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 الملخص:  

یروم هذا العمُل إبراَز دور اللغة العر��ة في التار�خ اإلنساني �صفتها وعاًء علم��ا لثقافات العالم القد�م والوس�ط. فهذه اللغة 

لذلك قرًنا على األقل، بل إنها لم تعرف طفولًة وال ش�خوخة �ما قال المستشرق الفرنسي أرن�ست ر�نان.    18موجودة منذ  

أه أس�اَب  ال�حث  آالف  سیتناول  امتدَّت  لحضارة  ثقاف�ا  خزَّانا  �اعت�ارها   : أوال  ال�شر�ة؛  الحضارة  تار�خ  في  ودرها  میتها 

 . السنین

اللغة الوحیدة التي ُتعتَبر لغَة حضارٍة وِدیٍن لمل�ار ونصف مل�ار من ال�شر في الوقت الحالي، وال توجد اآلن وثان�ًا:ألنها  

 ن�ة والدین�ة.  لغة ح�َّة غیرها ُتزاِوج بین الوظ�فة المدَ 

وحتى في المجال الدیني لم لغَة العلم والمعرفة والتواُصل ال�شري خالل فترة طو�لة من القرون الوسطى.  قد ظلَّت العر��ُة  فل

ُتستخَدم العر��ة في فهم الحضارة اإلسالم�ة فحسُب، ولكنها اسُتخِدَمت أ�ًضا وسیلًة لفهم ما اْسَتْغَلق من العهد القد�م واللغة 

یر العر��ة الِعبر�ة. والعهُد القد�م هو �تاب الیهود المقدس وهو أ�ًضا جزٌء من الكتاب المقدس عند المس�حیین؛ لذلك امتدَّ تأث

 إلى العقیدتین الیهود�ة والنصران�ة أ�ًضا. 

العصور الوسطى، أص�حت اللغُة العر��ة �غیر منازع لغَة العلم والثقافة والدبلوماس�ة،   فيو�عد النهضة العر��ة اإلسالم�ة  

َل لغة عالم�ة َوصَلت إلى العاَلم الجدید (   أمر�كا).  إذ انتشرت في آس�ا و�فر�ق�ا وأور�ا، بل تعتبر أوَّ

والفلسفة وجم�ع  العلم  ونقل  إبداع  في  �لغة عاَلم�ة  العر��ة  اللغة  �ه  َنَهَضْت  الذي  العاَلمي  الدوَر  أ�ًضا  ال�حث  وسیتناول 

 الفنون إلى العاَلم طیلة العصور المظلمة األور��ة،

mailto:alhammadi@abegs.org
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 ة سینار�وهات؛ یتعلقوهي ثالثواقع هذه اللغة والسینار�وهات المستقبل�ة المتعلقة �مصیرها،  سیناقش  وأخیًرا  

 أولها �موت اللغة العر��ة،    -

 الثاني ب�قائها على حالها،   -

رها لتص�ح لغة عالم�ة إذا تحقَّقت شروط معینة.   -  أما الثالث فیتعلق بتطوُّ

التار�خي، مع االستفادة من  الوصفي، والتحلیلي، والمنهج  المنهج  أبرزها  ال�حث مناهُج متعددة، من  واسُتخِدمت في هذا 

   المنهج المقارن.  

أن تكون مقرَّ امت�از  في    رؤ�تها سعً�ا إلى تحقیق    جهود دولة اإلمارات في تطو�ر العر��ة وتمكینهاكما أشار ال�حث إلى  

العر��ة �ما أصدرت وزارة الستشاري للغة  اإلمارات اس  والنهوض بها؛ ولتحقیق تلك الرؤ�ة أنشئ مجل  نهاللغة العر��ة وتمكی

إنشاء  �  عمل عر�ي مشتَركالثقافة �اإلمارات تقر�ر حول (حالة اللغة العر��ة ومستقبلها)؛ و�ان من أهم توص�اته تأس�س  

مقرُّه في اإلمارات العر��ة المّتحدة؛ نظًرا لم�ادراتها الرائدة واهتمامها   مر�ز أ�حاث لتعل�م اللغة العر��ة وتعلُّمها على أن �كون 

المر�ز على غرار   س هذا  یؤسَّ العر��ة، وأن  اللغة  بتطو�ر  الخل�جالكبیر  لدول  العر��َّة  للغة  التر�وي  �كون و ،  المر�ز  أن 

 .جم�َع الدول العر��ة، وأن �كرِّس جهوده لخدمة اللغة العر��ةلشامًال  

 

  22/5/2022تاریخ االستالم:  

 31/7/2022تاریخ القبول: 
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Abstract: 

This work aims to highlight the role of the Arabic language in human history as a scientific 
vessel for the cultures of the ancient and medieval world. This language has existed for at 
least 18 centuries, and it did not even know childhood or old age, as the French orientalist 
Ernest Renan said. Therefore, the research will address the reasons for its importance and 
role in the history of human civilization;  

- Firstly, as a cultural reservoir for a civilization that spanned thousands of years . 
-  Secondly, because it is the only language that is considered the language of 

civilization and religion for a billion and a half billion people at the present time, and 
there is no other living language now that marries a civil and religious function.  

Arabic remained the language of science, knowledge and human communication during a 
long period of the Middle Ages. Even in the religious sphere, Arabic was not only used to 
understand Islamic civilization, but it was also used as a means of understanding what was 
closed from the Old Testament and the Hebrew language. The Old Testament is the holy 
book of the Jews and is also a part of the Christian Bible; Therefore, the influence of Arabic 
extended to the Jewish and Christian faiths as well. 

After the Arab-Islamic Renaissance in the Middle Ages, the Arabic language undisputedly 
became the language of science, culture and diplomacy, as it spread in Asia, Africa and 
Europe, and is considered the first global language to reach the new world (America). 

The research will also address the global role that the Arabic language has played as a global 
language in the creation and transmission of science, philosophy and all arts to the world 
throughout the European Dark Ages.  

Finally, it will discuss the reality of this language and future scenarios related to its fate, 
which are three scenarios: 

- The First:  relates to the death of the Arabic language,  
- The Second: to its survival, and  
- The Third to its development to become a global language if certain conditions are 

met. 

Multiple approaches were used in the research, most notably the descriptive, analytical, and 
historical approaches, with the use of the comparative approach. 

The research also referred to the efforts of the UAE in developing and empowering Arabic in 
pursuit of its vision of being the seat of excellence for the Arabic language and its 
empowerment and advancement.  
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To achieve this vision, the Emirates Consultative Council for Arabic Language 
(ECCAL) has been established, and the UAE Ministry of Culture issued a report on (The 
Status and Future of the Arabic Language); One of his most important recommendations 
was the establishment of a joint Arab work to establish a research center for teaching and 
learning the Arabic language, with its headquarters in the United Arab Emirates; In view of 
its pioneering initiatives and its great interest in developing the Arabic language, and that this 
center should be established along the lines of the Gulf Educational Center for Arabic 
Language (GECAL), and that it should be inclusive of all Arab countries, and to devote its 
efforts to serving the Arabic language. 

 

 أوًال: تمهید تار�خي

. فعندما  قرًنا على األقل  18ال �مكن تحدید نشأة اللغة العر��ة الفصحى، فالنصوص المتوفرة لدینا تشیر إلى أنها تعود إلى  

م) �قول ف�ه: ‹‹لو �ان 234ق. هـ./ نحو    400لُهَناَءَة بن مالك بن َفْهم األزدي (ت نحو  نعود إلى نّصٍ شعري منسوب  

َسْهَل األْرِض والَجَلَدا›› َمْن َحلَّ  َفَداَك  َ�َرٍم،  ُذو  الِعزِّ  ِبَبْیت  الُجَالح األوسي (ت  )1(ُ�ْفَدى  بُن  ُألَحْ�َحة  إلى نّصٍ  نحو ، أو 

هاشم بن عبد أو إلى ُخط�ة  ؛)2(م) �قول ف�ه: ‹‹و�ر�ٍم نال الَكرامَة ِمنَّا، ولئ�ٍم ذي َنْخَوٍة قد أَهنَّا››496ق. هـ./ نحو    129

م) الجدِّ الثاني للرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) التي �حث فیها على رعا�ة ُزوَّار بیت هللا الحرام: ‹‹َ�ا َمْعَشَر  525ق. هـ. /    102مناف (ت  

كم �ِجواره دون بني إسماعیل، وَحِفَظ منكم أحسَن ما حِفَظ جاٌر ِمن َجاِره ُقر�ش أنتم جِ  یراُن بیت هللا أكرمكم بوالیته، وَخصَّ

؛ إذا عدنا إلى تلك النصوص -إلى نصوص المعلَّقات وغیرها من الشعر الجاهلي؛ أو  )3(فَأْكِرموا َضْ�َفه وُزوَّاَر بیته...››

أن شكٌّ  خاَمرنا  َلَما  والص�غ   القد�مة  الوصف  بدقة  والحافلة  والمزدهرة  الناضجة  النصوص  لتلك  سابق  اللغة  هذه  میالد 

 والتعابیر البالغ�ة والتجارب اإلنسان�ة الراق�ة التي ال �مكن أن ُتلَفى في لغة ناشئة.

المؤرخون  اختلف  و�ما  علم�ة،  تار�خ�ة  حق�قة  إلى  الوصوُل  �مكننا  فال  واضطر�ت،  الروا�ات  تضار�ت    وهكذا 

أنَّ   یرى  شبیتالر  فأنطوان  الغر�یون،  والمستشرقون  المعاصرون  المؤرخون  أ�ًضا  فیها  اختلف  نشأتها  في  القدماء  العرب 

 
(تاریخ الدخول:   https://www.dohadictionary.org/rootمعجم الدوحة التاریخي للغة العربیة، الرابط:  1

 م). 2021/  10/  14
 المرجع السابق. 2
نھ مغازي رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) والثالثة الخلفا، تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب  3 الُكالعي، االكتفا بما تَضمَّ

 . 95/   1م: 2000ھـ / 1420العلمیة، بیروت، 

https://www.dohadictionary.org/root
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التار�خ قبل  ما  إلى  تعود  الفصحى  (ت  4العر��ة  ُفوك  ُیوهان  الفتوحات 1974،وزعم  عهد  في  َنَشأت  أنَّها  م) 

فإنَّ هذین الرأَییِن أ�ًضا ‹‹ال َ�ستِندان إلى أساس علمي أو تار�خي؛ ألنَّ ما قبل .ولكن، �ما �قول أحد ال�احثین،  5اإلسالم�ة

�اطل؛ ألنَّا  فهذا  اإلسالم،  �عد  دة  ُموحَّ ُمشتر�ًة  لغًة  َنَشَأت وصارْت  الفصحى  تكون  أن  أمَّا  منه،  التََّ�قُّن  �مكن  التار�خ ال 

م) أنَّ العر��َة الفصحى 1999هـ /  1419و�رى الد�تور حسن ظاظا(ت  .  6نعرف َ�ِقیًنا أنَّها َسَ�َقت اإلسالَم بزمن طو�ل››

 .7ضار�ٌة في الِقدم، فال ُ�ْعَرُف عن بدایتها أكثر ِممَّا ُ�ْعَرف عن بدا�ة الكع�ة

م) ف�قول: ‹‹ومن أغرب المدهشات أن َتْنُبَت تلك اللغة القوم�ة  1892أما المستشرق الفرنسي إرن�ست ر�نان (ت  

ل، تلك اللغة التي فاقت  أخواتها �كثرة مفرداتها ودقة معانیها  وتصَل إلى درج  ة الكمال وسط الصحاري عند ُأمَّة من الرُّحَّ

وحسن نظام م�انیها، و�انت هذه اللغة مجهولًة عند األمم، وِمن یوم أن ُعِلَمْت ظهرت لنا في ُحَلل الكمال إلى درجة أنها 

 .  8لم ُ�ْعَرف لها في �ل أطوار ح�اتها ال طفولة وال ش�خوخة››لم تتغیر أيَّ تغیُّر ُیْذَكر حتى إنَّه  

د لنشأة اللغة العر��ة الفصحى، فأغلب ظننا أنها نشأت منذ قرون قبل  و�َذا �نا ال نستط�ع أن نجزم بتار�خ محدَّ

لة غیر اللغة العر��ة الفصحى.  المیالد، وأنها ظلت ُتَتداَول حتى یومنا هذا. وال توجد لغة في الدن�ا استمرَّت هذه الفترة الطو�

و�عود الدور األكبر في ذلك الحًقا إلى القرآن الكر�م الذي حماها من مصائر اللغات األخرى �اآلرام�ة، والمصر�ة الق�ط�ة، 

تحملنا عل التي  العوامل واألس�اب  من  هذا  إلخ. ولعل  والالتین�ة،  القد�متین،  والعبر�ة واإلغر�ق�ة  الهند�ة،  ى والسنسكر�ت�ة 

 القول إن اللغة العر��ة أهم اللغات العالم�ة من جوانب عدة سنناقشها في هذه الُعجالة.

 ثانً�ا: أس�اب أهم�ة اللغة العر��ة

 اللغة العر��ة خزَّان ثقافي لحضارة امتدَّت آالف السنین   -1

 
مع تعلیقات المستشرق األلماني شبیتالر، ترجمة   بواألسالیراسات في اللغة واللھجات فُك، یوھان، العربیة: د 4

 . 8م، ص 1980الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بمصر، القاھرة، 
 . 19العربیة، المرجع السابق، ص  5
ة لدول الخلیج، الشارقة، محمد علي، محمد، اللغة العربیة في التاریخ اإلنساني، المركز التربوي للغة العربی 6

 .56، ص 2021
؛ نقال عن: الغوث، 2، ص م1971: من قضایا اللغة العربیة، دار المعارف بمصر، ظاظا، حسن، كالم العرب 7

 . 294م، ص 1997ھـ / 1418، الریاض، 1مختار، لغة قریش، دار المعراج الدولیة للنشر، ط 
سید محمد منور، تأثیر اللغة العربیة في لغات الھند، ترجمة قاضي  تاریخ اللغات السامیة؛ نقال عن: نینار، د.  8

 . 135ظاظا، السامیون ولغاتھم، مرجع سابق، ص  ؛6 – 5م، ص 2011، 1عبد الرشید الندوي، ط 
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أذهاننا؛ ذلك أن �ل ُأمَّة تعتز  عندما نصف لغًة ما �أنها أهمُّ اللغات، فال بدَّ أن �كون مفهوم النسب�ة ماثال في  

فالسومر�ون �صفون َمن ال �عرف  مقاًما.  ُدوَنها شأًنا وأقلَّها  اللغات  اللغات وأهمَّها وأنَّ غیرها من  أجمَل  بلغتها وتعتبرها 

�أنَّه جاهل ال �عرف شیئا عن الكون  ُ�ْكًما، واألُ 9لغتهم  الناطقین �الصین�ة  القدماء �عتبرون غیَر  مُم التي ال ، والصینیون 

ني على لیاله. ؛ وهكذا �لٌّ ُ�غِّ  تتكَّلم �الیونان�ة برابرٌة عند اإلغر�ق القدماء، وعند العرب َمن ال َیتحدَّث �العر��ة أعجميٌّ

أهمَّ   الفصحى  العر��ة  اللغة  �أن  االعتقاد  إلى  تدفعنا  وموضوع�ة  تار�خ�ة  وأس�اب  عوامل  َثمة  ذلك،  رغم  لكن 

من جوا ال�شر�ة  لغة، –أوًال  نب عدیدة؛  اللغات  ل�ست مجرَّد  فهي  ولذلك  اإلنساني،  التار�خ  فترة طو�لة من  استمرَّت  أنها 

أنها اللغة الوحیدة التي ُتعتَبر لغَة حضارٍة وِدیٍن   –ثانً�ا  ولكنها أ�ًضا خزَّان ثقافي لحضارٍة ضار�ٍة في الِقَدم راسخِة الُجذور.  

 آلن لغة ح�ة ُتزاِوج بین الوظ�فة المَدن�ة والدین�ة غیر هذه اللغة. لمل�ار ونصف مل�ار من ال�شر، وال توجد ا

لغة   أي  في  هذا  یوجد  بها، وال  الكر�م  القرآن  وَ�تلون  اللغة  بهذه  المسلمون  ُ�صلِّي  إندون�س�ا  إلى  مور�تان�ا  فِمن 

رب المس�حیون ُ�صلُّون �العر��ة،  أخرى. فال ُوجوَد للغة مر�ز�ة ألي د�انة �برى في العالم الیوم غیر اللغة العر��ة، فالع

 والفرنسیون �صلون �الفرنس�ة، وهكذا فكل ُأمَّة َتتعبَّد بلغتها.  

قرًنا متتال�ًة على األقل، حیث �ستط�ع    18واللغة العر��ة هي الوحیدة بین لغات العالم المعروفة التي استمرَّت  

والقرآن الكر�م والحدیث النبوي الشر�ف، وخاص�ة االستمرار  قارُئها الیوم فهَم النصوص التي وردت في أشعار الجاهلیین  

التار�خي ال توجد في أي لغة من لغات الدن�ا المعروفة على اإلطالق، فاآلرام�ة، والعبر�ة القد�مة، والهند�ة (السنسكر�ت�ة)،  

اإلنسان�ة التعاُمالت  اختفت من  الكبرى  اللغات  القد�مة، والالتین�ة وغیرها من  ما �ان من   واإلغر�ق�ة  إال  �عید  منذ زمن 

 �عض الطقوس الدین�ة المختلفة.  

ًدا استمراَر اللغة العر��ة على مدى العصور ومرِّ  1973�قول المستشرق الفرنسي ر�جستیر بالشیر (ت   م) مؤ�ِّ

ة ُتغاِیر �عَض اْلُمغایَ الدهور:   َرة ما عند�م وما في أفكار�م  ‹‹و�نِّي ِمن أَشدِّ الناس ِحفاًظا على وحدة اللغة العر��ة وِلي ُحجَّ

َسٌة على  ف�ما یتعلق �معنى الوحدة العر��ة، إني أالحظ أن هذه الوحدة هي لغو�ة أخالق�ة دین�ة، ولكنَّها قبل �ل شيء مؤسَّ

فإَذا قاَرنَّا  وحدة تار�خ اللغة. إنَّنا �لَّما َدَرْسنا اللغة الفرنس�ة الحظنا أنَّها قد تطورت عبر العصور �حیث نجد لها أطواًرا،  

اللغَة الفرنس�ة في القرون الوسطى وجدنا أنها ُمغایرٌة ُ�لَّ المغایرة للغة المستعملة في القرن السا�ع عشر ومختلفٌة أ�ًضا عن 

 
م،  2011یروت، ب، 1قاشا، األب سھیل، الحكمة وإنسان العراق القدیم، بیسان للنشر والتوزیع واإلعالم، بط  9

 . 32ص 
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لقارٍئ،    لغتنا الیوم. هذه الوحدة في اللغة الفرنس�ة ال َتتَِّضح لنا إال �ال�حث والمقاَرنة، في حین أنَّ وحدة اللغة العر��ة َتتَِّضح

 .  10ولو �ان أجنب��ا، ألول وهلة. لغُة القرآِن ال تزال هي لغَة الیوم، وهذا ما تتمیز �ه العر��ة عن اللغات األخرى›› 

إن أهم�ة اللغة العر��ة َتكُمن في أنها ُتخزِّن تار�خ هذه القرون الكثیرة وتحتضن الحضارة اإلسالم�ة التي ظلَّت لقرون عدیدة 

لعالم�ة، و�انت العر��ُة لغَة العلم والمعرفة والتواُصل ال�شري خالل فترة طو�لة من القرون الوسطى؛ فهي  أرقى الحضارات ا

 إذن تختزن تار�خ العلوم من طب وفلك وفیز�اء ور�اض�ات و��م�اء وأح�اء وعلوم اجتماع�ة مثل علم االجتماع وغیره. 

مر�ام و��ستر إنَّ العر��ة ‹‹لغة ذات تأثیر أدبي راق ال مثیل له �قول د�فید ُجسُتس الخبیر اْلُمعَجمي في مؤسسة  
ولغة دین عالمي، �ما أنها لغة إمبراطور�ات عدیدة، وَ�تمثَّل دوُرها جزئ��ا في �ونها ِسِجال� ثقاف��ا ح��ا، وهي ِسِجلٌّ ناطق؛ 

ًة، و�مكن لها أن ُتستخَدم، وتش�ه اإلنكلیز�ُة العر��َة فإذا ما اْسُتخِدمت �لمة في القرآن أو في الشعر القد�م، فإنها ت�قى ح�َّ 
في �وِن مفرداِتها الهائلِة المتنوعِة جاءت نت�جًة لمحافظة األدب علیها... ومع هذا ال �مكن للكاتب اإلنجلیزي الرجوُع إلى 

 .11قرن السا�ع [المیالدي]››أ�عد من أواخر القرن السادس عشر، في حین �مكن في العر��ة أن �عوَد الكاتُب العر�ي إلى ال
لدرس   ‹‹وسیلًة  اسُتخِدَمت  أ�ًضا  ولكنها  فحسب،  اإلسالم  فهم  في  العر��ة  ُتستخَدم  لم  الدیني  المجال  في  وحتى 

 .فقد ظلَّت العر��ة َمصدًرا وُ�نبوًعا لفهم ما اْسَتْغَلق من العهد القد�م واللغة الِعبر�ة، والعهدُ 12العهد القد�م واللغة العبران�ة››

إلى  العر��ة  اللغة  تأثیر  امتدَّ  لذلك  المس�حیین؛  المقدس عند  الكتاب  أ�ًضا جزٌء من  المقدس وهو  الیهود  القد�م هو �تاب 

جعل   ما  وهذا  أ�ًضا.  والنصران�ة  الیهود�ة  على العقیدتین  سام�ة  لغة  أَهمُّ  �أنها  �صفها  أرنولد  فیرنر  األلماني  المستشرق 

ألنَّها   �كثیر‹‹اإلطالق  السام�ة  تحتفظ  اللغات  َ�ِق�َّة  في  الزمن  َمع  ُفِقدت  التي  القد�مة  اللغو�ة  الظواهر  و�رى  .  13››من 

(ت   رانكه  فون  لیو�ولد  األلماني  العر��ة 1886الفیلسوف  هما:  �الس�كیتین  لغتین  على  تعتمد  اإلنسان�ة  الثقافة  ‹‹أنَّ  م) 

الالتین�ة،   من  الغر��ة  اللغات  اْشُتقَّت  و�ینما  فهُم  والالتین�ة.  �مكن  وال  فنِّ�َّة،  روًحا  الشرق  في  العر��ة  اللغة  َنَفَثت  فقد 

 
الدكتورة فالح نورة، ‹‹اللغة العربیة بین شھادات المقسطین ومكر الكائدین››؛ عند الرابط: یُنظر: 10

https://www.researchgate.net/profile/Fellah-
Noura/publication/340237742_nwr_22/links/5e7e917a299bf1a91b827a26/nwr-

22.pdf  :م). 2021/   10/  14(تاریخ االطالع 
اسن العربیة في المرآة الغربیة، ترجمة حمزة المزیني، مركز الملك فیصل للبحوث  جستس، دیفید، مح11

 . 29ھـ، ص 1425والدراسات اإلسالمیة، الریاض، 
)›› في: المنجد، صالح الدین (جمع وإعداد)، 1774 – 1716یوھان یعقوب رایسكھ (ت ‹‹فوك، یوھان،   12

، بیروت،  1دراسات العربیة، دار الكتاب الجدید، ط المستشرقون األلمان: تراُجُمھم وما أسھموا بھ في ال
 . 16م، ص  1978

/   14(تاریخ الطالع:  https://www.sauress.com/alhayat/30961688موقع جریدة ‹‹الحیاة››؛ الرابط: 13
10  /2021 . 
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 –المصنَّفات األدب�ة الفارس�ة والتر��ة بدون العودة إلى الكلمات العر��ة، وخاصة أنَّ وْحَي القرآن الكر�م الذي ال ُ�جاَرى ُ�َعدُّ 

�أنَّها ‹‹أم  1506لومبوس (ت  .أمَّا �ُ 14أساَس العقیدة اإلنسان�ة والثقافة ال�شر�ة››  –بال ِمراء   العر��ة  اللغة  م) فقد َوَصف 

 .15اللغات جم�عها››

 االنتشار العالمي للغة العر��ة في العصور الوسطى   -2

اإلسالم�ة   العر��ة  النهضة  العلم    في�عد  لغَة  منازع  �غیر  العر��ة  اللغُة  أص�حت  األور��ة،  الوسطى  العصور 

العالم الجدید (أمر�كا). و�دل على انتشارها  إلى  انتشرت في آس�ا و�فر�ق�ا وأورو�ا، بل وصلت  والثقافة والدیبلوماس�ة، إذ 

ب إلى أمر�كا ظن�ا منه أنها الهند، أَخَذ العالمي في العصور الوسطى و�دا�ة عصر النهضة أنَّ �ولومُبوس عندما أراد الذها

نه معه ُترجماًنا یهود�ا �عرف اللغة العر��ة ألنَّه �ان یدرك أنَّ الالتین�ة أو غیرها من اللغات المنتشرة في أوُر�َّا آنذاك لن ُتَمكِّ 

َیَتَكلَّمون من التفاهم مع الهنود. ولعل من غرائب المصادفات أنَّ نابلیون  عندما َوَصل إلى جز�رة �و� ا وَجَد هنالك َمن 

العاَلم الجدید  ل لغة عالم�ة َوصَلت إلى  ُیَتْرِجم بینه و�ینهم، فاللغة العر��ة إَذن هي أوَّ الیهوديُّ  �اللغة العر��ة، و�ان هذا 

 .16(أمر�كا) 

 
یُنَظر: إدریس بن الحسن العلمي، ‹‹اللغة العربیة وآراء المفكرین الغربیین››، الرابط: 14

https://voiceofarabic.net/ar/articles/1748  :م)؛ ویُنَظر: جاد 2021/   10/   15(تاریخ الدخول
؛ الشمري، 12م، ص 2006الكریم، الدكتور عبد هللا، االختصار سمة العربیة، مكتبة اآلداب، القاھرة، 

؛  13م، ص 2012الدكتور مھدي صالح سلطان، في المصطلح ولغة العلم، كلیة اآلداب بجامعة بغداد، بغداد، 
 . 23محمد علي، اللغة العربیة في التاریخ اإلنساني،  مرجع سابق، ص 

ان   15 مقبل، د. فھمي توفیق، دور العرب والمسلمین في اكتشاف العالم الجدید، دار أسامة للنشر والتوزیع، َعمَّ
 . 90(األردن) (د. ت.)، ص 

ترجمة الدكتور حامد یوسف أبو أحمد؛ والدكتور بارالت، د. لوثي لوبیث، أثر اإلسالم في األدب اإلسباني، 16
. ویُنَظر 41م، ص 2000، القاھرة، 1البمبي، مركز الحضارة العربیة، ط  الرؤوفعلي عبد 

 .Butwin, Frances, The Jews in America, Minneapolis Lerner Publications Co., Uأیًضا:
S. A., 1969 (5th printing 1974), p. 8  ،اللغة العربیة في التاریخ  ؛ كالھما نقال عن محمد علي

 . 147اإلنساني، مرجع سابق، ص 
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ثین المس�حیین  اهتم األور�یون في القرون الوسطى وعصر النهضة �اللغة العر��ة وأص�ح َعَدٌد من العلماء وال�اح

من مختلف العلوم والفنون في تلك العصور یتلقون علومهم �اللغة العر��ة (اللغة العالم�ة آنذاك) وُ�نتِجون بها أفكارهم بدال  

 .  17من اللغة الالتین�ة المحتضرة

ر ُمْسَتْعَمَلًة في �عض أقال�م إس�ان�ا؛ إذ َنَقَل المستشر  ق الهولندي ر�نهارد دوزي (ت  وَظلَّت العر��ُة حتَّى زمن ُمَتأخِّ

إس�ان�ا حتَّى سنة  1883 في  والفكر  الثقافة  العر��ة ظلَّت وسیلَة  اللغة  أنَّ  دو طولید›  أب�س  ‹ألوسي موزار  �تاب  م) عن 

 . 18م، وأنَّها ظلَّت اللغَة المستعَملة في �عض الُقَرى التا�عة لبلنس�ة حتَّى مطلع القرن التاسع عشر1570

ا المستشرق  (ت  و�قول  مرجولیوث  صامو�ل  د�فید  ح�اًة  1940لبر�طاني  ح�ًَّة  تزال  ال  العر��ة  اللغة  ‹‹إن  م): 

ان المعموِر استیالًء َلم �حصل عل�ه غیُرها: اإلنجلیز�ة واإلس�ان�ة. وهي   حق�ق�ة، و�نَّها إحدى ثالِث لغات اْسَتْوَلت على ُسكَّ

یَ  �أنَّ زماَن حدوِثهما معروٌف وال  ُأْخَتْیها  ُ�لِّ ُتخاِلف  ِمن  أقدُم  فاْبِتداؤها  العر��ة  اللغة  أمَّا  َمْعدودة،  قرون  ِسنُُّهما على  ز�د 

الِقدم، والوفاء �حاجات  .19تار�خ›› اللغات األخرى �قدرتها على االتصال �الماضي الضارب في  فاللغة العر��ة إذن فاقت 

 جدارة. ، والمرونة التي ُتمكِّنها من ولوج المستقبل بثقة و 20الحاضر المعقدة

 التأثیر الثقافي العالمي   -3

 تأثیر العر��ة في لغات العالم الكبرى  -أ

إن الدور العاَلمي الذي َنَهَضْت �ه اللغة العر��ة �لغة عاَلم�ة في نقل العلم والفلسفة وجم�ع الفنون إلى العاَلم  طیلة 

العصور المظلمة األور��ة هو ما جعل المستشرق الكبیر ماسینیون �صفها �أنَّها لغة السالم العالمي، حین قال: ‹‹إن اللغة 

 
فة والتراث / اللثق يأبو ظب: الشرق مھد الغرب، ترجمة مایا باكال، ھیئة كالمشترأنتیال، یاكو ھاسین، بحرنا 17

 .  172م، ص 2010ھـ / 1431، ي أبو ظبدار الكتب الوطنیة، 
، ‹‹العربیة لغة عبد هللا  ، نقلھ عنھ: األستاذ عبد العزیز بن 317، ص  1مین في إسبانیا، ج  یُراَجع: تاریخ المسل  18

خریف   العشرون،  العدد   / العربي  التاریخ  مجلة  في  منشور  بحث  والحضارة››،  /  1422العلم  م،  2001ھـ 
بن300الرباط، ص   العزیز  عبد  وأیًضا:  اللعبد هللا  ؛  العصر››،  وتحدیات  العربیة  ‹‹اللغة  العربي،  :  سان 

 .8، ص  13م)، المجلد: 1976ھـ / 1396، مكتب تنسیق التعریب في الوطن العربي، الرباط (13المجلد: 
یُنَظر: إدریس بن الحسن العلمي، ‹‹اللغة العربیة وآراء المفكرین الغربیین››، متاح عند الرابط: 19

https://voiceofarabic.net/ar/articles/1748  :م)؛ ویُنَظر: جاد 2021/  10/    14(تاریخ االطالع
 . 20م، ص 2006الكریم، الدكتور عبد هللا، االختصار سمة العربیة، مكتبة اآلداب، القاھرة، 

اللغة العربیة : قضایا الوقع والمعاصرة›› في: اللغة العربیة والتعلیم: رؤیة ‹‹یُنظر: أحمد مطر العطیة، 20
 .   34م، ص  2008، 1مستقبلیة للتطویر، إعداد ونشر مركز الدراسات والبحوث االستراتیجیة، أبوظبي، ط 
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بدائ لنقل  خالصة  أداة  الجوهري العر��ة  العنصر  لهو  دول��ا  العر��ة  اللغة  ح�اة  استمراَر  و�نَّ  الدولي،  المیدان  في  الفكر  ع 

 .21للسالم بین األمم المستقلة في المستقبل››

أثَّرت تأثیًرا عم�قا في لغات العاَلم شرًقا وغرً�ا. ففي أور�َّا أثَّرت في اللغتین اإلس�ان�ة  والعر��ة �عد أن انتشرت وسادت  

البراز�لي  22تغال�ةوالبر  ال�احث  ل  َتَوصَّ فقد  األخرى.  األور��ة  واللغات  وجود ،  إلى  فارغینز››  میدیرو  دي  �ات�ست  ‹‹جواو 

عر�ي  3000 أصل  من  برتغال�ة  س�قوه23�لمة  مستشرقون  أكَّده  ما  وهذا  اإلس�ان�ة  24،  اللغَة  العر��ُة  ووهبت   .4000 

. وقال المؤرخان الفرنس�ان  26�بیًرا من المعجم اإلس�اني ُمْشَتقُّ من أْصٍل عر�ي. وُتِشیر دراسٌة أخرى إلى أنَّ ُجزًءا  25كلمة

 
بح ؛ الدكتور تركي را304، مرجع سابق، ص ››لغة العلم والحضارة ، ‹‹العربیةعبد هللا عبد العزیز بن 21

؛ نقلھ عن: مجلة دراسات ››كیف أصبحت اللغة العربیة لغة عالمیة بعد ظھور اإلسالم بقلیل‹‹عمامرة، 
؛ یُراجع الموقع:  43م، ص 1977، نوفمبر 14إسالمیة، العدد: أ، السنة 

http://www.webreview.dz/IMG/pdf/_6-4.pdf  ،م). 2021أكتوبر  14(تاریخ الُولوج 
الكلمات ذات األصول العربیة في ھاتین اللغتین، ینظر: جون براند ترند، إسبانیا والبرتغال ھناك َعَدد كبیر من  22

، ‹‹العربیة لغة  عبد هللا  ؛ عبد العزیز بن54  –  40في: أرنولد (إشراف)، تراث اإلسالم، مرجع سابق، ص    /
، الرباط، 2001/    1422العلم والحضارة››، بحث منشور في مجلة التاریخ العربي / العدد العشرون، خریف  

 . 301ص 
البحث بعنوان ‹الكلمات البرتغالیة ذات األصول العربیة›، ونال الباحث مع إلیاس خوري جائزة الیونیسكو ــ    23

لسنة   العربیة  للثقافة  بن زاید 2011الشارقة  الصادرة عن مركز سلطان  والعصر›  ‹اإلعالم  انظر: مجلة  م؛ 
عدد    / (أبوظبي)  واإلعالم  (ت  113م، ص  2013یولیو    –  26للثقافة  دي صوصھ  جان  وألف  م)  1812؛ 

في   معجما  وإنجلمان  دوزي  المستشرقان  ألَّف  كما  العربیة؛  األصول  ذات  البرتغالیة  الكلمات  في  معجًما 
العربیة: األصول  ذات  والبرتغالیة  اإلسبانیة   ,Reinhardt Dozy et W. H Engelmannالكلمات 

Glossaire des mots espagnols et Portugais dérivés de l'arabe (1869)  
العدد 24  / العربي  التاریخ  مجلة  في  منشور  بحث  والحضارة››،  العلم  لغة  ‹‹العربیة  بنعبدهللا،  العزیز  عبد 

 .  300م، الرباط، ص 2001ھـ /  1422العشرون، خریف 
مونتابث  25 مارتینث  بیدرو  قال  أProfessor Pedro Martínez ontávezكما  كتابھ:  في  واإلسالم، ؛  وربا 

 –  27راجع: مجلة ‹اإلعالم والعصر› الصادرة عن مركز سلطان بن زاید للثقافة واإلعالم (أبوظبي) / عدد  
 . 121م، ص 2013أغسطس 

جاه، شریف عبد الرحمن، لغز الماء في األندلس، ترجمة زینب بنیایة، ھیئة أبوظبي للسیاحة والثقافة  26
 . 176م، ص 2015‹‹كلمة››، أبوظبي، 
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ل الد�تور 27م) إنَّ للغة العر��ة تأثیًرا في اللغة الفرنس�ة1931م) وُغوستاْف ُلو�ون (ت  1875ُلِو�س ِسیِدیُّو (ت   . وتوصَّ

ان من أجل السالم، إلى أن الفرنسیِّین َیَتداوُلون غالب بن ش�خ، وهو فرنسي من أصل عر�ي ورئ�س المؤتمر العالمي لألد�

من   أكثَر  ُلَغِتهم  ذلك  3000في  یدر�وا  أن  دون  فقد �شف 28�لمة عر��ة  األلمان�ة،  اللغة  في  العر��ُة  اللغُة  أثَّرت  �ما   .

كر: الكلمات العر��ة في اللغة ال�احث األلماني أندر�اس أونجر في �تا�ه الذي صدر �األلمان�ة �عنوان: (من الَجبر إلى   السُّ

تأثیرا في األلمان�ة اللغات غیر األور��ة  أكثر  العر��ة هي  أنَّ  الكلمات األلمان�ة 29األلمان�ة)  �ثیًرا من  ال�احث  .وأورد هذا 

مَ  �كن  لم  األلمان�ة  اللغة  في  العر�ي  األثر  ذلك  ‹‹إن  و�قول:  و��طال�ا،  األندلس  طر�ق  من  العر��ة  من  ْحَض  المستعارة 

ُصدفٍة، فقد وصلت �عُض الكلمات العر��ة إلى أور�َّا في القرون الوسطى عندما �انت الحضارة العر��ة اإلسالم�ة مر�َز  

عنها،  واألخذ  �است�عابها  األخرى،  الثقافات  تجاه  االنفتاح  هو  آنذاك  �میزها  ما  أبرُز  و�ان  �له.  العالم  في  ثقافي  إشعاع 

 .  30الجدیدة››ودمجها في الثقافة اإلسالم�ة  

الفارس�ة نصف معجمها  َمَنحت  ث عنه وال حرج، فهي  اللغات اآلسیو�ة واإلفر�ق�ة فحدِّ تأثیرها في  قال 31أما  ؛ حتى 
غوستاف لو�ون: ‹‹إن للغة العرب في بالد الفرس شأًنا �الذي �ان للغة الالتین�ة في الغرب في القرون   المؤرخ الفرنسي

 
 441، ص  2011، القاھرة،  2نقلھ إلى العربیة عادل زعیتر، دار العالم العربي، ط  لوبون، حضارة العرب،    27

القاھرة، ط  442  – العربي،  العالم  دار  عادل زعیتر،  ترجمة  العام،  العرب  تاریخ  ِسیِدیُّو،  / 1431،  1؛  ھـ 
 . 12م، ص  2010

ث لھ في قناة ‹‹سكاي نیوز عربیة›› في برنامج ذكر ذلك الدكتور غالب بن شیخ، المذكور قبُل، في حدی 28
مساء   12و 11مساء بتوقیت غرینیتش / الساعة  8و 7، بین الساعة 2014یولیو  6‹‹بصراحة››، یوم األحد 

بتوقیت اإلمارات العربیة المتحدة؛ نقال عن محمد علي، اللغة العربیة في التاریخ اإلنساني، مرجع سابق، ص 
158 . 

التعاون مع: أندریاس كریستیان إیزلبا)، من الجبر إلى السكر: الكلمات العربیة في اللغة أندریاس أونجر(ب29
م. وھو باللغة األلمانیة وعنوانھ: 2007األلمانیة، مطبعة فیلیب ركالم یون، بمدینة شتوتجارت األلمانیة، 

Andreas Unger, Von Algebra bis Zucker: ArabischeWörterimDeutschen, Reclam, 
2007 

/   14(تاریخ الدخول:  https://elaph.com/Web/Culture/2013/1/786569.htmlینظر موقع إیالف: 30
10  /2021 .( 

نقال عن: % من معجم اللغة الفارسیة من أصل عربي؛  60أعلن مجمع اللغة الفارسیة في طھران أنَّ نحو 31
الدكتور بسام ربایعة، أستاذ األدب الفارسي في جامعة الملك سعود؛ یُنظر موقع صحیفة مكة، عند الرابط 

 التالي:  
https://makkahnewspaper.com/article/392185/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D

8%A9/%D9%85%D9%86-
%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

https://makkahnewspaper.com/article/392185/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-60
https://makkahnewspaper.com/article/392185/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-60
https://makkahnewspaper.com/article/392185/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-60
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المفكر األلماني لیو�ولد فون رانكه في هذا الس�اق. .وال �خفى تأثیر العر��ة في اللغة التر��ة، فقد مرَّ بنا �الم  32الوسطى››
و  الهند�ة  اللغات  إلى  العر��ة  تأثیر  الحضارة وامتدَّ  ازدهرت  ‹‹وهكذا  نینار:  منور  محمد  الد�تور  �قول  والتامیل�ة.  األرد�ة 

الدین  اعتنقت  أخرى  شعوب  ولغات  العر��ة  اللغة  بین  حدث  الذي  التمازج  هذا  �فضل  الع�اسي  العصر  في  اإلسالم�ة 
مث المدى،  �عید  تأثیًرا  األخرى  اللغات  على  تؤثر  العر��ة  اللغة  وأص�حت  الحن�ف،  الالتین�ة  اإلسالمي  اللغة  أثََّرت  لما 

من  لكثیر  الحاِضَنَة  األمَّ  أص�حت  العر��ة  اللغة  إنَّ  قلنا  إَذا  الم�الغة  من  �كون  ال  وقد  اإلنجلیز�ة.  اللغة  على  والیونان�ة 
والتراكیب .33اللغات›› والمصطلحات  المفردات  من  ُ�حصي  ال  عدًدا  اإلفر�ق�ة  اللغاِت  من  �ثیًرا  العر��ُة  اللغة  ومنحت 

 لمختلفة، وهو ما ال َتتَّسع هذه الُعجالة للحدیث عنه.ا
 

 احتضان العر��ة للعلم والفلسفة في العصور الوسطى  -ب

أظن أننا لسنا �حاجة إلى الحدیث طو�ال عن احتكار اللغة العر��ة للعلوم والفلسفة في العصور الوسطى؛ إذ ظلَّت 

العر��ُة اللغَة الوحیدة التي ُیرجع إلیها لمعرفة الفلسفة والفیز�اء والر�اض�ات والك�م�اء والفلك والطب. فتلك مجاالت احتكرتها  

المظلمة في العرب   العر��ة خالل العصور  نها  التي دوَّ العلم�ة  المعارف  الغرب و�ست�قظ لترجمة هذه  َیتن�َّه  أن  أور�ا قبل 

وأنتجوها وأبدعوا فیها مستفیدین من علوم األمم التي س�قتهم من �ابلیین ومصر�ین وهنود و�غر�ق وفرس، ومض�فین إلیها 

�ثیر من ال�احثین والعلماء والمفكر�ن األور�یین. لذلك إبداعاتهم واختراعاتهم الكثیرة التي ال تحصى، والتي اعترف بها لهم  

في  1956جورج سارتون (ت  وصف   أر�عة قرون  والفلسفة خالل  العلم  لغة  �أنها  العر��ة  اللغَة  العلم،  تار�خ  س  م)، مؤسِّ

الدولي، و�نَّ استمراَر    . وقال أرنست ر�نان ‹‹إنَّ اللغة العر��ة أداة خالصة لنقل بدائع الفكر في المیدان34كتا�ه: تار�خ العلم

 
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-60  :تاریخ الدخول)

%؛  50م). ویقول الدكتور حسن ظاظا إنَّ نسبة الكلمات العربیة في الفارسیة تتجاوز 2021/  10/  13
 . 119یُراجع: اللسان واإلنسان، مرجع سابق، ص 

 . 566حضارة العرب، مرجع سابق، ص  32
،  1ضي عبد الرشید الندوي، ط نینار، د. سید محمد منور، تأثیر اللغة العربیة في لغات الھند، ترجمة قا33

 . 16م، ص  2011
تاریخ العلم واإلنسیة الجدیدة، ترجمة وتقدیم إسماعیل مظھر، دار النھضة العربیة باالشتراك مع مؤسسة  34

فما بعد؛ وانظر حدیثھ المفصل عن أھمیة   167م، ص 1961فرانكلین للطباعة والنشر، القاھرة / نیویورك، 
 .  167 – 159العربیة، ص 

https://makkahnewspaper.com/article/392185/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-60
https://makkahnewspaper.com/article/392185/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-60
https://makkahnewspaper.com/article/392185/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-60
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‹‹�حلول القرن  :  36. و�قول روم الندو35ح�اة اللغة العر��ة دول��ا لهو العنصر الجوهري للسالم بین األمم في المستقبل››

الحادي عشر [المیالدي] أص�حت العر��ة أهمَّ لغة لالستعمال المشترك من إس�ان�ا العر��ة إلى الهند المسلمة. وحلَّت هذه 

�وسیلة أساس�ة للثقافة محل لغات الثقافة القد�مة مثل الق�ط�ة واآلرام�ة، واإلغر�ق�ة، والسر�ان�ة، والالتین�ة. وأص�حت اللغة  

دة للجم�ع  .]››العر��ة لغة البالط والكن�سة، ولغة الثقافة والعلم. و�انت وال تزال الرا�طة [الموحِّ

العر��ة:  و  اللغة  إلى  مشیًرا  لو�ون  غوستاف  العلم و ‹‹�قول  لغَة  الوسطى  العصور  في  عدیدة  قرون  َطَوال  �انت  قد 

ن �حیث �ان ما ُألِّف فیها ف�ما بین القرن التاسع والقرن الثاني عشر من   والثقافة والفكر الراقي في جم�ع أنحاء العالم اْلُمتمدِّ

لَِّف في لغة أخرى. وهذه لغاُت أوُرو�ا الغر��ة ال التآل�ف الفلسف�ة والطب�ة والتار�خ�ة والدین�ة والفلك�ة والجغراف�ة أكثَر ِممَّا أُ 

 تزال إلى اآلن تحمل أثَر الطَّاَ�ع العر�ي في طائفة �بیرة من األلفاظ اْلُمْسَتعاَرة. و�نَّ حروَف الهجاء العر��ة، �عد الالتین�ة، 

 .  37››هي أكثُر الحروف انتشاًرا في العاَلم

لین.  وقد اْستخَدم العلماء العرب والمسلمون   اللغَة العر��ة في إنتاجهم واختراعاتهم وابتكاراتهم وشروحهم لعلوم األوَّ

م) 850  –هـ    236م) رائد علم الك�م�اء؛ �محمد بن موسى الخوارزمي (ت  815هـ /  200فكَتب بها جابر بن ح�ان (ت  

�ان ال�ارزان؛ وابن الهیثم  م) الفلك 886هـ /  272م) وأبو معشر البلخي (ت  901هـ /  288مخترع الجبر؛ وثابت بن قرة (

الفیز�اء؛ وابن سینا (ت  1039هـ /  430( م) 923هـ /  311م) وأبو �كر الرازي (ت نحو  1037هـ /  428م) رائد علم 

) الب�طار  الرائدان؛ وابن  /  646الطبی�ان  العقاقیر  1248هـ  مئات األصناف من  اكتشف  الن�ات والذي  الرائد في علم  م) 

ال الرزَّاز  وابن  (ت  الطب�ة؛  /  607جَزري  الهندسة 1210هـ  علم  في  وَ�َرع  الصناع�ة  اآلالت  من  �ثیًرا  اخترع  الذي  م) 

م) مؤسس علم 1406هـ /  808م) مخترع علم الكسور؛ وابن خلدون (ت  1429هـ /  832الم�كان�ك�ة؛ وجشمید الكاشي ( 

 االجتماع؛ إلخ.

معارف واالختراعات ال�شر�ة المختلفة، وَ�رجع إلیها فخالل تلك القرون ظلَّت العر��ُة مستو�ًة على َعرش العلوم وال

ال�ا�ا سیلفستر   المثال،  العلوم. ومن هؤالء، على سبیل  تلك  لدراسة  العالم، وال س�ما األورو�یین،  العلماء في �ل أصقاع 

 
عبد العزیز  ؛  304قال عن: األستاذ عبد العزیز بن عبدهللا، «العربیة لغة العلم والحضارة»، مرجع سابق، ص  ن35

جرونیباوم، غوستاف حضارة اإلسالم، وانظر أیضا:    ؛8بن عبدهللا، ‹‹اللغة العربیة وتحدیات العصر››، ص  
 –  58، ص  1994العامة للكتاب، القاھرة،    نقلھ إلى العربیة األستاذ عبد العزیز توفیق جاوید، الھیئة المصریة

59 . 
 ,Landau, Rom, Islam and The Arabs, New York, The Macmillan Companyیُنَظر:  36

1959, op. cit., p. 196 
 . 30لوبون، حضارة العرب، مرجع سابق، ص  37
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، بل  38ا) الذي ذهب إلى جامعات األندلس ومدارسها لدراسة العر��ة وعلومها من أجل النهوض �أورو�م1003(تالثاني  

�فاس العر�قة  القرو�ین  جامعة  في  أ�ًضا  َدَرَس  إنه  ( 39ُ�قال  الثاني  فر�در�ك  اإلمبراطور  ومنهم  أتقن  م1250ت  .  الذي   (

صقل�ة بـ‹‹سلطان  ُیلقَّب  وصار  والمسلمین  العرب  وفالسفة  علماء  َبالطه  في  وجمع  صقل�ة  في  توما  العر��ة  ومنهم   .‹‹

سا النظام المدرسي (السكوالست�ة)؛ وروجر ب�كون (ت  1280الكبیر (ت  م)، وألبیر  1274اإلكو�ني (ت   م)،  1292م) مؤسِّ

مؤسس العلوم التجر�ب�ة في أور�ا؛ وغیر هؤالء ممن درسوا العر��ة وتأثروا �الحضارة العر��ة اإلسالم�ة التي قامت علیها  

 النهضة األور��ة.

 ثالًثا: واقع اللغة العر��ة ومستقبلها

 اللغة العر��ةواقع    -1

م) ‹‹إَذا َهَجَعْت ُقوَُّة االْبِتَكار َتَوقََّفت اللَُّغُة َعن َمِسیِرَها››، ومما ال شك ف�ه  1931�قول جبران خلیل جبران (ت  

أننا الیوم نحن أبناَء هذه اللغة ُمصابین �الر�ود والخمول �عد أن توقفت فینا روُح اإلبداع واالبتكار منذ زمن طو�ل، وِصرنا 

لًة على األمم األخرى �عد أن ُ�نا قادَة األمم في مجال العلم والصناعة والمعرفة. وهذا الر�ود العلمي ینعكس �شكل �بیر عا

أهلها  �حال  َتَردٍّ رهین  أو  م  تقدُّ من  اللغة  أن حال  أي  وتقدمهم؛  أهلها  بتطور  وتتقدم  تتطور  فاللغات  العر��ة،  اللغة  على 

 وواقعهم. 

الیوم تخلَُّف أهلها في المجال العلمي والتقني، وتقاسي فوق ذلك إهماَلهم لها وتقصیرهم في    واللغة العر��ة تعاني

في   العر�ي واإلنجلیز�ة  المغرب  في  (الفرنس�ة  األجنب�ة  �اللغات  العلم�ة  المواد  فدرَّسوا  التعل�م واإلدارة،  في  أهملوها  حقها؛ 

العلم�ة ت العر�ي)، مع أنَّ األ�حاث والدراسات  للفهم  المشرق  السبیل األنجع  بلغة األم هو  المواد لألطفال  تدر�س  ؤ�د أن 

واإلبداع، إذ ال �ستط�ع اإلنسان أن یبدع �غیر لغته األم.  والدراسات في هذا مستف�ضة وال یتسع المجال للخوض فیها.  

 
 Mosheim, John Laurence, An Ecclesiastical History, Ancient andیُنظر:  38

Modern,translated from the original Latin, illustrated with Notes, Chronological 
Tables, and an Appendix, by Archibald Maclaine, A new edition in two volumes, 

Baltimore: Plaskitt&Cugle, 1840, Vol. I, p. 242 :والمعرفة ھونكھ، أثر العقیدة ؛ ویُنظر أیًضا
  88، ص 2013/  1434، دمشق، 1اإلسالمیة في الحضارة الغربیة، ترجمة عمر لطفي العالم، دار قتیبة، ط 

– 89. 
ر)، ألف اختراع واختراع39 : التراث اإلسالمي في عالمنا، مؤسسة العلوم والتكنولوجیا الحسني، سلیم (ُمحّرِ

، ص  م)، المملكة المتحدة2011الطبعة العربیة العربیة ( كجیوغرافی والحضارة باالشتراك مع ناشیونال 
318 . 
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�ة واإلعداد�ة والثانو�ة بلغات  ونعتقد أن سبب تخلفنا العلمي والتكنولوجي هو اعتماُدنا تدر�َس العلوم في المدارس االبتدائ

أجنب�ة. نعم ال بد من تدر�س اللغات العالم�ة للتالمیذ والطالب لكي ینفتحوا على العالم، لكن ال ین�غي أن �كون ذلك على 

 حساب اللغة العر��ة؛ ألنها اللغة التي �مكن أن یبدعوا بها. 

شع یتمیَّ   ثقافته  بفـ‹‹لکلِّ  هغیره  نع  بها  زالتي  واللغة  م،  الشعري  ثقافة  ووسیلتهوآة  یستخ  مب    نها ومد التي 

وق  رالعناص  نع  رللتعبی عاداتها  للثقافة:  وتقالیو المختلفة  إ  هاد انینها  في  بیاطومفاهیمها،  التکامل  والثقافة،    نر  اللغة 

ُ�کتس  بیوبص  بفکالهما  والتکامل  اجتماع�َّة،  �بی  نرة  درجة  على  والثقافة  مراللغة  وتب  نة  تلراألهّم�ة،  األهّم�ة   كز 

 .40ص››و وجه الخص  على   ب�ةراللغة الع  ماللغات عامَّة، وتعلی  مح في مجال تعلیوضوب

هملناها إن اللغة العر��ة �النس�ة لنا ل�ست مجرَّد لغة للتواصل والتفاهم، ولكنها أ�ًضا جزٌء من ِ��اننا وُهو�َّتنا وتار�خنا، فإذا أ 

وتر�ناها تواجه مصیرها بنفسها، فإننا سنظل عالًة على األمم األخرى نستورد علومها ونستنسخ تجار�ها دون أن نض�ف 

 شیئا ُیذ�ر للحضارة اإلنسان�ة التي �نا في عصر من العصور ُرواَدها وُصنَّاعها.

وع�قر�تها، فهي عانت التهم�َش في عهد اإلمبراطور�ة  لقد واجهت اللغة العر��ة تحد�ات �ثیرة واجتازتها �قوتها  

وعلم�ة  ثقاف�ة  عولمًة  تواجه  الیوم  وهي  معروف،  هو  �ما  األور�ي،  االستعمار  عهد  في  لإل�ادة  وتعرَّضت  العثمان�ة، 

ت على وصناع�ة ال نظیر لها في التار�خ ال�شري. فقد وضع االستعمار استرات�ج�ة شاملة ومتكاملة للقضاء علیها، ارتكز 

أساسین: أولهما إقصاؤها من التعل�م واإلدارة و�حالل لغاته �التدر�ج محلها، وثانیهما جعُل الشعوب المستعمَرة تزدري لغاتها 

 .  41وتخجل منها

وهذه االسترات�ج�ة تستهدف تدمیَر المقاومة الذات�ة لهذه الشعوب؛ ألن تدمیر اللغة والتعل�م هو السالح األمضى 

م):  1898  –  1896ألفر�د رامبو، وز�ر التر��ة والتعل�م الفرنسي (في الفترة:  الشعوب و�خضاعها. �قول    لتدمیر معنو�ات

. ومن  عندما نجحت فرنسا في نزع سالح الق�ائل  1871‹‹في بدا�ة األمر اْحُتلَّت الجزائر عسكر��ا، وُأْكِمل هذا األمر عام  

أنظمتنا اإلدار�ة وال �قبلون  الجزائر�ین  المحل�ة، ثم جعلنا  اللغات  لغتنا على  َغَل�ة  بتأكید  المدرسة  ذلك قامت  قضائ�ة. �عد 

أفكاَرنا المسلمین  هؤالء  أذهان  في  َزَرْعنا  �فضل 42››و�التالي  األهداف  تلك  تحقیق  في  فشل  قد  االستعمار  �ان  و�َذا   .

 
الدكتور عیسى صالح الحمادي، ‹‹كیفیَّة إعداد جیل جدید من معلِّمي اللغة العربیَّة قادر على تغییر حال تدریس 40

اللغة العربیَّة››، في: تقریر حالة اللغة العربیة ومستقبلھا، وزارة الثقافة والشباب، دولة اإلمارات العربیة 
 . 364ص ، 2020دیسمبر  18الصادر  المتحدة،

 . 184 – 176ینظر في ھذا الصدد: محمد علي، اللغة العربیة في التاریخ اإلنساني، مرجع سابق، ص  41
 ,PHILIPSON, Robert, Linguistic Imperialism, London, Oxford University Pressيُنَظر:  42

 . 180؛ نقال عن: حممد علي، املرجع السابق، ص   1992
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دارة في الدول العر��ة لألسف، وهذا ما نجح في تهم�ش العر��ة و�قصائها من التعل�م واإلالمقاومة الجزائر�ة العظ�مة، فإنه  

 نرى انعكاساته ونتائجه اآلن، فاإلنجلیز�ة تحتكر التعل�م العلمي في مشرقنا والفرنس�ة تحتكره في مغر�نا. 

الشعوب   لغات  على  القضاء  استهدفت  العر��ة،  الدول  في  فقط  ول�س  مكان،  �ل  في  االستعمار�ة  الس�اسة  إنَّ 

التعل�م�ة، وهذا م الثقافي والتعل�مي  م)  1859ا عبر عنه توماس مكُّوالي (ت  وُنظمها  في الهند حین مهندس االستعمار 

وتراُثه   وثقافته  لغُته  هي  التي  الفقري  عموده  َعَظاَم  َنْكِسر  لم  ما  (الهند)  البلد  هذا  سنقهر  أنََّنا  أبًدا  أظن  ‹‹ال  قال: 

 .43الروحي››

جاك بیرك الستعمار �قوتها الذات�ة؛ �قول المستشرق الفرنسي الكبیر ورغم ذلك ظلَّت اللغة العر��ة تقاوم مخطَّطات ا

العر��ة م):  1995(ت   اللغُة  بل  العر��ة،  اللغُة  هي  المغرب  في  الفرنسيَّ  االستعماَر  قاومت  التي  الُقَوى  أقوى  ‹‹إنَّ 

الكال إنَّ  فرنسا.  في  المغرب  َذَوَ�اِن  ُدوَن  َحاَلت  التي  فهي  �الذات.  الفصحى  َبْلَوَرت الكالس�ك�ة  التي  هي  العر��ة  س�ك�ة 

 .44األصاَلَة الجزائر�ة، و�انت هذه الكالس�ك�ُة العر��ة عامًال َقِو��ا في َ�َقاِء الشعوب العر��ة››

إل�ه عندما یتعرض وجوُدنا لخطر.   َقلعًة صامدة ومالًذا من�ًعا نلجأ  إَذن �قیت  ي  فاللغة العر��ة  والیوم جاء تحدِّ

�منة اللغات المنتجة للعلم والتكنولوج�ا والقوة االقتصاد�ة والثقاف�ة، وال س�ما اللغة اإلنجلیز�ة التي تكاد العولمة الذي فرض ه

تهمش جم�ع لغات العالم في عصرنا الحالي، ومن هنا فإن حما�ة اللغة العر��ة وتطو�رها ومواجهة العق�ات التي تعترضها  

 .45رى �عض ال�احثینُتَعدُّ جزًءا من األمن القومي العر�ي، �ما ی

) العر��ة  اللغة  حال  تقر�ر  یرى  �ما  العولمة  ظل  في  الیوم  العر�ي  ك  ‹‹)  2020والواقع  التمسُّ لجدل�َّات  مرهون 

ر، ولذلك تبرز اللغة العر��َّة في جوهر النقاش من حیث �ونها من  �التراث والهو�َّة واالنخراط في ر�ب المعاصرة والتطوُّ

الهو�َّة وأهمِّ أدوات التفاعل في المجتمعات العر��َّة من جهة، ومن حیث �ونها وسیلًة في االنخراط المعرفّي  أعرق عناصر  

 . 46›› نحو المعاَصرة الواع�ة والمستقبل الواعد من جهة أخرى 

 
 .  13، ص 2009یُنظر العَكش، منیر، أمریكا واإلبادات الثقافیة، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت،  43
رشید بلحبیب، ‹‹الھویات اللغویة في المغرب من التعایش إلى التصادم›› في: مجموعة مؤلفین، اللغة والھویة  44

،  1شكالیة التعلیم والترجمة والمصطلح، المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، ط في الوطن العربي: إ
 . 261م، ص 2013بیروت، 

في:  ››اللغة العربیة بین مھددات الفناء ومقومات البقاء والجدل حول واقعھا المعاصر ‹‹رشدي أحمد طعیمة،  45
 .58اللغة العربیة والتعلیم: رؤیة مستقبلیة، مرجع سابق، ص 

 . 22ص تقریر حالة اللغة العربیة، مرجع سابق، 46
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وهي   لغة متفرقة في جم�ع أنحاء العالم،    7000و�َذا نظرنا إلى الخر�طة اللغو�ة العالم�ة وجدنا أن هناك نحو  

تتفاوت من حیث القوة والضعف واالنتشار واالنحسار. وتتر�ع اللغة العر��ة مع خمس لغات أخرى على قمة الهرم اللغوي، 

والروس�ة،  والفرنس�ة،  واإلنجلیز�ة،  الصین�ة،  هي  األخرى  (اللغات  المتحدة  األمم  في  الست  الرسم�ة  اللغات  إحدى  فهي 

عمل   ولغة  رسم�ة  لغة  وهي  مع  واإلس�ان�ة)؛  اإلفر�قي  االتحاد  في  العمل  لغات  إحدى  وهي  العر��ة،  الدول  جامعة  في 

 لمنظمة التعاون اإلسالم�ة مع اإلنجلیز�ة والفرنس�ة.اإلنجلیز�ة والفرنس�ة والبرتغال�ة؛ ولغة رسم�ة 

ُلَغُة األمِّ لنحو ولغٌة ثان�ة  ،  47م) 2021ملیون عر�ي وفق تقدیرات منشورة هذه السنة (  450واللغة العر��ة الیوم 

، ولكثیر من المس�حیین العرب مثل �نائس الروم 49، ولغُة ِعَ�اَدٍة لنحو مل�اٍر وثمانمائة مسلم48لمالیین المسلمین في العاَلم

. وللغة العر��ة حضور ال �أس �ه في الش�كة 50األورُثوُذكس، والروم الكاثول�ك، والسر�ان، و�عض الكنائس البروتستانت�ة

 االجتماعي، و�ن �ان ذلك دون المأمول.   ووسائل التواصل 

ولكن في الجانب اآلخر ثمة تحد�ات تواجه اللغة العر��ة في المح�ط وهذا واقع إ�جابي ومؤشر �اعث على األمل،  

 العر�ي والعالمي، و�مكن إجمالها في ما یلي:

 إهمال العرب لها في التعل�م واإلدارة وال�حث العلمي والندوات العلم�ة؛  -1

 النظرة الخاطئة إلیها �اعت�ارها لغَة أدب وتراث، ال لغة علم وتكنولوج�ا؛ -2

 
 ؛ عند الرابط:Arab Development Portalوفق تقدیرات تقریر:  47

https://www.arabdevelopmentportal.com/indicator/demography 
ثین باللغة العربیة في العالَم بسبعمائة ملیون نسمة (موزعین  48 ر بعُض الدراسات عَدَد المتحّدِ في الدول یُقّدِ

العربیة وبلدان إسالمیة وغربیة)؛ یُنَظر: القُوِصي، محمد عبد الشافي، عبقریة اللغة العربیة، اإلیسیسكو، 
؛ نقال عن: محمد علي، اللغة العربیة في التاریخ اإلنساني، مرجع سابق، 53م، ص 2016ھـ / 1437الرباط، 

 .  119ص 
الع على موقع قناة ‹‹الحرة››، عند الرابط: مركز بیو لألبحاث؛ یمكن االط تإلحصائیا وفقا  49

-https://www.alhurra.com/choice
alhurra/2019/04/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%

-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-A7%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86

7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8%D9%88%D8%A
%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-4-A%D9%86  :م). 2021/  10/  17(الدخول 

؛ نقال عن: محمد علي، اللغة العربیة في التاریخ اإلنساني، المرجع السابق،  53القُوِصي، المرجع السابق، ص  50
 . 119ص 

https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2019/04/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-4-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2019/04/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-4-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2019/04/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-4-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2019/04/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-4-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2019/04/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-4-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2019/04/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-4-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF


مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 سلسلة العلوم ا��نسانية وا��جتماعية 
Human and social sciences series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 

Scientific Journal Published in a Specialized Series 
 

 2022، 1العدد

  
No. 1,2022 

 

 
 

48 

 اشتراط معرفة اللغة األجنب�ة للتعیین في �ثیر من الوظائف العل�ا؛ -3

 مزاَحمة العام�ات لها في برامج ومحتو�ات وسائل اإلعالم المختلفة، وال س�ما منصات التواصل االجتماعي؛   -4

 وتقن�ا؛    تخلُّف الناطقین بها علم�ا -5

على  -6 المحافظة  مع  وحمایتها،  األقل�ات  لغات  دعم  تتطلب  والتي  األقل�ات؛  لغات  مع  المضطر�ة  العالقة 

 العر��ة �لغة مر�ز�ة موحدة؛ 

 عدم فعال�ة برامج ووسائل تدر�سها؛  -7

المعلِّ  -8 أن  ذلك  العر��ة،  اللغة  معلمي  مستوى  مکازال  ر حج  هو   مضعف  وله  التعلیم�َّة،  العمل�َّة  في  ن او�ة 

ولّ�ات ؤمس  نالفصل بی  نغ غا�اتها وال یمکوبل  في  ب�ةرح التنجا  علیها  ّقفوامل التي یتوالع  نارة بید الص 

 ن المعلِّمی  بر� د اد وتد . لذلك ‹‹فإنَّ عمل�َّات اخت�ار و�عمجتمعه  في  ّ◌◌ُ مات األساس�ِّة التي تتروالتغیی  مالمعلِّ 

ة  ب�َّةرومعلِّمي اللغة الع  عامَّة لهؤرات والکفا�ات التي ت�المها  لتزو�دهم   خاصَّ هللق�ا  م هِّ   مول�َّاتهؤومس  مم بمهامِّ

 ؛51ل››ودة والتکامل والشم و الج  نى موالمست عال�ة  ر معایی  ق وف  ّ◌◌َ م أن تت  ّ◌َ◌لهاد الب

 ضعف المحتوى الرقمي (على الش�كة العنكبوت�ة)؛ -9

 االفتقار إلى معاجم رقم�ة؛  -10

 صطلحات األجنب�ة؛ وضعف الترجمة؛فوضى التعر�ب التي أدَّت إلى طغ�ان الم -11

االفتقار إلى معجم تار�خي، وهنا نزف إل�كم �شارة وهي أن هذا المشروع الجلیل َتَبنَّاه وَرَعاه صاحُب السمو  -12

الشارقة، حفظه هللا، وقد صدر  المجلس األعلى، حاكم  القاسمي، عضو  الد�تور سلطان بن محمد  الش�خ 

المعجم وستصدر األجزاء األخرى �إذن هللا. وال شك أن هذا حلم ظلَّ یراود حتى اآلن ثمان�ة أجزاء من هذا  

 ال�احثین والعلماء منذ قرن؛ 

 عدم توحید المصطلحات العلم�ة في الدول العر��ة؛  -13

عل -14 (أو  اللغو�ة  الحوس�ة  إلى  ال  معالجة  ماالفتقار    �عض  عن  ناتج  وهذا  ،)الحاسوب  في  ب�ع�َّةطاللغات 

 للتغلب  أجر�ت  دراسات   هناك  لكن .  ذلك  وغیر  اإلمالئي  وتدق�قها  العر��ة  اللغة  ل بتشكی  المتعلقة  المصاعب 

 ُ�عَرف   ما  قی طر  نذج آللیَّتها عوو�ناء نم  ب�ةرالع  للغة  د اعوق   دید �الفعل تح  ّ◌◌َ مت  دوق  العق�ات،  هذه  على

  اللسان�َّة، والتي تتناول  �ةظرالن  نرة مکتملة عوص  مید ‹‹تق  في  د ›› التي تساعیل�َّةووالتح  �َّةد لیوالت   �َّةظر‹‹النبـ

 
: الدكتور عيسى صاحل احلمادي، ‹‹كيفيَّة إعداد جيل جديد من معلِّمي اللغة العربيَّة قادر على تغيري حال تدريس اللغة العربيَّة››، يف51

، ص 189، ص 2020ديسمرب  18الصادر  تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها، وزارة الثقافة والشباب، دولة اإلمارات العربية املتحدة،
364 . 
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؛ لكن 52اللغة اإلنسانّ�ة واكتسابها››  بن�ة  نوواضحة ع   سةو ة ملمظرنكلذ م بّ◌◌ِ د وتق  هارقضا�ا اللغة وتفسِّ 

 تلك الجهود ال تزال دون المأمول.

 

 مستقبل اللغة العر��ة   -2

نشر اللغة المختلفة ومقاومة التحد�ات التي تعترضها. و�ن ‹‹ اللغة العر��ة تملك قدرة ذات�ة لالنتشار والتك�ف مع المتغیرات  

إلخ)،  لعوامل موضوع�ة (س�اس�ة واقتصاد�ة وعسكر�ة وتقن�ة،  اللغات، �خضع  العالمي، �غیرها من  انتشارها  العر��ة أو 

الیوم، وحال العر��ة نفسها في العصور الوسطى العا53››مثل حال اإلنجلیز�ة  الذاتي للغة، . لكننا ال �مكن أن نغفل  مل 

جامعة   تها  أعدَّ علم�ة  دراسٌة  أثبتت  وقد  �ات،  التَّحدِّ وُمواَجهة  رات  التطوُّ ُمواَكَ�ة  على  الذات�ة  قدراتها  في  َتَتفاوت  فاللغاُت 

ر عبر الزمان والمكان، وأنَّ للغة ُعْمًرا مثل عمر اإلنسان ت‹‹برمنغهام   نشأ أنَّ �لَّ لغة تملك خصائَص ذات�ة تجعلها َتَتطوَّ

ف�ه وتنضج وتش�خ ثم تموت. واْلُمدِهش أنَّ هذه الدراسة اْكَتشفت أنَّ العر��ة خال�ٌة من أس�اب الش�خوخة وعوامل الَفناء؛  

د نفَسها من داخلها› لتحَیى من جدید عبر العصور المختلفة. وهذه الخصائص هي ...   ألنَّها تملك خصائَص تجعلها ‹ُتجدِّ

�ب وغیرها من الوسائل التي تستخدمها العر��ة لتجدید خال�اها لتواكب �ل عصر مع احتفاظها االشتقاق، والترادف، والتعر 

 .54››�أصولها وثوابتها 

لت دراسة حدیثة نشرها المر�ز التر�وي للغة العر��ة لدول الخل�ج إلى ثالثة سینار�وهات (تصورات) لمستقبل اللغة  وقد توصَّ

 : 55الداخل�ة والعالم�ةالعر�ي في ظل التحد�ات  

 السینار�و األول: موت اللغة العر��ة

ینطلق أنصار هذا السینار�و أو التصور من حال الضعف والتخلف الذي تعان�ه األمة العر��ة، فقد رأینا آنًفا أن اللغة مرآة 

َجَعْت. والواقع الحالي للعرب �غلب  صادقة ألهلها، فإن هم تقدموا وأبدعوا تقدمت وأبدعت، و�ن هم تخلَّفو وَهَجُعوا تخلَّفت وهَ 

 عل�ه طا�ع التخلف والر�ود، وِمن شأن هذا الوضع إذا استمر أن یؤدي إلى زوال لغتهم، �ما �قول مؤ�ِّدو هذا السینار�و.  

 
 18الصادر  قریر حالة اللغة العربیة ومستقبلھا، وزارة الثقافة والشباب، دولة اإلمارات العربیة المتحدة،ت52

 . 189، ص 2020دیسمبر 
 . 258محمد علي، محمد، اللغة العربیة في التاریخ اإلنساني، مرجع سابق، ص 53
 258سابق، ص المرجع ال محمد علي، محمد، اللغة العربیة في التاریخ اإلنساني،  54
 . 271 - 241للتفاصیل یُنظر: المرجع السابق، ص  55
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مست�عٌد؛ ألن اللغة العر��ة لها تار�خ عنید وصلب في مقاومة التحد�ات، و�مثل    -�ما تشیر الدراسة    -لكن هذا التصور  

والعبر�ة  والسنسكر�ت�ة  �اآلرام�ة  أخرى،  للغات  حدث  �ما  واالختفاء  الزوال  من  لحمایتها  َمن�ًعا  ِحصنا  الكر�م  القرآن 

 واإلغر�ق�ة القد�متین والالتین�ة؛ إلخ.  

 على حالها السینار�و الثاني: �قاء العر��ة

ل�سوا فإنهم  �عانونه من ضعف،  ما  العرب رغم  أن  السینار�و  هذا  من    یرى أصحاب  القاتمة  الدرجة  تلك  على 

التخلُّف، بل هناك جهود �بیرة تبذل للقضاء على هذا التخلف العلمي وردم الهوة بینهم و�ین الدول المتقدمة. فثمَة إدراك 

مشروع   إلى  هنا  ونشیر  الطموحة،  العلم�ة  المشار�ع  خالل  من  علیها  التغلب  ومحاولة  المشكلة  لهذه  مص�اح  ‹‹حق�قي 

بدا�ة    ››األمل في  اإلمارات  أطلقته  العلم�ة 2021الذي  المشار�ع  جم�ع  لذ�ر  المجال  یتسع  ال  إذ  المثال؛  سبیل  على   ،

 الطموحة التي تنفذها الدول العر��ة.

أن التفاوت التقني الحدیث ُ�َكرِّس اله�منة العلم�ة واالقتصاد�ة والس�اس�ة واللغو�ة لدول  ‹‹وخالصة هذا السینار�و

َ�ة العلوم، وعلى ِقمَّتها الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، فال َعَجَب أن نرى اإلنجلیز�ة َتَتر�َّع الیوم على ِقمَّة الَهَرم قلیلة تملك ناص

اللغوي في العاَلم. لذلك ستظل العر��ة على حالها دون تقدم ُیْذَكر، ل�قاء أهلها متخلِّفین؛ أي أنَّ العر��ة ست�َقى على هذه 

م ُیذَ�ر في المجال العلمي والتقني.  56››الحال (الحِرجة)  دون تقدُّ

 السینار�و الثالث: تطور العر��ة لتص�ح لغة عالم�ة

وسنتوسع قلیال في هذا السینار�و الذي �ستند إلى مؤشرات علم�ة وعالم�ة تدل على أن اللغة العر��ة الیوم تتبوأ 

�ست المكانة العالم�ة، فاألولى ُمتعلِّقٌة �الدول والمنظمات الدول�ة؛ مكانة دول�ة �بیرة، �ما رأینا آنًفا، لكنَّ المكانة الدول�ة ل

أما الثان�ة فَتتعلَّق �العاَلم �له من ُدَول، ومجتمعات، وشر�ات عالم�ة، وأدب وثقافة، وتجارة عالم�ة، و�نترنت، وغیر ذلك 

 . 57من األنشطة العاَلم�ة

م ما  تقدُّ ُتْحِرز  ر  التصوُّ هذا  وفق  العر��ة  من فاللغة  لها  ما  رغم  فالعولمة،  عدة،  عالم�ة  مجاالت  في  لحوًظا 

نتها التقن�ات الحدیثة المرت�طة �العولمة من التوسع في مجاالت   سلب�ات، لها أ�ضا تأثیر إ�جابي في اللغة العر��ة، إذ مكَّ

الفصحى العر��ة  أن  ذلك  مختلفة.  عالم�ة  ثقاف�ة  جوانب  واحتواء  ضخمة  مصطلحات  است�عاب  ومن  َبْرَهن  كثیرة  �ما   ،

تار�خها الطو�ل، لها قدرة فائقة على امتصاص المصطلحات والتعبیرات الكثیرة من لغات العالم المختلفة، بل من اللهجات  

 
 . 254محمد علي، اللغة العربیة في التاریخ اإلنساني، مرجع سابق، ص 56
 . 257المرجع السابق، ص 57
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العر��ة القد�مة؛ �قول الفراء: ‹‹كانت العرُب َتْحُضر اْلَموِسَم في �ل عام وَتُحجُّ البیَت في الجاهل�ة، وقر�ٌش �سمعون لغات  

فَما   وُمستقَ�ح العرب  اللغات  ُمْسَتْ�َشع  من  لغُتهم  وَخَلْت  العرب  أْفصَح  فصاروا  �ه  تكلَّموا  لغاتهم  من  اسْتحسنوه 

وح�ش�ة  58...››األلفاظ وروم�ة  وهند�ة  فارس�ة  من  القد�مة  العالم  لغات  من  �ثیر  مع  الفصحى  العر��ة  سلكته  ما  وهذا   ،

وغیر  واإلس�ان�ة،  والفرنس�ة  �اإلنجلیز�ة  حدیثة  عبر  هاولغات  العاَلم  للغات  أ�ًضا  خزَّان  المنظور  هذا  من  العر��ة  فاللغة   .

 العصور المختلفة، ومن هنا تكمن أهمیتها وغناها ومرونتها.

وقد أشرنا آنًفا إلى حضور اللغة العر��ة في المنظمات الدول�ة واإلقل�م�ة، وهي أ�ًضا حاضرٌة (نسب��ا) في الش�كة 
التواص  وسائل  وفي  اللغو�ة العنكبوت�ة،  الخدمات  مدیر  عو�س  فایق  الد�تور  �قول  المختلفة.  وتطب�قاتها  االجتماعي  ل 

والتعر�ب في غوغل إن العر��ة من أهم عشر لغات وأسرعها ُنمو�ا على الش�كة العالم�ة (اإلنترنت)، مشیًرا إلى أنَّ ‹‹غوغل 
لخلق محتو  اإلنترنت  العر�ي على  المحتوى  لتعز�ز  الفهم  هذا  ِمن  ثراء››.  تنطلق  وأكثر  تنظ�ًما  وأكثر  َ�م�ا  أكثر  ى عر�ي 

 . 59وأوضح أن العر��ة تأتي ضمن ‹‹أكثر خمس لغات عالم�ة سالسًة وُقْرً�ا من المستخدمین››
) إنستیتیوت››  ‹‹أتون  موقع  سنة   etoninstitute.comأما  العر��ة  اللغة  فأدرج  لغات  2017)  ِستِّ  م ضمن 

.  وفي دراسة 60ِلُمتعلِّمیها، وهي: العر��ة واإلنجلیز�ة والفرنس�ة واأللمان�ة والماندر�ن الصین�ة واإلس�ان�ةعالم�ة أكثر فائدة  
) اإلنجلیز�ة 2017أخرى  وهي:  العاَلم،  في  انتشاًرا  األكثر  هي  لغات  عشر  ضمن  الرا�عة  المرت�ة  في  العر��ة  تأتي  م) 

بها   والماندر�ن    25(و�تحدث  العاَلم)؛  سكان  من   %) (  18,5الصین�ة  والهند�ة  (   11,5%)؛  والعر��ة   ،(%6,6   ،(%
) (  6,25واإلس�ان�ة  والروس�ة   ،(%3,95   ) والبرتغال�ة   ،(%3,26  ) والبنغال�ة   (%3,19  ) والفرنس�ة   ،(%3,05 ،(
 .61%)  2,77واأللمان�ة (

) العالم�ة  اإلنترنت  ا Internet World Statsأما موقع إحصاءات  في  العر��ة  فقد وضع  �عد  )  الرا�عة  لمرت�ة 
.و�شیر تقر�ر  62م2019اإلنجلیز�ة والصین�ة واإلس�ان�ة ضمن مستخدمي اإلنترنت في اللغات العشر األولى في العالم سنة  

) المشار إل�ه آنًفا إلى أن اللغة العر��ة من بین اللغات األسرع ُنمو�ا وانتشاًرا في الش�كة الرقم�ة 2020حالة اللغة العر��ة (

 
 .221/  1المزھر، مرجع سابق: 58
https://www.albayan.ae/economy/local-یُنظر موقع جریدة البیان (اإلماراتیة)، عند الرابط:  59

1.2253303-26-11-market/2014  :م). 0202/   7/  28(تاریخ االطالع 
(تاریخ   learn-languages-useful-https://etoninstitute.com/blog/6-2019یُنَظر الرابط:  60

 . م)2020/  7/  28االطالع: 
 ربیة››، عند الرابط: یُنَظر موقع ‹‹سكاي نیوز ع  61

https://www.skynewsarabia.com/varieties/989988-تاریخ  العالم-انتشارا-اللغات-ٕانفوغرافیك)
 م).2019االطالع: فاتح سبتمبر 
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لتقر�ر صادر 2011و  2010بین   وفقا  االجتماعي،  التواصل  في وسائل  ملحوظا  تزاُیًدا  األخیرة  السنوات  في  ، وشهدت 
 .63م2017

في   �بیرا  جهدا  العرب  یبذل  أن  بد  ال  لكن  األمل؛  على  ت�عث  فإنها  االرتفاع  في  ستمرت  إذا  وغیرها  المؤشرات  وهذه 
المجاالت العلم�ة والتقن�ة واالقتصاد�ة من أجل تمكین العر��ة واالرتقاء بها إلى الموقع العالمي الالئق بها بین لغات العالم 

نشیر إلى واقع النشر �اللغة العر��ة (الورقي والرقمي) الذي یواجه تحد�ات عدیدة، لكنها مع المتقدمة �اإلنجلیز�ة. وال بدَّ أن  
التغلب علیها.   �مكن  والتطو�ر، ذلك  لالستثمار  الشارقة  هیئة  القاسمي رئ�سة  محمد  بن  بنت سلطان  بدور  الش�خة  تقول 

لمجموعة   التنفیذ�ة  والرئ�سة  أتأمَّ ‹‹للنشر:    ››كلمات‹‹والمؤسسة  الععندما  اللغة  مستقبل  في  أشعفإنَّ   بّ�ةرل    بتفاؤل   رِني 
 �کل  بيِّ رالع  رِ◌نات صناعة النش◌ّ وة وأتفاعل مع جم�ع مکب�َّ رالع  ولد ال  في  الکتاب  معارض  نبی  أنتقل  ماد عنو .  ركبی

  �انرَ◌ة في ش◌ّ وو�ق  يرهذه اللغة الجمیلة ما زال یس   قة في أمان، وأنَّ عشب�َّ رأنَّ مستقبل اللغة الع  دتفاصیلها، فإنني أؤ�ِّ 
 .64›› بيرالع  دالجس

القاسموأضافت   بدور  الش�خة  مرَّت  ي:ال�احثة  العر��ة  اللغة  َفقَ األلف�َّ   ا�ةدب  ذمن  عصی�ة   ةر�فت‹‹أن  الثالثة  َ◌ د ة 

�قضال�ع ثقَته   رة وث  نع  الناتجة  لمةوالع  رأسها  وعلى  مالعال  في  �عةرالس  اترالمتغیِّ   مع  مالتأقل  على  لغتنا  رة د ُ◌ خاللها 

 ضال�ع  دفع  �عةرة السقم�َّ رال   اترالمتغیِّ   مع  مة، في التأقلُ عامَّ   بصفة  بي،رالع  رالناش  ر تأخُّ ولعلَّ .  ماتوالمعل   ج�اولوتکن

 ن م   دید ِ◌�ات العدیدة التي تواجه العر��ة تحمل في الوقت ذاته الع◌ّ د .وخلصت ال�احثة إلى إن التح65››االستنتاج  ا ذ ه   ىلإ

�ما �سهم في تطو�ر لغتنا، مشیرة إلى   بيّ رفرص التقدم، وعلى الجم�ع أن �ساهم في تطو�ر قطاع النشر في عالمنا الع 

وضرورة استغالل   اعطسات القسَّ ؤوم  موالتعلی  �الثقافة  المعنّ�ة  مّ�ةوالهیئات الحک   نأهم�ة التعاون على أعلى المستو�ات بی

، �اعتبرار  ماألم  نبی  الحضاري   روثناوللحفاظ على مکانة لغتنا وم  وجه  �أفضل  �ةركافة اإلمکان�َّات التقن�َّة والعلم�َّة والبش

 .››ومستقبلنا  نا روعاء تار�خنا وحاض‹‹العر��ة  

  محتواها   وتطو�ر  التكنولوجي  المجال  في  ب�َّةرات السا�قة فیتمكین اللغة العو والخالصة أن َمن یتت�ع حصاَد السن

 نم  و ت تطب�قات ووسائل التخلرهظاٍت �بیرة في مجاالت تكنولوج�ةكثیرة؛ وزقف  تأنَّ اللغة العر��ة قد حّقق  �ستنتج  الرقمي

 ن م  مغرال  على  ناعيطء االصكاذ ت الب�قاطت  ظمإىل مع  لها  قیطر  ّ◌◌َ قش  ب�َّةرالع  تاعطاست ‹‹فـ  ب�َّة،رارات تدعم العدإص

 . 66›› �قهاطرض رتعت   تالتيكانت  ّ◌ِ◌قاوالمع

 
 . 186اإلمارات العربیة المتحدة، ص تقریر حالة اللغة العربیة ومستقبلھا، وزارة الثقافة والشباب، دولة  63
 . 171تقریر حالة اللغة العربیة، المرجع السابق، ص 64
 . 171التقریر السابق، ص 65
 . 198التقریر السابق، ص  66
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تلك هي السینار�وهات أو التصورات الثالثة لمستقبل اللغة العر��ة، و�ذا �نَّا نست�عد السینار�و األول، لألس�اب التي بیَّناها  

لغتهم، ولعل قبُل، فإن َأْرَجِح�ََّة َتحقُِّق السینار�و الثاني أو الثالث �عتمد على ما ذا س�صنعه العرب ألجل مستقبلهم وتمكین  

 من المفید أن نتطرق �إ�جاز إلى الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات لتطو�ر اللغة العر��ة وتمكینها.

 را�ًعا: جهود دولة اإلمارات في تطو�ر العر��ة وتمكینها 

ترى  التي  الرشیدة  ق�ادتها  رؤ�ِة  َوفق  وتمكینها  العر��ة  اللغة  لتطو�ر  تسعى  تزال  وال  اإلمارات  دولة  أن   سعت 

النهوض �العر��ة وتمكینها في جم�ع المجاالت العلم�ة والتكنولوج�ة والثقاف�ة واالقتصاد�ة هو مفتاح التقدم واإلبداع؛ لذلك 

رؤ�ته ألن تكون دولة اإلمارات    –حفظه هللا ورعاه    -صاحب السمو الش�خ خل�فة بن زاید آل نه�ان رئ�س الدولة  أطلق  

كینها. فأنشئ مجلس استشاري للغة العر��ة �ضم أعضاء من جم�ع إمارات الدولة للنهوض مقرَّ امت�از اللغة العر��ة وتم

 بهذه المسؤول�ة الكبرى.  

الرؤ�ة،   ه  ولتحقیق وتجسید هذه  الدولة رئ�س  وجَّ نائب رئ�س  الش�خ محمد بن راشد آل مكتوم،  السمو  صاحب 

ومتكامل تقر�ر شامل  �إعداد  دبي، رعاه هللا،  حاكم  الوزراء  والسلب�ة   مجلس  اإل�جاب�ة  العوامل  �افة  وتحلیل  وفهم  لرصد 

 المتعلقة �اللغة العر��ة من أجل النهوض بها وتمكینها.  

�شرف المجلس االستشاري للغة العر��ة، وُ�شرفني أنني عضو ف�ه، على إعداد التقر�ر مع فر�ق عمل من العلماء 

ن معالي  برئاسة  دور��ا  نجتمع  و�نا  المتمیز�ن.  اإلمارات  والخبراء  دولة  في  والش�اب  الثقافة  وز�رة  الكعبي  محمد  بنت  ورة 

في   التقر�ر  المتحدة. وصدر  لـ  2020د�سمبر    18العر��ة  ومستقبلها)،  العر��َّة  اللغة  حالة  (تقر�ر  نقطة ‹‹�عنوان  �شكِّل 

سات تعل�م�ة، وقطاعات تقن�ة   . والتقر�ر �ما تقول 67››وتجار�ةأساس لكّلِ العاملین في اللغة العر��ة، من حكومات، ومؤسَّ

الكعبي   نورة  لمنطقتنا‹‹معالي  الثقاف�َّة  الُهو�َّة  في  فاعل  �مساهم  و�دورها  الثقاف�َّة  بُهو�َّتها  اإلمارات  التزام  من    68›› جزٌء 

ا لدراسة المناهج المدرس�َّة في تعل�م اللغة العر� ص التقر�ر محوًرا خاص� �َّة ورصد النظم بتطو�ر لغتها وتمكینها. لذلك خصَّ

  : والمقار�ات البیداغوج�َّة الحدیثة التي ُوِضعت في بلدان عر��َّة خالل السنوات األخیرة في مراحل التعل�م ما قبل الجامعيِّ

االبتدائ�َّة، واإلعداد�َّة، والثانو�َّة من أجل تطو�ر مناهج التعل�م وفق أرقى الممارسات والنظر�َّات الحدیثة في تعل�م اللغات  

 .69وتعلُّمها

 
 . 5تقریر حال اللغة العربیة، مرجع سابق، ص 67
 . 5المرجع السابق، ص 68
 .  339نفسھ، ص 69
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انطلق ال�حث من عد أسئلة أهمها: ما األهداف التي انطلقت منها خطَّة تطو�ر مناهج تعل�م اللغة العر��ة في  

فت في المناهج الحدیثة؟ وهل  الدول العر��َّة؟ وما المعاییر التي استندت إلیها؟ وما المقار�ات البیداغوج�َّة الجدیدة التي ُوظِّ

��َّة الوصوَل إلى مرحلة تأصیل مناهجها الحدیثة وفق المقار�ات البیداغوج�َّة الجدیدة أم أّنَها ال تزال استطاعت التجر�ُة العر 

في مرحلة التجر�ب؟ وهل الجهود العر��َّة �اف�ة حتَّى اآلن لتعز�ز واقع تعل�م اللغة العر��ة وتعلُّمها وفق االتجاهات الحدیثة؟ 

ة العر��ة ووزارات التر��ة والتعل�م في العالم العر�ّي تعز�ز الدور االسترات�جي الذي و�لى أي مدى استطاعت الس�اسات اللغو�

ي إلى  یلعبها لمعلِّم في عمل�ة التعلُّم، وتمكینه من األدوات والمهارات التي تثیر الشغف التعل�مّي لد�ه، وتنقله من دور المؤدِّ

ق؟ وما الحاجات واالسترات�ج�َّات لت  حفیز مسار ممنهج وَعَملي لتوفیر ذلك؟ دور الفاعل الخالَّ

أنَّ مسار تطو�ر المناهج التعل�م�َّة للغة العر��ة في الدول التي تناولتها الدراسة اتَّسم �الغنى  وصل التقر�ر إلى  

ذلك  القائمة على مشارَب واتجاهاٍت متنوعة، ورغم  الدراسات وال�حوث  إلى �ثیر من  النظر�ة واستند  الناح�ة  والتنوع من 

دة لدى المشتغلین في القطاعین التعل�مي والتر�وي لصوغ نظر�َّة تر�وّ�ة ‹‹إنها  ف س لمفاه�م معرف�ة موحَّ لم تستطع أن تؤسِّ

 .70››عر��ة متوائمة مع متطلَّ�ات القرن الحادي والعشر�ن

س لعمل عر�ي مشتَرك    خلص التقر�ر إلى أن الخطوات المستقبل�ة لتطو�ر اللغة العر��ة وتمكینها ین�غي أن تؤسِّ

تخل�ص اللغة العر��ة وتعل�مها من التجاذ�ات التي نشهدها  ‹‹عسى أن تكون اإلمارات العر��ة المتحدة حاضنًة له، من أجل 

دائًما، والناتجة عن الرؤ�ة القاصرة للغة العر�ّ�ة وتعل�مها، وجمودها في اعت�ارها لغًة لألدب والشعر والبالغة فقط، والخروج 

أوسع یر�ِّز على طب�عتها وُ�هدف منه �الدرجة األولى إلى التواصل الوظ�في، و�لى تمكین متعلِّمي العر��ة بها نحو إطار  

 .71››من �فا�ات استخدامها في الس�اقات المختلفة �ما �ضمن اكتسابها �طالقة

� التقر�ر  المّتحدة؛ أوصى  العر��ة  العر��ة وتعلُّمها على أن �كون مقرُّه في اإلمارات  اللغة  لتعل�م  أ�حاث  إنشاء مر�ز 

غرار   على  المر�ز  هذا  س  یؤسَّ وأن  العر��ة،  اللغة  بتطو�ر  الكبیر  واهتمامها  الرائدة  لم�ادراتها  للغة نظًرا  التر�وي  المر�ز 

مًال جم�َع الدول العر��ة، وأن �كرِّس جهوده لخدمة اللغة العر��ة، وأن یر�ز ، على أن �كون شا العر��َّة لدول الخل�ج العر�ي

 :72اهتمامه على ما یلي

سات التعل�م�ة والتر�و�ة التي ُتعنى بتعل�م اللغات، وت�ادال  - بناء شراكات تعاون بین وزارات التر��ة والتعل�م والمؤسَّ

 لخبرات والنتاجات في هذا المجال؛

 إجراء ال�حوث المتصلة �النواحي البیداغوج�ة في تعل�م العر��ة وتعلمها؛ التر�یز على  -
 

 .356نفسھ، ص 70
 .356نفسھ، ص 71
 .  358نفسھ، ص 72
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في   - والمشتغلین  المعلِّمین  من  العادي  العر�ي  القارئ  فئة  تستهدف  التي  مة  المحكَّ والدراسات  ال�حوث  توفیر 

 القطاعین التعل�مي والتر�وي؛ 

�م في جم�ع البلدان العر�ّ�ة، والعمل المشترك رخصة المعلِّم›› الصادرة عن وزارات التر��ة والتعل‹‹تطبیق مشروع   -

على توحید برامجها التدر�ب�ة ومعاییرها وشروطها وق�اسها عر���ا، وجعلها شرًطا أساس��ا لقبول من یرغب �امتهان  

 التعل�م؛

 إقامة ورشات عمل ودورات تدر�بّ�ة لتدر�ب مدّرسي تعل�م اللغة العر�ّ�ة؛ -

 اس تدر�بّي للمعّلمین تكون على مستوى العالم العر�ي؛ إطالق مشار�ع تحّقق بیئة انغم -

 إعداد ممتحنین رسمیِّین لق�اس الكفاءات اللغو�ة الشفو�ة ووضع الحقائب التدر�ب�ة الالزمة لذلك؛  -

تهیئة مدرِّ�ین معتمدین للمهارات اللغو�ة والتر�و�َّة، وجعل التدر�ب س�اسة تعل�م�ة مستدامة في المدراس الحكوم�ة  -

 ة؛ والخاص

 دراسة المناهج التعل�م�ة وتقی�مها وتقد�م الرؤى المقترحة لتصم�م مناهج تعل�م�ة �االعتماد على الكفاءة؛  -

 إطالق مشروع معاییر تعل�م اللغة العر��ة للناطقین بها على مستوى العالم العر�ي؛ -

 ؛التر�یز على بناء المناهج التعل�م�ة على أساس الوظائف اللغوّ�ة والمهارات األر�ع -

 جعل �ل مقار�ة من المقار�ات البیداغوج�ة الجدیدة بؤرة �حث�ة وتدر�ب�ة للمعلِّمین؛ -

تشج�ع التعلُّم الذ�ي الذي یهدف إلى توظ�ف التكنولوج�ا المتطورة في إحداث تغییر إ�جابي في منهج�َّات التعل�م   -

 التقلیدي؛ 

القائم على المشار�ع، الذي   - التعلُّم  ع في توظ�ف  التفكیر  التوسُّ ُ�سهم في اكتساِب المتعلِّمین المعارَف، ومهارات 

 العل�ا، وتنم�ة قدراتهم اإلبداعّ�ة المتوافقة مع متطلَّ�ات القرن الحادي والعشر�ن؛ 

 التر�یز على مهارات التفكیر التحلیلي والنقدي وتشج�عها؛   -

ا - للغة  الق�اس�ة  واالخت�ارات  واالمتحانات  التقی�م  نظام  وضع  على  الجدیدة العمل  الرؤ�ة  مع  یتوافق  �ما  لعر��ة 

لتطو�ر المناهج، في التر�یز على المعرفة والمهارة اللغو�ة التي �حتاج إلیها المتعلم في �لِّ مرحلة من المراحل 

ر.  �عیًدا عن المحتوى والكتاب المقرَّ

 خامًسا: جهود المر�ز التر�وي للغة العر��ة لدول الخل�ج العر�ي 

الورقة هذه  ختام  الخل�ج   في  لدول  العر��ة  للغة  التر�وي  المر�ز  تجر�ة  إلى  �إ�جاز  أتطرق  أن  المفید  من  أرى 

الدراسات  إعداد  في  ر�ادي  إقل�مي  بدور  �ضطلع  المر�ز  هذا  وتعل�مها؛ ألن  العر��ة  �اللغة  النهوض  مجال  في  �الشارقة 

) المشار إل�ه آنًفا، جعله  2020(  ››لغة العر��ةتقر�ر حال ال ‹‹وال�حوث العلم�ة البیداغوج�ة في دول الخل�ج العر�ي؛ وألن  

الخل�ج  لدول  العر��ة  للغة  التر�وي  المر�ز  لقد أنجز  العر��ة.  اللغة  تعل�م  س على ِغراره مر�ز قومي أل�حاث  ُیؤسَّ نموذًجا 

ى المعاییر  م في تطو�ر معاییر اخت�ار معلمي اللغة العر��ة و�عدادهم وتدر�بهم؛ َوفق أرق   2019مو  2017دراستین عامي  
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و�عدادهم  العر��ة  اللغة  معلمي  اخت�ار  لمعاییر  ومتكاملة  شاملة  منظومة  الدراستین وضُع  من  والهدُف  العلم�ة.  والمناهج 

وذلك  الحدیثة؛  هات  والتوجُّ التر�و�ة  المستجدات  آخر  َوفق  العلم�ة  رات  والمؤشِّ المعاییر  من  جملة  على  اعتماًدا  وتدر�بهم، 

ل�ات اخت�ار المعلِّمین و�عدادهم وتدر�بهم، و�ذلك التعرُّف على أهمِّ الممارسات العالم�ة والتجارب �التعرُّف على ُأسس عم 

 العر��ة واإلقل�م�ة في مجال معاییر (اخت�ار و�عداد وتدر�ب) معلِّمي اللغات.

العر� اللغة  معلِّمي  اخت�ار  في  دة  محدَّ ومواصفات  شروط  تطبیق  أهم�َة  الدراستین  توص�ات  وضرورَة أكَّدت  �ة، 

االهتمام ببرامج إعداد المعلِّم والعمل على تطو�رها، مع االلتزام بتطبیق معاییر الجودة الشاملة والمعاییر العالم�ة في تطو�ر  

سات إعداد  التر��ة ومؤسَّ سات اإلعداد، �اإلضافة إلى تطو�ر أهداف �ل�ات  الكلِّ�ات ومؤسَّ عمل�َّات و�رامج اإلعداد داخل 

وس�اساتها و�رامجها وممارساتها، واالهتمام بتوفیر الكوادر والموارد ال�شر�ة المؤهَّلة من األكاد�میِّین وأعضاء هیئة  المعلِّمین  

�ات القرن  التدر�س �الكلِّ�ات.و�شأن برامج إعداد المعلِّم وتأهیله، فقد تناولت التوص�اُت عمل�ََّة إعداد المعلِّم في ضوء تحدِّ

والمتغ المعلِّم في ضوء الحادي والعشر�ن  إعداد  المعلِّم و�عداده، وتناولت �ذلك  تكو�ن  في  المعاصرة وأثرها  العالم�َّة  یِّرات 

سات  NCATEمفاه�م وم�ادئ الجودة الشاملة ومعاییر االعتماد األكاد�مي ( )، ومدى توفر تلك المفاه�م والمعاییر في مؤسَّ

 تجاهات المعاصرة في إعداد المعلِّم وتنمیته مهن��ا. اإلعداد و�رامجها المختلفة، وشملت التوص�ات أ�ًضا اال

العر��َّة،  اللغة  لمعلِّم  التدر�ب�َّة  االحت�اجات  تحدید  على  الدراستین  توص�ات  ر�َّزت  المعلِّم،  تدر�ب  مجال  وفي 

ین وتدر�بهم لمتبلغ درجة وق�اس أثر وفاعل�َّة برنامج تدر�بي في تنم�ة األداء الوظ�في للمعلِّم، حیث إنَّ برامج إعداد المعلِّم 

�ات التر��ة المعاصرة في  الفاعل�َّة والكفاءة في تنم�ة األداء الوظ�في للمعلِّمین، وفي إكسابهم المهارات الكفیلة �مواجهة تحدِّ

 .مجتمع المعرفة �القرن الحادي والعشر�ن

علم�ة واستشراف�ة تساعدنا في رسم   هذه الندوة الكر�مة التي ستأتي �أفكار وُرؤى وفي الختام، فإن أملنا �بیر في  

 س�اسة فعالة للنهوض بلغتنا حتى تتبوأ مكانتها العالم�ة الالئقة بها.

 

 

 

 

 



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 سلسلة العلوم ا��نسانية وا��جتماعية 
Human and social sciences series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 

Scientific Journal Published in a Specialized Series 
 

 2022، 1العدد

  
No. 1,2022 

 

 
 

57 

 

 

 المصادر والمراجع

 المراجع العر��ة:  

 أوًال: الكتب:

 م.2000هـ /  1421ابن خلدون، تار�خ ابن خلدون، دار الفكر، دمشق،   .1

 .1972،  2اإلسالم، عرَّ�ه وعلق عل�ه جرج�س فتح هللا، دار الطل�عة، بیروت، ط  أرنولد، توماس (إشراف)، تراث   .2

أنتیال، �اكو هاسین، �حرنا المشترك: الشرق مهد الغرب، ترجمة ما�ا �اكال، هیئة أبوظبي للثقافة والتراث / دار  .3

 م.2010هـ /  1431الكتب الوطن�ة، أبوظبي،  

اإلسالم في األدب اإلس�اني، ترجمة الد�تور حامد یوسف أبو أحمد؛ والد�تور علي  �ارالت، د. لوثي لو�یث، أثر   .4

 م.2000، القاهرة،  1عبد الرؤوف ال�مبي، مر�ز الحضارة العر��ة، ط  

 م.2006جاد الكر�م، الد�تور عبد هللا، االختصار سمة العر��ة، مكت�ة اآلداب، القاهرة،   .5

ندلس، ترجمة ز�نب بن�ا�ة، هیئة أبوظبي للس�احة والثقافة ‹‹كلمة››،  جاه، شر�ف عبد الرحمن، لغز الماء في األ .6

 م. 2015أبوظبي،  

جرونی�اوم، غوستاف حضارة اإلسالم، نقله إلى العر��ة األستاذ عبد العز�ز توفیق جاو�د، الهیئة المصر�ة العامة   .7

 . 1994للكتاب، القاهرة،  

ة حمزة المز�ني، مر�ز الملك ف�صل لل�حوث والدراسات  جستس، د�فید، محاسن العر��ة في المرآة الغر��ة، ترجم .8

 هـ. 1425اإلسالم�ة، الر�اض،  

هـ / 1399، بیروت،  2أجزاء)، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، ط    6الجوهري، الصحاح ( .9

 م.1979

ر)، ألف اختراع واختراع .10 العلوم والتكنولوج�ا والحضارة  : التراث اإلسالمي في عالمنا، مؤسسة  الحسني، سل�م (ُمحرِّ

 .م)، المملكة المتحدة2011�االشتراك مع ناشیونال جیوغراف�ك العر��ة (الط�عة العر��ة  

 جزءا)، تحقیق عبد الستار أحمد فراج، مط�عة حكومة 40الزَّ�یدي، تاج العروس من جواهر القاموس ( .11

إسماعیل مظهر، دار النهضة العر��ة �االشتراك مع   سارتون، جورج، تار�خ العلم واإلنس�ة الجدیدة، ترجمة وتقد�م .12

 م. 1961مؤسسة فرانكلین للط�اعة والنشر، القاهرة / نیو�ورك،  

 م.2010هـ / 1431،  1ِسیِدیُّو، تار�خ العرب العام، ترجمة عادل زعیتر، دار العالم العر�ي، القاهرة، ط  .13



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 سلسلة العلوم ا��نسانية وا��جتماعية 
Human and social sciences series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 

Scientific Journal Published in a Specialized Series 
 

 2022، 1العدد

  
No. 1,2022 

 

 
 

58 

َشَرحه   .14 اللغة وأنواعها،  المزهر في علوم  أبو السیوطي،  المولى �ك، �محمد  وض�طه وصححه محمد أحمد جاد 

 م.1986هـ /  1406بیروت،    –الفضل إبراه�م، وعلي محمد ال�جاوي، المكت�ة العصر�ة، صیدا  

 م. 2012الشمري، الد�تور مهدي صالح سلطان، في المصطلح ولغة العلم، �ل�ة اآلداب �جامعة �غداد، �غداد،   .15

 .2009لثقاف�ة، ر�اض الر�س للكتب والنشر، بیروت،  الَعكش، منیر، أمر�كا واإل�ادات ا .16

 م. 1997هـ /  1418، الر�اض،  1الغوث، مختار، لغة قر�ش، دار المعراج الدول�ة للنشر، ط   .17

 م.1986هـ /  1406بیروت،    –الفضل إبراه�م، وعلي محمد ال�جاوي، المكت�ة العصر�ة، صیدا   .18

وا .19 واللهجات  اللغة  في  دراسات  العر��ة:  یوهان،  ترجمة  ُفك،  شبیتالر،  األلماني  المستشرق  تعل�قات  مع  ألسالیب 

 م.1980الد�تور رمضان عبد التواب، مكت�ة الخانجي �مصر، القاهرة،  

 م.2011، بیروت، 1قاشا، األب سهیل، الحكمة و�نسان العراق القد�م، ب�سان للنشر والتوز�ع واإلعالم، �ط   .20

 م. 2016هـ /  1437�ة، اإل�س�سكو، الر�اط،  الُقوِصي، محمد عبد الشافي، ع�قر�ة اللغة العر� .21

الُكالعي، االكتفا �ما َتضمَّنه مغازي رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) والثالثة الخلفا، تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب   .22

 م.2000هـ /  1420العلم�ة، بیروت،  

 . 2011،  ، القاهرة2نقله إلى العر��ة عادل زعیتر، دار العالم العر�ي، ط  لو�ون، حضارة العرب،   .23

مجموعة من المؤلفین، تقر�ر حالة اللغة العر��ة ومستقبلها، وزارة الثقافة والش�اب، دولة اإلمارات العر��ة المتحدة،   .24

 .2020د�سمبر   18الصادر  

وال�حوث   .25 الدراسات  مر�ز  ونشر  إعداد  للتطو�ر،  مستقبل�ة  رؤ�ة  والتعل�م:  العر��ة  اللغة  المؤلفین،  من  مجموعة 

 م.2008،  1بوظبي، ط  االسترات�ج�ة، أ

مجموعة مؤلفین، اللغة والهو�ة في الوطن العر�ي: إشكال�ة التعل�م والترجمة والمصطلح، المر�ز العر�ي لأل�حاث   .26

 م.2013، بیروت،  1ودراسة الس�اسات، ط  

الشارق  .27 الخل�ج،  لدول  العر��ة  للغة  التر�وي  المر�ز  اإلنساني،  التار�خ  في  العر��ة  اللغة  محمد،  علي،  ة،  محمد 

2021. 

َعمَّان  .28 والتوز�ع،  للنشر  أسامة  دار  الجدید،  العالم  اكتشاف  في  والمسلمین  العرب  دور  توفیق،  فهمي  د.  مقبل، 

 (األردن) (د. ت.). 

دار   .29 العر��ة،  الدراسات  في  �ه  أسهموا  تراُجُمهم وما  األلمان:  المستشرقون  الدین (جمع و�عداد)،  المنجد، صالح 

 م.1978بیروت، ،  1الكتاب الجدید، ط  

ط   .30 الندوي،  الرشید  عبد  قاضي  ترجمة  الهند،  لغات  في  العر��ة  اللغة  تأثیر  منور،  محمد  سید  د.  ، 1نینار، 

 م.2011

،  1هونكه، زغر�د، أثر العقیدة والمعرفة اإلسالم�ة في الحضارة الغر��ة، ترجمة عمر لطفي العالم، دار قتی�ة، ط   .31

 . 2013/   1434دمشق،  



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 سلسلة العلوم ا��نسانية وا��جتماعية 
Human and social sciences series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 

Scientific Journal Published in a Specialized Series 
 

 2022، 1العدد

  
No. 1,2022 

 

 
 

59 

 الدور�ات:ثانً�ا: المجالت و 

 م، الر�اط 2001هـ /  1422مجلة التار�خ العر�ي / العدد العشرون، خر�ف  .32

م)، المجلد:  1976هـ /  1396، مكتب تنسیق التعر�ب في الوطن العر�ي، الر�اط (13اللسان العر�ي، المجلد:   .33

13. 

 ، الر�اط. 2001/   1422مجلة التار�خ العر�ي / العدد العشرون، خر�ف  .34

والع .35 ‹اإلعالم  عدد  مجلة   / (أبوظبي)  واإلعالم  للثقافة  زاید  بن  سلطان  مر�ز  الصادرة عن  یولیو   –  26صر› 

 م.2013

 م، الر�اط. 2001هـ /  1422مجلة التار�خ العر�ي / العدد العشرون، خر�ف  .36

أغسطس    –  27مجلة ‹اإلعالم والعصر› الصادرة عن مر�ز سلطان بن زاید للثقافة واإلعالم (أبوظبي) / عدد   .37

 م.2013

 المراجع �اإلنجلیز�ة:

 أوًال: الكتب

38. Mosheim, John Laurence, An Ecclesiastical History, Ancient and Modern,translated 
from the original Latin, illustrated with Notes, Chronological Tables, and an 
Appendix, by Archibald Maclaine, A new edition in two volumes, Baltimore: 
Plaskitt&Cugle, 1840, Vol. I. 

 
39. PHILIPSON, Robert, Linguistic Imperialism, London, Oxford University Press, 1992. 
40. Landau, Rom, Islam and The Arabs, New York, The Macmillan Company, 1959.  
41. Butwin, Frances, The Jews in America, Minneapolis Lerner Publications Co., U. S. 

A., 1969 (5th printing 1974). 
 

 ثانً�ا: مواقع الش�كة:

42. https://www.dohadictionary.org/root 
43. https://www.researchgate.net/profile/Fellah-

Noura/publication/340237742_nwr_22/links/5e7e917a299bf1a91b827a26/nwr-
22.pdf 

44. https://www.sauress.com/alhayat/30961688 

https://www.dohadictionary.org/root


مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 سلسلة العلوم ا��نسانية وا��جتماعية 
Human and social sciences series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 

Scientific Journal Published in a Specialized Series 
 

 2022، 1العدد

  
No. 1,2022 

 

 
 

60 

45. https://voiceofarabic.net/ar/articles/1748 
46. http://www.webreview.dz/IMG/pdf/_6-4.pdf 
47. https://elaph.com/Web/Culture/2013/1/786569.html 
48. https://makkahnewspaper.com/article/392185/ 
49. https://www.arabdevelopmentportal.com/indicator/demography 
50. https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2019/04/02/ 
51. https://www.albayan.ae/economy/local-market/2014-11-26-1.2253303 
52. https://etoninstitute.com/blog/6-useful-languages-learn-2019 
53. https://www.skynewsarabia.com/varieties/989988- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://makkahnewspaper.com/article/392185/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-60
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2019/04/02/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-4-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2014-11-26-1.2253303
https://etoninstitute.com/blog/6-useful-languages-learn-2019
https://www.skynewsarabia.com/varieties/989988-

