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  القومية اهلوية مقومات على احلفاظ يف العربية اللغة دور

   العوملة وحتديات رهانات وكسب

  نورالدين صدار/ الدكتور

   جامعة معسكر ، اجلزائر / كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية اإلنسانية
  استهالل 

الناجتة عن شرخ ثقايف الذي يتمظهر يف التوتر        تعيش األمة العربية منذ القرن التاسع عشر حالة من التنافر 
املستمر بني اجلذور الثقافية العربية والثقافة الغربية اليت اجته إليها املثقف العريب بعد عصر التراجع واالحنطاط ، 
وقد ازداد هذا الشرخ اتساعا مع بداية القرن العشرين ليصبح خطرا يهدد اهلوية القومية واخلصوصية  الثقافية  

ووعيا منا خبطورة هذا الشرخ الثقايف العميق على هويتنا القومية ويف مقدمتها اللغة العربية . مبرور الوقت 
بوصفها حجز الزاوية يف احملافظة على هويتنا وخصوصيتنا ووحدتنا للتواصل مع التراث من جهة ومع اآلخر 

ل يف حتديد الدور الذي يفترض أن تلعبه من جهة أخرى ، يأيت هذا البحث ليحقق هدفني رئيسني ، يتمثل األو
أما اهلدف .العربية يف احلفاظ على مكونات هوية أمتنا العربية يف ظل هذا التمزق الذي تعانيه الثقافة العربية 

الثاين فهو ينصب حول مدى قدرة اللغة العربية يف كسب الرهانات والتحديات اليت تفرضها العوملة علينا دون 
  .لغتناأن نفقد هويتنا و

  :     وقد انطلق البحث من إشكالية واقعية صغناها يف جمموعة من التساؤالت اليت تشكل هاجسه
    هل بإمكان اللغة العربية أن حتافظ على مكونات اهلوية القومية لألمة العربية لتتمكن من الصمود والبقاء يف 

؟وكيف ميكن تداركها إذا .ية العربية يف أزمة؟ وهل ميكن أن نقول إن اهلو.خضم هذا املنعطف التارخيي الراهن
؟ وهل احملافظة على اللغة العربية .؟وكيف السبيل إىل إنقاذ هويتنا القومية.أردنا احلفاظ على كياا ووجودها

؟ وهل بإمكان العربية أن .ومقوماا ميكننا من أن نساهم يف البناء االجتماعي لألمة العربية يف األلفية الثالثة
؟ما هي املبادئ والقيم اليت جتعل اللغة العربية . الثورة التكنولوجية الدقيقة اليت أضحت يمن على العامل تزاحم

  ؟ .؟ وكيف حنافظ على هذه اللغة الرصينة يف بياا،وندفع ا إىل مواكبة العصر.لغة معارف علمية
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خصصنا األول : هلا يف حمورين رئيسني     لإلجابة على هذه التساؤالت اقتضت خطتنا اإلجرائية للبحث تناو
أما  احملور الثاين فقد خصصناه للكشف . للبحث عن دور اللغة العربية يف احلفاظ على مقومات األمة العربية

فإذا كان للعوملة جانب مضيء .على الدور الذي يفترض أن تلعبه اللغة العربية لكسب رهانات وحتديات العوملة
على بعضها بعضا ،فإن هلا جانبا آخر مظلما يتمثل يف هيمنة األقوياء، اقتصاديا وثقافيا يتمثل بانفتاح اتمعات 

وسياسيا على الضعفاء، فتجتاح ثقافة األقوياء العامل فتؤثر يف ثقافة الشعوب األخرى ولغاا وهويتها، فتعمل 
   .على خلخلة االنتماء بينما تصاب هذه اتمعات بااليار والدهشة 

 
   .العربية األمة مقومات على واحلفاظاملعرفة  وتوطني يف العربية اللغة دور ــ أوال

 

   يهدف احملور األول من هذا البحث إىل الكشف عن دور اللغة العربية يف توطني املعرفة واحلفاظ على    
أربع جزئيات تفضي معاجلة هذه املسألة يف اإلجرائية طة اخلولتحقيق هذه الغاية اقتضت ،  العربيةةمقومات األم

ض الوقوف عند العالقة اليت تربط بني رففي اجلزئية األوىل تناولنا إشكالية اللغة واهلوية بغ. إحدامها إىل األخرى
اللغة واهلوية لترشيد الدور الذي تلعبه اللغة العربية يف احلفاظ على مكونات اهلوية العربية اإلسالمية، لنلج إىل 

نا فيها عن الدور التارخيي للغة العربية يف توطني املعرفة من جهة، واحملافظة على اهلوية اجلزئية الثانية اليت كشف
،ومن يف عصور ازدهارهاعندما كانت اللغة العربية لغة التنمية واملعرفة الشاملة العربية اإلسالمية من جهة ثانية، 

زئية الثالثة اليت عاجلنا فيها صمود ومن هنا جاءت اجل. نافست كل اللغات اليت عاصرا  لغة عامليةمث كانت
اللغة العربية يف الدفاع عن اهلوية العربية اإلسالمية رغم ما أصاا من وهن وانكسارات يف التاريخ البعيد 

ألجل ذلك كان للعربية هذا الدور الكبري يف احلفاظ على مقومات اهلوية القومية من خالل جتديد . والقريب
، وهذا ما  األمة العربية اإلسالمية مبا توفر عليه من خصائص متفردةد، وتوحينفسها يف كل مكان وزمان

    .تناولته اجلزئية الرابعة
  :واهلوية اللغة إشكالية ــ ١ 

      تقتضي اخلطة اليت رمسناها هلذا البحث أن نقف عند حدود العالقة بني اللغة واهلوية، عالقة من شأا أن 
 يفترض أن تلعبه اللغة العربية يف توطني املعرفة، واحملافظة على مقومات اهلوية العربية متكننا من متثل الدور الذي

وقد اقتضى الوقوف عند . ويف الكشف على قدرا العجيبة ملواجهة التحديات وكسب الرهانات اإلسالمية،
 واهلوية العربية اللغة بذلك عينوأ واهلوية، اللغة فيها تلتقي النقاط من جمموعة العالقة بني اللغة واهلوية استدعاء
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 داللة ومن التواصل، أو االتصال سوى اللغة داللة من يبق ،فلم دالالما تسطحت اللتني اإلسالمية العربية
 ' اجلمعية األنا'ب الصلة مقطوعة' الفردية باألنا' التعريف تتعدى ال اليت الشخصية البطاقة سوى اهلوية

 ':املفهومني من كل داللة ما ذلك كل ضوء ويف.واحلضارية والدينية والسياسية ةوالثقافي واجلغرافيا التارخيية
  .'واهلوية اللغة

 اللغةمفهوم  ــ أ
 
 متثل االرتباطات والعالقات املفترضة بني اللغة وغريها نمفهوم اللغة بوصفه حتديدا إجرائيا ميكننا م       إن  

 أن  وقفنا عندها،العربية اليت املعاجم  أمهات تشري.االقتصاديةمن ااالت الفكرية والثقافية واالجتماعية و
 واإللغاء، واإللقاء، والطرح الرمي معاين حول يدور ، وهو '(١)لغ'أو لغو' اجلذر إىل ترجع العربية يف)لغة (كلمة
 الزهد افيه ظالال، ا يتصل وما الرمي معاين ومحلت .املادة تصاريف يف اجلذر ذا مقترنة ظلت معاين وهي

على هذا  يؤكدو.(٢) ذلك يكون يطرح أو به يلقى أو يرمى ما أن ذلك منبوذا، وكونه أمهيته، وعدم بالشيء،
   )٣(."فالكالم لكثرة احلاجة إليه يرمى به.اللغو وهو الطرح :حني يقول  املعىن الزبيدي يف تاجه

  

" ف :)لغة(منذ حني واملتصلة مبدلول كلمة  املعاين اليت أومأنا إليها ن       وال خيرج صاحب لسان العرب ع
وكل ما أسقط،فلم ... السقط، وما ال يعتد به من كالم وغريه، وال حيصل منه على فائدة وال نفع: اللغو واللغا

  )٤("٨٩: املائدة، اآلية ". ال يؤاخذكم اهللا  باللغو يف إميانكم "قال عزل وجل ." يعتد به ملغى

  

 ،وهي العربية اجلزيرة يف منتشرة كانت اليت اللهجات على للداللة )لغات(،وةغكلمة ل استعمال وشاع      
 أهل ،ولغة احلجاز أهل لغة فقيل معني، جغرايف فضاء يف قبائل جمموعة بعينها،أو قبيلة إىل تنسب ما عادة

ديب يف لغة على أعلى املستوى األ) اللهجات( وسرعان ما توحدت " ،هذيل ولغة قريش، ولغة متيم لغة اليمن،أو
وهو كتاب اهللا ،وجاء القرآن الكرمي ليجسد هذه الوحدة...رت ميادين األدب شعره وخطابهأثقريش اليت است

الذي ال يتطرق إليه الشك وما ينبغي أن يناله التعبري واللحن،غري أن هذه الوحدة اليت نزل ا القرآن مل تلغ 
اجلزء فحوى هذا النص الكرمي ألفاظا وتراكيب ممثلة لتلك لغات البيئات العربية بل مجعتها يف كل قائم على 

   )٥"(.البيئات اللغوية
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  ٤١٦/٤٢٣: ، ٣ ط ، عالم مهدي حممد مراجعة شريف، حممد حسني ،إعداد ٢ ج ، األفعال كتاب ــ السرقسطي،ــــ ـ١
  ٢٠٠٤ سنة، العربية، املخطوطات معهد القاهرة، احملققني، من جمموعة اللغة، حتقيق يف األعظم واحمليط احملكم سيدة، ابن ــــ ٢
  ٣٢٨: ،) ب ،ت( ،) ب ط(،دار مكتبة احلياة ،بريوت ، لبنان ، ١٠ من جواهر القاموس، الد حممد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ــــــ ٣
، سنة ) ب ط(دار لسان العرب، بريوت ، لبنان،  / ل، قدم له العالمة الشيخ عبد اهللا العاليلي، دار اجلي٥ ـــــ ابن منظور، لسان العرب، الد ٤

 ٣٧٨: ،١٩٨٨/ ه١٤٠٨
  ٨٧: ،١٩٩٩ األعلى للغة العربية ،اجلزائر، س ، ال٢، بني تفصيح العامية وتعريب الفصحى، جملة اللغة العربية ، ع)د( بكري،عبد الكرمي ـــــ ٥

يدل أن  والتحديدات ،فأضحى مفهوم اللغة ومع تطور الفكر اللغوي عند العرب تطورت معه املفاهيم      
،   قولهإليه يف يشري الذي فهوم املاعلى هذ خصائصه يف جين ناب أكد وقدالوظيفة األساسية للغة هي التواصل ،

اليت أرسى دعائمها " لنظرية التواصل"وهو مفهوم يؤسس  )١(". أغراضهم عن قوم كل ا يعرب أصوات" فهي
   )٢ (."اليت تغطي كافة وظائف اللغة ،مبا فيها الوظيفة األدبية"،هذه النظرية' ورمان جاكوبسون'

 

 ببعض ، فإن اللغة ترتبطاالرتباطات والعالقات  مستوى احلد  اللغوي، أما على مستوى      هذا على 
 "اللسان" األلفاظ تلك بني ،ومن معنوية أو لفظية ارتباطات طريق عن ذلك أكان سواء جتاذبيا ارتباطا األلفاظ

 اللغة بني التفريق إىل هنب حني القضية هذه معاجلة 'سوسري دي فردينان' مقدمتهم ويف اللغة علماء حاول وقد.
 نظاما تكون أن كوا عن خترج ال فاللغة. آخر شيء والكالم شيء فاللغة ،)  Parole /Langue   (والكالم
فليست اللغة "  اآلخرين، مع التواصل حتقق رموز شكل يف للغة الفعلي اإلنتاج فهو الكالم أما،مستقال اجتماعيا

اسه اجلوهري،يف نفس الوقت الذي تعد فيه حصيلة اجتماعية مللكة سوى جزء معني من الكالم وإن كانت أس
 ةفردية هي ملكة لكالم،فإا جمموعة من املصطلحات الضرورية اليت تتخذها هيئة اتمع بأكمله إلتاحة الفرص

  .واهلوية اللغة بني االرتباط يكون هنا ومن )٣(."أمام األفراد ملمارسة ملكام

 

 نتصور أن ميكن الثقافة،وال إنتاج آلية بذلك محيميا، وهي ارتباطا بالثقافة ترتبط اللغة نأ فيه شك ال ومما    
 أن ميكن ال متداخلتان دائرتان مها"فـ.معها ويتفاعل وينقلها حيتويها ووعاء هلا سندا ما لغة بدون ما ثقافة

 معها أو منها اء، ويقفاألشي مع يتفاعل الذي الفكر هي اللغة كانت إذا... األخرى من إحدامها خنلص
 عليه متلي اليت امللموسة املتشابكة،وغري األشياء تلك ،أو الشيء ذلك أيضا هي الثقافة حمددة، فإن مواقف
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 دورها للثقافة أن على.. واحد لشيء هجني أمام حنن جتاهها، استجاباته األشياء،وحتدد مع التعامل يف طرائقه
ا فكرا،واللغة والثقافة معا ليسا نابعني من داخل اإلنسان،أو ليسا فرديتني ن باعتباره  يف اللغة التأثري يف اخلطري

  )٤(." لكنهما جزء من حراك الوسط الذي يعيشان فيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٣: ، )ب ت ( ،) ب ط (  لبنان/ دار لكتاب العريب، بريوت  ،١ج النجار، علي حممد جين، اخلصائص، حتقيق ـــ ابن١
  ٧:م،١٩٩١/ه١٤١٢، سنة ، ٢، اخلطيئة والتكفري، من البنيوية إىل التشرحيية ،قراءة نقدية لنموذج إنساين معاصر، ط)د(ــــ عبد اهللا حممد الغذامي ،٢
  ٢٦: ، ١٩٨٠، سنة ٢ ، كتبة األجنلو املصرية، القاهرة ، ط، نظرية البنائية يف النقد األديب)د(صالح فضل ،ـــــ ٣
 العالقات وجدل املفاهيم ،إشكاليات واهلوية اللغة ،)د (احلفيان، فيصل ـــــ ٤
/٧٣٤٣/o/language_literature./net.lukah.www،://http  

 دمهان أن اللغة وسيلة لتطور األمة من خالل ما تقيمه من جسور د     ويف هذا السياق يؤكد الباحث أمح
هذا املنظور فإن من تلف احلضارات اإلنسانية دون أن تذوب يف ثقافات األمم األخرى، وخماحلوار والثقافة بني 

 اللغة العربية حاضن جتارب األمة الثقافية و احلضارية واملدنية عموما، فهي ذاكرة األمة، وخزان تراثها "
ومفهوماا وقيمها، وهي وسيلة مهمة يف تطور األمة، وجتديد كياا املعاصر، من خالل استفادا من جتارب 

  )١( ."معها دون تفريط بشخصيتها املميزةاألمم األخرى، وإقامتها احلوار البناء مع احلضارات، وتفاعلها 

  
 الوظائف أحد يعد الذي والتواصل اللغة بني أيضا يقوم فإنه والثقافة، اللغة بني قائما التجاذب كان وإذا     

 إىل يرتد عندما املباشر تأثريه من تنبع اليت أمهيته نكمت التواصل أن ذلك ضروراا، من وضرورة األساسية
 مذاقها ويشكلها،ويعطيها واألفكار واملشاعر القيم يبين الذي احمليط من يتجزأ ال جزء لفالتواص .الفكر

 وعالقته بلسانه ترتبط من أكثر وفكره اإلنسان بعقل ترتبط اليت" اللغة " إىل يعيدنا ما وهذا وخصوصيتها،
 .باآلخرين

 

تكون هذه اللغة أداة دمج وربط بني  إن املنظور إىل اللغة األم بوصفها أداة اتصال وتواصل حيتم أن      
فهناك عالقة جدلية بني األمم وتشكل اللغات الوطنية ، .األعضاء الذين ينتمون إىل جمموعة وطنية واحدة
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ففي عصر النهضة أفرزت ' :ها،مم وتشكل اللغات عند كثري منوميكن مالحظة االرتباط بني تشكل األ
وإىل جعل العامية اإليطالية  إىل تأسيس لغة وطنية ،' دانيت' دعوة البدايات األوىل للشعور القومي يف إيطاليا

   )٢( ".تقوم ذا الدور

تتضمن اهلوية انقساما دالليا، فمن مفهوم يدل على احلقيقة، إىل مفهوم  :   ومكوناااهلويةمفهوم  ــ ب
ارة إىل هذه الدالالت إش‘ Quillet‘معجم  ويف. يدل على الغيب والبواطن، إىل مفهوم الشخصية واجلنسية

 واملاهية واحلقيقة الذات حول اهلوية داللة متحورت هنا من،وفاهلوية ،فلسفيا هي حقيقة الشيء )٣(م،واملفاهي
ويعرف ) ٤( اهللا" أو" املطلقة احلقيقة " أو"الغيب " الفالسفة اصطالح يف هو الذي  هلوا) أو(هو ،وجذرها

   بــــــــــاجلرجاين  اهلوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ

ه ١٤٢٧، احتاد الكتاب العرب، دمشق ربيع الثاين ١٠٢، اللغة العربية الصلة احلية بني حاضر األمة وتراثها، منجلة التراث العريب، ع) د(أمحد دمهان، ـــ ١
  ٩٠: ،٢٠٠٦نيسان / 
   ١٥٠: ، ١٩٩٩ ، سنة ٢إبراهيم سعدي، إشكالية التواصل اللغوي باجلزائر، جملة اللغة العربية، الس األعلى للغة العربية، اجلزائر، ع  ـــ ٢

٣_Nouveau Dictionnaire Pratique, Quillet, librairie aristide Quillet ,Paris,١٩٧٤,p :١٣٧٠  
  ٨٢١: ،١٩٨٦ ، سنة ، بريوت ، العريب اإلمناء ،معهد٢مج ، العربية الفلسفية املوسوعة ، اجلابري دعاب حممدـــ  ٤

 هذا من وهي .)١( "احلقيقة املطلقة  املشتملة على احلقائق اشتمال النواة على الشجرة يف الغيب املطلق" ـ
 والوحدة والذات واملاهية قةاحلقي...دالالت يف النهاية يف مجيعا تصب " عديدة تعريفات ذات املنظور

الغيب الذي ال يصح شهوده للغري : من منظور التصوف' اهلو' و)٢". ( والتشابه واالنتماء،والتساوي واالندماج
وللهوية داللة على الشخصية ،الذي يدل على . عنه كنها بالالتعني، وهو أبو البواطن كغيب اهلوة املعرب

وهي عند ." ،اليت تثبت هوية الفرد، من امسه وجنسيته ومولده' الشخصيةالبطاقة ' أو 'بطاقة اهلوية' مصطلح 
 عن تكشف فهي .اهلويةو التراث،و ،املقدس النص الثبوت، قيم لثالوث األخري املكونالباحث اد املوسى 

 حني ،يف اآلخر كينونة ،ومعناه) هو (مادته لساين جذر على تقوم فاهلوية.معناه عن مبناه يفترق ثنائي تقابل
 يف الذات جيعل دالليا انقساما تتضمن اهلوية فإن ،وبذلك الذات كينونة هو خمتلف مبعىن اهلوية داللة تقترن

 تعريفا ليكتسب اآلخر أمام هويته عن لإلفصاح مضطرا ليكون املرء إن اآلخر،حىت مع مستمرة مواجهة
  )٣". ( غائبا جمهوال كان أن بعد وحضورا
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 وهي أمة، أو بشعب تتصل مركبة أو بعينه، بإنسان تتصل كأن جزئية، تكون قد أن اهلوية مظاهر ومن      
 التصاقا وأشد رؤاهم، عن تعبريا وأكثر أفرادها على داللة أعمق تصبح ألا" تعقيدا، أكثر كانت اتسعت كلما

 عالقة يقيم جيعله مبا يرمسها ،فهو نفسه يف متهأو شعبه هوية اإلنسان خيتزل)  ٤ ( ".اجلمعية وغايام مبصاحلهم
 حاضرها يف ،ال مالحمها حيمل اليت األمة هوية عن مصغرة صورة اإلنسان فإن الناحية هذه اآلخرين،ومن مع

 وحاضرا،مبا ماضيا ــ الزمن  وليس".ومشاعرها وعاداا ودينها وثقافتها وحضارا تارخيها يف بل فحسب،
 له أيضا هذا ،)اجلغرافيا( املكان أيضا ،فهناك واجلماعة لفردا مالمح بناء يف التأثري صاحب وحده هو ــ فيه

   ". )٥(".اهلوية صياغة يف دوره

  

   تلك يفوق آخر عنصرا هناك ،فإن حني منذ أومأنا كما افرةظمت عناصر عدة من تتشكل اهلوية كانت وإذا    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ

  ١٩٣٨، مكتبة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، التعريفات): السيد الشريف علي بن حممد(اجلرجاين  ــــــ ١
 وجدل املفاهيم تواهلوية، إشكاليا اللغة،)د(، احلفيان فيصل ـــــــ ٢

  o/language_literature./net.lukah.www،://http/٧٣٤٣/العالقات،
  -http://abhath.ownO.com/t٣٣أسئلة اللغة العربية يف عصر العوملة ،) د(، املوسى نهاد ــــــــ٣
  o/language_literature./net.lukah.www،://http/٧٣٤٣/،وجدل املفاهيم إشكالياتواهلوية، اللغة، )د(، احلفيان فيصل - ــ ٤
  س.  ــــ م ٥

 وعالقتها نفسها خالهلا من اجلماعة ترى ثوابت من بذلك ارتبط وما الرؤية أو الفكر عنصر ،هو العناصر
 يكون يلا،وبالت احلقائق يف النفاذ على القادر وحده هو الفكر يصبح املنظور هذا ومن) ١( ".حوهلا من والعامل
 .وأمته جمتمعه بأفراد وتوحيده وثوابته ويته وربطه اإلنسان بناء على قدرة أكثر

 :واهلوية اللغة

 بني واالفتراق االلتقاء مراكز بتحديد تتعلق املبحث هذا يف باهلامة نراها مسألة إىل نصل تالتحديدا هذه بعد   
 العنصر فهي والتاريخ، األزمنة عرب اهلوية ثوابت من ثابت أول هي اللغة أن فيه شك ال ومما.واهلوية اللغة

 وطقوسها وثقافتها عادااب ومتميزة حمددة خصائص ذات واحدة ' مجاعة' الناس جعل الذي والوحيد املركزي
 بينهما الربط يتم"، درجة إىل واهلوية باللغة التالحم هذا كان هنا ومن ،)ةهوي( وجغرافيتها وحضارا
  ) ٢" (.واحدا شيئا يصبحان يكادان أما درجة إىل ويتماهيان
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 والوعاء يف آن واحد       وقد أكد الباحثون على هذا التالحم احلميمي بني اللغة واهلوية بوصفها املكون
وهذا ما تشري إليه الباحثة .الذي يصون مكونات اهلوية القومية فضال عن كوا الرابط بني الفرد ووطنه وأمته

ترتبط اللغة ارتباطا قويا وية اإلنسان، فهي مكون أساسي من مكونات :" لطيفة إبراهيم النجار حني تقول
نه فيها، وهي الوعاء احلافظ لتارخيه وتراثه، وهي الرابط املتني الذي متيزه عن اآلخرين، ومتاثله مع من يشاركو

 الذي يصف ليربط الفرد بأمته وأهله وأرضه، فال شيء كاللغة يعرب عن هوية الناس، ولعلها تكون امللحظ األو
 يف يستل تارخيية مبنعطفات متران قد معا واهلوية اللغة أن غري)٣(".الناس عند من خيتلط م ويتحدث معهم

 الثاين ويف ،والرقي احلضارة حنو األمة فيه تتقدم األول ي، ففسلبيا أو إجيابيا املنعطف يكون فقد.واحد مستوى
 األمثلة بعض املنعطفات هذه عن نسوق أن وميكن ،والذوبان والتشتت والغزو واالنكسار للضعف األمة تتعرض
 اجلاهلي العصر يف العربية القبيلة مستوى على حتول من ثحد ما نشري اإلجيايب املنعطف ففي. احلامسة التارخيية
 هذا بفضل وثقافتهم وحضارم وتقاليدهم العرب عادات يف يانقالب جذر من اإلسالم أحدثه ما بفضل
 ع والتوس،واأللفاظ املفاهيم مستوى على كبري وحتول تطور من العربية اللغة عرفته ما عن فضال اجلديد، الدين

  .عاملية عربية لغة إىل العربية اجلزيرة يف حملية لغة نفم ،االنتشار يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــ
  o/language_literature./net.lukah.www،://http/٧٣٤٣/ العالقات وجدل املفاهيم ،إشكاليات واهلوية اللغة، احلفيان فيصل ــ ١
  س.  ـــــ م ٢
     ٨doc-s٢٦/٢٦/www.majma.org.jo/majma/res/data seasons،) د(لطيفة إبراهيم النجار،   ــــ  ٣

 ،سواء حد على واهلوية العربية اللغة له تعرضت الذي والضعف االنكسار فيه يتمظهر الذي الثاين املثال أما    
 لسياسة نتيجة وتراجع ضعف من العثمانية احلقبة يف العربية أصاب ما إىل املقام هذا يف نشري أن فيمكن

 من اآلخر هو سببه وما االستعماري العقل تأثري عن فضال ،آنذاك العثمانية السلطات فرضتها اليت التتريك
 إنسانية خاصية واهلوية اللغة من كال" ألن بينهما القائمة العالقة ،باعتبار وللهوية العربية للغة جعةمو ضربات

 أو احليوانات من فصيل بني جيمع ،فما اهلوية شأن آخر،وكذا فيها يشاركه ال اإلنسان لغة هي... فاللغة.
  ". )١(".هوية بالتأكيد ،ليس ذلك وحنو الطيور من سرب
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 بالذات والشعور الوعي اإلنسان امتالك ،وهو بسيط لسبب خاصيتني واهلوية اللغة كانت هنا ومن    
 والتواصل للتفكري وسيلة بوصفها اللغة هو اإلنسان اهللا علمه ما أول وكان. بالعقل مرتبط وكالمها ،وباآلخر،

 الكرمية اآلية إليها تشري ليتا األمساء وما ) ٢ (".املالئكة على عرضهم مث كلها األمساء آدم وعلم ":تعاىل قال.
 وهذه والرؤية، والطموحات واملشاعر والتاريخ التفكري طرائق إليه حيتوي الذي العجيب املخلوق هذا اللغة، إال

 اللغة"فـ.واحلضارة والتاريخ الدين من انطالقا األساسية املقومات كافة ختتزل واليت األخرى هي املركبة اهلوية
 فكره اللغة وهوية، لغة سوى ليس جوهره يف اإلنسان إن:أخرى بعبارة ،واحد لشيء وجهان إذا مها واهلوية

 شأن هو األمة أو اجلماعة، وشأن. وهويته وحقيقته وجهه األشياء انتماؤه،وهذه نفسه الوقت ويف ولسانه،
   )٣(. "بينهما فرق ال الفرد

طنية والعرقية تتشكل باللغة، وتتشكل اللغة ا،      ومن وجهة نظر معاصرة لعلوم اللغة فإن اهلوية الدينية والو
فأي دراسة للغة حتتاج أن تدخل اهلوية يف عناصرها األساسية إذا كانت دف أن تكون دراسة كاملة وغنية 
وذات مغزى، ألن اهلوية تقع يف صميم ما تعنيه اللغة، ويف آية عملها، وكيفية تعلمها، وكيفية استعماهلا،كل 

  ".)٤ (" يف كل األوقاتيوم، من كل شخص

 العبادة تصلح فال واملسلمني، العرب حنن هويتنا هي فالعربية القومية، اهلوية عن العربية اللغة فصل ميكن ال    
 وقدسيتها مقدسة العربية كانت ذلك ألجل ا، ليتعبد يتعلمها أن العريب غري على وجب هنا من و ا، إال

 مقومات أهم اإلسالمي،وهو الدين من جزءا العربية كانت لذا.وألفاظه حبروفه الكرمي القرآن من مستمدة
   ما ،وهذا هويتنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العالقات وجدل املفاهيم ،إشكاليات واهلوية اللغة، احلفيان صلفي ــــ ١
/٧٣٤٣/o/language_literature./net.lukah.www،://http  
   ، سورة البقرة٣١: ـــــ  اآلية ٢
  o/language_literature./net.lukah.www،://http/٧٣٤٣/، ) د( ــــ فيصل احلفيان، ٣
 ,John E.Joseph, Language and Identity : national, Ethnic , Religions Palgrave.mAacmillan -  ـــ ٤

New- York,٢٠٠٤, P :٢٢٤  

 فحسب،لكن تواصلية لغة ليست ـــ ... ـــ العربية أن يرى الذي "ونماسيني لوي" املستشرق يؤكده
  دينية وظيفة هلا
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 يقوم ـــ ماسينيون يرى كما ـــ وجمدها ربه، ملناجاة املسلم وسيلة ،وهي اهللا أوامر عن تعرب ،فهي
  اليت القداسة على

 قال.الدين يوم إىل حمفوظة اللغة هذه تبقى بأن العزة رب تعهد ذلك ألجل )١(". الكرمي بالقرآن تربطها اليت
   . )٢(" حلافظون له وإنا الذكر نزلنا حنن إنا " : تعاىل

  املعرفة وتوطني اهلوية على احملافظة يف العربية للغة التارخيي الدور ـــ ٢

ا دف هذه اجلزئية إبراز الدور التارخيي الذي لعبته اللغة العربية يف عهود ازدهارها  للكشف عن قدر     
العجيبة، واليت استطاعت بفضل القرآن الكرمي أن حتافظ على مقومات اهلوية العربية اإلسالمية طيلة قرون 

ن ها احلضارة العربية اإلسالمية، وأن تكون يف اآلن نفسه لغة التنمية العلمية والثقافية اليت عرفتأ  و،عديدة
 ةاملعرفية والعلمية فضال عن إرادة الرجال واستعداد األمالتطور الذي عرفته العربية ما كان ليكون لوال التنمية 

        . ووعيا منها يف حتقيق رسالة اإلسالم اخلالدة وهي التنمية الشاملة ةالعربية للنهوض والتطور رغب

 نلتكو كانت ما العباسي العصر يف وخاصة ازدهارها عهود إبان العربية اللغة عرفتها اليت اللغوية التنمية إن     
 أن وكان ،أخرى بثقافات العربية احتكت فقد . العربية احلضارة عرفها اليت والثقافية العلمية التنمية لوال

 باشتقاق أو الترمجة طريق عن سواء العربية اللغة تنمية يف مباشرا سببا كانت شىت علوم بذلك دخلت
  جديدة مصطلحات

 مفرداا من لثقافية،واستفادتاو العلمية التنمية اكبتو اللغوية التنمية أن ذلك يف املهم .بعضها تعريب أو
 كانت اليت اإلسالمية العربية احلضارية النهضة يف سامهت قد اللغة تكون وبذلك ومفاهيمها،  ومصطلحاا

 وما لألوبئة و املختلفة السارية لألمراض النوعية العلمية التسميات العربية اللغة وفرت لقد ." األمة هذه عنوان
 اجلزام ـ السل مثل، األمراض، هلذه والوصف التعريف حيث من سواء اآلن حىت معتمدة التسميات هذه لتزا
 أو متييز أي الغرب يف يكن ومل ... ( أنفلونزا ) العرتة أنف ـ اجلرب ـ احلصبة ـ الطاعون اجلدري ـ

 كان و ".. ( البالء  عاما تعبريا بئةاألو على يطلقون كانوا بل عشر، الثامن القرن اية حىت األوبئة هلذه تفريق
 بأكثر للجراثيم باستور اكتشاف قبل وذلك ( اخلامتة ابن ـ اخلطيب ابن ) اجلرائم بوجود تنبأ من أول العرب

  ".)٣(" معا مخسمائة من
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ
  o/language_literature./net.lukah.www،://http/٧٣٤٣/،) د( فيصل احلفيان،    ــــ ١
  ،سورة احلجر٩ــــ  اآلية ، ٢
، الس األعلى ١ خطة التعليم العايل، جملة اللغة العربية،عن وضع املصطلح احلديث ضم، أمهية التراث العلمي واللغوي يف)د( ــــ عبد اللطيف عبيد،٣

 ٤١:، ١٩٩٩سنة  للغة العربية،اجلزائر،

 أبرز كان العالء بن عمرو أبا أن التاريخ يشهد ،و العربية تنمية يف رائدا دورا اللغة علماء لعب لقد و    
 أبو قال : حبيب بن يونس قال قال، خليفة أيب عن.. بكر أبو دثناح " جين ابن قال ،و العربية لتنمية مصدر
 ) ١(."كثري شعر و علم جلاءكم وافرا جاءكم لو و ، قله إال العرب قالت مما إليكم انتهى ما  : العالء بن عمرو

 ةاللغ على احلفاظ على عملت اليت األساسية املصادر من مصدرا ـ الكرمي القرآن نزول قبل ـ الشعر وكان
 ،فيه للعرب ديوانا كان الشعر أن واعلم : قوله يف خلدون ابن احلقيقة هذه على أكد وقد ، وتنميتها وتطويرها
 إلنشاده عكاظ بسوق يقفون وكانوا ، فيه منافسني العرب رؤساء وكان ، وحكمهم وأخبارهم  علومهم
 تعليق يف املناغاة إىل انتهوا حىت حوكه لتمييز البصر وأهل الشأن، فحول على ديباجته منهم واحد كل وعرض

   )٢(." إبراهيم بيت و حجهم موضوع احلرام البيت بأركان أشعارهم

 

 وبيئتهم عادام و أخبارهم و أيامهم و لعلومهم شامل مصدر فهو ، العرب ديوان الشعر كان إن غرو وال     
 جتاوز يوم املصدر هذا خالل من ويةاللغ التنمية وعظمت "  ،املعنوي و احلسي وصف فقد ، للعامل ورؤياهم
 بعيد من أو قريب من عليها واإلطالة النفوس سرب إىل تقليديا املعيشية أو املرئية أو السطحية احلسية املواضيع

 وآماله تصرفاته و العريب اإلنسان بسلوك ما عالقة هلا ميادين اقتحام إىل و ورذائل فضائل من ا يتصل ماو
 مطروحا الشك يعد مل اليت اللغة هذه قدرة على دلت جديدة معجمية تأليفات العربية كسبت وهنا .وتطلعاته

  )٣(".بالغرباء أشبه إليها بالنسبة أضحوا الذين أصحاا على حيلق و خييم السؤال صار ما بقدر فيها

 على أكد وقد .بذلك شرفها اليت العربية اللغة تنمية يف حيا عامال كان العرب بلغة الكرمي القرآن نزول إن     
 من حمفزا عامال وكان ، واملعنوية املادية الدنيا منافع و األولني ألخبار احتوائه عن فضال التبليغ يف العربية قوة

 مث يتدارسونه، و يدرسونه واملختصني العلماء جعل بل ،ا جاء اليت الرسالة تبليغ يف حمصورا يبق مل ألنه نوعه
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 عدد لوالدة يسمح مما ، الفنون و العلوم كل يف الحقة شاملة لغوية لتنمية السبل ويذللون  ويبدعون يؤلفون
 والتفت أفعال، و أمساء من فيه ورد مبا واللغويون النحاة وانتقل ، العربية يف اجلديدة املصطلحات من هائل

 عليه اعتمد و ، العقلية لةاألد و األحكام منه ليستنبطوا إليه األصوليون واجته .. معانيه و ألفاظه إىل املفسرون
 إىل الناس هدى والنظريات، وتبسيط  احلقائق استخراج يف الطبيعة عاملو والبحري الفلكي و اجلغرايف و املؤرخ

   من جديد منط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٨٦:،)ب ت ( ،) ب ط (  لبنان/  العريب،بريوت لكتابدار  ، ١ج النجار، علي حممد اخلصائص،حتقيق، جين  ابن ـــ  ١
  ٧٥٥:،١٩٨٤الشركة الوطنية للكتاب،سنة / ، الدار التونسية للنشر٢ ـــ ابن خلدون، املقدمة،ج٢
  ٧٩/٨٠:،س. م ــــــ  ٣

 اتمع يف الشاملة اجلذرية التغيريات هذه إحداثه و الكرمي القرآن نزول ةنتيج وهكذا. بعارفيه يكونواالتعبري مل 
 القرآن دعائمها أرسى اليت الشاملة، العربية النهضة أساس األخرى هي الشاملة اللغوية التنمية هذه كانت العريب
 .الكرمي

 إجيايب بعضها متفاوتة آثار من هلا كان ما رغم اللغوية بالتنمية صلة الواسعة اإلسالمية للفتوحات وكان     
 األجنبية اللغات من الترمجة عن فضال  ،الفتوحات هذه بفعل العرب عند املعريف اإلنتاج منا وقد .سليب وآخرها
 العلمية املعارف ترمجة من العرب العلماء مكن الذي األمر اللغوي، النمو على عونا الترمجة فكانت . القدمية

 مسح مما ،الدخيلة العلوم من وغريها والطب والرياضيات والطبيعيات الفلسفة و نطقامل مثل عندهم تكن مل اليت
 . الدخيلة املعرفة خيدم الذي والدقيق املناسب العلمي املصطلح خللق وتطويعها  العربية توليد من للمترمجني

 يف الفضل إليه يرجع الذي ،املأمون عصر يف وخاصة العباسي العصر يف ازدهرت اليت الترمجة أن شك وال    
 كانت اليت العربية دخلت غزيرة علمية مصطلحات صياغة من املترمجني مكنت ، ببغداد احلكمة دار إنشاء
) ١". (العهد ذلك يف الزاهي احلضاري الرقي متثل كانت اليت واملعارف الثقافات الستيعاب طبيعتها من مهيأة

 مبفردات نفسها اللغة تنمية وبالتايل ،جديدة وعلوم معارف وإنتاج العلمية التنمية يف قوي دفع للترمجة كان
  علمية ومصطلحات

 كاماحل دفعت اليت القوية اإلرادة لوال لتتحقق تكن مل اللغة مستوى على حتققت اليت التنمية فإن والواقع
 ذو معريف كامر هناك يكون أن ينبغي وليس '. اللغوية للتنمية صلبة دعامة كانت شاملة تنمية إلقامة والعلماء
 تكن فلم .. اللغة من وانطالقا ،باللغة ، اللغة عرب معريف ركام له قيض يكن مل ما ،العلمية من راقية درجات
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 البعض يتساءل قد   )٢.("اللغة تقنيات كل مشلت عجيبة لغوية ضة بعد إال اإلسالمية العربية احلضارية النهضة
 واملعرفية الثقافية للتنمية أداة العربية لغتنا من جنعل أن على العشرينو الواحد القرن يف العرب حنن عجزنا ملاذا
 يف جنحوا وبالتايل املعضلة، هذه على يتغلبوا أن األوائل العرب استطاع ملاذا و ؟.العربية األقطار ختوضها اليت

   ؟.ميةاإلسال العربية احلضارة عرفه الذي ومقوم هويتها الرئيس الشاملة للتنمية أداة اللغة جعل

 من الالحقة عصورنا يف علماؤنا يستفيد أن املفروض من كان لقد ميسورة، األسئلة هذه عن اإلجابة إن      
 خدمة يف وجعله عام بشكل املصطلح صياغة جمال يف ازدهارها عهود إبان العربية الثقافة عرفتها اليت التجربة
   اليت واملعرفية الثقافية وااالت امليادين كافة يف العربية ارةاحلض أحرزته الذي التفوق إن .املعريف اإلنتاج وتنمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٨٨/٨٩:،،١٩٨٤الشركة الوطنية للكتاب،سنة / لدار التونسية للنشر، ا٢ابن خلدون، املقدمة،جـ ـــ ١
، الس األعلى للغة العربية ٢، اإلنتاج اللغوي يسبق اإلنتاج املعريف، جملة اللغة العربية،ع)د( ـــــ  عبد امللك مرتاض،٢

   ٦:،١٩٩٩،اجلزائر،سنة

 مناطق أو فالسفة أكانوا سواء اللغة يف لبحثبا أنفسهم العلماء اهتمام إىل أساسا يرجع العهود، تلك شهدا
  أو

 غريهم على يتفوقون جعلهم مما والفلسفية العلمية املصطلحات لفهم وذلك ...رياضيني أو فلكيني و أ أطباء
 عرفت اليت الفترة وهي امليالدي عشر الثالث القرن اية إىل امليالد التاسع القرن من وهذا األخرى الشعوب من

  .فروعها مبختلف ومالعل ازدهار

 والرياضيات والطب والفلك اإلسطرالب لغة احلوشية الشعر لغة جعل يف العرب العلماء جنح لقد      
 فريق كل وضع بل املعريف، حلقله مصطلحات العلماء هؤالء من فريق كل وضع قد، وواملوسيقى   والكيمياء

 أمهية وأدركوا،  اهلامة اللغوية املسألة هذه إىل القدماء ربالع تفطن وقد .جماهلا يف اختص اليت ةاملعرفة العلمي لغة
 االستعمال عامة من أنشأوها اليت املصطلحات وضع إشكالية على وتغلبوا املعرفية، التنمية اللغة يف ودور

 باللغة مسبقة معرفة تستدعي املصطلح صناعة أن وأدرك احلقيقة هذه اجلاحظ عثمان أبو وعى وقد . اللغوي
 وكذلك عندهم حظيت ألفاظ قوم لكل و : يقول الصدد هذا ويف  املعريف التخصص أو باحلقل مسبقة ومعرفة

 أن من فالبد ، موزون كالم وصاحب ] األرض يف  [شاعر وكل  ، منثور كالم وصاحب األرض يف بليغ كل
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 ... اللفظ كثري عاين،امل غزير العلم واسع كان وإن كالمه يف ليديرها ، بأعياا ألفاظا وألف هلج قد يكون
 وال ومجهورنا، عوامنا عند هو ذلكوك ودعوتنا، ملتنا أهل عند مهجورا مرفوضا غريبا كان وإن فصار

  )١.("املتكلمون وإال اخلواص إال يستعمله

 ن،كا املعرفية و الثقافية للتنمية أداة العربية اللغة جعل يف القدماء العرب العلماء أدركه الذي النجاح إن     
 عن مبعزل تبقى أن هلا ينبغي ال اللغة أن مفادها علمية حقيقة يتمثلوا أن من مكنهم الذي وعهم منو بسبب
 حيسبوها ومل ، بلغتهم يستهينوا ومل ، ازدهارها عهود يف العربية األمة عرفته الذي واحلضاري العلمي التطور
 أو مكتوبة واحدة لشكاية ، العربية الثقافة تاريخ يف ، أثر على نعثر ومل ."اجلديدة املعاين تتسع أن عن قاصرة
 تعريب من ابتداء ، لغتهم من مصطلحات إجياد يف العرب العلماء سبيل ساورت ما صعوبة عن ، مروية

 إىل ، العراق دواوين وصاحب الثقفي يوسف بن احلجاج كاتب الرمحن عبد بن صاحل به قام الذي الدواوين
   )٢(".خبتيشوع الطبيب وعجائبيات  ، اهليثم ابن واستكشافات ، الكندي و جابر و اخلوارزمي اختراعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٦٦/٣٦٧:، حتقيق عبد السالم هارون، دار الكتاب العريب، بريوت٣احليوان، ج عثمان بن عمرو، كتاب و ــــ اجلاحظ، أب١
  ١٦:،١٩٩٩اجلزائر،سنة،، الس األعلى للغة العربية ٢، صناعة املصطلح يف العربية، جملة اللغة العربية،ع)د( ــــــ عبد امللك مرتاض،٢

   القومية اهلوية علىالدفاع  يف العربية اللغة صمود ــــ ٣

    إذا كانت اجلزئية السابقة قد أبانت عن الدور التارخيي الذي لعبته اللغة العربية يف توطني املعرفة من جهة    
واحملافظة على اهلوية القومية من جهة ثانية، وأن القصور ال يكمن يف اللغة ، بل يف أهلها، إن قصروا ماتت، 

لتبني صمود اللغة العربية يف احملافظة على اهلوية العربية وإن اجتهدوا أحيت وتطورت، فإن اجلزئية التالية تأيت 
 .أصاا من وهن بفعل عوامل داخلية وخارجية ما اإلسالمية بسبب ما تعرضت إليه من انكسارات، و

 متضافرة،هي مكونات ثالثة يف العربية اللغة ثبوت قوى لغتها،وتكمن ثبوت قوى بلغتها تعتز أمة لكل     
 أي عليها تقو السنني،ومل مئات منذ العربية صمدت الثالثة املكونات واهلوية،وذه راث،املقدس،والت النص
 الكرمي القرآن يف املتمثل املقدس النص وجيسد. عصرا أو سبقتها اليت العريقة احلضارات من حضارة أو ثقافة
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 يعتريه أن دون قرنا عشر بضعة زمنيا سريورته خالل من العربية مع متاهيا حيقق أن استطاع حيث البقاء، عنوان
   )١( ".اإلضافة أو التبديل،واحلذف أو التحريف

 املؤثرات كل من حممية مصونة هويتنا بقيت الكرمي وبه القرآن على حتافظ أن العربية اللغة استطاعت    
 لعاملا أكد والتحول،وقد التبدل من ،وحفظته واملوت واالضمحالل الذوبان من حفظها اخلارجية،وبالتايل

 مبركزها هذا يومنا حىت لتدين الفصحى العربية إن ":قال حني التارخيية احلقيقة هذه على ' فك يوهنان' األملاين
 احمليط يف الداخلة األقاليم من عداها وما العربية البلدان مجيع يف قامت أا الثابتة،وهي احلقيقة هلذه العاملي

 من لإلنسانية حفظته مبا اللغة هذه برهنت ولقد. واملعرفة الثقافة يف مياإلسال العامل لوحدة لغويا رمزا اإلسالمي
  )٢ ( ".مقامها عن زحفها ا يقصد حماولة كل من أقوى أا على خالد حضاري تراث

  

 اللغة جند ،بل الذوبان من اهلوية حامي بوصفه الكرمي القرآن على احملافظة يف العربية اللغة دور يقف مل     
 ا،وها مرت اليت األزمات رغم جمدها تستعيد أن ،وبإمكاا والفلسفة العلم لغة إا على برهنت دق العربية

 عن يزيد أو قرن ربع منذ الناس تساءل"،و الدقيقة والتكنولوجية العلمية امليادين كل بشجاعة تقتحم اليوم هي
 أثبتت أن ،وسبق آخرون أقوام عليها كرمنها،وأن واحدة قوم فعدها الكربى، العلمية اللغات من العربية موقف

 الثاين القرن إىل الثامن القرن من بأسره العامل يف والفلسفة للعلم الوحيدة اللغة قرون ولعدة املاضي يف كانت أا
 امليالدي، عشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــ
  ٣٣t/com.ownO.abhath://http-topic العوملة عصر يف العربية اللغة أسئلة ،املوسى اد ــــ ١

   ٢٣٤  :، ١٩٥١ ، القاهرة العريب، الكتاب دار ، النجار الرمحن عبد تر، ، العربية ، فك يوهانــــــ  ٢

أا  على وبرهنت... القدمية احلضارات كنوز إىل طريقها عن واجتهت منها فأخذت الالتينية إليها تانضم مث
 واحلضارة العلم متطلبات كل تؤدي أن دون مطلقا يعوق ما طبيعتها من جمدها،وليس تستعيد أن على ةجدير

 وفري بإنتاج أخريا حظيتو فاا، ما وتتدارك نشاطها جتدد أخذت املاضي القرن من األخري النصف ومنذ.
 األخرية السنوات يف العربية وأصبحت...البقاء على قدرا وعلى حيويتها على الدليل العربية وأقامت ومتنوع

  )١"(الكربى العاملية اللغات مع الدولية املؤمترات يف املساواة قدم على تقف
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 تنبه وحضارا، ومقدساا لثقافتها أساسية ةوركيز القومية اهلوية عنوان العربية اللغة تبقى أن أجل ومن     
 يف عنه أجنبية لغة الطفل تعلم خطر يف تتمثل وهي واهلوية، اللغة مبوضوع تتصل هامة مسألة إىل خلدون ابن
 فإذا ": خلدون بان يقول. وهويته الطفل بني مباشرة الصلة قطع إىل حمالة ال يؤدي ما وهو اإلسالم فهم

 كأصاغر أبناء هلم، السابقة كأا العربية إىل منها انتقل حني تستحكم مل  ...العجمة ملكة اللسان يف تقدمت
العجم الذين يربون مع العرب قبل أن تستحكم عجمتهم، فتكون اللغة العربية كأا السابقة هلم، ال يكون 

 )٢( ا " العريب قبل العجمي اخلط تعلم له سبق من شأن أيضا ،وكذاعندهم تقصري يف فهم املعاين من العربية 

 اللغة على للقضاء الفرنسي االستعمار به قام ما يصف حني نفسها الفكرة على طاليب عمار الباحث ويؤكد
 لغته ينشر وأن العريب اللسان على يقضي أن عندنا الفرنسي االستعمار حاول فقد": فيقول اجلزائر، يف العربية

 هي وأال ولبها الثقافة هذه منابع ،وعلى اإلسالمية الثقافة على الوقت نفس يف يقضي العربية على بقضائه ألنه
 تارخيهم عن املسلمني أبناء ويقطع األصلية، لغته يف للقرآن فهمهم وبني املسلمني بني ويفصل القرآنية، احلقيقة

 يف زقامت اخلطرية التربوية اللغوية الظاهرة هذه طريق عن االستعمار وخلق وجوده، يف ليذيبهم وجودهم وعن
  )٣( ".ألسنتها يف وبلبقة وسلوكها وأذواقها واجتاهاا وعواطفها عقليتها يف متزقا النخبة،

 انكسار من ذلك عن ينجر وما القومية اهلوية عن العربية اللغة فصل خلطورة العرب العلماء إدراك إن    
 ونواملفكر العلماء خيشاه ما أخطر أن ،ذلك يربره ما له أمر القومية هويتنا وملكونات اإلسالمية العربية للثقافة

 اللغة انشغلت فقد" قصد، غري عن ذلك كان ولو األحيان من كثري يف ذلك من تنج مل اليت هويتنا متسخ أن
 يف العربية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 نعمان بن أمحد /د عن ، ١٩٧٦ /٠٢/ ٢٣ يف املنعقدة دورته يف بالقاهرة العربية اللغة جممع ،رئيس مدكور إبراهيم الدكتور كلمة من ــــ ١
   ٢٠/٢١ : ،١٩٩٩ ، اجلزائر ، العريب للغة العلى ،الس ٢ ع ، العربية اللغة جملة نن العربية اللغة مستقبل،

  ٧١٠/٧١١ :،٢ ج،املقدمة ، خلدون بنا ــــــــ ٢

  ١١١: اإلسالمي، الفكر على للتعرف اخلامس امللتقى حماضرات ، والثقافة اللغة،)د(، طاليب عمار ـــــــــ   ٣

 فوجد.احلضاري البناء يف اإلسهام من ،بدال الوافدة احلديثة واملفاهيم املصطلحات مع بالتعامل احلديث العصر
 مناسب صريف ،أو صويت تعديل بإجراء ورد كما يستعمل حيث الدخيل، معاملة الوافد املصطلح ملعاملة اجتاه
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 على التأثري أوجه ومن )١( ".هويتنا مسخ إىل البعيد املدى على ،ويؤدي أجنبية مبفردات العربية حيشو اجتاه ،وهو
 األمريكية، واملطاعم الطعام ولتقاليد لألزياء، اجلديدة للتشكيالت اإلجنليزية األمساء استعمال القومية اهلوية

 متعارفا األمساء لتكون اإلجنليزية املختصرات واعتماد...العربية الدول يف املصنوعة واألدوية الغذائية، واملواد
 غري التسمية اعتماد...اإلسالمي اهلجري التقومي من بدال امليالدي التقومي استعمال شيوع وكذلك ..عليها

 ) ٢( ". األصيل العريب باالسم التمسك من بدال عربيةال البلدان ألمساء العربية

 مستوى على قائمة تزال ما القومية اهلوية حول واآلخر العربية األمة بني املعركة إن نقول أن ميكن هنا ومن    
 املعركة إن".اجلزائر مثل طويلة استعمارية هيمنة عرفت اليت األقطار تلك وخصوصا العربية طارقاأل من كثري
  اليت

 الشخصية حول معركة األوىل بالدرجة الفرنسي واالستعمار اجلزائري الشعب بني وثلث قرن ملدة دارت
 الدخيل األجنيب بطرد حسمت املعركة أن من الرغم ،وعلى والثقافية واللغوية الدينية أبعادها بكل اجلزائرية
 الشعب بأن القول االستقالل تأعقب اليت السياسية االجتماعية الوقائع ضوء يف يصعب أنه ،إال ودحضه
   ".)٣(."أرضه من فرنسي جندي آخر برحيل سيادته عناصر كل استكمل اجلزائري

 

 مل ،ما والثقافية واللغوية الدينية ألبعادها ركيزة ،وتكون القومية اهلوية على حتافظ أن  للعربية ميكن ال     
 قنبلة اجلهنمية اخلطة هذه بوصف ، سالميةواإل العربية للشعوب أرساها اليت االستعمار خطة عن نكشف
 يئة يريد عندما ذلك شاء مىت العربية األقطار من قطر أي يف القومية اهلوية معامل تطمس أن ميكن موقوتة
 يف تدرجييا الذوبان وتيسري التبعية هذه حتقيق جل أومن . القومية للهوية التدرجيي والذوبان للتبعية األجواء

 ،وحمادة أو مقاومة ونكوص ارتداد للمستلحقني ذلك بعد يقدر فال الباغية، والسلطات كمة،احلا اموعات
 دف كانت الواقع يف خطتها نكول...املدنية أصول تلقن أو حضارة لتعلم ال أبواا األجنبية املدارس فتحت

 ووين العربية يف طعن غري من الفرنسية يلقنون ال فهم ...لغة مكان لغة وإحالل بعادات، عادات تعويض إىل
 تصلح ال غنائية هي: ،فقالوا أغراض من أدا نصوص متثله ما وإىل جاهليتها يف العربية إىل وعادوا ..لشأا
   تقدر فال بامليوعة، مصابة واجلد،وهي للعلم

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــ
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Full /Elibrary/ar/net.biblioismam.www العربية للغة وتبعاا اللغوية الثقافية العوملة ،)د(،السالم عبد أمحد  ــــــ١
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  س . م ـــ  ــــ٢
  ١١٣ :،١٩٩١ سنة اجلزائر، ، العربية للغة األعلى الس، ١ ع ، العربية اللغة جملة ، الوطنية والشخصية ،التعريب ضرغام السالم عبد ــــ ٣

   )١( ".واملدنية احلضارة لغات مواكبة على

 ال عليها، طاغية مبزامحة مهددة أصبحت قد حياا بأن األمة أحست الطاغي الغاشم االستعمار دخول بعد     
 املستعمر العدو لقي" متربم، ونافر مستسلم بني ،مجاعته وانقسمت وحدا ،وتصدعت مناهضته على تقوى
 هو ما بكل واإلشادة املقدسات بطمس التمدن دعوى:أساسها والتنكيل اإلغراء من بألوان وألئك هؤالء

 والتقسيم الناس بني والعداوة األحقاد وإثارة اإلسالمية العربية لقوميةا األجماد على والقضاء غريب أورويب
 أوطام عرفته ما إىل مجيعا احملكومني ترد اليت القدمية واحلضارات البعيدة باألصول والتذكري العنصري،
   )٢(". مانيةوالرو والفينيقية والرببرية والعجمية القبطية األرومات إىل م تعود تارخيية أجماد من وأصوهلم

 

د اللغة العربية يف الدفاع عن مقومات اهلوية القومية ، ال يقتصر يف إحيائها والدفاع عنها فحسب، و إن صم   
إن أقوى العوامل اليت تقف وراء ضعف ." فإن هذا األمر جيعلها دوما ضعيفة ما دامت ليس هلا والء باالقتصاد

  )٣(".اآلخر الذي يتمتع بقوة اقتصادية وتقنية عاليةاللغة هو عدم كفاءة أهلها وضعفهم يف مقابل 

 اللغة صمدت ،اإلسالمية العربية األمة هوية لطمس املستعمر قبل من اليائسة احملاوالت كل من وبالرغم     
 النظام ،هي ثبوا قيم يف العربية اللغة وكانت"، الشرسة القتال ساحات يف الشجعان األبطال صمود العربية
 وأمثاهلم، العرب وكالم ،واخلطب العريب والشعر ، النبوي واحلديث القرآن لغة من شرعيته ملستمدا اللغوي

 ... واملقالة واملسرح والرواية القصة ،ونصوص والتاريخ االجتماع وعلماء والفالسفة واملفسرين املتكلمني ولغة

   القومية اهلوية على احلفاظ يف العربية اللغة دور ـــ ٤

ت اجلزئية السابقة عن صمود اللغة العربية يف حماوالت التبعية والذوبان، وأما اجلزئية التالية فهي نا        أب
دف إىل الكشف عن الدور الذي لعبته اللغة العربية للحفاظ على اهلوية القومية وصمودها أمام اللغات اليت 

 عجيبة على أن جتدد نفسها يف كل زمان فاللغة العربية كانت وال تزال لغة عريقة، متتلك قدرة.احتكت ا
 دومكان، مبا متتلك من خصائص راقية متكنها من أن تبقى صامدة ولو احتكت بأقوى اللغات يف العامل، فق
" عاصرت العربية 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منشورات اإلسالمي، الفكر على للتعرف اخلامس امللتقى حماضرات ، والتفتح األصالة إىل والذوبان التبعية من بلخوجة، احلبيب ــــــ  ١
      ٤٥/٤٦: ، ١٩٧١ ، أغسطس يوليو /١٣٩١ ، والثاين األول مجدي ، وهران ، الدينية والشؤون األصلي التعليم وزارة

  ٤٣: س ،.  ـــ م ٢
  P٥٠,١٩٨٥,John Edwards,language,society and identity,basil Blakwell ,Oxford-New-York  ـــــ٣

، واستطاعت مبا متلكه من مرونة وخصائص متنوعة كالترادف ةاليونانية والالتينية والفارسية والسنسكريتي
   واالشتقاق

ت العربية القدمية اليت قامت قبل حلضاراهذا باإلضافة إىل أا أفادت من لغات ا.القياس أن تستمر إىل اليومو
  )١ (."اإلسالم،وهضمت الكثري من معطياا

 أبعادها جبميع الشخصية هذه إقامة يف ينجح مل ما نهأ،و املتميزة شخصيته شعب لكل أن فيه شكمما ال       
 شخصيتها على ةحمافظ األكثر األخرى الكيانات يف الذوبان االستقالل،سهل ناقص يبقى املعيش واقعه يف

 والتآلف والربوز والصمود الثبات تريد شخصية يف األساس حجز هي اللغة تكون أن البديهي ومن.وهويتها
 األجيال بني والتواصل التفاهم وأداة واجلماعات، األفراد ومشاعر أفكار عن التعبري وسيلة ببساطة ،ألا

 ."التقدم وحتقيق املستقبل لبناء الدفع قوة بالتايل يعطيهاو وإبداعاا وآداا األمة خربات حيفظ الذي ،والوعاء
)٢( 

 من فهي والربوز، والصمود الثبات تريد شخصية كل بناء يف األساس حجر هي اللغة بكون سلمنا وإذا     
 ورائه من وجند إال ما أمة يف انقسام أي نتصور أن ميكن فال واألمة، الشعب بني الوحدة عنوان املنظور هذا
 فيه الشك الذي الثابت ومن.يستعملوا اليت اللغة وحدة يف واألمة الشعب وحدة كانت هنا ومن .لغوية ةهزمي
 والتعاون التآخي على عزمه وشد أواصره وتقوية الشعب وحدة متكني يف العوامل أهم من اللغة وحدة أن

 الشعوب بني اللغات ختالفا بسبب وقع ما وكثريا. التقدم ومعارج التطور مضمار يف قدما للسري ودفعه
 دماء فيها سالت وأثارات حروب قيام إىل بعضها أدى وسياسية اجتماعية تشنجات املعاين على التفاهم وسوء
  )٣( ".ضخمة ثورات وتبددت غزيرة

 دورها يقتصر ،وال واهلوية الذات تكوين يف أساسيا دورا تلعب واألمة الشعب وحدة أن أكيدا بات وقد     
 أو الوقائع عن ،أو األشياء عن التعبري يف اللغة حنصر أن يبدو فيما جيوز فال فحسب، والتواصل الاالتص يف

 الفلسفة أصحاب ذلك إىل يتجه كما ، الصدق إىل الوحيد السبيل هو ذلك أن ،ونزعم اخلارجية اخلربة



٢٠ 

 

 يف اللغة ألمهية نظرا لةالدال عدمي فارغ أمر هو إمنا القضايا من ذلك سوى ما أن بدعوى املنطقية الوضعية
 مشترك وجود... ألا اجتماعية نفسية ضرورة تصبح واحد جمتمع يف وحدا ،فإن الشخصية أو الذات تكوين

   قوالب  ،باعتبارها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، احتاد الكتاب العرب، دمشق ربيع ١٠٢، اللغة العربية الصلة احلية بني حاضر األمة وتراثها، منجلة التراث العريب، ع) د(أمحد دمهان،   ـــ١

  ٩٠: ،٢٠٠٦نيسان / ه ١٤٢٧الثاين 
  ١١٠: ، ١٩٩، سنة اجلزائر، ،العربية للغة األعلى س، ال١ ع ،العربية اللغة جملة ،الوطنية والشخصية بضرغام، التعري السالم عبد ـــ ٢
 األول مجادى ، وهران ، اإلسالمي الفكر على للتعرف اخلامس امللتقى حماضرات ، الثقافية والثورة اللغة اهللا عبد بن العزيز عبد  ــــــ  ٣

  ١٧٥:،١٩٧١ ، ،أغسطس يوليو/ ه  /١٣٩٩ والثانية

 فيصبح ا ويتشرب والعقلية، واجلمالية والوجودية والدينية األخالقية تمعا مقوالت إىل الفرد خالهلا من ينفذ
 يعترب أن ميكنه حيا اتصاال جمتمعه جبذور متصال ويضحى املشترك، والتارخيي الضمريي للوجود امتدادا وجوده

   )١(".االجتماعية بالصبغة الفرد لصبغ وسيلة اللسان أن أي بثقافته، ومثقفا فيه عضوا حبق نفسه
و يف سياق الفكرة السابقة يشري سلطان شاوي أن اللغة العربية هي العنصر األساسي يف احلفاظ على اهلوية      

 وجتارا يف خمتلف مظاهر حياا الفكرية والعملية واألدبية والفنية والسياسية ةالقومية، فهي وعاء األم
لشخصية العربية من مسارها التارخيي، فتغدو ضائعة واالقتصادية،  وعليه فإن التنكر للغة يؤدي إىل اجتثاث ا

  )٢(".بدون هوية 

 مقوالت إىل الفرد منفذ ،وإا واهلوية الذات تكوين يف كبرية أمهية للغة إن نقول أن ميكن هنا ومن     
 سالميةاإل والشعوب العربية الشعوب بني جتمع اليت الوثقى العروة ' مبثابة اعتبارها ميكن ذلك ألجل اتمع،

 البد ، اإلسالمي العريب والتضامن الوفاق فإن ، االعتبار ،وذا اإلسالمية العربية الثقافة ازدهار يف شاركت اليت
 الكربى األمهية تبدو هنا ومن. اإلسالمية العربية الثقافة ولغة الكرمي القرآن لغة املتني األساس هذا على يقوما أن

 ذلك يف ،ألن اإلسالمية الشعوب من ا الناطقني لغري وتعليمها نشرها على لوالعم العربية اللغة مكانة لتدعيم
   )٣(". اإلسالمية العربية لألمة احلضاري الثقايف لألمن محاية

 العربية الثقافة ازدهار عنوان لتكون واإلسالمية العربية الشعوب توحيد يف العربية اللغة دور يقتصر ال    
 عنه تتمخض ما كل ،أي القومي الثقايف التراث تسجيل يف ميكن األساس العربية ةاللغ دور إن بل اإلسالمية،

 يصح ،فهل املقبلة األجيال من اخللف عليه وعلوم،سيطلع وفلسفة ومسرحيات وشعر قصص من اليوم عقولنا



٢١ 

 

 قول حد ىعل تبين، أوائلنا كانت كما نبين أن بنا جيدر أال ؟. القومية اللغة غري أخرى بلغة تكتب أن حينئذ
 عندما معوجا حضارتنا صرح يكون ال ؟وكيف.خلل أو عوج احلضارة صرح يف يكون ال لكي الشاعر،
 اللبنة سيضعون أم تظنون وهل ؟.تراث من هلم خلفناه ما على يطلعوا لكي باملترمجني لالستعانة أبناؤنا يضطر
 الترمجة خالل من إلينا ينظرون ألم ؟كال.احنراف وال اعوجاج غري من متاما احلجر فوق واحلجر أختها فوق

  )٤ ( ".كاألصل الترمجة تكون أن وهيهات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 يوليو،أغسطس، /١٣٩٩ والثانية األول مجادى ، اإلسالمي الفكر على للتعرف اخلامس امللتقى حماضرات ،) د (،طاليب عمارــ ـــ ١

١١١ :،١٩٧١  
  ٣: ، ١٩٨٢، التعريب بني األصالة واملعاصرة، حبث مقدم إىل مؤمتر التعريب، جامعة دمشق، سنة، )د(ـــــ سلطان الشاوي، ٢
  ٢p/alloghaArabia/publications/arab/orgma.isesco.www.php/ ــــــ اللغة العربية والعوملة ــــ ٣
  :،١٩٧١ ، ،أغسطس يوليو /١٣٩٩ والثانية األول مجادى اإلسالمي الفكر على للتعرف اخلامس امللتقى ،)د(عيسى، بن حنفي ـــــ ٤

٦٩ / ٦٨  
  

 والثقايف والديين الروحي وكياا ووجودها األمة هوية على احملافظة هو العربية اللغة على احملافظة إن     
 بني التفاهم واسطة ،ألا بغريه الفرد تربط اليت املعنوية الروابط أهم ، املنظور هذا من فهي واحلضاري،
 إىل األسالف األبناء،ومن إىل اآلباء من املكتسباتو األفكار نقل ،وواسطة الفرد عند التفكري الناس،وآلة
 أن تستطيع سبات، حالة يف وأصبحت شعورها فقدت قد تكون تارخيها تنسى اليت األمة كانت وإذا.األخالف

  )١ ( ".احلياة فقد عندئذ تكون لغتها فقدت إذا األمة ،فإن تارخيها إىل بالعودة وعيها تستعيد

  

 واحلضارية والثقافية الدينية اهلوية على احلفاظ يف العربية اللغة تضلعه الذي يمالعظ الدور هذا أجل من     
 الشعوب استعمار شهدت اليت الفترات يف وخاصة العربية األقطار مجيع يف اإلصالح زعماء ،قام العربية لألمة

 يف تبدأ أن مار،ينبغياستع ألي مقاومة أي  بأن منهم إدراكا والقومية القطرية الذاتية عن بالدفاع ،العربية
 حفظ ما وهذا هويته، على واحملافظة الشعب وحدة يف املركزي العامل بوصفها العربية اللغة على احملافظة
 املعلنة احلرب خضم يف ،وهذا والذوبان والتشويه االستدمار من قرن وثلث قرن طيلة املسلمة العربية اجلزائر

 العربية اللغة شأن من حتط أن أجل من وسعها يف ما كل االستعمار إدارة عملت اجلزائرية، األمة مقومات على
 يدرك الذي اجلزائري الشعب أن غري للمواطن، اليومية احلياة يف اعتمادها من طائل ال ميتة لغة أا بدعوى
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 على ءلإلبقا إمكاناته يعبئ ح،را االستعمار حتديه معترك يف هويته على احلفاظ يف اللغوي العامل أمهية بسجيته
  ) ٢( ".  التشويه ومواجهة املسخ مقاومته عن كتعبري أبنائه بني لغته تعليم

 

 أهدافها حددت اليت إصالحية حركات ظهرت اجلزائري، للمجمع الذاتية املقاومة هذه مظاهر ومن     
 وقد.والتسلط داالستبدا مناهضة عن فضال،املسلمة العربية اجلزائر مقومات عن الدفاع يف متثلت واليت األساسية
 بطرق العربية اللغة تعليم لواء محلت واسعة حركة بروز عن ، )املاضي القرن من(  الثالث العقد يف أسفرت

  ومشولية عصرية أكثر
 املدارس وبناء العربية اللغة تعليم ألمهية حتسيسية حبملة قامت اليت اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية يف تتمثل
 يف املدارس من العشرات بناء ومت النداء، هلذا اجلزائري الشعب فاستجاب. الضياع من العربية اللغة حلماية احلرة

 املعهد يتأسس أن قبل املدارس هذه لتسيري حمكم نظام وأوجد ، املعلمني من املئات وجند البالد، ءخمتلف أحنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــ 

  ٧٨  :، ١٩٩٩ ، سنة ،بريوت ،٢٤٤ع العريب، املستقبل جملة،)د(، الدوري العزيز عبد ــــ ١
        ١١١: ، ١٩٩١ سنة اجلزائر، ،العربية للغة لىاألع الس ،١ع ،العربية اللغة جملة ،الوطنية والشخصية بضرغام، التعري السالم عبد ـــــ ٢
  

  )١( ".  الثانية العاملية احلرب انتهاء إثر ،)بقسنطينة ( باديس بن احلميد عبد ) الثانوي

 ،فهي بالعربية االعتناء يف تكمن القومية الكرامة أن اهللا عبد بن العزيز عبد الباحث يؤكد السياق هذا ويف    
 جامعاتنا يف ندرس بأن تقتضي القومية فالكرامة. اإلنسانية احلضارة إثراء يف نساهم ،وا اوشرفن هويتنا عنوان
 فرض على عزمها وتثبت لوجودها قيمة وتقدر نفسها حتترم اليت األمم مجيع تفعل كما ،نفعل القومية بلغتنا

 يف تدرس أن تأىب وبلغاريا نياكألبا منها الصغرية حىت فاألمم. اإلنسانية احلضارة حقل يف واملسامهة شخصيتها
 العلوم مجيع جامعتها يف تدرس العرب من فلسطني سارقة إسرائيل هذه بل ، القومية لغتها بغري جامعاا
 مكاا يف لغتنا عن حنن أفنعجز ، )املاضي القرن يف( إال تتجدد مل لغتها أن مع العربية، ةباللغ والفنون
 اإلنسانية املصطلحات مجيع ومنحتها الوسطى القرون طوال احلضارة ةأمان محلت اليت اللغة ؟هذه.املرموق
 عنها ،أنعجز بدائية شبه البالد بني الفكري التواصل وسائل كانت عصور يف عنها تعجز مل.. والتقنية والعلمية

  ) ٢ ( ". النور عصر يف بالعقم،وحنن ونرميها اليوم
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 أن اإلسالم انتشار بعد استطاعت العربية ،فإن وصمودها وقوا العربية اللغة عظمة على القوية األدلة ومن    
 األجنبية اللغات يف الذوبان درجة إىل يصل تأثرا تتأثر أن املفروض من وكان األجنبية، اللغات من بكثري حتتك

 تتأثر مل أا ،إال والرومانية والقبطية كالفارسية الوقت ذلك يف رقي من اللغات تلك عليه كانت ملا األخرى
 معرفة لوال االستغراب على تبعث بكيفية كياا على احملافظة ،مع الراقية اللغات تلك يف هي أثرت مما أكثر
 مصداقا والتحول التبدل من حفظته كما حفظها الذي املقدس اهللا بكالم ارتباطها وهو كله، ذلك يف السر
  ) ٣ ( ".حلافظون له وإنا الذكر نزلنا حنن إنا ": تعاىل لقوله

 

 خالل من وتطويرها العربية اللغة على احلفاظ يف الكرمي القرآن دور على املوسى اد الدكتور أكد وقد      
 إلجناز كبريا حافزا مثل إذ ثبوا، وقيم العربية حياة يف جوهري القرآين النص أن األمة،ويرى توحيد

 توحيد إىل أفضت ائتالفية صيغة إىل التوصل مت حيث أنظمتها ومأسسة اللغة برامج وتطوير اللغوية اإلصالحات
 يف املتمثلة العراقيل جتاوز مبوجبها مت ، والقرآن العربية بني مثمرة عالقة عن يكشف عوهو مشرو، اللهجات

   وعلى ، القبيلة وحدة
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــ
: ، ١٩٩١ سنة اجلزائر، ،العربية للغة األعلى الس ،١ع ،العربية اللغة جملة ،الوطنية والشخصية بضرغام، التعري السالم عبدــــ   ــــــــ ١

١١١        
  ١٨١:، اإلسالمي الفكر على للتعرف اخلامس امللتقى ، فيةالثقا والثورة اللغة ، اهللا عبد بن العزيز عبدــــــ  ٢
  ٥٧ : ،١٩٩٩ سنة ، ٢ ع ، العربية اللغة جملة ، العربية اللغة مستقبل ،)د(نعمان، بن أمحد ــــ ٣

 قومية مبنظومة عنها استعيض اليت اجلاهلية خملفات من بكوا مت وصم هذه العراقيلفقد متاما ذلك العكس من
  )١  ( ." األمة وفكرة لعروبةا مفهوم تتبىن

  

  ثانيا ـــ اللغة العربية يف مواجهة حتديات العوملة وكسب الرهانات

أما احملور الثاين من هذا البحث فهو امتداد لألول، إذ ينصب حول مدى قدرة اللغة العربية يف مواجهة      
ألجل .  العربية هويتها ولغتهاةد األمالتحديات اليت فرضتها العوملة، وقدرا على كسب الرهانات دون أن تفق

ذلك اقتضت خطة البحث أن نعاجل هذه املسألة يف ثالث جزئيات أساسية، تناولنا يف األوىل مفهوم العوملة 



٢٤ 

 

بوصفه خطة منهجية  هامة، إذ ال ميكن الفصل ما بني العوملة واالقتصاد والسياسة والثقافة، ومن مث ال ميكن 
 لكون هذه اجتاه متناميا ، يصبح معه العامل دائرة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية الفصل بني اللغة والعوملة

ومن هنا تربز اجلزئية الثانية اليت عاجلنا فيه املشكالت اليت تواجهه اللغة العربية يف . واحدة تتالشى فيها احلدود
 تغتنا ال تزال تعاين من بعض املعوقات واملشكالظل العوملة، فال نطمح أن تنافس لغتنا العربية العوملة املتنامية ول

أما اجلزئية الثالثة فقد خصصناها .  أن تواكب التطور العلمية دون أن تسمح هلذه اللغةاليت تقف حجر عثر
لتناول التحديات اليت تواجه العربية يف زمن العوملة، واليت تتمثل أساسا يف ترقية نفسها مبالحقة لغة العلم 

 والتنمية الشاملة، فالعجز الذي تعرفه العربية ال ميكن يف نفسها إمنا يف ظروف التنمية الشاملة اليت والتكنولوجية
عجزت على مواكبة التطور التكنولوجي، ومن مث كان وال بد من القيام بالعديد من اإلصالحات االقتصادية 

ق واملناهج ،وذا ترتقي العربية إىل والتربوية ، وحتديد أهداف واضحة لتعليم اللغة العربية وتطوير الطرائ
  .مستوى منافس للغات العاملية ويف مقدمتها اللغة اإلجنليزية 

  العوملة مفهوم  ــــ ١

 العوملة موضوع حول القرن هذا من األخرية العشرية يف كتبت اليت والدراسات لألحباث املستقرئ إن     
 انشغال يؤكد ،مما الفكري احلقل هذا يف نشرت اليت ملقاالتوا الدراسات من زاخرا كما واللغة،جيد والثقافة

 ندوات من هلا نظم وما العوملة عن كتب ما أن والشك. وآثارها ومفاهيمها العوملة بقضايا أمجع العامل
 رئيسني، اجتاهني يف اختزاهلا ميكن ومتناقضة،مواقف متضاربة مواقف عن ينم العامل أقطاب شىت يف ومؤمترات

   هلا التسويق غييب اجتاه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣t/com.ownO.abhath://http-topic/  ملةالعو عصر يف العربية اللغة أسئلة ، )د(،املوسى اد ــــــ  ١

 على وانعكاساا خطورا مبينا يعرضها آخر ه، واجتامناكبها يف والسري إليها والدعوة مزاياها عن والكشف
 .النامية الدول

 املتصارعة العوملة اجتاهات احلسبان يف يأخذ مووهو مفه، العوملة مفهوم عن احلديث يأيت املنطلق هذا من    
 يف شك وال".للقوميات العابرة للمجموعة واالجتماعية واالجتماعية واالقتصادية السياسية ،واملصاحل واملتناقضة

 الثقافة تشكل القيم هذه زالت للشعوب،فما والثقافية االجتماعية القيم منظومة تغيري هو بالعوملة املقصود أن
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 ثقافة إىل السائدة الثقافة حتولت املنظومة هذه على التغيري طرأ للمجتمع،فإن القيمية املنظومة تتغري طاملا ةالسائد
  ) ١( ."بائدة

 يراها اليت العوملة ملفهوم احلقيقي العمق يعكس ال عاما مفهوما يبقى أمهيته، على املفهوم هذا أن غري    
 املنفردة الزعامة حتت العامل على اإلمربيالية للهيمنة اآلخر هالوج سوى ليست ' أا طاهر مسعود الدكتور
 اليت املاضيني القرنني يف والشمويل الكوين التاريخ أيديولوجية مبتابعة رأيه ويعزز ،مريكيةاأل املتحدة للواليات
 التاريخ ةمسري من جزءا املتحدة الواليات واعتربت صعودها، مرحلة يف األوروبية املركزية أدبيات من انطلقت
 )٢( ".األوىل بالدرجة األوروبية ةللمركزي الشرعي والبديل الطبيعي الوريث ألا الكوين

 باالقتصاد،ومنها تتأثر أخرى جماالت ،إىل التجارية ااالت تتجاوز جيعلها أمر للعوملة الشمولية الرؤية إن   
 صلة للعوملة وإن '. ولغوية ثقافية ممارسات تستتبعه يةالتجار السلع ،فتنقل واللغوية والثقافية االجتماعية القضايا
 إىل التجارية اآلثار ،ومتتد الغربية الدول من وحلفائها ةاألمريكي املتحدة للواليات والثقافية السياسية باهليمنة

 عرب فراداأل بني التعامل العاملي،ويف االتصال يف اللغات اختيار ،وإىل اللغوية والتعبريات الثقافية املمارسات
 اللغوية للمجتمعات الثقافية اهلوية وتكتسح ، اللغات تعليم إىل متتد ،كما والسياسية والقومية الثقافية احلدود

   )٣(". العامل وسائر أوروبا يف اإلجنليزية عرب

 العملي،ففي باجلانب ،والثاين النظري باجلانب األول يتعلق رئيسني مفهومني على العوملة مصطلح يدل     
 ' تنقل وييسر حيقق وضع يف املعاصر العامل بتشكيل الكفيلة املهمة واألصول األسس تطوير العوملة تعين ' األول
 العاملي املستوى على اإلنساين للنشاط املتبادلة تاالتصاال إىل )العوملة( تشري ' والثاين ". اتمعات بني 'السلع
  ،وإىل
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  ) ١( ".  والدولية القومية احلدود عرب والقيم ،
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 هذا يف أجنزت اليت األحباث أن ،غري السياسي اال مث االقتصاد، هو ةللعومل املركزي احملور كان هنا ومن    
 احلقيقي األساس واللغوية،بوصفها الثقافية باملمارسات إال االقتصادية العوملة أهداف تتحقق ال أنه تؤكد اال

 ومن .املعاصرة الدولية العالقات يف متزايدة اقتصادية أمهية الثقافة لسلع ' أصبح فقد والسياسة، لالقتصاد املروج
  ااالت

 وحقوق الدولية، ،والعالقات املعلومات تبادل ، االقتصادية والعوملة االقتصادي التطور عن ،فضال للعوملة املهمة
 )٢( ".اللغات وتعليم الثقافية واملمارسات القيم ، اإلنسان

   

 الصعوبة من للعوملة وشامل دقيق تعريف صياغة أن املعريف احلقل ذا املهتمني الباحثني من كثري يذهب     
 الباحثني باحنيازات أساسا متأثر العوملة مفهوم ،أن والعوملة العرب) كتابه (يف 'ياسنيد السي '،ويرى مبكان

 حني منذ أومأنا كما ـ اتصال ةللعومل كان وإذا '.)٣(.'قبوال أو رفضا العوملة إزاء واجتاهام األيديولوجية،
 أكثر آخر اتصاال حيقق أن دون حيول ال  االتصال هذا ،فإن األساسية دعامتها يعد الذي باالقتصاد ــ

بضم اهلمزة وكسر (أولت الباب هذا ومن .العوملة إليه تسعى ما  أمسى وهو واللغوية، الثقافية اهليمنة وهو خطورة،

 ،وأساليب التعبريية املمارسات هيمنة ضوء يف تأويلها' مت كما ثقافيا، استعمارا بوصفها سياسيا العوملة )الواو
 األمم بني العالقة إطار يف عامليا القيادية القوة تقومي مت إذا اجلديد،وذلك العاملي النظام يف اخلطاب استعمال

    )٤( ".. الثقافية املمارسات يف والضعيفة القوية

 املنجزة يف جمال  العوملة الثقافية اللغوية أنه ال انفصال بني قضايا عوملة الثقافة والقيم عن      تشري البحوث
يطر ا على ما  مبجرد أن تقف على قدميها تأخذ يف التخطيط لتكوين عوملة تسةفكل حضار.قضايا عوملة اللغة

 .حوهلا وتلغي خصائص احلضارات األخرى بغريزة توسعية ،سواء قام ذلك على أساس ديين أو سياسي حمض 
أما البحث يف اال الثقايف و اال اللغوي فهو من األمور املتداخلة واملتشابكة معا، فال نستطيع اإلنفراد مبجال 

  دون
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  س. ــــ  م ٣
  س.  ـــ م ٤

 وسياسية واقتصادية وثقافية ةاخلوض يف اآلخر، ذلك أن العوملة اجتاه متنام يصبح معه العامل دائرة اجتماعي
وال تقتصر عوملة اللغة على التعبري عن املقومات الثقافية العاملية  . واحدة تتالشى يف داخلها احلدود بني الدول

،أو الربط بني املقومات الدينية والتراثية واملقومات العاملية احلديثة،أو حتديد مفاهيم املصطلحات املتداولة عامليا 
وصفها وسيلة التفاهم ،ولكنها تتجاوز  تلك اجلوانب للنظر يف األمهية املصريية للغة يف بنيان أي قومية ب

واالندماج االجتماعي، وعامال مهما يف التجانس القوي ألن استعمال لغة واحدة يؤدي إىل وحدة 
  الشعور،وانعكاس أمناطها

فكيف تتحقق هذه .على منط تفكري أصحاا،واشتماهلا على تاريخ األمة ،وثقافتها وأدا ،وتراثها الفكري
ت العوملة الثقافية اللغوية اليت تتجاهل التنوعات، وتسعى جاهدة للتقرب بني األبعاد أو حنافظ عليها يف عمليا

   )١(."  الثقافات بتغليب النمط العريب للحياة 

   

     ومن األهداف اليت تسعى العوملة الثقافية لتحقيقها أن تبقى أبواب الثقافات األخرى مفتوحة للغارة العاملية 
ويكاد كل قطر من ...بني مظاهر الثقافة العاملية "شائع،حىت ال يعود أي فرق  الي األمريكجاملتمثلة يف النموذ

أقطار العامل يشبه سائر أقطار العامل يف االهتمامات، والتوجهات الثقافية،واملعرفية ،واالقتصادية ،واملمارسات 
 )٢(." االجتماعية

خرى مفتوحة للغارة العاملية، فإن ذلك ينجر      وإذا كانت العوملة الثقافية تسعى ألن تبقى أبواب الثقافات األ
 بني األمم، حيث ينتمي اإلنسان إىل الثقافة ة سلبية وخيمة ميكن إمجاهلا يف اختفاء احلدود الثقافيرعنه آثا

فال  أساس للحدود اجلغرافية أو للهوية الدينية،إمنا للثقافة املهيمنة اليت تدعم العوملة وتدعمها . السائدة دوليا
أشكال العوملة الثقافية اليت يشهدها العصر احلاضر هي العوملة '  جوهر أن ن نصر الديرويرى الدكتو.ةالعومل

إن العوملة ــ من ناحية ـــ قد فتحت بابا ووفرت مجيع الوسائل لكل لغة لتجد سبيلها إىل . اللغوية
أزمة اهلوية " يه مصطلح ولكنها من ناحية أخرى قد أدت إىل ما ميكن اإلطالق عل.خوض التواصل الدويل

، حيث أن أبناء هذا العصر مل يعودوا يعيشون اللغة اليت تنتمي إليها ثقافتهم وأرضهم ،وإمنا تنتمي  "اللغوية
  ) ٣(." فكما اختفت هويتهم الثقافية اختفت هويتهم اللغوية .هويتهم اللغوية إىل اللغة املهيمنة يف التواصل الدويل
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منهجا : ،تعليم اللغة العربية يف ضوء مواجهة حتديات العوملة وتلبية متطلباا)د( إدريس جوهر،ن ــــ نصر الدي٣

  ٢٠٠١: www.atida.org./melayh=article&id٥٣.وسياسة

أكرب الدول يف العامل ،واليت متلك من املقومات اللغوية والواقع فإن تيار العوملة الثقافية مل تنج منه حىت       
مقاومة غارة الثقافة ' والثقافية والتكنولوجية ما جيعلها يف منأى عن الغارة العاملية،فلم يتمكن الفرنسيون من 

ومل يتمكن الصينيون إبعاد .. م باألسلوب اهلجومي يف الدفاع عن لغتهم وثقافته وهم املتصفونةاألمريكي
وآثارها الثقافية، ) االنترنيت ( ات التلفاز عرب األقمار الصناعية، وال الشبكة العاملية لالتصاالت واملعلومات قنو

ويلحظ أن العوملة ظاهرة تقبلها دول العامل .واألفكار و املفاهيم الصينية ،على الرغم من سياستهم احملافظة 
  الثالث طواعية

   )١(."ةثقافتها املميز شعور بضياع جزء كبري من هويتها وندو

  

لذا رأينا يف الثقافات اليت تثار على هذه ) القوملة واحلوملة (      إن اللغة متثيل للثقافة اإلقليمية واحمللية  
املستويات دعوة صرحية للحفاظ على اهلوية الثقافية والعقدية اليت ختشى ذوباا من خالل القضاء على اللغة 

أن ما يصيب اللغة من نكسة تعد نكسة لكيان اإلنسان، "و. ة وعقيدة مستعمليهااألم اليت هي متثيل لثقاف
  ) ٢(."  لكرامتهةوكرامته، ويف تطور اللغة اعتبار لكيانه، ومعاضد

   العربية يف ظل العوملة  اللغة  ــــ املشكالت اليت تواجهه٢

شكالت داخلية وخارجية ،وأعين تواجه اللغة العربية مشكالت عويصة ومعقدة يف ظل العوملة ،وهي م     
بالداخلية املشكالت اليت ظهرت يف اتمعات العربية ،واليت كانت من افتعال أبناء العروبة أنفسهم، ومن أبرز 
هذه املشكالت املقاومة الداخلية للتطور اللغوي من قبل احملافظني االنتقائيني الذين يريدون احملافظة على كيان 

العربية املعوملة البد أن تكون عربية ميسرة يف ' والواقع فإن .نت يف عهود ازدهارها السابقةاللغة العربية كما كا
ألفاظها وقواعدها ،قادرة على استيعاب التنوعات الثقافية اإلسالمية ،والتنوعات اللهجية الداخلية،مؤهلة للعطاء 

التقليدية يف األحباث اللغوية العربية  كلها قضايا جتاوز املشاكل يالفكري واملعريف،والثقايف والتجاري، وه
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 االجنازات اخلارجية تتأتىاحملافظة،ومن الضروري تسوية االنقسامات ،واستتاب االجنازات الداخلية قبل أن 
   )٣(." العاملية، ومن املؤسف أن اللغة العربية تعاين اإلمهال يف غالبية الدول العربية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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     ومن بني األسباب اليت جتعل الناس ينفرون من تعلم العربية االحتجاج بصعوبة اللغة العربية،مما حدا ببعض 
وميكن اإلشارة إىل أبرز . تنادي بتجاوزها إىل لغات أجنبية حيةاألصوات أن حتمل اللغة العربية وزر اهلزائم ،و

  : وهي ةاملعوقات اليت توجه اللغة العربية ألداء وظيفتها ورسالتها احلضاري

  . ــ مشكلة تعليمية النحو والصرف٢/     ــ مشكلة املصطلحات يف اللغة العربية      ١
  . ــ مشكلة رسم اللغة ٤  .             /       ــ مشكلة معجمات اللغة ٣

     تعد مشكلة تعليمية النحو والصرف من أبرز املشكالت اليت تواجه العربية يف ظل العوملة،وهي مشكلة 
  ـــتبعث

  البد أن نفرق بني لغة النحو باعتبارها جزءا من طبيعة اللغة وجوهرها، وبنياعلى النفور من اللغة العربية، وهن
 تدريس النحو والصرف غاية يف حد ذاته السيما للتعبري عن املعاين روصا. صرفأساليب دراسة النحو وال

ومن يراجع كتب قواعد اللغة الفرنسية، ــــ على سبيل املثال ــ ، يف الستينيات، . سواألحاسي
 قواعد اللغة نفسها يف سنة ألفني ومثانية أو ألفني وعشرة يكاد ال يصدق األشواط اليت قطعها تدريس بوكت

والالفت يف األمر أن العارف باللغة الفرنسية يدرك بوضوح تام البون الشاسع بني مقاربات .للغة الفرنسيةا
  .  تعليمية اللغة الفرنسية يف سبعينيات القرن املاضي وبني مقاربات تعليمية اللغة نفسها يف األلفية الثالثة

يف معجميات اللغة ومفرداا ،فاملعاجم العربية مل تدون      أما املشكلة التالية اليت تواجه اللغة العربية تتمثل 
فالعربية مازالت حباجة إىل معجمات تستوعب الفصيح وغري الفصيح والقدمي 'مجيع ما ورد يف كالم العرب،
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وهنا تأيت أمهية وضع معجم تارخيي يستقصي ألفاظا عربية ومعانيها املتطورة من ...واملولد والعريب وغري العريب
  .لنصوص خالل ا

   يرجع كثري من الباحثني تقهقر اللغة العربية وانكسارها يف ظل العوملة إىل غياب منهج وسياسة تعليم اللغة 
العربية يف البلدان العربية ،األمر الذي وقف حجر عثرة أمام اللغة العربية لرفع التحديات اليت تواجهها، ذلك 

ح جماال متعدد األبعاد ال يتعلق فقط بالتعليم اللغوي ،وإمنا يتعلق تعليم اللغة العربية يف العصر احلاضر أصب' أن
وقد علمتنا العوملة اللغوية أن اللغات السائدة يف هذا العصر فازت املنافسات يف .كذلك بالسياسي اللغوي

ن جمال التوصل الدويل ليس عن طريق التعليم فقط،وإمنا أيضا عن طريق السياسة اللغوية املدعمة هلا،مما يعين أ
  )١(." تعليم أي لغة أجنبية يف هذا العصر جيب أن يستند إىل التآزر بني املنهج والسياسة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ، تعليم اللغة العربية يف ضوء مواجهة حتديات العوملة )د( إدريس جوهر،نــ  نصر الدي ـــــ١

article=melayu./org.atida.www٢٠٠١-٠١-٢٧,١٤zoot : ٥٣ id   

يف العـامل العـريب،ال خيـضع ألي    ال يزال تدريس اللغة العربية على مستوى كثري من األنظمة التربويـة                 
  إستراتيجية 

تربوية أو رؤية حضارية مرتقبة، مما جعل الربامج التعليمية ال تقوم على أبعاد منهجية تتطلبها عمليـة التعلـيم        
إىل حتقيقها واضحة جلية يف كل مهارة من        'والتعلم، ويفترض أن تكون األهداف اليت يرمي تعليم اللغة العربية           

   )١(."احملادثة ،واالستماع والقراءة والكتابة : لغوية األربع املهارات ال
  

يالحظ أن كثريا من النصوص اليت تتضمنها املناهج العربية يف جمال التربية والتعليم ال صلة بينها وبني احلياة       
ج هحمتوى املناومن هنا كانت عملية اختيار . بينها وبني عقل املتعلم وشعوره وعاطفتهالنابضة الزاخرة، وال

  اللغوية 

  ال تعمل على تكوين' فكثري من الطرائق املطبقة . عن اختيار طرائق تعليم اللغة وتعلمها مبكان، فضالةمن األمهي

املهارات اللغوية لدى املتعلمني بسبب حملية الطرائق اإللقائية يف الوقت الذي نرى فيه أن اكتساب املهارة 
   )٢( ."لفكر والفهم وإدراك العالقات والنتائج والقدرة احلسنة والتشجيع والتوجيهاللغوية حيتاج إىل املمارسة وا
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إىل جانب املعوقات الداخلية اليت حتول دون أن متكن اللغة العربية من رفع التحديات املفروضة عليها      
 املتعلم أن يتفاعل مع بيئته  هناك معوقات خارجية تتمثل يف البيئة امللوثة لغويا واليت ال متكن،ملواجهة العوملة

وملا كانت اخلربة مثرة التفاعل .اليت يفترض على األقل أن حتافظ على االستعمال الصحيح والصايف للغة العربية 
بني املرء وبيئته ،وجب أن تتصف البيئة اللغوية اليت حيتك ا املتعلم بالصفاء حىت يكتسب اخلربة اللغوية النقدية 

 أما لغة البيئة اليت يتفاعل معها ناشئتنا حاليا فهي أبعد ما تكون عن السالمة والنقاء، فها'.الصحيحة والسليمة 
 كما أن العامية ،حيانا تسود يف البيت والشارعأ له من اخلادمات واألةهي ذي العامية والكلمات األجنبي

 العامة وعلى احملال تلساحاتنتشر يف املسلسالت التلفزيونية والعروض املسرحية والالفتات واإلعالنات وا
   )٣(". ةاألجنبي التجارية إضافة إىل الكلمات

  
    وإذا كانت البنية اللغوية العربية قد لعبت دور سلبيا يف كسر شوكة العربية وتقهقرها إىل الوراء،فإن 

م اللغة العربية،  واليت تدعي بصعوبة تعلةاإلشاعات املغرضة اليت مت الترويج هلا يف البيئات اللغوية األوروبي
  شكلت عامال منيعا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ
 .، اللغة العربية األم وحتديات تعليمها وتعلمها )د( ـــ  ــــــ  حممود أمحد السيد ،١
/net.aldalil.www://http؟showDetails=page   
  س . ــــ م ٢
  س .  ـــــ م ٣

 إىل عامل داخلي أساسي مؤثر أال وهو ضعف أسلوب تقدمي ةباإلضاف‘يف اإلقبال على اللغة العربية وتعلمها، 
ألبناء اللغة العربية ذام يف بالدهم األم وعدم تشجيعهم باألساليب  يف مراحل التعليم األساسية مجيعها دالقواع

ـــ بل وكان هناك ما يدعو إىل نفور الطالب من القواعد واالبتعاد ... التعليمية اليت جتذم إليها ــ 
مي مادة فلم يقم الكثري من العاملني على تدريس علم اللسان العريب بالدور املنوط م يف تقد.عن فهم اإلعراب

  )١(."النحو
    إذا كانت املعوقات اليت أومأنا إليها منذ حني حتول دون أن متكن اللغة العربية من رفع التحديات املفروضة 
عليها ،فإن اخلطر األكرب املؤثر يف اللغة العربية يف ظل العوملة يأيت من مشيها لصاحل اللغات األجنبية ويف 

 على مجيع الصعد ،مما يعين ضمور اللغة العربية ل أضحت لغة العلم والعمل والتواصمقدمتها اللغة اإلجنليزية اليت
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 يف التعليم ةونرى اليوم بلدانا عربية تتوجه حنو اللغات األجنبي'.واحنصارها يف جماالت ضيقة تقليدية حمدودة
رب مث وزراء التعليم العايل وخاصة يف الفروع العلمية والثقافية بعد أن كان من توصيات وزراء الصحة الع

  إن )٢(." عام استكمال التعريب يف اجلامعات العربية٢٠٠٠العايل يف السنوات الثمانني املاضية أن يكون عام 
ضمور اللغة العربية واحنصارها يف جماالت ضيقة مرتبط مبا تعانيه العربية من نقص يف األحباث والدراسات 

.  استخدام تقنيات تربوية يف عملييت تعليمها وتعلمهاص العلمي، ونق أثر على نقص الرصيد اللغوياالعلمية، مم
والشك أن أي تطور لغوي مرهون بتطور ومنو اإلنتاج التقين والفكري،وأن العربية مبا تتوفر عليه من مزايا 

  عليها من العوملة ،ولن يتحقق ذلكةاالشتقاق والتصريف والتعريب قادرة على أن تواجه التحديات املفروض
إال بتعزيز االنتماء باحلفاظ على اهلوية والذاتية الثقافية ،وتنشيطها يف االستخدامات املعلوماتية وزيادة احملتوى 

،وتطوير أدوات البحث عن املعلومات للغة العربية ،ودعم املصطلح ' الشابكة' العريب الرقمي على 
  .اإللكترونية باللغة العربية العريب،واستخدام اللغة العربية يف برجميات اخلدمة احلكومية 

  
  اللغة العربية يف مواجهة حتديات العوملة وكسب الرهانات ـــ ٣

فما هي حتديات .عرض ومناقشة التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف ظل العوملة حناول يف هذه اجلزئية      
  ؟.العوملة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.thaqafa.org/Main/Data Files/contents.، اللغة العربية واللغات األوروبية)د( ــــــــ  ـ بسمة امحد صدقي الدجاين ،١
naja٧٦.doc  

 .لعوملة الثقافية ، تقدمي عصام الزعيم  ، اللغة العربية وحتديات ا)د( ــــــ ـــــــ حممود امحد السيد،٢
 /net.aldalil.www://http؟showDetails=page٢٩٥= articles Id= table   

      إن التحديات اليت تفرضها العوملة كثرية وعديدة، فهي حتاصر الدول واألمم والشعوب من كل جانب،وال
يكاد خيرج عن هذا احلصار دولة من الدول أو أمة من األمم ،مبا يف ذلك اليت تعد حبسابات املرحلة التارخيية 
،القوة العظمى اليت متلك زمام التكلم يف السياسة الدولية واليت تفرض على اتمع الدويل برمته، النظام العاملي 

  .اجلديد
ية يف العصر احلديث ،هي قضايا طارئة تفرضها متطلبات العصر من     إن القضايا اليت تواجهها اللغة العرب

ناحية وقرون التراجع احلضاري اليت مرت ا أمتنا يف مسارها التارخيي من ناحية أخرى، وليست قضايا لغة 
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خيها تواجه استيعاب ما وصلت إليه املعارف اإلنسانية يف أول جتربة هلا، فقد اجتازت العربية هذه التجربة يف تار
 نفكما للغات األمم قضاياها، فإ. ن ولعدة قروع للعلم والفكر يف العامل أمجالطويل عندما كانت اللغة األوىل

للغة العربية قضاياها أيضا وليست متفردة بذلك من دون اللغات، بل رمبا كانت قضاياها أقل عسرا 
  للمعاجلة،إذا ما صدقت

وإمنا االعتزاز هلان واإلميان بقدرا ،ووضع لغة القرآن الكرمي لنوايا وتوافرت اإلرادة يف خدمة العربية ،
فما هي أبرز التحديات اليت تواجه العربية يف  )١(."واحلديث الشريف يف مكانة الشرف واالحترام الذي تستحقه

؟ وهل .وهل بإمكان العربية أن حتافظ على هويتها وكياا ووجودها يف ظل هذه التحديات؟ ة العوملظل
اللغة العربية ومقوماا ميكننا من أن نساهم يف البناء االجتماعي لألمة العربية يف األلفية  افظة علىاحمل

 عنها من خالل حتليل التحديات اليت تواجه  اإلجابة  سيحاول البحثيتهذه أهم األسئلة املركزية ال؟.الثالثة
يسري تعليمها،فضال ا، وتطوير طرائق تدريسها وتوهي حتديات مرتبطة أساسا بترقية اللغة وإصالحه،اللغة العربية

  .عن التحديات الثقافية واالقتصادية واملعلوماتية 
 نفسها من لغة الكالم إىل لغة ة    ومما الشك فيه فإن أول حتد ينبغي أن ترفعه اللغة العربية ،هو أن تبدأ بترقي

ألمحد أمني نقرأ على ) حيايت( ففي كتاب .وملة العلم،فبهذا اإلجراء تفتح األبواب على مصارعها لتلج جمال الع
،الكلمات ١٩٢٨املقيم يف استانبول بعد تقاعده عند زيارته له يف سنة ) علي بك فوزي(لسان أستاذه املصري 

 ال أمل يف إصالح مصر ما دام هناك لغة للعلم ولغة للكالم، فإما أن ترقى لغة:" التالية ذات املعاين القوية املشعة
،وإما أن تنحط لغة العلم حىت تتحدان وحينئذ فقط يكون التفكري الصحيح واللغة اليت تستمد روحها الكالم 

  )٢(." من احلياة الواقعية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قضايا استعمال اللغة العربية (  مدرج القرن الواحد والعشرين، ضمن كتب ى، العربية لغة البحث العلمي والتعليم اجلامعي عل)د( خليفة، ــــ عبد الكرمي١
  ٣٦٣: ، ١٩٩٣، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية ، الرباط ، سنة )يف املغرب

  ٨١: ، ١٩٧٢أمحد أمني، حيايت، دار الكتاب العريب، بريوت، سنة  ــــــ ٢

ال ميكن أن نتصور اللغة العربية قادرة على مواجهة التحديات املفروضة عليها ما مل تتماه لغة الكالم بلغة      
 ضوء الظروف السياسية واالجتماعية العلم يف ظل سرعة املتغريات املتالحقة اليت تواجه اللغة العربية، ويف

يت بدت فيها العربية عاجزة عن مواكبة التطور الكبري الذي يعرفه واالقتصادية اليت مير ا الوطن العريب، وال
 يتوهم البعض، بل إن العجز اواحلقيقة فإن العجز الذي تعرفه اللغة ال يرجع إليها بصفة مباشرة، كم. العامل
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ىل الدعوة إ' ومن هنا كانت .مرتبط أساسا بظروف التنمية الشاملة اليت عجزت عن مواكبة التطور التكنولوجي
ولكن . كانت لغة العلم حتتفظ دائما مبسافة بينها وبني لغة احلياة العامةنالتوحيد بني لغة العلم ولغة الكالم، وإ

 تواكب  تقترب من اللغة املتداولة يف اتمع، حىتثاملعىن املقصود هنا، هو تيسري اللغة العربية وتطويرها، حبي
تذهب الباحثة مها خري بك ناصر أن العجز الذي وصفت به اللغة و. )١(." اللغة تطور احلياة ومتغريات العصر

 الذهبية، همفعندما كان العرب يف عصور." العربية مرده إىل عجز أبنائها وهروبا من الذات وليس إىل اللغة
أغنت اللغة العربية العامل بالعلوم واملعارف، وأثبتت قدرا على االنتشار والتوسع واالستيعاب والتواصل 

 الذات، وينغمس يف حالة تغريب عن أصالته  من أزمة هروبمولكن الفرد العريب يعيش اليو.فكري اإلنساينال
 ووصمت اللغة بالعجز والقصور عن مواكبة التطور ،زمة سلبا على الواقع اللغويووجوده،فانعكست األ

  )٢(".العلمي واحلضاري
  

ع من أجل أن تصبح اللغة تساير املتغريات اليت تطرأ على وإذا كان هدف إصالح اللغة هو إصالح اتم          
 األكرب للغة العربية هو االرتقاء ا لتصبح قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي والتقين التحدياتمع،فإن 

وليس معىن تطوير اللغة تيسري النحو وتبسيط القواعد فحسب، وليس معناه أيضا نقل األلفاظ والتعابري '،
يدة عن اللغات األجنبية فهذا شأن ،أما الشأن الذي نقصد إليه،فهو االرتقاء باللغة لتكون يف مستوى تطور اجلد

،حبيث تصري اللغة منتجة وال تظل مستهلكة، وحني تنتج اللغة تصبح دافعا للتقدم يف عالفكر واحلياة واتم
االندماج يف العوملة،وحينما تستهلك اللغة وتأخذ ويف هذه احلالة تتخطى احلواجز اليت متنعها من .امليادين مجيعا

 الذي ينبغي رفعه ريومن هنا فإن التحدي الكب)٣ (."سوال تعطي يضعف مركزها،وينتهي ا األمر إىل اإلفال
إمنا ربطها مبقومات القوة،   لغة عاملية ال يتعلق بربطها مبقومات اهلوية وإقرارها لغة التعليم،ةالعربي لتصبح اللغة

  ين بذلك ونع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    php.www.isesco.orgma/arab/publications/alloghaArabia/p٢ ـــ اللغة العربية والعوملة،١

، احتاد الكتاب ١٠٢النحو العريب واملنطق الرياضي ، جملة التراث العريب، ع، اللغة العربية والعوملة يف ضوء )د(مها  خري بك ناصر ،ــــ  ٢
  ١٠٠: ،٢٠٠٦نيسان / ه ١٤٢٧العرب، دمشق ربيع الثاين 

    php.www.isesco.orgma/arab/publications/alloghaArabia/p٢ ،ــــ اللغة العربية والعوملة ٣
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السياسية  م باللغة هو الذي حيدد القرار ،بل اجلوانبفليس اجلانب التربوي للتعلي." السياسة و االقتصاد 
  )١( ." هي تضغط بقوة  ومتثل عوامل مؤثرة حني يكون احلديث عن اللغة والتعليمةواالقتصادي

 

ومن أوكد التحديات اليت جيب مواجهتا ورفعها لتعزيز االنتماء للحفاظ على اهلوية والذاتية الثقافية لألمة        
' لغة العربية قادرة على أن تكون يف االستخدامات املعلوماتية ،ويف زيادة احملتوى الرقمي على ،واعتبار أن ال

وتطوير أدوات البحث عن املعلومات للغة العربية ووضع ذخرية املعرفة العربية إلكترونيا ) األنترنيت( 'الشابكة
اب وحتليل الربجميات العالية وتأكيد ودعم املصطلح العريب ومشروعات التحليل والصرف واإلعر' الشابكة'على 

استخدام اللغة يف الربجميات احلكومية واإلدارية وتطوير برجميات اخلدمة احلكومية اإللكترونية باللغة العربية، 
  )٢(." واستخدام هذه اللغة يف منصات التعليم اإللكتروين وتوحيد املصطلحات العربية للمعلوماتية 

  

 حني ، فإن ذالعربية أن ترفع التحديات اليت تواجه اللغة العربية ، كما أشرنا من    وإذا كان طموح األمة 
التحدي األكرب الذي ينبغي علينا رفعه يتعلق باللغة التعليمية والتعلمية يف املدارس واملعاهد واجلامعات العربية 

نعلمها بالطرق التقليدية اليت ال ذلك أنه ال ميكن أن جنعل من لغة لغة عاملية وحنن ما زلنا إىل يوم الناس هذا 
والشك أن االرتقاء باللغة العربية إىل مستوى منافس للغة اإلجنليزية يف العلم .متكننا من منافسة اللغات العاملية 

اإلسالمي حتد كبري ومكلف،بل إنه مستحيل يف الوضع الراهن ،إذ  أصبحت اإلجنليزية  مؤسسة  إىل حد ال 
ا العاملية إال إذا حدثت ثورة قوية تغري ميكن أن ينظر إليها بأا ملك لدولة بعينها،وال ميكن إيقافها يف صدار

ومن هنا ميكن القول إن مستقبل العربية مرهون بتحديد أهداف هلا، أي حتديد ) ٣(." مراكز القوة العاملية 
ناطقني ا، ودعم هذا التوجه أهداف واضحة لتعليم اللغة العربية سواء لدى الناطقني األصليني ا أو غري ال

بكل اإلمكانات املادية والتقانية  والعالقات الدبلوماسية والسياسية ،على غرار ما تقدم به الدول املتقدمة يف 
  . تعليم لغاا

  
    إن حتديد أهداف واضحة لتعليم اللغة العربية ،أمر يتطلب مراجعة وتطوير طرائق اللغة العربية وتعلمها،وهذا 

  يف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 Barbara Trudell , Local community perspectives and language of education in sub- saharan ــــ ١
Africa communities international Journal of Educational Development, ٢٠٠٧ ,٢٧, p:٥٥٣  

 .، اللغة العربية وحتديات العوملة الثقافية ، تقدمي عصام الزعيم  )د(حممود امحد السيد، ـــــ ٢
 /net.aldalil.www://http؟showDetails=page٢٩٥= articles Id= table   
  س.م  / ، العوملة الثقافية اللغوية وتبعاا للغة العربية)د(أمحد عبد السالم ،ـــــ  ٣

'  لذا كان لزاما على القائمني بأمر اللغة العربية وتطوير طرائق تعلمها  .لتحديحد ذاته شكل من أشكال ا
داف املرسومة واملهارات اللغوية والتدرج يف تقدميها وتطويره لدى املعلمني، وإغناء البيئة التركيز  على األه

التعليمية  بالتقنات واعتماد التعلم الذايت لتأمني التعلم املستمر،وإعطاء املعلمني القدرة للمتعلمني يف حمبة القراءة 
".)١(   

  

ادها صعوبة تعلم اللغة العربية ،وأن مادة النحو تشكل  مغلوطة مفة  لقد علق يف أذهان كثري من الناس فكر  
عقبة كبرية حتول دون تعلمها ، ومما سهل الترويج هلذه الشائعة ضعف أساليب تدريس القواعد يف املراحل 

 هناك ما يدعو إىل نفور الطالب من القواعد واالستيعاب عن فهم أمهية كأنبل و. من التعليم األساسي األوىل
وهذه ...ر املنوط م يف تقدمي مادة النحوو يقم كثري من العاملني على تدريس اللسان العريب بالداإلعراب،فلم

  . التحدياتأبرز
  املعريف النفجارومن هنا بات أكيدا يف إجياد حلول للقضايا اهلامة اليت تواجه اللغة العربية، وباألخص ا         

فضائية، لذا ال ميكن فصل هذه القضايا عن اللغة العربية اليت يف مجيع ااالت وتطور  العلوم األرضية وال
إطالقا إعراا وصرفها ونظم تركيبها،ألن ' تقتضي تيسريا يف تعليمها ، تيسريا يراه البعض ال ينبغي أن ميس 

، فالعربية ثابتة من حيث نطقها وحنوها وصرفها .ةهذه من الثوابت اليت بدوا تفقد اللغة مقوماا األصلي
ولكنها نامية من حيث أساليب مفرداا ودالالت ألفاظها،وهذه هي اخلصائص اليت تتفرد ا العربية من بني 

   )٢(." مجيع اللغات يف العلم
  

فال يعقل .رفع التحدي، ومن مث مإن تنمية أساليب ومفردات ودالالت اللغة، متهيد لتعريب العلوم والتعلي     
ومن هنا .حالة دائمة من االغتراب الثقايف والتقين دون أن تصبح العربية لغة علميةأن تظل لغتنا العربية تعيش 

بقضية تعريب العلم والتعليم، فال يعقل أن خنوض جماالت العلم احلديث ... مستقبلنا العلمي واحلضاري' ارتبط 
لقد آن أن .هقنياته وإبداعونواكب تقاناته وننعم مبنجزاته، وتبقى لغتنا غريبة عن أجواء العلم وديناميكيته وت
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تصبح اللغة العلمية جزءا من حياتنا اليومية يف املدرسة والبيت واملصنع، وأن تغدو الثقافة العلمية جزءا من ثقافة 
  الصانع 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــ

  
  ، اللغة العربية وحتديات العوملة الثقافية)د(حممود امحد السيد، ـــــ ١
قضايا استعمال (  مدرج القرن الواحد والعشرين، ضمن كتب ى، العربية لغة البحث العلمي والتعليم اجلامعي عل)د(عبد الكرمي خليفة، ــــ ٢

  ٢٦٤: ، ١٩٩٣غربية ، الرباط ، سنة  اململكة امل، مطبوعات أكادميية)اللغة العربية يف املغرب

  )١(."  وصاحب االختصاص الفينبوالطالب واملعلم والصحايف، واألدي

 يهدف إىل حتيني اللغة ه     يصر كثري من الباحثني العرب على التوجه العلمي ملستقبل اللغة العربية، توج
 ينبغي أن ال نغفل حقيقة أخرى ستساعد و الشك ويذهب الباحث محزة الكتاين أنه. العربية لتساير العصر

اللغة العربية على احتالل هذه املكانة يف املستقبل، وهذه احلقيقة تتجلى يف كون اللغة العربية يف حاجة إىل 
مسايرة العصر حىت تعرب عن فكر عصرن وتساهم يف خلق هذا الفكر العصري، وعلى هذا األساس فنحن 

وبات اليت تقف يف طريق اللغة العربية، سواء كانت صعوبات جوهرية يتغلب مدعوون إىل تذليل كل الصع
   )٢( ." بتطوير الكتابة والشكل والطباعةأم صعوبات أساسا متعلقة ،عليها بإعادة النظر يف قواعدها

  

  ميكن      من التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف ظل العوملة توسيع ونشر ثقافتها عرب أصقاع العامل ،فال
للعربية أن تفرض وجودها يف هذا العامل ما مل تعمل على إيصال ثقافتها إىل اآلخر الذي ما فتئ يهيمن علينا 

إن .بثقافته اللغوية والفكرية والفنية ،واليت كادت يف بعض البلدان العربية أن تصنع الرجل الذي تريده أمريكا
دية  اليت حتاول أن جتعل الرجل العاملي يشبه الرجل العاملي اآلخر توسع العوملة الثقافية اللغوية األمريكية األحا'

 توجد أي هوية لغوية عاملية أخرى غري اللغة اهلوية اإلجنليزية  كل قطر يتحدث اللغة اإلجنليزية مثله ،فاليف
ة واملقومات الفكرية وإمنا املهم أن تكون هوية الناس يف األلفية امليالدية الثالثة إشراكهم يف املمارسات الثقافي...

   )٣( ." يستطيعوا كلهم التحدث باإلجنليزيةنأالغربية، و
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 القدرات كومن هنا أضحى امتالك القوة الذاتية املتمثلة يف احلفاظ على مكونات اهلوية القومية، وامتال        
ة اليت نسعى إىل إقامتها إن احلصان.العلمية والثقافية حصانة هلويتنا اليت طاملا كانت مستهدفة منذ أمد بعيد

ضد التأثريات السلبية واالنعكاسات الضارة لنظام العوملة اآلخذ يف االكتساح ملواقع االستقرار ' تكون
والثبات،ويف االقتحام ملعامل اخلصوصيات اليت متيز الثقافات واحلضارات بعضها عن بعض ،مبا يغين احلضارة 

     )٤(." دد احلضارياإلنسانية ويقويها بالتنوع الثقايف والتع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٥٣٧: ، ١٩٩٨، الرباط ، يوليو ٣، ج ٥٢، منهجية بناء املصطلحات، جملة اللسان العريب، ع )د(أمحد شفيق اخلطيب، ــــــ ١
  ٩٨:  تبليغ التكنولوجيا،ة، احلرف العريب أدا) د(محزة الكتايب ، ــــ ٢
 العربية للغة وتبعاا اللغوية الثقافية العوملة، ) د(،  السالم عبد أمحدـــــــ   ٣

asp.Full text/Elibrary/ar/net.biblioismam.wwwx؟   
    php.www.isesco.orgma/arab/publications/alloghaArabia/p٢/ ـــــــ اللغة العربية والعوملة ٤

      إن رسالة اللغة العربية يف عصر العوملة رسالة متعددة األبعاد،فهي مطالبة بأن تتفاعل مع العلم والتقانة

  عن التعليمية،فال ميكن فصل اللغة العربية عن جمال دون جمال ،وهذا ما ينفي الدور احليادي للعلمالثقافة،فضال

والثقافة ،ألن املعرفة العلمية والثقافية للبنية الطبيعية واإلنسان واتمع تساعد على بلوغ األهداف الوطنية 
   )١(." احملددة داخل خطط التنمية الوطنية 

  

للغة العربية وباألخص يف العشريات األخرية من القرن املاضي،بدأت تفرض نفسها على ويبدو أن ا      
مستويات علمية عديدة وخاصة العلوم اإلنسانية، وهي أعقد من العلوم الدقيقة أو التكنولوجية، وقد فرضت 

رس كلها باللغة العربية نفسها يف كثري من اجلامعات العربية ، ولعل من أجل ذلك جند العلوم اإلنسانية تد
وسواؤها، وذلك  العربية يف العامل العريب، ومنها علم االجتماع ،وعلم النفس، واللسانيات العامة واحلقوق،

 دعلى الرغم من أن اللسانيات والسيميائيات أمست يف مصطلحاا الدقيقة واملتجددة كاإلعالم اآليل، تتجد
  ومع...مصطلحاته املعقدة وتتطور

طلحات اللسانية ،وعلى تعقيداا املتناهية االعتياص،وسعتها العربية املعاصرة استعماال ذلك فمعاظم املص
واستيعابا ،يف حني ال تربح العلوم التكنولوجيا يف كثري من األقطار العربية ،تدرس باستخذاء، إما باإلجنليزية 
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 الرغبة يف جين كثري من الثمرات يف وإما بالفرنسية حبجة صعوبة العثور على املصطلح الالئق طورا، والتطلع إىل
  )٢(." رقليل من األوقات طورا آخ

  

  :خامتة 
وصفوة القول فقد أثبتت اللغة العربية على مر األزمة والعصور املتالحقة على دورها الريادي الذي لعبته يف    

كان هلا ألن تتصدر هذه  العربية اإلسالمية ،وما ةتوطني املعرفة وازدهارها،واحلفاظ على مقومات وهوية األم
، وباستعماهلا يف يالريادة لوال الرسالة القرآنية اليت مكنتها من االنتشار والتوسع يف العامل العريب واإلسالم

  . وظائف لغوية شىت
      إن اللغة العربية هي أول ثابت من ثوابت اهلوية العربية اإلسالمية عرب األزمنة والتاريخ وهي العنصر 

ذي جعل الناس مجاعة واحدة خبصائصها احملددة واملتميزة،  رغم املنعطفات التارخيية اليت مرت ا املركزي ال
 ،اليت أثبتت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، الرباط، )احلرف العريب والتكنولوجيا(  تبليغ التكنولوجيا، ضمن كتاب ة، احلرف العريب أدا)د(محزة الكتايب،  ــــ ١

  ٨٤: ، ١٩٩٨سنة 
 ، سنة ٢الس العلى للغة العربية ، اجلزائر ، ع ،، صناعة املصطلح يف اللغة العربية، جملة اللغة العربية ، )د(عبد امللك مرتض ، ــــ ٢

١٩: ، ١٩٩٩ 

ا وصمودها، وأاستطاعت أن حتافظ على القرآن الكرمي،وبه بقيت هويتنا العربية االلغة العربية من خالهلا قو 
  .مصونة وحممية من كل املؤثرات اخلارجية ، ومن الذوبان واالضمحالل واملوت

  
ة اليت عرفتها اللغة العربية يف عهود ازدهارها ما كانت لتكون لوال التنمية العلمية والثقافية،     إن التنمية اللغوي

وإن التفوق .وأن نزول القرآن الكرمي بلغة العرب كان عامال حيا يف تنمية العربية واحملافظة على اهلوية القومية
فية واملعرفية يرجع إىل اهتمام العلماء أنفسهم الذي أحرزته احلضارة العربية يف كافة امليادين وااالت الثقا

بالبحث يف اللغة العربية بوصفها لغة علم وصمام أمان لصيانة اهلوية العربية اإلسالمية من حماوالت املسخ 
وذا صمدت العربية منذ مئات السنني ومل تقو عليها أي ثقافة أو حضارة من احلضارات العريقة اليت .والتشويه

  .اصراسبقتها أو ع
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   إن اللغة العربية مدعوة اليوم يف ظل العوملة إىل ومواجهة مجلة من املشكالت العويصة واملعقدة ،ومن أبرزها 
 ،وتطوير معامجها ااملقاومة الداخلية للتطور اللغوي من قبل احملافظني، وتيسري العربية يف ألفاظها وقواعده

والتعلم،فضال عن صفاء البيئة اللغوية لتمكني املتعلم من لتستوعب الفصيح وغريه ،وتأهيل مناهج التعليم 
  .اكتساب اخلربة اللغوية الصحيحة 

  
   والشك أن اخلطر األكرب املؤثر يف اللغة العربية يف ظل العوملة يأيت من ميشها لصاحل اللغات األجنبية، 

 استخدام تقنيات تربوية يف واحنصارها يف جماالت ضيقة، مما أثر على نقص الرصيد اللغوي العلمي،ونقص
  .عملييت تعليمها وتعلمها

  
   إن القضايا اليت تواجهها العربية يف عصر العوملة هي قضايا طارئة تفرضها متطلبات العصر من ناحية ،وقرون 

فالعربية مطالبة اليوم بترقية نفسها من لغة الكالم إىل لغة العلم يف ظل سرعة املتغريات .التراجع احلضاري 
  .تالحقة، يف ضوء الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت مير ا الوطن العريبامل
  

    إن التحدي األكرب للغة العربية هو االرتقاء ا لتصبح قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي والتقين، 
بية، وربطها مبقومات القوة ونعين بذلك السياسة وتعزيز االنتماء للحفاظ على اهلوية الذاتية والثقافية لألمة العر

واالقتصاد،  وإضفاء البعد الدويل على املقررات الدراسية ،وإجياد احللول للقضايا اهلامة اليت تواجه اللغة العربية 
ومن هنا يصبح امتالك القوة الذاتية املتمثلة يف احلفاظ على . ،وباألخص االنفجار املعريف يف مجيع ااالت

قومات اهلوية القومية وامتالك القدرات العلمية والثقافية حصانة لويتنا اليت لطاملا كانت مستهدفة منذ أمد م
  .بعيد

  

 بيبليوغرافيا البحث 
  القرآن الكرمي

  :أوالـــ املصادر واملراجع
   )ب ت ( ،)  ط ب(  لبنان/  العريب،بريوت لكتابدار  ، ١ج النجار، علي حممد اخلصائص،حتقيق ، جين ابن ـــــ ١
 يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، ، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرباملقدمة ، خلدون ابن ــــ ٢
   ، خلدون ابن١٩٨٤، سنة، ١املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط/ ،الدار التونسية للنشر٢ج
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  .٢٠٠٤، سنة ، العربية املخطوطات معهد ، القاهرة احملققني، من جمموعة ،حتقيق اللغة يف العظم واحمليط احملكم ، سيدة ابن ـــــ ٣
  ١٩٩٩ ، سنة ٢ ـــــــ إبراهيم سعدي، إشكالية التواصل اللغوي باجلزائر، جملة اللغة العربية، الس األعلى للغة العربية، اجلزائر، ع ٤
، ) ب ط(دار لسان العرب، بريوت ، لبنان،  / ل، قدم له العالمة الشيخ عبد اهللا العاليلي، دار اجلي٥لد ابن منظور، لسان العرب، ا ــــــــ  ٥

  ،١٩٨٨/ ه١٤٠٨سنة 
   ١٩٧٢أمحد أمني ، حيايت، دار الكتاب العريب، بريوت، سنة  ــــــ ٦
  ١٩٩٩ سنة ، ٢ ع ، العربية اللغة جملة ، العربية اللغة مستقبل ،)د(نعمان، بن أمحد ـــــ ٧
، احتاد الكتاب العرب، دمشق ربيع الثاين ١٠٢، اللغة العربية الصلة احلية بني حاضر األمة وتراثها، منجلة التراث العريب، ع) د( ــــ أمحد دمهان،٨

  ٢٠٠٦نيسان / ه ١٤٢٧
  ١٩٩٨ ، يوليو ، الرباط٣، ج ٥٢، منهجية بناء املصطلحات، جملة اللسان العريب، ع )د( شفيق اخلطيب، ـــــ أمحد٩

  ١٩٣٨، مكتبة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، التعريفات): السيد الشريف علي بن حممد(اجلرجاين ـــ  ــــ١٠
، سنة ٣لبنان، ط/ ، حتقيق عبد السالم هارون، دار الكتاب العريب،بريوت٣اجلاحظ،أبو عثمان بن عمرو، كتاب احليوان، ج ـــــ ١١

   م١٩٦٩/ه١٣٨٨،
 منشورات اإلسالمي، الفكر على للتعرف اخلامس امللتقى حماضرات ،، والتفتح األصالة إىل والذوبان التبعية من بلخوجة، حلبيب  ـــــ ا١٢

    ١٩٧١ ، أغسطس يوليو /١٣٩١ ، والثاين األول مجدي ، وهران ، الدينية والشؤون األصلي التعليم وزارة
  ٢٠٠٢ )مارس(آذار /٢٠٠١ حزيران ، عمان ، األردنية ،اجلامعة٥٤/٥٥ ع ، الثقافية لةا ، والعوملة الثقافة ،العابد حسن  ـــــــ ١٣

 ،أغسطس يوليو /١٣٩٩ والثانية األول مجادى ، وهران ، اإلسالمي الفكر على للتعرف اخلامس امللتقى ،)د(عيسى، بن حنفي  ــــــ ١٤
،١٩٧١  

 سنة العربية، اللغة جممع ، القاهرة ، ٣ ط ، عالم مهدي حممد مراجعة شريف، حممد حسني ،إعداد ٢ ج ، األفعال كتاب السرقسطي،  ــ ١٥
٢٠٠٢  

  ، ١٩٨٢، التعريب بني األصالة واملعاصرة، حبث مقدم إىل مؤمتر التعريب، جامعة دمشق، سنة، )د(  ـــــ سلطان الشاوي،١٦
  ٢٦: ، ١٩٨٠، سنة ٢ املصرية، القاهرة ، ط ، كتبة األجنلو، نظرية البنائية يف النقد األديب)د(صالح فضل ، ـــــ ١٧
   ١٩٩٧ أغسطس، ،٢١ اإلسالم، جملة كلية اآلداب، جامعة املنصورة، مصر ع عبد السالم أمحد شيخ، احلق اللغوي يف  ـــــ ١٨
 ١٩٩١ سنة اجلزائر، ،العربية للغة األعلى س، ال١ ع ،العربية اللغة جملة ،الوطنية والشخصية بضرغام، التعري السالم عبد  ـــــ ١٩
 والثانية األول مجادى ،وهران ،اإلسالمي الفكر على للتعرف اخلامس امللتقى ،الثقافية والثورة اللغة ،اهللا عبد بن العزيز عبد ـــــ ٢٠

   ١٩٧١ ، ،أغسطس يوليو /١٣٩٩
   ١٩٩٩ ، سنة ،بريوت ،٢٤٤ع العريب، املستقبل جملة،)د(، الدوري العزيز عبد   ــــــ ٢١
  

قضايا (  مدرج القرن الواحد والعشرين، ضمن كتب ى، العربية لغة البحث العلمي والتعليم اجلامعي عل)د(عبد الكرمي خليفة ، ــــــ ٢٢
   ١٩٩٣غربية ، الرباط ، سنة ، مطبوعات أكادميية اململكة امل)استعمال اللغة العربية يف املغرب

، ١ خطة التعليم العايل، جملة اللغة العربية،عنالعلمي واللغوي يف وضع املصطلح احلديث ضم، أمهية التراث )د( ـــــ عبد اللطيف عبيد،٢٣
   ١٩٩٩سنة  الس األعلى للغة العربية،اجلزائر،

نة ، ، س٢، اخلطيئة والتكفري، من البنيوية إىل التشرحيية ،قراءة نقدية لنموذج إنساين معاصر، ط)د(عبد اهللا حممد الغذامي ، ــــــــــ  ٢٤
  م،١٩٩١/ه١٤١٢
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، الس األعلى للغة العربية ٢، جملة اللغة العربية،عاإلنتاج اللغوي يسبق اإلنتاج املعريف، )د(عبد امللك مرتاض، ـــــ ٢٥
   ١٩٩٩اجلزائر،سنة،

    ١٩٩٩اجلزائر،سنة،ية ، الس األعلى للغة العرب٢، جملة اللغة العربية،عصناعة املصطلح يف العربية، )د(عبد امللك مرتاض،  ــــ ٢٦
 األصلي التعليم وزارة منشورات اإلسالمي، الفكر على للتعرف اخلامس امللتقى حماضرات ، والثقافة اللغة ،(د)، طاليب عمار  ـــــ ٢٧

    :١٩٧١ ، أغسطس يوليو /١٣٩١ ، والثاين األول مجدي ، وهران ، الدينية والشؤون
  ١٩٨٦ ، سنة ، بريوت ، العريب اإلمناء ،معهد٢مج ، العربية فلسفيةال املوسوعة، اجلابري عابد ــــ حممد ٢٨
  )ب ،ت( ،) ب ط(،دار مكتبة احلياة ،بريوت ، لبنان ، ١٠حممد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس، الد  ــــــــ  ٢٩
، احتاد الكتاب ١٠٢عريب واملنطق الرياضي ، منجلة التراث العريب، ع، اللغة العربية والعوملة يف ضوء النحو ال)د( ـــــــ مها  خري بك ناصر ،٣٠

   ٢٠٠٦نيسان / ه ١٤٢٧العرب، دمشق ربيع الثاين 
   ١٩٥١ ، القاهرة العريب، الكتاب دار ، النجار الرمحن عبد تر، ، العربية ، فك يوهان ـــــ ٣١

 :املراجع األجنبية 
  

       ١- Barbara Trudell , Local community perspectives and language of education in sub- saharan Africa 
communities international Journal of Educational Development, ٢٠٠٧ ,٢٧  

٢ - Nouveau Dictionnaire Pratique, Quillet, librairie aristide Quillet ,Paris,١٩٧٤ 
٣ – John E.Joseph, Language and Identity : national, Ethnic , Religions Palgrave.mAacmillan, New- 
York,٢٠٠٤ 
٤ - John Edwards,language,society and identity,basil Blakwell ,Oxford-New-York,١٩٨٥  
٥ - Maria Laura Pardo,cable TV internet in Argentinq ,Globalisation Research.Network.Juty٧،١٩٩٦   

  
  :املواقع اإللكترونية 
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 .، اللغة العربية األم وحتديات تعليمها وتعلمها )د(حممود أمحد السيد ، ــــ ٥

/etn.aldalil.www://http؟showDetails=page٢٩٥= articles Id= table   
  topic-http://abhath.ownO.com/t٣٣أسئلة اللغة العربية يف عصر العوملة ،) د(، املوسى اد ــــ  ٦



٤٣ 

 

. ، تعليم اللغة العربية يف ضوء مواجهة حتديات العوملة )د( إدريس جوهر،ننصر الدي ــــــ  ٧
article=melayu./org.atida.www٢٠٠١-٠١-٢٧,١٤zoot : ٥٣ id   

 منهجا: ، تعليم اللغة العربية يف ضوء مواجهة حتديات العوملة وتلبية متطلباا) د( إدريس جوهر،ننصر الدي ــــ٨
  ٢٠٠١: www.atida.org./melayh=article&id٥٣.وسياسة

 .، حممود أمحد السيد تقدمي عصام الزعيم )د(مام حتديات العوملة الثقافية ، اللغة العربية أ ــــــ ٩
 /net.aldalil.www://http؟showDetails=page٢٩٥= articles Id= table   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٤ 

 

 

 

 

 

 


