الحقأ. 

15 

185-981 يمية في دراسة في مصطلح   –شكالية ترجمة املصطلح اللساني التعليمي إ 
ّ
التعل

 -الدرس اللغوي املغاربي املعاصر

 (جامعة محمد خيضر بسكرة )الجزائر() مليــــــن زايدي د./ط

16 

199-142  للغة العربية والوضع املصطلحي في الحركة الوطنية والثورة الجزائريةا 

(، العفرون/ 02جامعة لونيس ي علي )البليدة) ط.د خيرة املهدي هجالة

 (الجزائر

17 

 والتجديداملصطلح في اللغة العربية بين األصالة ركية ح  152-302

 (الجزائر /محمد، بشارجامعة طاهري ) مريم علواني

18 

312-412  ملصطلحات اللغوية التراثية في الدرس اللساني الحديثا 

 (جامعة يحيى فارس، املدية، الجزائر) آسية عرجةط.د. 

19 

422- 522  العربي في ضوء لسانيات النصسالك املصطلح النقدي م 

 (جامعة ابن خلدون تيارت /لجزائر) نعار محمدد. 

20 

 صطلح البطل بين تجاذبات الّتعددية الفكرية والعملية الّسرديةم  712 -532

 (الجزائر/جامعة سيدي بلعباس) بومخيط أحمد عبد الرزاقط.د. 

21 

 22 لفهرسا 273 -272
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 :شروط النشر

 .واألشكال والصور  صفحة بما في ذلك قائمة املراجع والجداول   15 حدود فيأن تكون املداخلة  -1

املتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق بإثبات  العلميةأن يتبع املؤلف األصول  -2

 .املعلومات وتوثيق االقتباس واحترام األمانة العلمية في تهميش املراجع واملصادرمصادر 

وترجمة لعنوان املقال باللغة اإلنجليزية، كما تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية  -3

تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، واملؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس والبريد االلكتروني وملخصين، 

 أسطر بخط 10في حدود مائتي كلمة للملخصين مجتمعين،)حيث ال يزيد عدد أسطر امللخص الواحد عن 

14   traditional arabic 12لخص العربي و للم  Times New Roman  للملخص باللغة االنجليزية(، أحدهما

 .بلغة املقال والثاني باللغة االنجليزية على أن يكون أحد امللخصين باللغة العربية

بين األسطر،  1.00بمسافة  14مقاسه  traditional arabic   تكتب املادة العلمية العربية بخط نوع -4

 .14، أما عنوان املقال يكون مقاسه  Gras تكون بالنسبة للعناوين 

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

سات امليدانية ينبغي احترام املنهجية املعروفة كاستعراض املشكلة، واإلجراءات املنهجية بالنسبة للدرا-7

 .للدراسة، وما يتعلق باملنهج والعينة وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتها

داخل املتن بذكر االسم  ، ويشار إلى املراجع.(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

راء بعض التعديالت الشكلية على املادة املقدمة متى لزم األمر دون املساس يحق لهيئة املؤتمر إج-11

 .باملوضوع

 .تقبل األعمال الفردية والثنائية والثالثية باللغات األملانية، اإلنجليزية، العربية، والفرنسية-12

 : ييقوم الباحث بإرسال البحث املنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد اإللكترون
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