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 اللغة العربــية و حتديــات العوملــة

  للاكتب هــــــــادي هنــر 



 



 

  لكمــة شكـــر 
امحلد هلل اذلي أأانر أأوقات هذه الأمــة بطوابع الليايل الفاضةل و الأايم و أأكرهما من أأنواعها 

الربكــة و الرمحة ما تلك عن حرصه الأقالم اخترص لها الأعامل و عظم لها الثواب و كرث لها 

الأجور بلك قدس ية اللكمة أأتقدم ابلشكر و العرفان بدعاء هللا عـز و جل عىل عونه و 

ىلفيقه لنا العفو و العافية تو  أأرشف عىل هذه املذكرة اذلي قادة محمد  املؤطر  الأس تاذ ا 

 بتوجهياته و انتقاداته البناءة و اذلي مل يبخل علينا مبعلوماته و نصاحئه القمية

ىل لك من الأساتذة لكية الآداب  نمتىن هل التوفيق يف حياته العلمية جزاه هللا عنا لك خري ا 

ىل اكفة زمالء املشوار التحصييل اذلي مجعتين هبـم مدرجات اللكية و و الفنون  امجليةل و ا 

ىل لك الطلبة املتخرجني هذه الس نة   . 2222ا 

  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

هداء  ا 
ىل   من قال فـــــهيا      ا 

ىل مــن اكن دعاهئا يل رضاها  حساان ا  الرحامن بــعد بسم هللا الرحامن الرحــمي " ابلوادليــن ا 

لهيا يف  ىل من أأجلأأ ا  ىل املرأأة التــي تس بق دموعها دموعــي ا  عــين سـرت جناحـــي و توفيقي ا 

ىل "  لهيا أأهدي مذكريت ا    أأمــــي" "أأمــي" ظل ثــغرة لأجد صدرهــا دافــئا يضمين ا 

 حفضها هللا و أأطال يف معرهـــا . 

ىل ىل من جعل العمل مهنال رجايئ ا  نفيس و اشغل فوانيس دريب  من زرع حب العمل يف ا 

ىل قدويم يف احلياة أأيب حفظه  ليه ... أأهدي جنايح ا  و شق يل سبيل من س بل حيايت ا 

ىل " أأخواتــي و مجيع أأفراد عائليت ولك من حيمل  و  ومدين لقب ب هللا أأطال معره و ا 

ومدين امليلود شفاه هللا و عافه من لك رش بخاصة أأمتىن الشفاء العاجل جلدي و معي 

ىل أأس تاذي احملرتم و  زماليئ يف دون أأن أأنىس املشوار ادلرايس كام أأتوجه ابلشكر اخلالص ا 

املؤطر قادة محمد اذلي رافقنا يف هذا العمل كام ال أأنىس شكر لك أأساتذة و داكترة قسم 

ىل بلوغ هذا املس توى الآداب ادلرايس ،  العريب ولك من سامهوا يف تكويين و ساعدوين ا 

 .أأطال هللا يف معرهـــا عابـــــــــــد أأمينة و الشكــر اخلالص لزميليت

 

         

 



 خطة البحث 

 اللغة العربـية و حتديـــــــــــات العولـــــــــمة 

 املدخل  -

 بطاقـــة  -

 الكتاب) العــنوان و املضمون(خلفــية  -

 الســـرية اذلاتيــة للكتاب  -

 الفصل الأول : اللغة العربية و حتديــات العولــــــــمة  -

 املبحث الأول : ماهــــــــــــية املصطلحات              تعريــف اللغة العربــية  -

 تعريف التحديــات                                                            

 تعريـف العولـــمة                                                            

 املبحث الثانــي : عالقــة اللغة العربية ابلعوملــة  -

 مول املبحث الثالث: اللغة العربية بن الواقع و املا -

 الفصل الثــانــي ) تعـــريب و الرتمجة(  -

 و الرتمجة  باملبحث الأول : ماهية التعري -

 املبحث الثاين : التعريب و مضــري الامة  -

 المبحث الثالث : مـــسأأةل التعريب و متاعب الرتمجة  -

 املبحث الرابع التعريب و الرتمجة بعد حضاري  -

 املبحث اخلامس : التعريب بني املشالكت و احللول  -

 الفصل الثالث : اللغة العربية ) حنو عربـــي و لسانيات ( -

 صيل مــادة النحو العريب و حتقيق أأهدافــه ة لتح ياملبحث الأول : الرشوط املهنج  -



 

 املبحث الثاين : أأبعاد املشلكة اللغوية   -

  املبحث الثالث: همارات النحو -

  اس تنتاجات  -

 خامتة  -

 قامئة املصادر و املراجـع  -

 

   

 

 
 

 



 املدخل 
 

 بـــــطاقة القارئ  -

 خلفـــية الكتاب ) العـــنوان و املضمون(  -

 الســــــــــيرة الذاتـــــــــــــية  -

 



 مدخل

 
  بطاقــة القارئ : 

 اللغة العربــية و حتديــات العوملة  الكتاب :  -

 هادي هنر ، أأس تاذ اللغوايت و معيد لكية الآداب جامعة جدارا املؤلف :  - 

 صفحــة  723 عدد الصفحات :  - 

 مس  2مس مسك الكتاب  23مس طول ، العرض  22 جحم الكتاب :  -

 (2222الأردن  –عامل الكتب احلديث ) اريد  دار و ماكن النرش : -

 فصول لك فصل حيتوي عىل مباحث  عدد الأقســام :  -

 يندرج حتت عنوان اللغة العربية و العوملة حيتوي عىل ثالث مباحث لك مبحث عنوان  الفصل الأول :  -

ىل املعرفــة و حيتوي عىل أأربعة مباحث للك مبحث عنوان  الفصل الثاين : -  التعريب ، عربية اللغة أأم عبور ا 

  اللغة العربية و العلوم و يوجد به مبحثنيالفصل الثالث:   -

رؤية لكية يف مهنج و الأهـــداف و رشوط حتصيل مادة النحو العريب يوجد به ثالثة الفصل الرابع :  -

  مباحث

 أأمهية تعمل اللغات الأجنبية يف السمل و احلرب تندرج فيه س تة مباحث  الفصل اخلامس :  -

 مقارابت حوارية حتت مبحثني  : الفصل السادس  -

من حيث واهجة الكتاب كتب امس عىل الصفحة تطرق اىل كتاب عنوان الكتاب اذلي اكن مكتوب ابلون 

الأسود و الأبيض و لون الكتاب اكن ممزوجا بني الأصفر و بين فاتر و تدخل اللون الأزرق مع الأخرض 

ىل كتابة دار النرش يف أأخر الصفحة .  لتصل ا 

 

 



 مدخل

 
 ــف هــادي هنــــــــــــــر : تعري

آداب القرون الوسطى من جامعة   آداب جامعة بغداد و ماجيسرت يف أ د. هادي هنر حاصل عىل باكلوريس أ

القاهرة  و دكتوراه لغويــات مبرتبة الرشق الأوىل من جامعة القاهــرة و دكتوراه يف الرتاث العريب من معهد 

حلقوق و دبلوم عايل يف الصحافة حصل عىل الاس تاذية من اجلامعة احتاد املؤرخني العرب و أأجاره يف ا

معل أأس تاذ يف اجلامعة املستنرصية و جامعة قس نطينة و جامعة اجلزائر و جامعة عدى  2992املستنرصة عام 

و جامعة الكوفة يعمل الآن أأس تاذا للأدب و اللغوايت ف جيامعة جدار الأردنية و معيد اللكية للآداب و 

فهيا و رئيسا لقسم اللغة العربية صدر هل أأربعون كتااب يف اللغوايت و الآداب و اللغات و الأدب و اللغات 

النقد و عمل ادلالةل و الأصوات و الرصف العريب و اللسانيات الاجامتعية و الصحافة و اال عالم و هل أأكرث من 

اةل لدلكتوراه و املاجيسرت يف جامعة مخسني حبثا منشورا يف اجملاالت احملمكة ارشف عىل أأكرث من س بعني رس

 العراق و الوطن العريب .

  مضمون الكـــتاب : 

يعترب هــذا الكتاب مبثابة حب الاكتب للغة العربية و ادلفاع عهنا و حياول أأن يؤكـــــد العالقــة الوطيدة بني 

و احلضارية و القمية و العلميـة و  اال نسان العريب و اللغة العربية و بني س باق اال نسان العريب الغد و منجزاته

 املعرفية بني س ياق اال نسان و أأزمته و فعهل يف الزمان و املاكن .

و يساق اال نسان العريب بأأخيه اال نسان العريب و غري العريب و اليشء الوحيد اذلي خيترص وجود هذا 

 الأش ياء و الوجود و اال نسان و اال نسان يف هذا العامل قامئ يف مقام الأول يف مجلته من الس ياقات اللغة يه

العالقات و املنجزات و البقاء ملن امتكل لغة يعرب هبا عن الس ياقات فاذلي ميكل لغة ال ميكن أأن تنعدم 

 قواعد ابننيته ا توهن قواه أأو ترتدى أأحواهل .



 

 

 

 مقدمة



  ةـــــمقدم

 

 أ

 مقدمة :

الحمد هلل ربي العاملــين و الصالة و السالم على أشرف املرسلين سيـــدنا محمد عليه أفضل الصالة و  

نه و السالم و على أله و صحبه أجمعين أشكر هللا العلي القدير أهل الحمد و الثناء على توفيقه و امتنا

 العلـم نور و الجـهل ظــالم" يسره لنا في إتمام هذه الدراسة و انطالقا من حديثه الشريف " 

 أما بـــعد ،

و كذا  ،تطورت اللغات عبر العصور و تهمين لــغة على لغة أخرى حسب تطور العلوم و اآلداب فيها

اختفت نسب قلة مستعملها نطاق و مدى استعمالها بين شعوب العالم ، فبعض اللغات قد اندثرت و 

او سقوط حضارتها و هناك لغات أخرى فرضت نفسها بفضل تطور العلوم فيها أو لكثرة مستعملها 

نذكر على سبيل املثال  ال الحصر اللغة العربية التي كانت مشتهرة في العصور القديمة لكثرة األحباء و 

األجانب على تعلمها و اتقىنها بغية النهل من العلماء و املفكرين فيها فكانت لغة العلم آنذاك واجتهد 

علمها و علمائها فظهرت لذلك حركات الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات األخرى لنقل املعارف و 

العلوم التي تفوق فيها العرب إلى اللغات األخرى لنقل املعارف و العلوم التي تفوق فيها العرب الى لغات 

سف فان اللغة العربية قد تراجعت كثيرا بسبب تقهقر قوة العرب و علومهم اخرى اوروبية الخ لكن لال 

في العصر الحديث و ظهرت لغات اخرى االن تسيطر على اغلب املجاالت الحيوية كالطب و الفزياء و 

التكنولوجيا وكل من هذا ما زالت الترجمة تلعب دور فعال في نقل املعارف و اللوم بين االمم و 

االخر فتخصص في حجال الكثيرون و تطورت الى ان اصبحت اختصاصا قائما بحد االستفادة من 

ذاته برع فيها العلماء و نتحدث في هذا املوضوع عن تحديات اللغة العربية في عصر العوملة من منظور 

 القواعد الجديدة التي تفرضها اللغات االخرى .

وو قدرتها على تلبية حاجيات اهلها و مستجدات  و اللغة العربية ال تمتلك قدراتها و خصوبتها و ثرائها

العصر الذي يعيش فيه من هنا نجد اشكاليته تبادلت اذهنا و هي هل يمكن اللغة العربية  تصمد في 



  ةـــــمقدم

 

 ب

عصر العوملة وتفرض هيمنتها؟ ام تتدن و تتقهقر للعصر الحديث تماما و تؤول من قائمة لغات 

 العالم .

ة القارئ و السيرة الذاتية مكاسب و الفصل االول اللغة العربية و نجد خطة البحث : املدخل في بطاق

تحديات العوملة و ماهية املصطلحات الفصل الثاني التعريب و الترجمة والفصل الثالث اللغة العربية 

 نحو عربي و لسانيات كم استتاحت  خانمة و قائمة املصادر و املراجع .

 

              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 
  

 اللغة العربية و حتدايت العوملة



 

 

 

 

 الفصل االول :

 ماهية املصطحات  -

 تعريف اللغة العربية  -

 ماهية العوملة -

 ماهية التحدايت  - 

 عالقة اللغة العربية ابلعوملة  -

 اللغة العربية بني الواقع و املأمول  -

 

 



 الفصل األول:                                                               اللغــة العربيــة و العوملة 

 

 ماهـــية املصطلحات : 

 تعريــف اللغة العربيــة : 

 علـــــــــى أأهنا املصطلحات و املرادفات اليت دوهنا العلامء يف املعامج .لغة : 

حدى لغات العامل السامية و املنترشة عىل نطاق واسع ، حيث أأن هناك  اصطالحا:  مليون  222و يه ا 

 1نسمة من متخذهيا و يرتكزون بشلك كبري يف الوطن العريب . 

اللغة ليست برشية مبا تش متل عليه من حراكت و سكنات تظهر يف الأصوات اليت  اللغة العربية :  تعريف 

منا أأداة نقل  منا يه وعاء الفكر ووس يةل االتصال و التفامه ، ا  تلبس هبا الشفاه و تدوي هبا احلناجر ، و ا 

ىل جيل أأخر و يه حمور أأسايس يف بناء اال نسان ب لك جوانبه أأو يه تكل املعارف و العلوم من جيل ا 

صدار الاس تجابة  دراك دالالهتا و ا  ىل اال ذن فيمت ا  الأصوات اليت يصدرها هجاز النطق اال نساين و تصل ا 

 2املناس بة لها . 

ذا  مفهوم التحدي لغة :   )حدا( احلاء و ادلال و احلرف املعتل أأصل واحد و هو السوق و يتحدى فالان ا 

ذا فعل ذكل فكأنه حيدوه عىل الأمر .  اكن يباريه و ينازعه العلبة و هو  3من هذا  الأصل ىه ا 

للتحدايت تعريفات عديدة و مهنا لك ما ييل : عرفت ابهنا املتغريات املعارصة الناجتة التحدايت : اصطالحا 

عن التطور العلمي و التكنولويج و هناك من أأطلق التحدي عىل مفهوم الازمة و بتايل التحدايت مجموع 

 4أأزمات . 
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 الفصل األول:                                                               اللغــة العربيــة و العوملة 

 

 مفهوم العوملة : 

العوملة من حيث اللغة لكمة غربية عىل اللغة العربية و يقصد مهنا عند الاس تعامل تعممي الش ئي و توس يع لغة : 

 دائرته ليشمل العامل لكه .

 العوملة مش تقة من عامل اليت يعرفها خمتار الصحاح ابخللق و امجلع عوامل و العاملون أأصناف احللق و العاملني .

مبعىن قولب أأي أأعطى  فوعلو عومل عىل وزن  فوعةليف اللغة العربية قياس لكمة عوملة " عىل وزن  و ميكن

ىل وضع أأخر.   1ش يا معينا ممزيات جديدة وفق منوذج حمدد و مضبوط أأو حول شيئا من وضع ا 

  اصطالحا : 

 Interالاعامتد املتبادل  ، و  Modernityالتحديث  ان العوملة لكمة جديدة تعرب عن تطورين هامني هام

dependance   و يرتكز مفهوم العوملة عىل التقدم الهائل يف التكنولوجيا و املعلوماتية و الأساس يف العوملة

 هو حتويل اشاكل االتصال اال نساين و يه حتتوي عىل اساس يات هام : 

 س عرش فصاعدا.أأننا جنري ببطء خلف ظروف التحديث اليت بدأأت تدرجييا منذ القرن الساد -2

 أأننا نسري ابجتاه الظروف اجلديدة ما بعد احلداثة للعوملة -2

 2اننا مل نصل بعد .  -7

و  يه ظاهرة و مصطلح عاملي جديد و اذلي ظهر مؤخرا نتيجة لعدة عوامل مهنا الس ياس ية العوملــة :  

ىل جعل هذا العامل لكه العسكرية والاقتصادية والثقافية غريها واليت أأثرت يف مجيع أأحناء العامل  اليت هتدف ا 
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قرية صغرية متجانسة و أأن جتمتع لك ادلول و تزيل لك احلدود  والأمم و كذكل احلضارات كام أأن العوملة 

 س متثل اجتاها حديثا عىل مجيع جماالت احلياة اليومية .

عوملة اللغة لكوهنا نقطة الهناية  أأن اترخي العوملات أأقدم يف اترخي احلضارات يه عالقة اللغة العربية ابلعوملة :  

يف طبيعة احلياة اال نسانية القامئة عىل رصاع الأفاكر و املصاحل و س يادة عىل حساب الأخر فتصادمت 

منا تعترب اللغة بوصفها روح الأمة  احلضارات عرب التارخي مل يكن دامئا بدوافع اقتصادية أأو دينية أأو قومية و ا 

ن امتكل اال نسان لغة ووطنا و اترخيا الناطقة هبا و هويهتا ان عومل ة اللغة معلية اترخيية جارية و مس مترة منذ ا 

منا يه  ختتلف هبا عن غريه من الأمم الأفالك تتصدر اللغة بوصفها وس يةل اتصال و تواصل بني انطقني هبا بل ا 

هذه اللغة و انتشارها  احلامةل للفكر و العقائد و ادلين و الثقافة و احلضارة و قد خابت لك املساعي ذليوع

بسبب أأن لك الآداب و العلوم مكتوبة بلغات عاملية راخسة اكالجنلزيية و الفرنس ية و الأملانية و الروس ية و 

و ان العوملة حقيقة الام تزيد من  1العربية دون لغة ) فواليوك( أأو لغة الارسانتو و غريها اللغات املقرتحة 

 بصورة تؤدي اىل تداخل و تشابك الاقتصاد ، و متتد  تتاثرها اىل ابي الاعامتد املتبادل بني ساكن العامل

جماالت احلياة فال تقف ماكن تتداعى يف اتثرياته السلبية و اال جيابية عىل ابي الأماكن فال تعد هناك احداث 

 حفسب و يقترص اتثريها عىل جممتعها احمليل حفسب و يصاحب العوملة و يدمع بس يطرهتا عىل جممتعها احمليل

يصاحب العوملة و يدمع بس يطرهتا ثورة يف لك وسائل االتصاالت و مع هذه الثورة بدأأ الناس يف لك ماكن 

يف العامل يتصلون و يشاهدون و يتاثرون مبا يقال و مبا حيدث و أأصبحت املعلومات متوافرة لك من أأمة من 

نفوذها اليوم عىل اجملمتمع ادلويل كيف ميكن التوفيق الأمم لغة تمتزي هبا الأمم الأخرى و يف ظل العوملة الباسطة 

 2بني اخلوصيات الروحية و اللغوية و الثقافية و احلضارية و بني متطلبات العوملة .
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، افة  هدف مقصةد لظاهـرة العوملةفالعوملة تسري حنو تأأثري السليب يف الهوية و الس يادة معا ، و الهمينة  الثق

أأمة يه اليت حتدد مالمح هويهتا ، وتعد اللغة من أأمه املالمح اليت تكون هويـة  وان اللغة و الثقافة للك

و متزيها عن غريها فاللغة العربية يه العنرص الي ثقافة أأو حضارة و اليوم تواجـه حتداي قواي يف عرص الامة 

معاملها و ابتعد الناس عن العلومته كام نراها تسري اليوم تسري حنو التاثري السليب يف الهوية و تدويهنا و طمس 

 اللغة العربية لزيدهر التعريب و حتقق التبعية .

و لـتكن اللغة العربية أأمانة يف عوائق الناطقني بـها ، و احلفاظ عليـهتا مسؤولية مشرتكـة بني مجع فئات  -

و مصدر الامة ، ويه الرتاث و الهوية اليت تعترب مصدرين  تقومات ابمتياز عن الاخرين و مبعث خفر 

اعزتاز البنائـها فاحلفاظ عىل ذكل  رضورة حياة فاالمة العربية الاسالمية متتكل ثقافة عربية اسالمية و رساةل 

 عرصنة خادلة و يه اليوم تواجـه حراب رشسة تس هتدف لغهتا  و اترخيها و تراهثا و هويهتا .

اليوم التحدس السافر للغة العربية يف  فالعامل العريب عىل وجه اخلصوص و انطقو اللغة بوجه عام يشاهدون 

 1اجملمتع بفعل العوملة اذلي ميس الوضع السادي للغة العربية .

 اللغة العربية بني الواقع و املأأمول : 

زاء حتدايت العوملة أأوال ، ان اللغة العربية مكتس بات هممة ال تزال قامئة   الس بل اىل متكني العربية من الصمود ا 

 لعوملة .و فاعةل يف عرص ا

 أأ/ مكتس بات دينية فالعربية لغة القران الكرمي .

                                                           
 1 - ازدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر ، المرجع نفسه ص 071.

 
 

- 6 -  



 الفصل األول:                                                               اللغــة العربيــة و العوملة 

 

 دوةل عربية  22ب/ مكتس بات س ياس ية فهيي لغة رمسية لــ 

عالمية اذ اثبت هبا اكرث من   و اجنبية  فضائية حمطة  مخسامئة ح/ مكتس بات ا 

العربية ففي تقرير و هناك اهامتم اجنيب ابللغة  امخلس د/ مكتس بات جيو س ياس ية لكوهنا حارض يف القارات 

 بعد الصينية و الهندية  2232اشارت اىل العربية س تحتل املركز الثالث عام  scienceجمةل 

 / ال جيوز لنا ان نتحدث عن واقع اللغة العربية يف عامل العوملة 2

عىل  / ال جيوز ان ترتك اللغة العربية تصارع تيار العوملة وحدها و الاس ناد اىل مقوةل مبعىن ان ى خوف7

 العربية من أأي هوملة او معركة 

ة اللغة العربية ى تقصد به مطلقا الوقوف يوجه تعلمي الاجنسة و تعلمها من أأبناء العروبة د/ ادلعوة للس يا2

فاالمتالك الانسان لغة اكنت زايدة عىل لغة الام يش به عندان امتالك الروح الثانية و امتالك فكر و عمل و 

 1ثقافة .
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 ماهية الرتمجة: 

تعرف الرتمجة يف املعجم اللغوي لسان العرب عىل النحو التايل ترمج من رمج و الرتجامن و الرتجامن  لغة:

املفرس و يف ترمجة و ترمج عنه و هو شلك من املثل اذلي يذكره سيبويه فال ابن جين أأما ترجامن  فقد 

ذا فرسه بلسان أأخر و فيه ا   1لرتجامن و امجلع الرتامج .حكيت فيه بضم أأوهل)...( و يقال قد ترمج عالمة ا 

 أأن الرتمجة يه تفسري معاين الألفاظ من لـــسان بأألفاظ لسان أأخر اصالحا : 

كام تعين أأيضا نقل الالكم من لغـة اىل لغة أأخرى و ان ترتمج نــصا مكتواب ابللغة العربــية اىل اللغة البنغالية  -

ةل للغة الأصل و نعين عند برهيامت عيىس يه احلفر معيقا او اال جنلزيية أأو العكس املعجم هو تغيري وهجة امجل

 2يف دهالزي : ثقافة اذلات و عىل حمراب هذه العرابة و يه العشق العنيف يمت بتقدمي الكتابة الأوىل .

يرجع للجذر اللغوي من مصدر عرب ابلتضعيف و عرب منطقة أأي هذيه من اللحن و  التعريب لغــة :

و امنا هو دالةل الاابنة عن املعاين اباللفاظ فيقال عربت هل الالكم تعريبا و أأعربت هل الاعراب : اذلي هو النح

 3اعراب اذا بنيته هل )...( و تعريب الامس اجعمي هو ان تتفوه به العرب عىل مناجهها . 

ة يعد التعريب الية من اليات بناء املصطلح و هذا يعترب يف نظرمه فعال مصطحبا و هو صور اصطالحا : 

لظاهرة لغوية عامة ترفع حبمكها اللغات اىل الضغط احلضاري و تعريف اخر مبسط و اذلي يمتحور فيه 

ىل اللغة العربية .   4اببسط املفاهمي حيث يمت فيه صنع اللكمة بصيغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنيب ا 
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 التعريب: مقصود بــه أأمـــران 

نقل املصطلح العلمي الأجنيب بوصفه الأداة العلمية الصحيحة لنقل املعارف اىل  تعريــف املصطلح العلمي : 

بنية اللغة العربيية مع كتابته اىل الرمس العريب ، و تعترب الاجتاه من الميني اىل اليسار فهـو ميثل عامد صناعة 

ي اىل الأسلوب الرمقي و احملتوى الرمقي العريب و هو السبيل الأمثل لتحويل املعلومة من الأسلوب التقليد

معلية املعول يف تطوير اذلات معرفيا و ثقافيا و يقابهل يف  اللغات الأجنبية مصطلح الرومنة أأي نقل املصطلح 

ىل اللغات الأوروبية مفصطلح يلخص املعرفة يف بعدها النظري و املهنجي و  العلمي من اللغات الأخرى ا 

اءات العلمية تنحدر من جمالني البحث اللساين الصوري )........ تتعاون يف بناء املصطلح مجموعة من اال جر 

 1اذلي هيييء بنية العربية الس تقبال املصطلح. 

ىل موطهنا اللغوي الأصيل بعد الهجرة امجلاعية اليت  تعريــف العلوم و التعلمي : رجاع الأمة ا  و املقصود به ا 

ذا اكن أأصبحنا نشهدها اليوم حنو اللغات الأجنبية حيث أأن الفر  ال ا  د منا أأصبح ال يسمى " ابحثا"او عاملا ا 

ال أأن هذا الأمر يتعلق برمس اللسانيات التعلميية يف الوطن العريب و  يتلكم ابلأجعمية حىت لو اكنت مكرسة ا 

تشهد ادلول العربية دعوات كثرية لتعريب العلوم و متكني أأبناهئا من تلقي املعرفة بلغهتم الأم و هذا مطلب 

 2مس تقبيل من شأأنه ان يعيد للغتنا ماكنهتا العلمية اليت اكنت لها يف العصور اخلوايل .حضاري و 

 املرد مبطلح.... الرتمجة و التعريب و ما طبيعة العالقة بيهنام عالقة بيهنــام( : التعريب و الرتجــــمة ) ال

ىل لغة أأخر  ىل لغة ا  ى بوضوح و دقـة و أأمانة علمية اورد  الفيصل أأن الرتمجة نقل للفــظ أأو النص من لغة ا 

يف نقل املعاين و الافاكر ، وقد أأصبحت الرتمجة علام قامئا بذاته هل طرائق و أأساليب و مدارس و مناجه أأما 

 املرتمج هل من اتقان اللغتني و املام  ابحلقل املعريف اذلي ينمتي اليه النص و معرفة اسلوب صاحبه 

 

                                                           
 . 61، ص  2،ط 2221مركز الامارات لدلراسات و البحوث الاسرتاتيجية  –اللغة العربــية و التعلـــمي رؤية مس تقبلية  للتطوير  -1 
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و مصلح قدمي  اكتسب داللـة جديدة يف العرص احلديث اذا اكن يعين صيغ اللكمة بصفة عربية  التعريب :

عند نقلها بلفظهــا الاجنبــي اىل اللغة العربية و قد مـر مصطلح التعريب بطورين الطور اللغوي اذلي يعين 

 1سا حبثا و ترمجة و اتليفا اس تعامل اللغة العربية يف خمتلف فروع املعرفة الكما و كتابة و دراسة و تدري 

 العالقة بيهنام : 

ان العالقــة بني الرتجــمة و التعريــب ، فــهناك من قال أأن الرتجــمة مقدمة للتعريب و هنــاك من قال أأن  

التعريب هو الهدف و ان الرتمجة وس يةل من وسائهل و يرى الفيصل أأن للحاق بركب احلضارة الانسانية و 

للغة اليت تنقل العلوم و التقنيات احلديثة عرب ا ينةالاسهام فميها ال حيققان اذا مل يتفاعل العرب مع املد

 قبل أأن تضيف الهيا  نمتثلها و  هنضمهاالس تفادة يلحضها الفيصل يف املراحل التالية لنتعرفها ف 

ليه ابداع .تتعرفها و فهيا املعرفة   2هنضمها و فهيا الفهم تمتثل فيه الاسقاد عىل الواقع و نضيف ا 

بــه هو املفهوم ادليين الروحــي اال ساليم فان العرب مل يفتحوا البالد  يف جماالت الأخذ مفهوم التعريــب: 

الأخرى من الصني حىت الأندلس بدافع تغليب جنسهم و حضارهتم و منط حياهتم العربية احملصنة بل فعلوا 

هوم ذكل أأساس بدافع ديين دعى عامل اللغة نرش مبادئ أأخالقية ادلين اال ساليم بتعالميه و ترتبط هذا املف 

متام ابلربط بني العروبة و اال سالم مبعىن ان تتوىل الأمة العربية اعامتد عىل أأصالهتا احلضارية و الثقافية و بناءا 

 3عىل لساهنا الناطق بلغة القران الكرمي املزنل. 

                                                           
  1- اللغة العربية و الترجمة ، أعمال مليقى المكتبة الوطنية الجزائرية ص 344 .

  2- المرجع نفسه ص 343 
 22ص  291 2التعريب و القومية املرتبة يف املغرب العريب  دانديل مموض امحد مرطز ادلراسات الوحدة العربية ط-3 
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فهيي اقانة النظام التعلميي للقطر عىل أأساس من اللغة العربية تدرسا و حتصال و  مفهوم التعريب التعلميي: 

ذكل طبقا خملططات دراس ية تعربية تدخل مضن الس ياسات العامة للقطر و مبعىن اخر هو طلب العمل ابللغة 

 1القومية العربية .

 التعريب و مضري الامة :  

يف ذاهتا حفسب و امنا تشهد اللغة قدرها و تفوقها و  جيب ان يعرب العرب أأن لغهتم ال متتكل القدرة 

انتشارها من قدرة أأهلها عىل النصوص و الري و التفوق احلضاري و جيب ادلعوة اىل التعريب ب هاال 

وصفا مرشوعا حضاراي تمنو به كثريا  مبنحها حق ادلخول اىل عامل اال بداع و التحول العلمي املعريف و أأن 

 ادلرس و البحث و التعلمي و اال عالم و النرش يعين غياب اخلصوصيات احلضارية و غياب اللغة الأمر يف

الفكرية و العلمية و الثقافية رحصاب هذه اللغة و ان لك ثقافة شأأن للك لغة مما ال شك  ان العرب حيبون 

 اب .س بالاود الشديد يرفضوهنا عىل السنهتم و تع اللغة العربية يف قلوهبم و لكن أأكرث مع الأسف

داخهل عىل راسها معارضو  هجتني أأس باب نفس ية و ثقافية و أأخرى س ياس ية و يمتثل هذا الرفض اىل 

التعريب بل معارضو اللغة العربية يف ان تكون أأداة الثقافة و التعلمي و البحث و الاعالم و هؤالء يكونون 

مناهض  زدوجة  لتشكيل وعي مريض امل تيارا من املتعلمني و احملسوبني عىل الثقافة العربية ظاهرة بتوجهيها

 للعربية و التعريب 

ب/ و الثابتة هجة خارجيية و أأحصاهبا الاس تعامر و دعاة العنرصية احلاقدين عىل العرب و العربية ممن 

حيس نون لعبة اخلداع  و التشويش و التلفيق و تكريس الثقافة املهمينة و حتقيق امتداد التفوق للعرق و 

الغري العريب عىل العرب ابس تعامل لك وسائل الاعالم و النرش و عقد الندوات للرتوجي اجلنس و اجلنس 

 نصوص ثقافية واحضة متام الوضوح .

                                                           
 23املرجع نفسه ص  -1 
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ان اللغة رابــط وثيق بني أأبناء الامة العربية الواحدة تكل حقيقة جيب ترس يخها يف اذهان اجيالنا و غرس 

مثارها أأايم الالش باب و الكهوةل من أأداة و جتارب و مناذج نفوس ابناءان منذ طفولهتم و تعقيدهتم هبا و يرعى 

زاء واجباهتم .  حية فتكون بذكل قد اسس نا اجلذورالراخسة ملقومات الانفعال و التجارب ا 

ان الواقع املعييش يف عرص العوملة يشمل عليه من حقوق للقوة و تكريس لالس تكبار حبهثم العودة اىل القانون 

بن خدلون " ان غلبة اللغة بعلبة أأهلها و ان مزنلهتا بني اللغات تعرب عن مزنةل دولهتا اللغوي  اذلي أأورده ا

 1بني الأمم.

 التعريب : اخللط بني موضوعيـة احلقائق و جاهزية الاحاكم : 

متثل اللغة مع حال الامة ما ينقص من اللغة يزنل ما يقابلها من حال الامة مبعىن أأوحض ان العالقة اجلدلية  

 اللغة املعينة و الامة الناطقة هبا و تؤكد مجةل احلقائق العلمية بني 

ان اللغة بأألها و ليست بنفسها و ان التارخي ال مينح الانسان من التقدم يف اطار الظرف العيين الا مبقدار  -2

 ماس هتم فيه الأجيال السابقة و الالحقة 

تسمية الأش ياء املوجودة يف العامل علوما و معارف و ان اللغة دالةل خترتق الواثع الهنا هتدف أأساسا اىل  -2

 ثقافات و العامل متطور .

يؤكد اللغة س تد طاقهتا و فعاليهتا من متغريات احلياة و ان اهنضت الامة هنضت اللغة وصارت مطلوبة 

الطالته و تعطي اكرث مما تأأخذ و ان افرتضت من غريها تو عربت او ترمجت فال يرضها من هذه الأمور 

يشء ما دام اذلي تقرتضه او تعربه او ترمجته خاضعا للنظام ال خيالف مهنجها يف ارجتال الالفاظ املقابةل او 

 2طراقهئا يف التعريب او الرتمجة .

                                                           
 .26ينظر الصفحة  -- 1

 .23ينظر الصفحة  - 2
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ان التطور اللغوي يعين ان لغة جيب ان تنشا ورصحا تواصليا يقام من جديد فاللغة ال تؤمن ابلثورة اليت  -7

ياس ية و ادلينية و الاقتصادية اخل و و هبذا ظلت اللغة العربية بنظاهما و ابنيهتا حتدهثا ثورات الشعوب الس  

و تراكيهبا يه اللغة العربية و ان حدث فهيا ما حدث من الفاظ اس تجدت و دالالت ختصصت او توسعت 

 او تغريت.

وي عرض لغوي  جيب المتيزي بني ماهو من خصائص العقل البرشي و ما هو عوارض اللغة و التطور اللغ -2

و ليس تعبريا لغواي ان القضية يف التطور اللغوي املعارص و غري املعارص يه قضية جعل اللغة الفاظا و 

 تراكيب و دالالت موافقة العقل 

 جيب ان ندرك يف لك لغة حية اكللغة العربية جانبني  -3

ة كام وردت مثل الألفاظ احلق و أأ/ اثبت يعمل عىل حتديد املفاهمي و الأفاكر و نقلها اىل الأجيال سلمي

 1الباطل اخلري و الظمل .

ب/ جانب متطور ال ميكن الا الاخذ به و تطوره و ال ميكن للغة ان تثبت ثبات ادلين و ال ختمت ختام 

النبوة الهنا اللفظ يعرب لك قوم من اغراضهم عىل حد تعريف ابن جين و الأغراض ال تنهتيي و الالفاظ يف 

 .اللغات ال تنفذ 

 التعريب أأساس املقرتحات: 

ان التعريب ان جيد فعهل يف املرشوع للهنوض و الغريب و تتجسد امامنا معطياته حتليالته و امتدادته يف 

مسارتنا حنو التقدم العلمي و املعريف و الثقايف الا اذ حدوان العلمية أأسسها و راكئزها و أأدواهتا توقفها عىل 

 أأس باب فشلها .

                                                           
 . 23ينظر الصفحة   - 1
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مبعوقات مفهومية ذات زوااي و اجتاهات كبرية مهنا ما يتعلق الامر مبفهوم التعريب نفسه فال أأساس يتعلق  -2

ميكن اخللط بني مفهوم الرتمجة عند بعضهم و مبفاهمي املعرب و ادلخيل و الافرتاض اللغوي عند بعض 

 ابلعربية الصحيحة و فالتعريب مبعناه الواسع املقصود عندان يتحدد يف مفهوم العام و يه القدرة يف التفكري

 1التاليف هبا و جعلها لغة التعلمي و العمل و اال رادة و الثقافة و اال عالم .

الية من اليات بناء املصطلح و يعترب يف نظرمه نقال مصطلحا و هو صورة لظاهرة  و التعريب مبفهوم اخر :  

 2لغوية عامة توحض حبمكها اللغات الضغط احلضاري .

ل لغته كثرية الجياد املعادل اللغوي العريب لللكامت و املصطلحات الأجنبية برشط ان و العربية من وسائ

 يبتكر املعادل للفظ الأجنيب عىل ما تتفوه به العرب عىل مهناهجا أأي نقل اللفظ من العجمية اىل العربية.

نتاج العمل و العمل عىل جتس يد منوذج عريب للهنوض  -2 العلمي و املعريف العبور العريب اىل املعرفة و ا 

 الأصيل: 

الازمة اليت تعيشها الأمة العربية ليست ازمة لغة قادرة عىل مواكبة التحدايت و املتغريات احلضارية و العلمية 

بقدر ما يه أأزمة امة عاملية ترتقي العمل مهنجا يف احلياة أأو امة جاهةل ال تس تجيب ذلكل و الأزمة بعد هذا 

عدم جناحه بقدر مايه أأزمة تتدهور يف عامل جيهتد و يبدع و يبتكر امة تدين ليست أأزمة جناح التعريب أأو 

ىل العامل ركضا و أأن يزتامحوا حوهل .  3بدين يعمل أأبناؤه أأن يركضوا ا 

خاص بتحديد الأهداف من وراء التعريب و الرتمجة : االتفاق الغريب اذلي ينص عىل فهم املازق  -7

لنامجة و الناجتة عن هذا التعريب و ابرز هذه الأهداف نقل علوم الطب احلضاري اذلي تعتربه او الأهداف ا

و الكميياء ان مل تكن هذه الرتمجة او هذا التعريب مبدأأ الاثراء العمل العريب و التحوالت املذهةل يف ميادين 

                                                           
 ص 2ط 2222اللغة العربية و حتدايت العوملة هادي هنر عمل الكتب احلديث  -1 

 
  3- اللغة العربية و حتدايت العوملة هادي هنر عمل الكتب احلديث 2222 ط2 ص 39.
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هيم لعلوم العمل و الثقافة فهيي وس يةل  ال ضار منفعة مهنا و هكذا اكن الامر عند العلامء القداىم يف تصد

أأخرى فالرتمجة أأساسها حب الاس تطالع و التعرف عىل ثقافات الشعوب فهيي دفاعا علميا اكمال يف نقل 

 1العلوم .

ماكنية وجود املصطلح جيب أأوال التفكري فيه و يف مفهومه و  -2 خاص ابملصطلحات و املعرفــة : فرضية و ا 

حتويطه بدائرة من الابتاكر و الاكتشاف فالزام  دالالته فهو ال يوجد يف فارغ و خيلق يف فارغ كام جيب

الاخرين غري العرب مبصطلح املقرر قبلنا فيحث مبتكر تنطلب من العلامء القداىم ليال هنارا الهنائــه ففرضهم 

ملصطلحهم علينا اكن دافعا و سببا رئيس يا للفرض مصطلحنا العريب علهيم فهيي ليست مسأأةل تقنية مستندة 

متلكة دلى اللغة العربية بل يه مساةل خلق و ابتاكر و اتبع يتبع منبوعة فالبلبةل و الفوىض اىل الوسائل امل 

املفتعةل سبهبا وضع لك من املصطلحات عىل هوى ماليكها فظنه العلامء و يقضهتم جعلهتم يلتفوا اىل هذه 

خيلق علام حيق تسميته بأأي  القضية فوضعوا طرائقهم املمتثةل يف القوانني الصارمة وقد أأكدوا أأن من يتبسط أأو

 2من الأسامء اخلاطرة عىل ابهل .

عادة الاعتبار للخوصية اللغة و عبقرايهتا   ا 

رضورة اس تخدام املصطلح العريب و رضورة جعل اللغة العربية لغة ال منافس لها فهيي لغة التعلمي و اال دارة  

ت اخلاصة حبياتنا اليومية فالتعريب بديل و كذكل الثقافة فقد تطورت اللغة العربية يف لك نوايح اجملاال

جياد لفظ عربية ال لكمة عربية فتأأثر  اللغة العربية بأألفاظ بعض  للرتمجة و منقذ لها و التعريف ابلرتمجة يه ا 

اللغات الأجنبية اليت عاش هتا لغتنا فوجود بعض الألفاظ الرتكيبية و غريها من اللغات يف القاموس أأو املعجم 

 ب جفاف و هرم اللغة العربية .العريب قد تسب

                                                           

  1- ينظر ص 16 16.
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و اللغة العربية يه الام اليت يه مصدر لك يشء فهيم خرباهتم و قناعهتم و اترخيهم و حارضمه و اعامتد هام 

 يف احلياة و العمل و الفن اول خطوة يف سبيل الهنوض و برشوط حمددة .

و امنا بوصفه مرشوا حضاراي عدم تداول ابلتعريب بوصفه عناوين و أأفاكر و نظرايت عىل حنو مثايل  (2

تمنواي كبريا مينح احلق ادلخول اىل عامل اخللق و الابداع و التحول من موضع التلقي و التوالك و 

 الاس هتالك ادلامئ لعلوم الاخرين .

التسلمي البدهييي ابن املشلكة ال توجد يف اللغة العربية و ال يف التعريب و امنا يف املهنج اذلي تدرس  (2

و تتحدى فيه عن التعريب و ال يبدو احلال هذه من تبني خطته تربوية انجعة يمت فهيا  فيه  اللغة

 1الرتكزي عىل تطوير ات العلمية الرتبوية يف مدارس نا و معاهدان .

ان معركة التعريب س تكون معركة فاشةل ال حماةل اذا مل يعتد أأوال علىاليات لغوية داخلية او نعين هبا  (7

 سائل اس تقافية بنائية و تركبية و صعوبة و دالليتة تسمح لها بتعريب ما متتلكه اللغة من و 

 العمل عىل سد الثغرات املعجمية يف معجامتنا و الهنوض امجلاعي مبعجم عريب تطوري شامل  (2

ااتحة من تنش يط وسائل الاعالم اكفة ابجتاه الارتقاء ابللغة العربية الصحيحة و اشاعاهتا عىل الس نة  (3

 تضيق دائرة العامليات و اللهجات يف الوطن .أأبناهئا و ذكل ب 

العناية ابلرتمجة و تشجيع النرش العلمي يف اجملاالت العلمية العربية احملمكة مع تقدمي ملخصات واقية  (6

 بلغة اجنبية 

 2الارتفاع مبس توى تدرس اللغات الأجنبية يف لك مراحل التعلمي.  (3
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 اللغة العربية بني تعريب املصطلح و ترمجته 

املقصود هنا ادماج املصطلحات العلمية الواقدة من لغات اجنبية أأخرى يف نظام العربية لتصبح جزءا من 

بنيهتا اللغوية العادية مما ميكهنا من ان تصبح وس يةل فعاةل يف التواصل اليويم و يتعلق الامر ابدلرجة الأوىل 

و الصوايت   Morphologicalاهما الرصيف بتقنيات الصياغة العربية لللكامت الأجنبية اليت توامئ بني نظ

Phonological   و هبا ان املصطلح العلمي هو حامل املعرفة العلمية يف مجيع العلوم و يظهر يف النص دون

حدى الطريقتني يف التعامل معه  ىل ا  ننا نلجأأ ا    1س ياق تركييب فا 

ه جبد لغوي معروف علام ان الفصل يف أأحياان اىل تعربيه أأي حترير ابحلرف العريب دون أأن نمتكن من ربط -أأ 

عد اللكمة من مصمي العربية يمتثل يف ارتباطها جبذر وضعيته رصفية معرفني و التعريب هبذا املعىن جيعل 

اللكمة املعربة ال تس تجيب لرشط التأأييل املعجمي يف لغة الضاد مثال تلفزيون اوكسجني و غريها من 

 اذا يه معربة املصطلحات اليت ليس لها جذور  ووزن ف

و أأحياان أأخرى نلجأأ اىل ترجــمة و ..... يف نظام العربية الرصيف حببث يصعب تعرف أأصهل اذلي وفد  -ب

و  pragmaticsتداول    syntaxالرتكيب   structureمنه و ال اللغة اليت نقل عهنا من ذكل مثالالبنية 

غريها فهذه لكها مصطلحات جديدة عىل العربية او النقل ان معانهيا نقلت اىل هذه املكوانت املعجمية و 

 2صارت لها دالةل اصطالحته حمددة مع احتفاظها ابدلالةل اللغوية العاديــة .

  

 

                                                           
 .11، ص  2221 2اللغة العربــية و التعلـــمي رؤيــة مس تعمةل للتطوير  مركــز الامارات ادلراسات  و البحوث الاسرتاتيجية ط  - 1
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 مسأأةل التعريب : 

 حبوث اجملامع الأخرى و الهيئات ال ميكن القول ان التعريب يدخل يف مصمي مقرتحات مجمع القاهرة و ال يف 

اذا اننا نعرث عىل مصطلحات معربة يف كتب قدمية اىل جانب الرتجامت و الهيئات اذ اننا نعرث عىل 

مصطلحات معربة يف كتب قدمية اىل جانب الرتجامت اليت احنرست يف عرص الاحنطاط نتيجة تدهور 

آنذاك .  النشاطات الفكرية أ

احلقيقة  صطلحات يف حاةل تعذر وضع مرتادفات ابلتاسيس عىل احدى القاعدتني أأجاز اجملمع تعريب بعض امل

و بغض النظر عن الاختالفات بني الباحثني و الرتدد و قةل التأأصيل او الافراط يف تعريب  و اجملاز

، و  عند الرضورة عىل طريقة العرب مصطلحات قامئة يف اللغة العربية او الغموض الواحض اذلي مزي القرارات 

 1الالفاظ ش به ادلولية ما هو أأدل عىل املعىن ن ما انتقل اىل الاس تعامل ، تفضيل القدمي عىل اجلديد ...ا خل

 فان اجملمتع اكن يرب يف خرق القاعدة ايت وضعها الس باب عديدة أأمهها 

ضافة اىل مجموعة من - املضمرات  عدم القدرة عىل مسايرة الرسعة الكبرية اليت شهدها املصطلح يف الغرب ا 

 املتعلقة بواقع العربية ذاهتا .

مت تعريب مصطلحات مل يكن هناك داع لتعريهبا الهنا معربة او ذات اصل عريب و من مث تبذير اجلهد أأوال: 

 .من غري مسوغ علمي 

 وقد ترمجت يف الس ياق بتضخمي و مهنا الفعل حّفم اىل الفحم   carbonisationمرادفها  كرينة:

الفرنس ية يف حني ان اللكامت من نوع اثبت وقار و   statiqueاال جنلزيية  staticsمكرادف للكمته  س تاتيك

 جامد حتمل ادلاللته ذاهتا و قد تكون اكرث تعبري ابلنظر اىل البيئة اليت انتجهتا.

                                                           
 . 29م ص  2229 2272، 2بوطاجني دار العربية للعلوم انرشون ط الرتجــمة و املصطلح دلراس ته يف اشاكلية ترمجة املصطلح النقدي اجلديد السعيد  -1 
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لها  مع العمل ان اللكمة ذات اصل عريب غول و كحول و قد ورد التاصيل alcoolمكرادف للكمته  الكحول:

 1يف قواميس اجنبية. 

 resistanceترمجة مصطلحات مرتمجة و متداوةل مل تكن هناك حاجة اىل معاودهتا ابلصيغة ذاهتا و مهنا  اثنيا:

رايضيات اذا ان الرتجامت السابقة داةل و متفق علهيا من حيث سالمة البيئة و    mathematicsمقاومـة  

 املعىن 

عادة نقل املصطلحات م اثلثا: بيولوجيا بدل من   bioloyجيولوجيا  geologyفريقا   physicsعربة قدميا ا 

الاجهتاد يف البحث عن البدائل اليت حتل حمل اللكامت املعربة حفاظا عىل خصوصيات اللغة خاصة اذا 

 أأدركنا ان هناك مصطلحات ميكن ترجمتها دون تلكفة  يف اجلهد و الوقت .

يد ابجلانب اال ماليئ و نعتقد ان هذه الفكرة من أأحسن ما جاء يف نقل املصطلحات دون التق  رابعا :  

خاصة ملا مت التأأكيد عىل التأأصيل كون التحليات ادلىلية للمصطلح  2939توصيات ادلورة اخلامسة و الأربعني 

س ياق الأجنيب قد ال ينفي ابملعىن ان نقلت كام يه دون الاجهتاد يف العودة هبا اىل املعرفة املنتجة ) هاوا( 

2الاس تعامل 
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ضافة اىل اختالف   اختالف احلروف و جد املرتمجون صعوبة يف التعامل مع حروف اللغات الأخرى ا 

 1الأصول و الاش تقاق 

مت اهامل احلروف الالتينية و العودة اىل اال رث العريب حبثا عن مرتادفات ما تطلب هجدا كبريا امام رسعة 

 املصطلح الغريب 

 صعوبة مراجعة لك الرتاث ابلنظر اىل عامل الوقت و الافراد املتحصلني بوسائل متواضعة 

ملا حاول املرتمجون و املصححون جتاوز هذه العقبات ) جاوا اىل تس يري مهنجية تؤهلهم لرتمجة الكتب املتفق 

 عىل نقلها البحث عن الفاظ عربية

 أأجنبيا  تفضيل اللفظ املناسب عىل اللفظ القدمي و لو اكن

 تعريب اللفظ اذا تعذر وجوده يف الرتاث 

 تبيان نطق طريقة نطق الالفاظ .
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 مادة النحو العريب و حتقيق أأهدافــه : الرشوط املهنجية لتحيص

من املعروف أأن الكفاية عبارة عن نظام داخيل لكوهنا عبارة عن قدرات و مواقف مكتس بة تعيش معظم اجلامعات العربية  

 أأزمة كفائية حنويـة من غري اس تثناء و الضعف يف الأداء اللغوي و املشلكة تزداد تعقيدا  .

 ادلعــم الأول : بعــد ثقافــي:  

و العريب ليس جمرد مجموعة من القواعد و القوانني و النظرايت املقررة و الثانية اليت تفرض يعمل عىل التأأكــيد عىل أأن النح 

منا تشلك هذه القواعد املطهر التوجهييي أأو املعياري للنحو و ملا اكنت اللغة همارة ، تعلمها  نفسها عىل مس تعميل اللغة ، و ا 

منا تدرس لغاية تواصلية ال ختتلف عن أأية همارة أأخرى ، البد من دراسة أأنظمهتا ال  ذلاهتا يك حتفظ عن ظهر قلب و ا 

ال هبا .  يداع معريف ا   تداولية ال ميكن أأن تمت ا 

 البعد الثاين : بعــد داللــي :  

ن دراسـة النحـو مبعزل عن ادلالةل جنابة عىل النحو و عىل ادلالةل معا ،   هذا البعد مس تفاه من طبيعة القواعد النحويـة ، ا 

ليه ، أأن الألفاظ مغلقة عىل معانهيا حىت يكون النحو اذلي وطريق مسد ود ال ميكن أأن يقرب ادلراس من النحو أأو جبذبه ا 

ىل فهم النص و هذه معرفة شلكه ال تنفع من غري ان تدل عىل  يفتحها و كذكل فهم القداىم وظيفة النحوين جعلوه طريقا ا 

ة عىل العالقات ادلاللية يف امجلةل اليت تعد نوعا من قواعد النحو املعىن يف لك محةل و ذلكل تركز مناجه النحو احلديث

 1التوليدي اليت يمت من خاللها الكشف عام هو حنوي داليل و حنوي غري داليل . 

 البعد الثالث : بعد معرفـي نظـري

يرى أأن القواعد النحويـة ال بد أأن ختضع لرشطني اثنني ميكنان الأس تاذ من تقدمي وصف معمق و مسو يل للقواعد النحوية 

 هـام 

 و تعين هبا قدرة القواعد النحوية عىل القيام ابلوظائف اليت وجدت من أأجلها و لعل أأبرزها الأيت  املالمئة الوضعية :  -2

  هبا قدرة القواعد النحوية عىل القيام ابلوظائف اليت وجدت من أأجلها و لعل أأبرزها الأيت و تعين املالمئة الوضعية : -أأ 
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 أأ/ مشوليهتا 

 ب/ قدرهتا عىل بيان الوظائف النحوية للك عنرص داخل امجلةل 

 ج/ حتديدها الأصل الفرع . 

 و هو أأخطرها يف النحو العريب. و هذا التحديد هو اذلي يعزل اال طار اذلهين للرتطيب و املعىن و اال طار اخلاريج

ىل مبدأأ اال لزام و من مث الس ياق .  فقد ترتب عليه مجةل من احلقائق النحوية من أأبرزها مبدأأ الاختيار اذلي يؤدي بدوره ا 

ببعدها ادلاليل ونعين به قدرة القاعدة النحوية عىل تفسري اي مغوض او لبس تويح به بعض  املالمئة التفسريية : -2

اليت يقدر لها اكرث من وجه بسبب ترتيهبا او حذف عنارصها و الثاين اسلويب يكشف بعض مظاهر الا.... و  الرتاكيب

 الاجياز يف امجلةل . 

 يقوم عىل الايت البعـد الرابع : بعد علمي اجرايئ:  

 . بيان حماور ادلرس النحوي املعني بتسميات موجزة ، ومرتبة ترتيبا علميا 2

 املوضوعيات ووصف القواعد . التدرج يف ترتيب2

 . عدم التوسع يف النظرايت النحوية و ذكر أأوجه الاختالف 7

هامل ما ميكن أأن يكون عدم العمل به غري ضار يف اس تعامل اللغوي الصحيح 2  . ا 

ن القواعد و . الرتكزي عىل قواعد بناء اللكمة يف العربية و تراكيهبا و رشح هذه القواعد يف سهوةل للتعرف عىل ما هو عام م3

 1ماهو فرع لكي أأو جزئـي .

عادة الاعتبار ملقوةل )6 ليه(.ا  يف دائـرة واحدة و يعني  املرفوعات  لأن ذكل ميكن من مجع ما يسمى بـ  املس ند و املس ند ا 

دماهجا ، فامجلةل العربية ليس فهيا سوى املس ن ليه عىل دراسة جديدة ملقوليت امجلةل الامسية و امجلةل الفعلية وصوال ا  د ا 
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و نذكر اخلليل س يوبه قد ادمج ما يسمى مبوضوعات الأسامء ابس تثناء اخلرب يف مفهوم واحد  الفاعل أأو املس ند )خرب( )

لــيه مسياه )  (املسـند ا 

ىل حنو )مجل و س ياقات و عالقات و الانتقال ما أأمكن 3 . الانتقال ابدلرس النحوي من كونه )حنو مقوالت و أأبواب( ا 

 امجليل أأو ما يسمى مبنطقـي (.اال عرايب 

ىل أأخر 1  . الاهامتم ابملصطلحات النحوية من غري تذبذب يف اس تعاملها من كتاب ا 

عراب القران و معانيه.9 غفال كتب النحو العريب القدمية يف تدريس النحو ال س امي كتب ا   3. عدم ا 

 البعد اخلامس: البعــد التطبيقي احملض :  

ئةل ميكن أأن تكون ميداان للحوار واملناقشة و املناظرة و يه بعد هذا الطريق اىل املكتبة حيث . تقدمي مجموعة من الأس  2

 املصادر و املراجع اليت يعني اال جابة عهنا.

 . الاهامتم ابلتطبيقات اليت تعاجل الأخطاء الشائعة و صور التعبري املنحرفة2

. تقدمي تطبيقات متنوعة حتظى أأبعاد املوضوع النحوي املعني كصور التعبريات و التحويل الربط و التكوين و التمكةل و 7

 الاختيار و املقابةل و الوصف 

 . يشرتط يف التطبيقات ان تكون من فصيح القول اكلنصوص القرانية و الشعرية و امثال العرب و اقواهلم 2
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 لكة اللغويــة : عاد املشأأبـــ -

لقد صاف النحو العريب و هو منازع اثر  من أأاثر العمل العريب اعمتد يف امجلةل عىل مالحظة دقيقة و  القــواعد النحويــة : 

ىل اختصار  ىل مس تواه عىل أأن اللغات احلديثة بوجه عام ا  فــهم واسع واخذ ابملنطق ما أأمكن  و مل يرق قدمي أأو حديث ا 

 حنوها و الوقوف به عند أأضيق احلدود املمكنة احلديثة 

ن  آنذاك وجوهر هذه الطريقة أأن خيتار العلامء ا  علامء ابحثني وجدوا أأماهمم املادة اللغوية راحوا يدرسوهنا عىل طريقة العمل أ

الظواهر اللغوية و يس تخلصون مهنا قاعدة عامة فان وجدو ما خيالفها من الكم الناس و كثريا ما جيدون راحوا يفرسون 

مسوغ لها من الواقع  ، مث مينعون يف اتويل و التعليل ، لقد أأصبح درس  1نع ذكل بتفسريات تقوم عىل فروض أأغلهبا مق 

النحو علام مقصودا ذلاته ال لفائدته يف حصة الالكم بل أأين ال أأشك يف ان التعقيد و التخرخي و التأأويل و الصعوبة و املهارة 

للغة سلمية يف التأأسيس ال يريدون ان ف ايلتأأويالت و استباط احلجج و الراهني لكها أأس باب قوية منعت ان تكون ا

يشغلوا ابلقواعد عن الالكم الصحيح و التعبري امجليل فضال عن ذكل زايدة تعقيد املسأأةل املطروحة و يه املسأأةل النحوية 

رتاض مفناجه اليت اعمتد النجاة  و املعوقات اليت واهجهتم خفروج النحو اىل متاهات و اراء ليست من اللغة فالتاويل و الاف

عول علهيا أأغلب النجاة و التحرايت نقضت الاحاكم و تضاربت املناجه مفحاوةل تفسري البناء و الاعراب فاننا خالفاهتم مل 

  1تقف عند أأصول او الفروع فان دراس هتم النحوية مل ختلو من العيوب

 يعرتفوا عىل ما يبدو ان اللغة ظاهرة قابةل اهامهلم عامل الزمــن فمل يشأأ اللغويون أأن يأأخذوا هذا العامل يف احلس بان و مل -2

للتطور عامل الاايم لهذا فقد درسوها ذلاهتا و قد جاءت خطة دراس هتم العامة عىل وفق هذا التصور غري ادلقيق 

يف متشددين عىل املهنج املعياري اذلي يعين بتوجيه اهامتم الناس اىل ما جيب اتباعه يف قواعد اللغة ، ان املهمة الاساس ية 

البحث اللغوي ليست يف حفظ يف مس توى من املس توايت مطبق يف عرص من العصور  اخذا مبا تقرر قدميا يف اصول  

اللغة كام اراد هل البعض علامئنا يف احباهثم و امنا يه هممة اجل من هذا و اكرب و يه متكني اللغة يف أأنت بس يط جناهحا و 

 2الفن و يه نفسها لغة العمل و ادلين .
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اوقفوا القدماء الاستشهاد ابللغة اىل منتصف القرن الثاين الهجري تقريبا و حمكوا عىل لك الظواهر اللغوية اليت وجدت  -2

ابللغة العربية بعد ذا التارخي عىل اهنا امثةل رصحية للخطأأ و الاحنراف و اكن الواجب يف تطوران فتح ابب ادلراسة للغة يف 

مربرات هذا التوقف و اس بابه متوهجة لصاحله ابعتبار ادلاعني اليه فاننا نرى ان الظاهرة اللغوية فرتاهتا املتعاقية و همام اكنت 

 ال حتمك زمنيا ابحلدود القاطنة 

ان مجهور اللغويني قد رفضوا القياس عىل ما ينعت عندمه ابلشاذ ، احاكما لقواعدمه اللغوية ظبطا لها و لكهنم لو  -7

ته و خصائه وقادمه تشددمه ف ايحرتام اقييهتم و تغالهيم يف ذكل ان جيعلوا من قواعدمه يوحضوا ابملقصود ابلشاذ سام

نصوصا ال تقبل اجلدل و املناقشة الهنا ابعتربامه معصومة من الزلل و اخلطأأ و لقد ابت هؤالء ان القواعد اللغة  للك ما 

املفروضة اليت تقبل املناقشة بل املفهوم هو اخلضوع  يقال فهيا من معايري اخلطأأ و الصواب بسبب اس تعاملها جملموعة القوى

للمقاييس الاجامتعية كام ان ابب القياس واسع و مفتوح فطريق النجاح مل يفتح فاالخذ ابالس باب ال جند فيه اللغة و الجييد 

 1هبا عن هنجها و ال ينحرف عهنا .

قدما فهم ال يعرتون ابالسلوب و مقتضياته الهنم غري قد مت ترغــمي بدراس هتم النحوية حىت اصبحت فلسفة و منطقا مت -2

معرتفني ذاتيا ابلتعامل و هذا الترصف اساء كثريا و اهان اللغة فقد تعبت هذه الاخرية من املهازل امللحقة هبا من قبل 

فعمل الان سوى هؤالء النجاة و تمتثل هذه املهازل يف التنازل و النــداء و الاش تعال و الاختالص و البناء و الاعراب 

يف التنازل و النــداء و الاش تعال و الاختصاص و البناء و الاعراب فعمل الان سوى املراقبة و النظر يف املباحث 

 2اخلاصة فاكمل النجاة ال فائدة منه كام يف قول ما قل و دل " و قد تضمن حديهثم عن املعارف و اختالف اراءمه عهنا.
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سواء بني ادلرس الرصيف و الرس النحوي و عىل الرمغ من اعتبار الرصف مقدمة رضورية  و الأمر ال خيتلف الرصف : 

الا اهنم اعتربومه ان العالقة العضوية بني ادلارسني الرصفية و النحوية  و زايدة عىل ذكل  لو امعنا النظر يف البحث 

 الرصيف و اخلروج بهيم ...اخل ... مهتات بعيدة املنال .

الافعال ان تكون ابواب  ما مت ارغام الاش ياء عىل ان تكون هؤالء و تراابوانرا او ما فارمغوا الافعال ان فقد مت ارغام 

 تكون نسة الابواب و لو جعلوا املعتل او هل و اثنية و اثلثة او اوهل  و اثنيته او الوهل و اثلثه او اثنية و اثلثة .

ء املمنوع من الرصف اكمس الفاعل و امس املفعول وصيغ املبالغة فهيي ففي مشالكت مباحهثم املمنوع من الرصف فهيم الاسام

 تساير الافعال يف الهيأأة حينا و يف املعىن حينا اخر يف لكهيام احياان الا اهنا مرصوفة 

و من هنا فان ما ذكره النجاة من اوجه التقارب بني الامس املمنوع من الرصف و الفعل ميكن ان يكون وهجا من وجوه 

 1باعد . الت 

مباحهثم يف هـذا الباب رصف حنو فوق و حتت و رضب و هؤالء و الاليئ  و أأمس و من أأمسيت هبا و ال من غرائب 

أأدري َمْن ِمْن  العرب  مسى بأأحد هـذه الألفاظ ،بل أأهنـمت حبثوا مســأأةل يوسف لو مِسّيْت هبا امرأأة فهل تمنع من الرصف 

أأثر لك هـذه الأفعال يف املنع من الرصف و أأجعب من ذكل يف مجع مـذكر ســامل للعملية و العجمه أأو للتأأنيث و مـا 

ال يكون من ابب ) أأفعل فعىل و ال مما يس توي فيه املذكر و -هؤالء( و ال من ابب فعالن  -يشرتطون مجلع الوصف ا 

ال ووصف فعالء مؤنثه املؤنث بعبارة أأخرى  هو أأن يكون تأأنيث ذكل الوصف ابلتاء فيخرج بذكل وصف أأفعل مؤنثه فع

 1 فعـىل و كذكل خيرج ما يس توي فيه املؤنث و املذكر .

يف حـني أأن تأأنيث فعالن ابلتاء لغة يف يبىن أأسد كام يف الصحاح ، ولغة بين أأسد كام يف اخملصص و الناطق عىل قياس  -

لغة من لغات مصيب غري خمطئ فال مضري من جواز قوكل غضبانه و عطشانه ، ويضع اللغويون رشوطا  كثرية لصوغ 

ال اذا اكن ثالثيا اتما مترصفا مثبتا معلوما الصفة منه ليست عىل افعل التفضيل فال يضاغ الفعل عندمه عىل هذا الوزن ا  

فـعالن غري مس تغىن عنه بصوغ من مرادفه ،قابـال للتفاضل و التفاوت و حنن اذا اس تثنينا الرشط الاخري  -وزن أأفعل 

كروا انه ال جيوز يف فال حاجة للنـص عىل اشرتاطه عىل فرض أأن هناك افعاال التفاوت  فهيا و يف ابب تلقى الساكنني ذ
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العربية التقاء الساكنني الا يف حالتني الاول حاةل الوقف كام وقفنا عىل مثل ابب و كتاب و غريمه و الثانية يف وسط 

اللكمة برشط ان يكون الاول من الساكنني حبرف مد هو الألف و الثاين مدعام يف مثهل مثل دابـة و شابته و احلقيقة أأنه 

ابلتقاء الساكنني هنا وقد وضع للنحويني العرب يف هذا الومه بسبب اخلط العريب ،فظمو الألف حرفـا ال وجود ملا يسمى 

 1ساكــنا و هو يف الواقـع رمز للفتحة الطويةل . 

و لكن كيف سبيل اىل اعادة وصف اللغة العربية بعد أأن عرفنا مواطن ادلاء و بعد ان موقفنا عىل مسكل علامء هذه اللغة 

 يف دراس هتا و عىل مسكها يف ضبط اللكامت و توليدها و تركيب امجلةل فهيا . الاقدمني

 ان لغتنا يف حاجة اىل نظرة جديدة يف خمتلف نواحهيا .

فــعىل املس توى اللغوي  علينا أأن نسكل هبا يف التوس يع سبيال متحص فيه مل يرد يف معامجنا يف العصور املبكرة مما جد  أأوال:

 ملودلة و احملدثة و ادلخيةل و العامية و حنن ال نرى من مزااي اللغة أأن تكون اكرب يطرب مبعىن وكربحديثا من الألفاظ ا

 1يكربا .  

اما املس توى النحوي فاننا مطالبون بتقريب مورده للمتعلمني و  تدلل صعابة حىت يكون مزياان حقيقيا للرتكيب نعرف  اثنــيا:

 امت و عالقة تكل مع بعضهايف صوته مواقع احلراكت عىل اواخر اللك

تقليل القواعد النحوية و تصنيفها ابلنس بة للمتعمل و طرح الشوارد عىل وقف احصاء لغوي صارم و جيب ان تكون  -2

 قواعد النحو مس تقمية واحضة .

 ت جيب ان تتعلق قواعد النحو الا يف حراكت اواخر اللكامته فال تعرب و ليس لنا ان نقرر اعرااب لهذه اللكام -2

جيب الا ببحث النحو يف حراكت اللكامت املوجودة فعال فليس هل لن يبحث عن خرب املبتدأأ اذا اراد الاكتب المر ماال  -7

 يكون ملبتئه خرب و ليس هل ان يقدر اش ياء مس ترتة جوازا او وجواب .
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ائدة كبرية فوزن اللكامت عىل فعل و اما عىل املس توى الرصيف فنحن مع من يرى ان هذا ادلرس مل يعد عىل اللغة بف اثلثا:  

مش تقاته معل ال يفيد الاكتب او القارئ ش يأأ و ال يفيد ش يا ان نعمل ان اس تغفر وزهنا اس تفعل ان انتسب وزهنا افتعل 

 .2مثل اصال ازدمح ازدمح واصل اجعاوز

 همارات النحو: 

 املالمئة الوصفية اليت حتمك اخلطأأ و الصواب  -2 

التفسريية اليت تعمل عىل تفسري الغموض اذلي يويح به تشابه الرتاكيب اليت يقدر لها ان تدرك بوجه داليل املالمئة  -2

واحد ابوجه متعددة و لهذا اكن البد من تعريف هذا الغموض ابالستناد اىل النحو دون عرب فعىل الرمغ من ان النحو 

 جماال للحرية فهو يصمم الظاهرة اللغوية و ميلأ من اس نعاملها بوصفه يقود اجلهاز اللغوي و نظامه الا انه حيمل يف داخهل

 ملحونة .

فعاال نطقيا و تريد به لفظ الاصوات و تنس يقا يف لكامت و من دون الالتفات اىل هذا الفعل تفوت عىل لغتنا كثريا من  -7

ن ختتفي و متوت ظواهر لغوية اكنت ادلالالت اليت جيسمها النطق او التنعمي دون غريه بل ان اجلهل هبذا قد ادى اىل ا

 شائعة و مس تعمةل بل ادت اىل انهتاء العربية دخولها من عنارص الرب و التنغمي ومااكن هذا الالهتام حصحيا 

و فعال اتثريا هبدف اىل تبديل موقف املتخاطبني و التاثري يف عالقتاهتم فغرق بني اغلق الباب و امرك ابغالق الباب -2

السامر اىل ان هناك فرقا بني الارجل يف ادلار ) ابلفتح( و ما من رجل يف ادلار مع ان لكنا العبارتني  نقول ل ادلكتور

الّ هللا" لينفي اجلنس عىل سبيل الاس تفراق قوهل تعالـــى"  هل ا  و ان فروقا بن انواع التعليل اخملتلفة فهناك  فاعمل أأنه ال ا 

" و هلم و تعليل ابلباء مثل  229ا ال من رمح ربّك و ذلكل خلقهم " هود   221" و ال يوالون خمتلفني تعليل ابلالم مثل 

 1. 22عذاب أألمي مبا اكنوا يكذبون" البقرة 

 

 

                                                           
 222تنظر ص  -2 

 .262ص  239ينظر ص  - 1
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 تساؤالت : 

 هل يمكن للغة العربية الصمود في عصر العوملة ؟  -

 ما أهمية تعلــيم اللغات في بــالدنا ؟  -

 من أهــم النهوض باللغة العربية ف يعصر العوملة و التطور ؟  -

 ماهي السبل للتعلم اللغة العربية ؟  -

 ما دور العولـمة في املجتمع ؟ -

 فيما تكمل مخاطر العوملـة على اللغة العربـية ؟ -

 ما دور اإلنسان في تحصيل مادة اللغة العربية في عصر العوملـة؟  -

 وملـة على تعلم اللغات ؟ ما ايجابيات الع-

 ماهية اللغة العربية في حياة املجتمع ؟  -
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 توصــيات: 

إن اللغة العربــية تمتاز عن سـائر اللغات فريدة و منزلة سامية فهـي لغة القران الكـريم و لسان  

النبوة فهي بعد ذلك لغـة فكر اسالمي تض يء املعمورة بنوره و لغة حضارة عربية تواردت على 

ر حياضها أمم كثيرة خالية من علومها تشين عديدة و يوصف عصرنا العولمي بأنه عصر التطو 

 العلمي و االبداع التقني و تكنولوجيا املعلومات املتقدمة و االنفتاح بين االمم و الثقافات املختلفة .

و ظلت اللغة العربـية على مر القرون تحافظ على هويتها والن القران الكريم أنزل بهذه اللغة فقد 

ب سيطرتهم على العالم تكفل بحفظها لكـن عرى السنين و تغير املقومات الحضارية و فقدان العر 

بدأت اللغة العربية في التراجع عن الصدارة بعد أن كانت جميع األمم تستفيد منها و تغذي علومها 

اعتمادا عليه و نقدر لـهم حرصهم الوجداني على اللغة العربية و حرقته فلهم عليها ، فان ال بد من 

 واقع هذا الحال املنهك .اإلشارة إلى أن هناك مسارع كريمة هنا و هناك االرتقاء ب

كما أنه ينبغي ان ال تسقط عن حسابنا بان اللغة العربية هي لغة القران الكريم الذي تكفل هللا 

 تعالى بحفظه الى ان يرث االرض  و من عليها على قاعدة 

ا
َّ
ْحن   قال تعالى "ن

َ
ا ن

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
َر  ن

ْ
ك ِّ
 
ا الذ

َّ
ن ه   َوإِّ

َ
" الحجر و بالتالـي فإ ل

َ
ون

 
ظ َحافِّ

َ
ننا ينبغي أن تترسخ في عقولنا ل

القناعة التامة و الثقة املطلقة بان اللغة العربية لن تقترض و لن تموت مهما عصفت بها 

التحديات و في كل األحوال فانه البد من التحرك الجمعي ضمن خطة عربية مركزية مدروسة 

لدراسة و التعليم في لبلورة مشروع قومي للنهوض باللغة العربية يرتكز على قاعدة التعريب ا

املدارس و الجامعات و املعاهد العربية و التركيز على توعية الشباب بمخاطر اعتماد لغة الدردشة 

في التخاطب بدال من العربية الفصحى و العمل على اعتماد تداول اللغة العربية الفصحى في 

ها باعتبارها من اهم  رموزات محيطها كلغة التخاطب و التدريس و التعامل و تعميق مبدأ االعتزاز ب

 الهوية العربية .
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 خامتـة :

صفــوة القول    

ي أن تطور اللغة أييت إن أتهيل اللغة العربــية على أساس أهنا كائن حي قابل للتطور وفق ما يقرره أبناء اللغة أ

 من إرادة الناطقني بـها  ويصدر عنهم .

ليت تعيشها  عللية تطوير اللغة و إصالحها و حبهها و دحديدها بني اتمتغارا  اأحكام العالقـة بني -

 اجملتلعا  العربــية

اس و آلة التفكار الفرد وواسطة فاللغة هـي أهم الروابط اتمعنويـة اليت تربط الفرد بغاره ألهنا واسطة التفاهم بني الن

قد  شعورها و انت األمة اليت نبي اترخيا تكون قد فنقل األفكار و اتمكتبها  بني اآلابء إىل أبناء إذا ك

قد  لغتها تكون أصهحت يف حالة سها  تبتطيع أن تبتعيد وعيها ابلعودة إىل اترخيها فان األمة إذا ف

دتا  العوتمة بلغة ا عندئذ قد فقد احلياة و اتمبتقهل ألمة فرطت يف لغتها و ليس يف اتمبتطاع مواجهة دح

طرة األجنيب تعد من واجهة و اشك و أن تقومي اللغة العربية و الشعور بعقدة النقص و سيتتوفر هلا شروط اتم

ية اشك متتلك من أهم العوامل اليت أد  إىل ضعف شخصية الفرد العريب و استبالمه للهزمية أن اللغة العرب

التطور احلاصل جراء  جيا واخلصائص و اتمليزا  اليت جتعلها قادرة على مبايرة العصر و مواكهة عامل التكنولو 

على الهاحثني   الثورة اتمعلوماتية و اانفتاح على شهكة اانرتنيت وسائل ااتصال احلديث من هنا وجب

لعربية يف وأصحاب احلل و العقد ف هبذه األمة أن يصرفوا جل جهودهم من اجل تعليم استعلاا  اللغة ا

رب و على وجه اخلصوص العلل على تعليم اللغة العربية لغار العاتمؤسبا  الرتبوية و يف وسائل اإلعالم و كذا 

ا عن طريق مشروع  عريب تلك الشعوب اليت تعتق الدين اإلسالمي ان صارورة اللغة واتباع رقعتها لن تتأيت إ

عريب و ثيابه حضري تتكاتف حوله مجيع الكفاءا  و القدرا  من اجل احناح اتمخططا  للبلو ابإلنبان ال

شهح العوتمة و اخطارهـها .أمام   
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 :  امللخص

تشهد اللغة العربية تحدي في املجتمع بفعل العوملة الذي يمس الوضع السيادي للعربية و العالم على 

وجه الخصوص الناطقون بالعربية على وجه العموم يحددون تحديا سافر ، فيجب العمل على أن 

عميد كلية  تأخذ العربــية مكانتها و قوتها  السيادية بين الشعوب ما تطرق ليه االستاذ اللغويات و

األدب جامعة جدار هادي نـتهر فكتابة تحت عنوان اللغة العربية و تحديات العوملة وقف الكاتب 

 موقف دفاع عن العربية و مكانتها بين الشعوب في ظل التحديات العوملة 

 الكلــمات املفتاحــية 

 العولـــــــــــــــــمة                                     -الصعوبات                           - اللغة العربية 

Resumé  :  

La langue arabe est témoin d'un défi dans la société en raison de la mondialisation, 

qui affecte le statut souverain de l'arabe et du monde en particulier. Hadi Nahr, 

écrivant sous le titre de la langue arabe et les défis de la mondialisation, l'écrivain a 

pris position en défense de l'arabe et sa place parmi les peuples face aux défis de la 

mondialisation 

Mots clés 

La langue arabe - difficultés - mondialisation 

Abstract  

The Arabic language is witnessing a challenge in society due to globalization, 

which affects the sovereign status of Arabic and the world in particular. Hadi 

Nahar, writing under the title of the Arabic language and the challenges of 

globalization, the writer took a position in defense of Arabic and its position 

among peoples in light of the challenges of globalization 

 Keywords The Arabic language 

language                                          - difficulties                      - globalization 
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