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 رـديـصـت

 

 من تدين املستو ارتفعت صيحات يف القرن املايض, وما تزال ترتفع, جتأر بالشكو
مقرتحــات القضــايا اللغويــة, وتوصــل البــاحثون إىل  وطاملــا جــر البحــث يفاللغــوي, 
ترمي إىل جتاوز بعض الصعوبات احلائلة, وتذليل بعض العقبات املعرتضة, بيـدَ  وتوصيات

أن من املالحظ أن التنفيذ عىل الرغم من كل اجلهود املبذولة مل يكن عـىل املسـتو املـأمول, 
ا العربية متشعبة يف قضاياها, ومتعـددة وما تزال الطريق طويلة وشاقة, وما تزال شؤون لغتن

ها الغيار عىل تشخيص عللها وتقديم الدواء الناجع لسالمتها  .يف مشكالهتا, وحاثة أبناءَ
وما البحوث التي يشتمل عليها هذا الكتاب إال حماولة مـن حمـاوالت كثـرية, تسـلّط 

خيها, وبني االنحسار الذي األضواء عىل واقع لغتنا العربية بني امتدادها الذي عرفته عرب تار
تعانيه حالياً يف ظالل عوملة متوحشة تروم استبعاد هويات الشعوب وذاتيتها متمثلة يف لغتها 

 .حاملة ثقافتها
, وقـد )التكنولوجيـا(أن العرص الذي نحيا حتت ظالله هو عرص العلوم والتقانة ومع 

غتنا العربية ما يزال بعيداً عن تلـك شهد تعليم اللغات العاملية فيه تطوراً مذهالً كان تعليم ل
القفزات اهلائلة التي جرت عىل الصعيد العاملي, ومل يقترصـ األمـر عـىل الفقـر يف اسـتخدام 
التقنيات الرتبوية, وإنام جاوز ذلك إىل القصور يف الكفاية اللغوية, وعدم وضـع اختبـارات 

) توفل(إلنجليزية يف اختبار موضوعية لقياس األداء اللغوي عىل النحو الذي تشهده اللغة ا
 .العاملي

وملا كانت اللغة كائناً حياً خيضع للنمو واالرتقاء كان التجديد يف بعض خالياها أمـراً 
تتطلبه طبيعة العرصـ مـع األخـذ باحلسـبان عـدم اخلـروج عـن أصـول اللغـة وقواعـدها 

 .وخصائصها وسامهتا



 

, إذ عـالج الفصـل األول تلك هي بعض القضايا التي تناوهلا هـذا الكتـاب بالبحـث
اللغة العربية بني االمتداد واالنحسار, وسلّط األضواء عىل حتديات تعليم العربية يف التعليم 

لواقع تدريس اللغـة العربيـة يف اجلامعـات  العام بالوطن العريب يف الفصل الثاين, ثم عرض
 .ابعيف الفصل الر لطبيعة العرص وتعليم اللغةو العربية يف الفصل الثالث,

لصـعيد العـريب, تنـاول وملا كانت الكفاية اللغوية من القضايا اهلامة واملطروحة عىل ا
فقد وقـف عـىل  أما الفصل السادس. ياراً ومقياساً هذه الكفاية مفهوماً ومع الفصل اخلامس

مناحي التجديد اللغوي, والتجديد اللغـوي لقـي جـداالً وحـواراً سـاخناً بـني املجـددين 
 .كل فريق حججه ونظرته إىل األمورواملحافظني, ول

ولقد كانت سورية من بني الدول العربية عىل الصعيد القومي سبّاقة يف احلفـاظ عـىل 
لغتها القومية فأصدرت القـانون حلاميتهـا منـذ مطلـع مخسـينيات القـرن املـايض, وظلّـت 

رية للتمكني الخ, وبذلت اجلهود الكب...باعتامدها لغة التعليم واإلعالم والتواصل متمسكة 
ليقدما نامذج أنجزهتا سـورية يف جمـال النهـوض باللغـة  هلا, فجاء الفصالن السابع والثامن

العربية والتمكني هلا, عىل أن تستأنس الدول العربية األخر بالتجربة السورية يف التمكـني 
يف وضـع  للغة العربية, وجتربة جممع اللغة العربية أيب املجامع اللغوية عـىل الصـعيد العـريب

 .املصطلحات
ومل ختلُ معاجلـة بعـض القضـايا اللغويـة يف الفصـول السـابقة مـن إيـراد عـدد مـن 
التوصيات الرامية إىل االرتقاء بالواقع اللغوي, آخذين باحلسبان أن العربة ليسـت يف إيـراد 

 حقـاً التوصيات وكثرهتا, وإنام يف التنفيذ, وال نفقد األمل يف إنفاذ بعضها عىل أيدي املنتمني
 .إىل أمتهم, واملعتزين بلغتها, والعاملني عىل صوهنا واحلفاظ عليها

 واهللا املوفق
 املؤلف          ٢٥/١/٢٠١٧دمشق يف 
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 الفصل األول
اللغة العربية بني االمتداد واالنحسار

  

بـــني ) العربيـــة الفصـــيحة(حـــال لغتنـــا األم املـــوجز أن نتعـــرف  الفصـــلحنـــاول يف هـــذا 
ا، واالحنسـار الـذي تعانيـه حاليـاً، وأن نقـف علـى مسـتلزمات  االمتداد الذي عرفته إبان مسري

ا وانتشارها   .امتدادها وسريور
  

 أوالً ـ امتداد اللغة العربية
  

العــــامل، وأســــهمت أميــــا إســــهام يف مســــرية  تعــــّد اللغــــة العربيــــة مــــن أعــــرق اللغــــات يف
  :احلضارة البشرية عندما كانت لغة عاملية، وقد جتّلت عامليتها يف فرتات متعددة، وقد كانت

منـــذ أربعـــني قرنـــاً عنـــدما هـــاجرت أقـــوام عربيـــة كاألكـــاديني واآلشـــوريني  الفـــرتة األوىل
بســبب قســاوة املنــاخ قاصــدة أمــاكن والبــابليني والفينيقيــني مــن موطنهــا األول يف اجلزيــرة العربيــة 
  .اخلصب واملياه يف العراق وبالد الشام، وحاملة معها لغتها

إبان الفـتح اإلسـالمي يف العهـد األمـوي وانتشـار العـرب يف بقـاع  الفرتة الثانيةوكانت 
ـا عهــد مـن أجنــاس ولغـات وأديــان وحضـارات متعــددة، وكـان ذلــك  مـن األرض مل يكـن هلــم 

هذه اللغة اليت خرجت من نطاق ضّيق وإطار حمصور يف اجلزيـرة العربيـة، و أن حرياً بأن يلتهم 
ـا، وعاشـت معهـا،  ا غريها من لغات األمـم األخـرى الـيت اتصـلت  يقضي عليها، ويستبدل 

  .وكانت أعرق منها يف جمال العلم و الثقافة واحلضارة

اً يف أرجـــــاء العـــــامل ومـــــع ذلـــــك ازدادت العربيـــــة اتســـــاعاً يف ميـــــادين املعرفـــــة، وانتشـــــار 
املعـــروف آنـــذاك لعـــدة أســـباب جيـــيء علـــى رأســـها العامـــل الـــديين، إذ كـــان هـــّم الشـــعوب الـــيت 

والعامـل ... دخلت يف اإلسالم تعلم اللغة إلقامة شعائر الدين وتالوة كتاب اهللا وفهم العقيـدة
رياً جديـداً بعـد أن الثاين النتشار العربية وامتدادها يرجع إىل أن العربية محلت معها فكراً حضا

  .غّري اإلسالم جاهلية العرب إىل حضارة وإنسانية



 

المتـــداد اللغـــة العربيـــة فقـــد كانـــت يف العصـــر العباســـي بعـــد أن بلـــغ  الفـــرتة الثالثـــةأمـــا 
اإلنتـــاج العلمـــي أوجـــه تأليفـــاً وترمجـــًة، وكـــان لزامـــاً علـــى أي شـــخص يريـــد االنتســـاب إىل خانـــة 

ـــة، فحملـــ ـــتعلم العربي ـــة علـــم اإلغريـــق وفلســـفتهم، وحكمـــة اهلنـــد، وأدب العلمـــاء أن ي ت العربي
ـــم مـــن شـــعر ونثـــر ومعرفـــة علميـــة، ونقلـــت ذلـــك إىل  الفـــرس، إىل جانـــب علـــوم املســـلمني وأد
أوروبا، وكان العلماء األوروبيون يستعملون اللغة العربية لغة للتعليم والتعلم، ويرتمجون منها إىل 

  .الالتينية

امســــة يف تشــــجيع الرتمجــــة إىل العربيــــة مــــن اللغــــات الــــيت وكانــــت اخلطــــوة احلضــــارية احل
ــا احلضــارات القدميــة واشــتملت علــى علــوم األوائــل خطــوة شــديدة األمهيــة يف تــاريخ  دّونــت 
احليــــاة العلميــــة واحلضــــارية للغــــة العربيــــة، إذ أثبتــــت العربيــــة جناحهــــا حــــني اتســــعت خالياهــــا، 

ا، والنت تعابريهـا، واسـتجابت لـذ لك ألسـنة أبنائهـا وعقـوهلم، فتولـدت حركـة وجتددت مفردا
مزدوجة للغة وألبنائها معاً، وأصبحت اللغة العربية لغة عاملية، وأصبح أبنـاء العـامل الوسـيط مـن 

ا   .غري العرب واملسلمني يكملون زينتهم العلمية واحلضارية بتعلم العربية والتكلم 

» Alvaroألفـارو « القـدمي ولنستمع إىل صيحة األسى اليت أطلقها الكاتب اإلسـباين
إن أربـاب الفطنـة والتـذوق سـحرهم رنـني األدب العـريب، «: يف القرن التاسع املـيالدي إذ يقـول

فـــاحتقروا الالتينيـــة، وجعلـــوا يكتبـــون بلغـــة قـــاهريهم دون غريهـــا، ولقـــد ســـاء ذلـــك بعـــض كبـــار 
ـــــون بشـــــعر العـــــرب وأقاصيصـــــهم، ويد«: اإلســـــبان فقـــــال رســـــون إن إخـــــواين املســـــيحيني يعجب

التصــانيف الــيت كتبهــا الفالســفة والفقهــاء املســلمون، وال يفعلــون ذلــك لدحضــها والــرد عليهــا، 
فــأين اليــوم مــن رجــال الــدين مــن يقــرأ التفاســري الدينيــة » بــل القتبــاس األســلوب العــريب الفصــيح

  !للتوراة واإلجنيل؟ وأين اليوم من يقرأ األناجيل وصحف الرسل واألنبياء، وا أسفاه

يل الناشئ من املسيحيني األذكياء ال حيسـنون أدبـاً أو لغـة غـري األدب العـريب، إن اجل
وجيمعــون منــه املكتبــات الكبــرية بــأغلى األمثــان، ويرتّمنــون يف كــل مكــان بالثنــاء علــى الـــذخائر 
العربيــة، يف حــني هــم حينمــا يســمعون بالكتــب املســيحية يــأنفون مــن اإلصــغاء إليهــا حمتجــني 

ا شيء ال يستحق  ـم قـد نسـوا لغـتهم فـال نكـاد جنـد ! منهم مؤونة االلتفات، فيـا لألسـىبأ إ
ـا خطابـاً إىل صـديق أمـا لغـة العـرب فمـا أكثـر الـذين ! منهم اليوم واحداً يف كل ألـف يكتـب 

  .»!حيسنون التعبري فيها على أحسن أسلوب



 

تح وإذا كـــان قـــرار تعريـــب الـــدواوين يف عهـــد اخلليفـــة عبـــد امللـــك بـــن مـــروان، وقـــرار فـــ
أبواب الرتمجة العلمية على مصراعيها يف عهد اخلليفة العباسـي املـأمون قـد جتـاوزا باللغـة العربيـة 
إطارهـــا الـــديين إىل اإلطـــار السياســـي واحلضـــاري، فـــإن تعريـــب الـــدواوين جعـــل التعامـــل يف كـــل 

يني مــن اإلدارات احلكوميــة يف أرجــاء اإلمرباطوريــة اإلســالمية جيــري باللغــة العربيــة، ودفــع بــاملال
م واإلقبـــال علـــى تعلـــم العربيـــة  أبنـــاء اللغـــات األخـــرى يف أرجـــاء آســـيا وأفريقيـــا إىل هجـــر لغـــا
م، وامتزج ذلـك بالـدوافع الدينيـة فسـرت  للحصول على وظائف يف الدولة أو لتسهيل معامال

  .العربية يف أرجاء اإلمرباطورية سريان النار يف اهلشيم

ـا، وجتدر اإلشارة إىل أن العـرب احرت  م الثقافـات األخـرى ولغا مـوا إبـان ألـق حضـار
ومل يعملــوا علــى إقصــائها كمــا تفعــل عامليــة اللغــة اإلجنليزيــة يف وقتنــا احلــايل،  وإمنــا ترمجــوا عــن 
الفارســــية واهلنديــــة واليونانيــــة، واحتفظــــوا بعلــــوم اليونــــان والرومــــان والفــــرس واهلنــــود واألنبــــاط يف 

وبعـــد أن اطلعـــوا علـــى جتـــارب اآلخـــرين طبعـــوا . وغريهـــا الفلســـفة والطـــب والفلـــك والرياضـــيات
جتـــربتهم بالطـــابع العـــريب وقـــّدموا خالصـــة هـــذه التجربـــة الغنيـــة يف ميـــادين العلـــوم واملعـــارف إىل 
أوروبــــا، فكــــان مــــا أنــــتج يف عصــــر النهضــــة يف أوروبــــا يرجــــع إىل نتيجــــة التثــــاقف بــــني العــــرب 

ضــاعتنا مل تــرد إلينــا بنزاهــة، بــل رافقهــا مشــروع واألوروبيــني، وممــا يؤســف لــه يف أيامنــا هــذه أن ب
  !سياسي يهدف إىل تغييب هويتنا

علــى امتــداد اللغــة العربيــة مــن وجــود مفــردات عربيــة يف مثــاين لغــات عامليــة هــي  وال أدلّ 
اإلسبانية واإليطالية والفرنسية واإلجنليزية واألملانية والرتكية والفارسية واألندنوسية، إضافة إىل لغات 

ى كاملالطية والسواحلية واألمازيغية والكردية واألوردية واليونانيـة والروسـية واليوغسـالفية، وحـىت أخر 
  .اللغات االصطناعية كاالسربانتو يف القرن املاضي حتوي مفردات ذات أصل عريب

وال ضَري يف أن نقدم بعض املفردات العربيـة املوجـودة يف بعـض اللغـات العامليـة، ففـي 
ية، اللغة األوىل بـني لغـات أوروبـا مـن حيـث عـدد الكلمـات ذات األصـل العـريب، اللغة اإلسبان

  :جند الكلمات اآلتية ذات األصل العريب
Mezquino  وتعين مسكني  

Fulano وتعين فالن  

Mengano وتعين من كان؟  



 

  :ويف اللغة الفرنسية جند الكلمات اآلتية ذات األصل العريب

Artichaut  اخلرشوف  

Carobier خلروبا  

Cotonnier القطن  

Jasmin اليامسني  

Lablab اللبالب  

Lamonier الليمون  

Sumac السماق  

Sirop الشراب  

sucre السكر  

  :ويف اللغة اإليطالية جند الكلمات اآلتية ذات األصل العريب

Chitara  وتلفظ كيتارا وتعود لكلمة القيثارة.  

Carato القرياط  

Lemone الليمون  

Alcol لكحولا  

Magazyino املخزن  

Tarrifa التعرفة  

Fattura فاتورة  

Sultano سلطان  

  :ويف اللغة اإلجنليزية كلمات من أصل عريب من مثل

Almanac  املناخ  



 

Nadir النظري  

Zero صفر  

Algebra اجلرب  

Tarrif تعرفة  

  :ويف اللغة األملانية مثة كلمات من أصل عريب مثل

Atlas  أطلس  

Fakir ريفق  

Haschish احلشيشة  

Kadi القاضي  

Sultan سلطان  

Papagi  وجاءت من كلمة ببغاء العربية) باباغاي(وتلفظ.  

Minarett وتعين املئذنة حمورة ملعىن املنارة.  

ويف اللغـــة الفارســـية تشـــري بعـــض املصـــادر إىل أن نســـبة الكلمـــات العربيـــة يف فارســـية 
وكانـــت مثــــة . يف القـــرن الثـــاين عشــــر% ٥٠ ووصــــلت إىل% ٣٠القـــرن احلـــادي عشــــر كانـــت 

حمـــاوالت يف القـــرن التاســـع عشـــر والعشـــرين إلزالـــة املصـــطلحات العربيـــة مـــن الفارســـية، إال أن 
الثـــورة اإلســــالمية اإليرانيــــة وقفــــت ضـــّد هــــذه احملــــاوالت، ونصــــت املـــادة السادســــة عشــــرة مــــن 

االتالدستور اإليراين على وجوب تعليم اللغة العربية يف مجيع املرا وتصل نسـبة عـدد . حل وا
وتعتمـــــد الفارســـــية نظـــــام تـــــأليف األمســـــاء %. ٤٠املفـــــردات العربيـــــة يف الفارســـــية احملكيـــــة إىل 

ا، فعلى سبيل املثـال جـذر  العـريب جيـيء ) صـلح(املستوحى من العربية يف عدد كبري من مفردا
 »مصـــــاحل«و» مصـــــطلح«و» اصـــــطالح«و» مصـــــلحة«و» صـــــالح«و» ُصـــــلح«يف الفارســـــية 

  .اليت تعين اإلصالح» إصالح كار«و» صاحل«و



 

ا يف عدد قليل من احلاالت  ا احتفظت  واللغة الفارسية ختلو من الـ التعريف، إال أ
  .»اآلن«و» الوداع«وتعين الرمحة، و» األمان«التعبريية مثل 

مـع ويف اللغة الرتكية حاولت حركة تركيا الفتاة استبعاد الكلمات العربية من الرتكية، و 
ذلــــــك بقيــــــت العربيــــــة هــــــي األوىل يف اللغــــــة الرتكيــــــة إذ بلغــــــت الكلمــــــات العربيــــــة يف الرتكيــــــة 

كلمة، وليسـت هـذه الكلمـات مقتصـرة علـى حقلـي الزراعـة واملنـزل كمـا هـي احلـال يف ٦٤٦٣
» اإلميـــان«اإلســـبانية، وإمنـــا هـــي يف صـــلب موضـــوعات األدب والفكـــر والسياســـة، فكلمـــات 

كلهـا يف » العقـل«و» القـانون«و» اجلمهورية«و» احلب«و» شعرال«و» األدب«و» احلرية«و
تعـين جهـنم وأصـلها   Nârالرتكيـة تعـين أمـراً الزمـاً، وكلمـة  Lâzinالرتكية من أصل عريب وكلمـة 

  .تعين زراعة Ziraatتعين براءة، و Beraatكلمة نار العربية، وكلمة 

يـة أوهلمـا هـو جمموعـة مـن تقسـم إىل قسـمني يف الرتك atوالكلمات الـيت تنتهـي خبامتـة 
وتعـــــين الدراســـــات  Iktisadiyatالكلمـــــات الـــــيت تفيـــــد مجـــــع املؤنـــــث الســـــامل يف العربيـــــة مثـــــل 

  .وتعين الدراسات األدبية edebiyatاالقتصادية و

وثانيهمـــا هـــو جمموعـــة مـــن الكلمـــات تنتهـــي بشـــكل طبيعـــي حبـــرف التـــاء الطويلـــة أو 
  .اليت أتت من استبداد Istibdatوتعين مصلحة، وكلمة  Maslahatاملربوطة مثل 

وتعين العبـاءة  Gamisوتعين اجلمل، وكلمة  Gamalويف اللغة األندونيسية جند كلمة 
 Zaitunوتعـــين وزيـــر وكلمـــة  Wazirوتعـــين القربـــة، وكلمـــة  Gerbaمـــن كلمـــة قمـــيص وكلمـــة 

ن لكـــ Lakinو. العربيـــة) أمـــا بعـــدُ (وتعـــين مثَّ وقـــد جـــاءت مـــن  Amabakduوتعـــين زيتـــون، و
» وقـــت«، وقـــد جـــاءت مـــن كلمـــة »عنـــدما«وتعـــين  Waktuمـــن ال بـــّد، و Labudaالعربيـــة و
  .العربية

إىل أن اللغـة العربيـة كانـت اللغـة » اإلسـالم والغـرب«يف كتابه » برنارد لويس«ويشري 
األكثر ترمجة يف العـامل حـىت عصـر النهضـة واإلصـالح، أي حـىت الفـرتة الـيت بـدأت فيهـا املوجـة 

ترمجــات الكتـــب املقدســة واألعمـــال الكالســيكية يف الغـــرب، إن مــن حيـــث عـــدد الكبــرية مـــن 
  .الكتب املرتمجة عن العربية، أو يف عدد اللغات اليت درست فيها هذه اللغة



 

تمــع والتجــارة  وغـدت العربيــة لغــة عمليــة تســتخدم علـى نطــاق واســع يف احلكومــة وا
ملعــــادل للغــــة الالتينيــــة واليونانيــــة يف وشــــؤون احليــــاة، وكانــــت يف العصــــور الوســــطى اإلســــالمية ا

  .الغرب

ومــن أمــارات امتــداد اللغــة العربيــة علــى الصــعيدين العــريب والعــاملي كثــرة املخطوطــات، 
  :فثمة مليون خمطوطة عربية موزعة يف أرجاء العامل كافة على النحو التايل

  ألف خمطوطة ١٥٥    يف تركيا

  ألف خمطوطة ٤٠    يف روسيا

  ألف خمطوطة ٣٥  يف العراق واملغرب

  ألف خمطوطة ٢٥    يف تونس

  ألف خمطوطة ٢٠  يف بريطانيا وسورية

  ألف خمطوطة ١٥    يف أمريكا

  ألف خمطوطة ١٥  يف اهلند والسعودية

  ألف خمطوطة ١٤  يف يوغسالفيا

  مثانية آالف ومخسمئة خمطوطة ٨٥٠٠    يف فرنسا

  عشرة آالف خمطوطة ١٠٠٠٠    يف اليمن

  خمطوطة ٧٥٠٠  يف إيطاليا والفاتيكان

ومــن أمــارات امتــداد اللغــة العربيــة وانتشــارها اعتمادهــا لغــة عامليــة بــني اللغــات الســت 
ويف ) اإلجنليزيـة ـ الفرنسـية ـ اإلسـبانية ـ الروسـية ـ الصـينية ـ العربيـة(املعتمـدة يف األمـم املتحـدة 

). اخل... الـدويلاليونسـكو ـ اليونيسـيف ـ منظمـة الصـحة العامليـة ـ البنـك (املنظمات التابعة هلـا 
ويُعـىن يف بعـض » ذاكـرة العـامل«وجتدر اإلشارة إىل أن منظمة اليونسـكو الدوليـة تنجـز مشـروع 

جوانبــه بــالرتاث العــريب املــادي والالمــادي، واحلفــاظ علــى الــذاكرة الرتاثيــة العربيــة وإيصــاهلا إىل 
مالقـة علـى الشـابكة األجيال القادمة باستخدام أحدث التقنيات عرب إنشـاء بوابـة إلكرتونيـة ع

العامليــة بــاللغتني العربيــة واإلجنليزيــة وبالتعــاون مــع الــدول العربيــة واملنظمــات واملؤسســات الدوليــة 



 

مؤسســـة وحيظـــى بـــدعم األلكســـو إىل  ٥٥واإلقليميـــة والوطنيـــة واألهليـــة، وتشـــرتك يف املشـــروع 
  .جانب اليونسكو

ــــاحملتوى الرقمــــي العــــريب، ونفــــذت  او كوتعــــىن منظمــــة األســــ جمموعــــة مــــن األنشــــطة متثلــــت ب
يف كـــل مـــن األردن ولبنـــان وفلســـطني وســـورية ) التقانيـــةاحلاضـــنات (باحتضـــان شـــركات ناشـــئة صـــغرية 

  .واليمن

ــا  وكــان لشــركة جوجــل دور أيضــاً يف نشــر احملتــوى الرقمــي العــريب وحفظــه وذلــك يف مبادر
ـــدف إىل ســـد الفجـــوة بـــني عـــدد متحـــدثي الع)أيـــام اإلنرتنـــت العـــريب( ربيـــة وتـــوفر احملتـــوى الرقمـــي ، و

  .بالعربية

ـــا وعلـــى  ومل يقتصـــر االهتمـــام بـــاحملتوى الرقمـــي العـــريب علـــى األمـــم املتحـــدة ومنظما
ـــا ففـــي أمريكـــا مـــا يزيـــد علـــى مخســـة  الشـــركات، وإمنـــا اهتمـــت الـــدول علـــى الصـــعيد العـــاملي 

لـــى عشـــرة مواقـــع، ويف وعشـــرين موقعـــاً يعـــىن بـــاحملتوى الرقمـــي بالعربيـــة، ويف بريطانيـــا مـــا يزيـــد ع
ــــة  ــــة واألوروبيــــة، ويف االحتــــاد األورويب، ويف وزارة اخلارجي فرنســــا مثــــة مواقــــع يف الشــــؤون اخلارجي
الصــينية، ووزارة الداخليــة الروســية، ووزارة اخلارجيــة اهلنديــة، ويف هيئــة تنميــة االســتثمار املاليزيــة، 

  .سرائيليويف سويسرا، ومثة ما يزيد على مثانية مواقع يف الكيان اإل

ومــن أمــارات امتــداد اللغــة العربيــة انتشــار اإلعــالم االلكــرتوين بالعربيــة، فقــد زاد عــدد 
مســـــتخدمي التواصـــــل االجتمـــــاعي، ومثـــــة وفـــــرة يف الصـــــحف املطبوعـــــة واإلذاعـــــات املســـــموعة 

إذاعة تبث مبختلـف ) ١١٥(والقنوات الفضائية باللغة العربية، ففي إحصاء أجنز على عينة يف 
رب العــــامل اتضــــح أن العربيــــة احتلــــت فيهــــا املرتبــــة الرابعــــة بعــــد اإلجنليزيــــة والفرنســــية اللغــــات عــــ

والروســية، وإذا أضــفنا إىل هــذا عــدد مــا يصــدر يوميــاً وأســبوعياً و شــهرياً مــن صــحف وجمــالت 
عربيــة مكتوبــة يف كــل أحنــاء الــوطن العــريب ويف خارجــه، وعــدد القنــوات التلفزيــة املســتعملة للغــة 

 تبــث عــرب األقمــار الصــناعية أو غريهــا، وعــدد ســاعات البــث فيهــا، فإننــا جنــد أن العربيــة الــيت
االت اإلعالمية من حيث الكم علـى األقـل، وضـع مـرٍض ومؤشـر  وضع العربية يف كل هذه ا

ا وصلت إىل أقصى نقطة يف العامل   .قوي إىل حضور العربية على الصعيد العاملي، إذ إ



 

لعربية واسعة جداً ما دامت معتمدة بني اللغات الست وجتدر اإلشارة إىل أن سوق ا
ـا، ومـا دامـت  على املستوى العاملي، وما دامت هي الرابعـة عامليـاً مـن حيـث عـدد املتكلمـني 

  .مرجعية حضارية دينية ألكثر من مليار مسلم غري عريب

ــاء الــدين«ويــرى الكاتــب  مل املثقفــون والســلطة يف العــا«يف مقــال لــه عنوانــه » أمحــد 
أن اللغة العربية ثروة قومية حقيقية مثلها يف ذلك مثل البرتول والصـناعة والزراعـة وقنـاة » العريب

ـا علـى  السويس وغريها من الثـروات الطبيعيـة، وميكـن اسـتثمارها حضـارياً وسياسـياً واالنتفـاع 
ــا مــورد اقتصــادي كبــري، وميكــن اســتثمارها متامــاً مثلمــا نســتثمر اإلنتــاج الصــناعي والزراعــي،  أ

  .وكل ما منلكه من املوارد االقتصادية األخرى اليت تعتمد عليها الثروة القومية

كــان مــن حظــي أنــين زرت كثــرياً البلــدان «: ويؤيــد الكاتــب الــدعوة إىل فكرتــه قــائالً 
اإلفريقيــة، وعرفــت منهــا مــن الزعمــاء والكبــار واحلكــام إىل باعــة الفاكهــة يف األســواق الفقــرية، 

ــــدى هــــذه ) متبوكتــــو(ووصــــلت إىل  يف مــــايل، وقــــد عرفــــت معرفــــة شخصــــية األشــــواق اهلائلــــة ل
الشــعوب إىل اللغــة العربيــة وإىل العروبــة، وإىل معرفــة لغــة ديــنهم، كنــت أســري يف األســواق فــإذا 
عــرف العامــة أنــين عــريب قــادم مــن مدينــة اجلــامع األزهــر أحــاطوا يب ال حفــاوة فقــط، بــل تربكــاً، 

ــا لغــة ديــنهم هــي عنــدهم مقدســة، ميســحون ثيــايب، مث ميســحو  ن وجــوههم، فاللغــة العربيــة أل
م كنت أحياناً أهرب من األسـواق . ومن يتكلمها كأنه من األولياء الصاحلني الذين يتربكون 

حـــني أشـــعر أن الرجـــال والنســـاء البســـطاء يعـــاملونين وكـــأنين ضـــريح متنقـــل ال ينقصـــهم إال أن 
  .»عيتهميربطوا يف عنقي وأطرايف أحجيتهم وأد

ـاء الـدين يـدل داللـة  وجتدر اإلشـارة إىل أن مـا ورد علـى لسـان الكاتـب املصـري أمحـد 
واضـحة علــى مكانـة اللغــة العربيـة يف كثــري مـن البلــدان األفريقيـة، وكانــت هـذه البلــدان تعـرف هــذه 

ا بضــغط اســتعماري، مــع أن مدينــة  ــا فقــد هــا الــيت ذكر ) متبوكتــو(اللغــة وتتكلمهــا مــن قبــل، إال أ
الكاتب كانت عاصـمة مـن عواصـم الثقافـة العربيـة اإلسـالمية يف القـرنني اخلـامس عشـر والسـادس 

  .عشر

تلــك هــي إطاللــة علــى امتــداد اللغــة العربيــة وشــيوعها وانتشــارها ماضــياً وحاضــراً، إال 
أن مثـــة وجهـــاً آخـــر للغتنـــا العربيـــة يتمثـــل يف احنســـارها وحمـــاوالت عديـــدة هلـــذا االحنســـار إن يف 

  .ل الوطن العريب أو يف خارجه كما سنرى ذلك فيما يليداخ



 

  
 ثانياً ـ انحسار اللغة العربية

  

إن مثـــة نـــوعني مـــن األعـــداء يعمـــالن علـــى احنســـار اللغـــة العربيـــة، أوهلمـــا أعـــداء األمـــة 
  .العربية، وثانيهما نفر من أبناء األمة سار يف فلك األعداء عن وعي أو عن غري وعي

ــا الربــاط الــذي فقــد  أعــداء األمــةأمــا  وجهــوا ســهامهم إىل اللغــة العربيــة الفصــيحة أل
م، وهـي  يربط بني أبناء األمة الواحدة وحيافظ على هويتهم وذاتيتهم الثقافية، فهـي رمـز لكيـا

  .وطنهم الروحي، وذاكرة أمتهم، واملوحدة لرؤاهم ومشاعرهم يف بوتقة اللقاء والتفاهم

م على ا م علـى أرجـاء الـوطن وحاول املستعمرون فرض لغا ألمة العربية إبـان سـيطر
العــريب، فكانــت مثــة سياســة الترتيــك الــيت رمــت إىل إبعــاد اللغــة العربيــة واحنســارها وفــرض اللغــة 
ــا حـــىت يف تعلــيم القواعــد العربيـــة، وكانــت السياســة االســـتعمارية يف بــالد املغـــرب  الرتكيــة مكا

مــي إىل فــرض اللغــة الفرنســية يف املغــرب وبــالد العــريب وبــالد الشــام والعــراق وفلســطني ومصــر تر 
  .الشام، واللغة اإلجنليزية يف مصر والعراق وفلسطني والسودان ودول اخلليج العريب

ــــا علــــى األمــــة العربيــــة، إىل جانــــب  وملــــا أخفقــــت الــــدول االســــتعمارية يف فــــرض لغا
دم مواكبـــة روح إخفاقهـــا يف اســـتمرار احتالهلـــا، عمـــدت إىل وصـــم لغتنـــا العربيـــة بـــالتخلف وعـــ

ـــوا عـــن األحـــرف العربيـــة ويعتمـــدوا األحـــرف الالتينيـــة  العصـــر، و أن علـــى أبنـــاء األمـــة أن يتخّل
ا   .مكا

وجيــد املتتبــع هلــذه األمــور أن الكتابــة بــاألحرف الالتينيــة قــد اقرتنــت بالــدعوة إىل تبــين 
ملـــاين العاميـــة وهجـــران الفصـــيحة، وقـــد ظهـــرت هـــذه الـــدعوة يف مصـــر علـــى يـــد املستشـــرق األ

الــذي أّلــف كتابــاً يف صــرف العاميــة املصــرية ويف أمثاهلــا مســتخدماً احلــروف » ســبيتا«الــدكتور 
وتبـىن الـدعوة إىل » ويلكـوكس«الالتينية يف هذا التـأليف، مث جـاء مـن بعـده املهنـدس الربيطـاين 

املصـرية على خطا الدكتور سـبيتا يف تبـين العاميـة » ويلمور«العامية، وسار املستشرق الربيطاين 
  .والكتابة باألحرف الالتينية



 

وكانــت تلــك الــدعوات الراميــة إىل احنســار العربيــة وإبعادهــا يف بدايــة القــرن العشــرين، 
إىل الكتابـة » لـويس ماسـينيون«ويف مطلع الثالثينيات من ذلك القرن دعا املستشرق الفرنسـي 
  .ان بصورة خاصةباألحرف الالتينية، وبّث دعوته يف املغرب ويف مصر وسورية ولبن

ويظهر جبالء أن اهلدف من تبين األحـرف الالتينيـة والكتابـة بالعاميـة يتمثـل يف إبعـاد 
م وتــراثهم، إذ إن هــذا الــرتاث الغــين والضــخم مكتــوب بــاألحرف العربيــة  العــرب عــن حضــار

بـذلك وباللغة العربية الفصيحة، فإذا هجر أبناء العربية حروفهم إىل األحـرف الالتينيـة انقطعـوا 
ــم ينشــدون خلــق  عــن تــراث آبــائهم وأجــدادهم، وهــذا مــا ينشــده ويتوخــاه أعــداء األمــة، إذ إ

  .فجوة بني ماضي هذه األمة وحاضرها، ألن هذا املاضي عامل حفز ودفع إىل األمام

كمــا أن اهلــدف مــن اعتمــاد العاميــة يتمثــل يف تثبيــت التجزئــة واالنفصــال بــني أقطــار 
الف هلجــة كــل قطــر عــن اآلخــر، فــإذا اعتمــدت العاميــة كــان يف ذلــك األمــة العربيــة نظــراً الخــت

هـــدم للفصـــحى وابتعـــاد عـــن تـــراث العربيـــة، ومـــىت هـــدم صـــرح الفصـــحى تفتـــت األمـــة وترســـخ 
  .االنفصال بني أقطارها، وسهل بعد ذلك ابِتالعها والسيطرة عليها

م املســتمرة حــديثاً إلبعــاد اللغــة ال عربيــة الفصــيحة ومل يكــّف أعــداء األمــة عــن حمــاوال
وتبـين اللهجـات العاميــة وتشـجيع البحـوث الــيت ختـدم العاميـات وتقــدمي الـدعم املـادي هلــا، ويف 
ــــة  ــــة بالعربي م يف الشــــهادة الثانوي ــــا ــــة أن يقــــّدموا امتحان ــــة العربي ــــاء اجلالي فرنســــا مل يســــمح ألبن

ـا لغـة ثانيـة بعـد الفرنسـية، وإمنـا مسـح هلـم أن يقـّدموا االم تحانـات باللهجـات الفصيحة على أ
  .العامية وهلجة املغرب العريب، هلجة مصر ووادي النيل، هلجة بالد الشام، هلجة اجلزيرة العربية

ومــن هــذه احملــاوالت أيضــاً إحيــاء لغــات بعــض الشــرائح املقيمــة علــى األرض العربيــة 
رجيـة وتقدمي الدعم للقائمني عليها حتت شعار حقوق اإلنسان، وقد ورد يف إحدى وثائق اخلا

إن برنامج مشال أفريقيا كما يدّرس اليوم كلـه تزييـف وحتريـف، وجيـب علـى الرببـر أن «الفرنسية 
  .»يتحدوا ضّد جرمية نكراء امسها العروبة

الكــونغرس العــاملي «التونســية املــؤمتر الســادس ملــا يســمى ) جربــة(وقــد عقــد يف مدينــة 
وذلــك بالتعــاون مــع اجلمعيــة  ٢٠١١يف أوائــل تشــرين األول عــام » األمــازيغي ـ جبهــة مكنــاس

التونسية للثقافة األمازيغيـة الـيت نشـأت بعـد اإلطاحـة بـالرئيس زيـن العابـدين بـن علـي، وحضـره 



 

ممثلون لألمازيغ من جزر الكناري والنيجر ومايل وليبيا وتونس واملغرب واجلزائر ومصر واملهجـر 
، وقـــد حظـــر »لطريـــق إىل احلريـــةالشـــعب األمـــازيغي يف ا«األورويب، وانعقـــد املـــؤمتر حتـــت شـــعار 

ا لغـة احـتالل واسـتعباد، وترمـز إىل  منظموه على املشاركني فيه استخدام اللغة العربية بذريعة أ
أربعــــة عشــــر قرنــــاً قضــــاها األمــــازيغ حتــــت تســــلط العــــرق العــــريب، يف حــــني مسحــــوا باســــتخدام 

ة واإلجنليزيـــة واألمازيغيـــة اللهجـــات احملليـــة ملمثلـــي الـــدول املشـــاركة، إىل جانـــب اللغتـــني الفرنســـي
  .طبعاً 

ومـــن حمـــاوالت األعـــداء يف احنســـار اللغـــة العربيـــة واســـتبعادها مـــا حصـــل يف جنـــوب 
الســودان بعــد انفصــاله، إذ اعتمــدت حكومــة اجلنــوب اللغــة اإلجنليزيــة لغــة رمسيــة هلــا، وكانــت 

تا ح كومــة جنــوب حباجــة إىل مدرســني هلــذه اللغــة، فمــا كــان مــن أمريكــا وإســرائيل إال أن مــدَّ
ــا، يف الوقــت الــذي كــان فيــه أصــحاب العربيــة غــافلني  الســودان بــآالف املدرســني ســداً حلاجا

ا   .عن سريورة لغتهم وانتشارها والتمكني هلا على أرضهم، فحّلت اإلجنليزية مكا

ومــــن حمــــاوالت األعــــداء أيضــــاً مــــا حصــــل يف احــــتالل العــــراق علــــى يــــد األمريكــــان 
ِطــــمَّ ضــــريح نبوخــــذ نصــــر، وُســــّوي بــــاألرض، وأصــــبح موقعــــه موقفــــاً واملتحــــالفني معهــــم، إذ حُ 

للســيارات العســكرية األمريكيــة، ومتــت ســرقة مليــون كتــاب مــن أمهــات الكتــب، وســرقة مثانيــة 
  .لوحة ليس هلا مثيل ١٤٠٠٠لوحة أثرية منها  ١٧٠٠٠٠ماليني وثيقة، وسرقة 

دو الصــهيوين علــى أمتنــا وال ميكننــا أن ننســى حقــد العــدو األول ألمتنــا أال وهــو العــ
ولغتهــا، ففــي عهــد االنتــداب الربيطــاين احــتج أليعــازر بــن يهــودا علــى املنــدوب الربيطــاين علــى 

أيـن اللغـة العربيـة؟ : فلسطني ألنه صـّك نقـوداً بـاللغتني اإلجنليزيـة والعربيـة، وثـار يف وجهـه قـائالً 
ها جمــدداً باللغــات الــثالث فمــا كــان مــن املنــدوب إال أن مجــع النقــود مــن األســواق، وأعــاد صــكّ 

وأليعـــازر بـــن يهـــودا هـــو الـــذي رّكـــز علـــى أن فلســـطني هـــي أرض . اإلجنليزيـــة والعربيـــة والعربيـــة
يقــول ابــن  ١٩٤٨إســرائيل، وقــام بعربنــة الشاخصــات علــى الطرقــات، وبعــد قيــام إســرائيل عــام 

يف ذلــك الــتالل  حنــن مضــطرون إلزالــة األمســاء العربيــة مبــا«: غوريــون أول رئــيس وزراء إلســرائيل
وية الدولة   .»والوديان والينابيع واختالق أمساء عربية هلا ألسباب تتعلق 

ومن احملاوالت الرامية إىل احنسار اللغة العربية ما يقوم به األعداء يف السعي إىل استبعاد 
ا، متذرعني حبجج واهية منه   :االلغة العربية من اللغات املعتمدة يف األمم املتحدة ومنظما



 

ا املتعلقة بدفع نفقات استعمال اللغة العربية يف األمم  ـ عدم وفاء معظم الدول العربية بالتزاما
  .املتحدة

م  م ومناقشـــا ـــ عــدم اســتعمال ممثلــي الــدول العربيــة اللغــة العربيــة يف األمــم املتحــدة يف كلمــا
م   .وتعقيبا

  .ـ عدم وجود مرتمجني أكفياء جييدون الرتمجة

كــا علــى منظمــة اليونســكو للعــدول عــن اعتمادهــا التنــوع اللغــوي، ممــا وضــغطت أمري
  :جعل هذه املنظمة أخرياً تعلن أن احلقوق اللغوية تنحصر يف ثالثة أمور هي

  .ـ احلق يف لغة األم وليس اللغة األم

تمع   .ـ احلق يف لغة التواصل يف ا

  .ـ احلق يف لغة املعرفة

  :نا العربيةوتعين هذه احلقوق فيما يتعلق ببالد

  .ـ لغة األم هي اللهجة العامية أو إحدى اللغات الوطنية غري العربية

  .ـ لغة التواصل هي اللهجة العربية الدارجة

  .ـ لغة املغرفة العاملية هي اإلجنليزية أو الفرنسية

ـــا اســـتبدلت   ومـــن حمـــاوالت االحنســـار أيضـــاً مـــا قامـــت بـــه جامعـــة هلســـنكي، إذ إ
مية بكرســي الدراســات العربيــة اإلســالمية، اســتبعاداً للعربيــة مــن هــذا كرســي الدراســات اإلســال

  .املوقع

أما النوع الثاين من األعداء الـذين يعملـون علـى احنسـار اللغـة العربيـة بـوعي مـنهم أو 
من غري وعي، فهو نفر مـن أبنـاء األمـة العربيـة الـذين محلـوا ألويـة الـدعاة إىل الكتابـة بـاألحرف 

لســت أمحــل «: العاميــة، ومــن هــؤالء ســالمة موســى يف مصــر الــذي يقــول الالتينيــة وباللهجــة
علـــى اللغـــة العربيـــة الفصـــحى إال لســـببني أوهلمـــا صـــعوبة تعليمهـــا وثانيهمـــا عجزهـــا عـــن تأديـــة 
أغراضــنا األدبيــة والعلميــة، وأرى أنــه لــيس مــن مصــلحة أبنــاء األمــة املصــرية أن يتكلمــوا العربيــة 

م إذ ا، أل ا، الفصيحة ويكتبوا  م مييلـون إىل بغـداد ويعشـقون حضـار ا عملوا على ذلك فـإ
  .»وأرى أن يكتبوا بالعامية وباألحرف الالتينية ويف ذلك حفاظ على وطنيتهم املصرية



 

وحنا هذا املنحى أيضاً عبد العزيز فهمي، عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة سـابقاً، 
زمـن طويـل، فلـم يهـدين التفكـري إال إىل طريقـة لقـد فّكـرت يف موضـوع تأّخرنـا منـذ «: إذ يقول

  .»واحدة هي اختاذ احلروف الالتينية بدًال من احلروف العربية كما فعلت تركيا

بيد أن صيحات هذا النفر مـن أبنـاء األمـة بـاءت كلهـا باإلخفـاق، ولكننـا نالحـظ 
ن اللغـة الرمسيـة إيف حياتنا املعاصرة أن مثة هوة بني ما تنص عليه الدسـاتري العربيـة مـن حيـث 

هي العربية وبني ما يطبق علـى أرض الواقـع، إذ إن مثـة تلكـؤاً يف اختـاذ القـرار السياسـي امللـزم 
للتعريب يف دول املغرب العريب ودول اخلليج العريب، وها هي ذي اجلامعـات يف دول املغـرب 

دول اخللــــيج العــــريب متــــارس يف تدريســــها يف األعــــم األغلــــب اللغــــة الفرنســــية، واجلامعــــات يف 
العريب متارس يف تدريسها اللغة اإلجنليزية، ومل يقتصر األمر على التدريس يف اجلامعات، وإمنا 
تدرس املدارس اخلاصة املواد العلمية باألجنبية أيضاً، كما أن أبناء الطبقات احلريرية يتباهون 

تعّلـم املـواد العلميـة يف بتعليم أطفاهلم اللغة األجنبية بدءاً من رياض األطفال، ويف دولة قطر 
مبدرســني أمــريكيني وبريطــانيني لتــدريس اللغــة جــيء مراحــل التعلــيم العــام باللغــة اإلجنليزيــة، و 

اإلجنليزية والعلوم والرياضيات واملعلوماتية، ويف التعليم العايل تدرس املواد باإلجنليزيـة حـىت يف  
  .كلية الشريعة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة تـــدّرس العلـــوم والرياضـــيات باإلجنليزيـــة أيضـــاً مـــن ويف دولـــة 
ــيمن اإلجنليزيــة علــى التخصصــات كافــة يف التعلــيم  الصــف األول حــىت الصــف الثــاين عشــر، و
العايل حىت يف قسم اللغـة العربيـة، ومثـة قـرار مـن وزارة الرتبيـة يسـمح للمـدارس اخلاصـة بتـدريس 

  .للغة األجنبية والعربيةالعلوم والرياضيات با

ــــة يطلــــب  ــــاء األمــــور يف املــــدارس اخلاصــــة يف بعــــض الــــدول العربي ويف اجتماعــــات أولي
املشـــرفون علـــى هـــذه املـــدارس إىل األهلـــني التحـــدث مـــع أبنـــائهم يف البيـــوت باللغـــة األجنبيـــة ال 

  .بالعربية

زائــــر ويف دول املغــــرب العــــريب يشــــرف علــــى التعلــــيم العــــايل أســــاتذة وإداريــــون يف اجل
واملغرب متحيزون إىل جانب الفرنسية، ويقفون يف وجـه العربيـة، ال بـل ينظـرون نظـرة فوقيـة إىل 

م بالتخلف، وغدا التعليم العايل قلعة حصينة يف يد املتفرنسني ا، ويصفو   .املؤهلني 



 

: لنـنهض بلغتنـا«عنوانـه  ٢٠١٢ويف املشروع الذي أجنزته مؤسسـة الفكـر العـريب عـام 
ورد يف ضـوء تفريـغ اسـتبانات وّزعـت علـى املسـتوى » تشراف مستقبل اللغة العربيةمشروع الس

  :استبانة ما يلي) ٧٨٦٣(العريب يف أحد عشر بلداً عربياً، وعددها 

  .يف دول املشرق العريب تدّرس العلوم باللغة اإلجنليزية% ٨٧ـ نسبة 

  .يةيف دول املغرب العريب تدّرس العلوم باللغة الفرنس% ٨٨ـ نسبة 

  .فقط باللغة العربية% ٩ـ نسبة 

% ١٤وينســحب ذلــك علــى واقــع االمتحانــات والبحــوث، فاللغــة العربيــة مل تنــل إال 
فقــط مــن األســاتذة % ١٣بالفرنســية، وورد أيضــاً أن نســبة % ٨٧باإلجنليزيــة و% ٧٦مقابــل 

  .يؤيدون تدريس العلوم بالعربية

اراً واســتعماًال يف احليــاة يف إمــارة ويف اســتبانة لتعــرف أي اللغــات أكثــر شــيوعاً وانتشــ
ديب تبني أن اللغة األوردية جاءت يف املرتبة األوىل، وجاءت اإلجنليزيـة يف املرتبـة الثانيـة، وهلجـة 

وهــي هجــني مــن اللغــة اإلجنليزيــة والروســية والعربيــة واألورديــة، يف املرتبــة الثالثــة، » فيــه معلــوم«
  .ةوجاءت اللغة العربية يف املرتبة األخري 

ـا ومدارسـها املقـررات بالعربيـة فإننـا جنـد أن لغـة  ويف الدول العربية اليت تـدّرس جامعا
  .التدريس فيها زاخرة بالعامية وباألخطاء اللغوية وباهلجني اللغوي أيضاً 

ويف انتســـاب الطلبـــة إىل اجلامعـــات يتوجـــه أغلـــب الطلبـــة إىل كليـــة الطـــب واهلندســـة 
ه إىل أقســـام اللغـــة العربيـــة إال احلـــائزون الـــدرجات املنخفضـــة يف واملعلوماتيـــة والعلـــوم، وال يتوجـــ

الشـــهادة الثانويـــة مـــن جهـــة، والـــذين ســـّدت يف وجههـــم أبـــواب الكليـــات األخـــرى مـــن جهـــة 
  .أخرى

ومـــن املالحـــظ أيضـــاً أن بعـــض املـــؤمترات العلميـــة علـــى األرض العربيـــة تعتمـــد أحيانـــاً 
عربيـــة، كمـــا أن ممثلينـــا يف احملافـــل الدوليـــة  اللغـــة اإلجنليزيـــة حـــىت لـــو كانـــت تنـــاقش موضـــوعات

  .يستخدمون األجنبية يف األعم األغلب

ومثــة جنــوح إىل اســتخدام العاميــة واأللفــاظ األجنبيــة واهلجــني اللغــوي يف اإلعالنــات 
وعلـــى واجهـــات احملـــال التجاريـــة واخلدميـــة والســـياحية وعلـــى املنتجـــات الوطنيـــة ويف الشـــركات 



 

طـــاعم والفنـــادق واملقـــاهي واملطويـــات، ويف اإلعـــالم بـــرامج ومســـرحيات واملصـــانع واملعامـــل وامل
وحـــوارات ويف شـــؤون احليـــاة عامـــة يف البنـــوك واملصـــارف والطـــريان، ويف املســـابقات والتعيينـــات 
حيــــث يفضــــل النــــاجحون يف اللغــــة األجنبيــــة واملعلومــــات وال يــــنص علــــى النجــــاح بالعربيــــة يف 

وظـائف الدولـة، إذ إن النجـاح يف العربيـة ال يُعـد شـرطاً  اإلعالن عن املسـابقات والتعيينـات يف
للتعيــني، ممــا أّدى إىل اإلقبــال علــى تعلــم اللغــات األجنبيــة والســيما اإلجنليزيــة والنفــور مــن تعلــم 

  .العربية ما دام سوق العمل جاذباً للمؤهلني باألجنبية

بيـة، إذ منـذ عـام ومن أمارات احنسار العربية ضـآلة مـا يـرتجم إليهـا مـن اللغـات األجن
تــرجم علــى الصــعيد العــاملي مليــون ونصــف كتــاب كــان نصــيب العربيــة  ٢٠٠٣وحــىت  ١٩٧٠
مثانيــة آالف كتــاب فقــط مــن أيــام املــأمون حــىت العصــر احلاضــر، وقــد تــرجم إىل  ٨٠٠٠منهــا 

عشرة آالف كتاب، وهذا العدد ترتمجه إسبانيا يف عـام  ١٠٠٠٠اللغة العربية يف الوطن العريب 
كتابـاً   ٣٩٠كتاباً يف السنة، يف حني أن إسـرائيل تـرتجم   ٣٣٠والعامل العريب كله يرتجم  .واحد

ر ترتجم    .كتاباً   ٥١٩سنوياً، وا

أربعــني كتابــاً يف العــام، وأن اإلســرائيلي / ٤٠/وتشــري اإلحصــاءات إىل أن الغــريب يقــرأ 
أربعـــة كتـــب يف / ٤/ايل مخســـة وثالثـــني كتابـــاً يف العـــام، ويف الســـنغال يقـــرأ الســـنغ/ ٣٥/يقـــرأ 

  .العام، ويف الوطن العريب مثة كتاب واحد لكل مثانني فرداً 

 ٥٢٠ومــــن املالحــــظ أيضــــاً أن يف الــــوطن العــــريب كمــــا تــــدل اإلحصــــاءات حنــــواً مــــن 
صحيفة يومية وأسبوعية، وهذا الرقم يوازي عدد املطبوعات يف دولة ناميـة مثـل الباكسـتان، إذ 

 ٣٥٦صـــحيفة وعـــدد الصـــحف األســـبوعية إىل  ١٩٥إىل  يصـــل عـــدد الصـــحف اليوميـــة فيهـــا
  .صحيفة

ــالت املخصصــة لألطفــال يف الــوطن العــريب فهــي   ١٢-١٠جملــة، ومنهــا  ٦٢أمــا ا
جملة فقط توزع عرب أقطار الوطن العريب والبقية حملية التوزيع، وهذا العدد أقل مـن نصـف عـدد 

ـــالت املخصصـــة لألطفـــال يف دولـــة صـــغرية مثـــل الـــدامنار  ا علـــى ا ك الـــيت ال يزيـــد عـــدد ســـكا
ــالت املخصصــة لألطفــال إىل  جملــة أســبوعية  ١٨٠مخســة ماليــني نســمة حيــث يصــل عــدد ا

  .وشهرية



 

ويف بعــض جمــامع اللغــة العربيــة علــى الصــعيد القــومي مسعنــا نغمــات نشــاز تــدعو إىل 
ا أليســـت لغـــتكم الع ربيـــة مـــن تـــدريس العلـــوم الصـــحية باللغـــة الكونيـــة، وعنـــدما ســـألنا أصـــحا

اللغـــات الكونيـــة؟ أليســـت مـــن اللغـــات العامليـــة الســـت املعتمـــدة يف األمـــم املتحـــدة؟ وقصـــدوا 
باللغــات الكونيــة اإلجنليزيــة والفرنســية، وجتــاهلوا مــدى إســهام لغــتهم العربيــة يف مســرية احلضــارة 

  .البشرية

 وهذه اإلجراءات واملمارسات كافة تدل علـى أن مـا عجـز االسـتعمار عـن حتقيقـه يف
ميشـــها قـــد حتقـــق علـــى أيـــدي أبنـــاء اللغـــة أنفســـهم عنـــدما فـــرت االنتمـــاء  إبعـــاد لغتنـــا العربيـــة و
لديهم، وإذا فرت االنتماء وضعف يتحلل املـرء مـن قيمـه ويتخلـى عـن كثـري مـن دعـائم إنسـانيته 
ـــا  ـــه، والتحلـــل مـــن االنتمـــاء سلســـلة مـــىت بـــدأت تالحقـــت تأثريا ـــه عـــن قوميت إىل جانـــب ختلي

ا   .، والنتيجة واحدة هي أن خيسر اإلنسان نفسه، وختسر األمة هويتهاومضاعفا
  



 

 ثالثاً ـ مستلزمات االمتداد
  

م،وتضــــعف  ــــا تقــــوى بقو غــــين عــــن البيــــان أن اللغــــة ترافــــق األحيــــاء الــــذين يتكلمو
بضعفهم، وعنـدما كانـت أمتنـا قويـة امتـدت اللغـة العربيـة وانتشـرت نتيجـة لقـوة أبنائهـا وثقـتهم 

ــويتهمبأنفســهم  ومثــة عوامــل تــؤدي إىل امتــداد اللغــة العربيــة وانتشــارها يف حياتنــا . واعتــزازهم 
  :املعاصرة، ومن هذه العوامل

  

  :ـ القدوة من احلكام والزعماء١
إذ عنــدما يكــون احلــاكم حريصــاً علــى اســتعمال لغتــه العربيــة الفصــيحة، وعــامًال علــى 

ا واحلفاظ عليها يف مجيع املواقع، يقتدي ب ه أبناء شـعبه، وحيـذون حـذوه، ويف تـاريخ أمتنـا  صو
أمـا عنـدما يسـتهني الـزعيم أو احلـاكم . »شيَّبين ارتقاء املنابر خمافـة اللحـن«: كان اخلليفة يقول

بلغة أمته مع أنه أقسم اليمني على أن يطبق دستور الـبالد املتضـمن أن اللغـة العربيـة الفصـيحة 
 يعبـأ بارتكـاب األخطـاء الفاحشـة، فـال لـوم علـى رعيتـه هي اللغة الرمسية يف الدولـة، وعنـدما ال

  .إذا كانوا متفلتني من استخدام لغتهم القومية

  :ـ الوعي واال�تماء٢
وذلـــك بـــأن يكـــون املـــواطن واعيـــاً بالـــدور الـــذي تؤديـــه لغتـــه األم علـــى مجيـــع الصـــعد، 

ــا لغــة القــرآن الكــرمي، واللغــة القوميــة ــدة علــى  ومعتــزاً بانتمائــه إىل لغتــه، علــى أ ــدة واملوحَّ املوحِّ
الصــعيد القــومي، واحلافظــة لــذاكرة أمتــه ومســتودع تراثهــا، وهــي رمــز اهلويــة وعنــوان الشخصــية 

  .العربية، والوطن الروحي، و أن من فقد لغته فقد انتماءه ووطنه

  :ـ وضع قوا�ني حلماية اللغة العربية٣
عبــث العــابثني وجتــاوزات إن للغــة حــدوداً كمــا للــوطن حــدود، ال بــّد مــن محايتهــا مــن 

املعتدين، فإذا مل يكن اإلحساس باالنتماء والوعي اللغوي متوفرين لدى الفرد، واستهان بلغتـه 



 

األم، وكان عاقاً جتاهها، فإن القوانني الرادعة هي اليت تضع حداً هلذه الشرحية من أبناء األمة، 
  .الدول العربية يف احملافل الدوليةعلى أن تطبق هذه القوانني على األرض العربية، وعلى ممثلي 

  :ـ العناية بالطفولة املبكرة والتعليم األساسي٤
، وطاملـــا أمهلنـــا الطفولـــة »العلـــم يف الصـــغر كـــالنقش يف احلجـــر«: طاملـــا رددنـــا القـــول

املبكــرة يف حيــاة أمتنــا مــع أن الدراســات والبحــوث أثبتــت أن العصــر الــذهيب الكتســاب اللغــة 
املراحـــل األوىل مـــن حيـــاة الطفـــل، فـــإذا أردنـــا للعربيـــة االمتـــداد والشـــيوع  وحمبتهـــا إمنـــا يكـــون يف

فلنعــنت بريــاض األطفــال والتعلــيم األساســي، حبيــث تكــون مربيــات الريــاض ومعلمــات التعلــيم 
األساســـي ومعلموهـــا علـــى درجـــة كافيـــة وعاليـــة مـــن التأهيـــل والقـــدوة احلســـنة يف ممارســـة اللغـــة 

ــا، وغــرس الشــغ ــا يف نفوســهم الغضــة، فهــذا كلــه يســاعد علــى امتــداد وحتبيــب األطفــال  ف 
م ا يف مستقبل حيا   .العربية وانتشارها وتعّلق األبناء 

  :ـ السخاء املادي المتداد العربية وا�تشارها يف العامل٥
ــا والــرتويج هلــا، ومــا علــى الــدول العربيــة إال  إن األمــم احليــة تعــىن أميــا عنايــة بنشــر لغا

ا، فثمـة إحصـاءات ظهـرت يف أن تأخذ دروساً  مما تقوم به تلك األمم احلية يف جمال نشر لغا
ــــا وســــعيها إىل نشــــرها  تســــعينيات القــــرن املاضــــي تشــــري إىل عنايــــة بعــــض الــــدول العامليــــة بلغا

مليـون مـارك  ٥٠٠مـن امليزانيـة الثقافيـة أي % ٥٠ختصص  وزارة اخلارجية األملانيةوامتدادها، ف
مليــون  ٣٠-٢٥ت التصــدير اللغــوي للغتهــا يف اخلــارج، وفرنســا خصصــت أملــاين ســنوياً إلعانــا

علــى الرتكيــز علــى  الساســة الفرنســيونفرنــك فرنســي لنشــر اللغــة الفرنســية إىل اخلــارج، ويعمــل 
ــــة يف الوضــــوح  ــــا اللغــــة العاملي ــــة للفرنســــية علــــى أ ــــة املعنوي ، 'Beauteواجلمــــال  'Clarteاألمهي

لـــس الربيطـــاين ميزانيـــة لنشـــر اللغـــة اإلجنليزيـــة  يـــابريطان، ويف Perfectionوالكمـــال  خيصـــص ا
مخــس هيئــات تــرّوج للغــة اإلجنليزيــة،  أمريكــاويف . مليــون جنيــه اســرتليين ســنوياً  ٢٠٠مقــدارها 

وكالة التنمية الدولية، وكالة اإلعالن األمريكية، فرق السـالم، إدارة الدولـة، : وهذه اهليئات هي
  .إدارة الدفاع



 

على زيادة عدد معاهدها الثقافية يف العامل لنشر لغتها اإلسـبانية إىل  اإسبانيوعملت 
مليون دوالر سنوياً لتنفيذ مشـروع سـرفانتس الرامـي  ٧٥سبعني معهداً، وخصصت هلذه الغاية 

  .إىل نشر اإلسبانية يف العامل

ومثة أسـاليب متعـددة لنشـر لغتنـا علـى الصـعيد العـاملي، إذ إن مثـة ظمـأ لـدى شـعوب 
تمع العا مل اإلسالمي غري العربية لتعلم العربية، وما على احلكومات العربية والقطاع اخلاص وا

املدين إال أن يسهم يف هذا املشروع االستثماري، وميكن أن توظف املراكز الثقافيـة يف اخلـارج، 
ائية وتوظف الرتمجة، واإلعـالم االلكـرتوين، واملوسـوعات الشـاملة واملتخصصـة، واألفـالم السـينم

  .اخل يف نشر العربية وانتشارها وامتدادها... واملوسيقى العربية

  :ـ تفعيل اامع اللغوية٦
امع اللغوية حبكم القانون هي املرجعية العليا يف شؤون اللغـة العربيـة كـان  ملا كانت ا

العنايـة عليها واجب متابعة القضايا اللغوية، والعمل على كل ما من شأنه محايـة اللغـة العربيـة و 
ا وانتشارها سليمة على األلسنة واألقالم   .ا والعمل على سريور

وإذا كـــان التـــدفق املعـــريف مســـة مـــن مســـات العصـــر، وحيمـــل هـــذا التـــدفق مصـــطلحات 
جديــدة يف خمتلـــف ميـــادين املعرفـــة كـــان علـــى جمـــامع اللغـــة أن تتـــابع رصـــد هـــذه املصـــطلحات، 

ا وانتشــارها علــى األلســنة واألقــالم، ويصــبح مــن ووضــع البــديل العــريب املقابــل هلــا قبــل شــيوعه
  .الصعوبة مبكان حموها واستعمال البديل العريب املقابل هلا

ــامع اللغويــة علــى الصــعيد العــريب، ووضــع  ومــن هنــا كــان ال بــّد مــن تفعيــل عمــل ا
اخلطط الكفيلة بشيوع املصطلحات املتفق عليها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مكتب تنسـيق 

  .ريب يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة و العلومالتع

  :ـ تفعيل املسابقات يف مجيع املناحي اللغوية٧
مما يساعد على امتداد العربية وانتشارها تفعيل املسابقات يف فنون اللغة العربية شـعراً 

ـــــاب يف ... وقصـــــة ومســـــرحاً وروايـــــة ومقالـــــة اخل علـــــى أن تكـــــون املســـــابقات موجهـــــة إىل الكّت
ـــــــ االت وامليـــــــادين، وموجهـــــــة إىل األطفـــــــال والطلبـــــــة، كمـــــــا هـــــــي موجهـــــــة إىل املؤسســـــــات ا



 

علـــــى أن يكـــــّرم الفـــــائزون يف هـــــذه املســـــابقات، وتقـــــّدم اجلـــــوائز هلـــــم، وتنتشـــــر ... واجلمعيـــــات
  .أعماهلم

  :ـ احلد من ظاهرة العربيزي٨
ذلـــك ألن هـــذه الظـــاهرة تعمـــل علـــى احنســـار العربيـــة الفصـــيحة مـــا دامـــت تســـتخدم 

لكتابـــة بـــاألحرف الالتينيـــة مـــن جهـــة، واهلجـــني اللغـــوي مـــن جهـــة أخـــرى، واســـتبدال األرقـــام ا
وعلــى وزارات االتصــاالت والتقانــة يف الــوطن العــريب أن تقــوم . بــاحلروف العربيــة مــن جهــة ثالثــة

  .بدورها يف احلّد من هذه الظاهرة املنتشرة يف مراكز التواصل االجتماعي واهلواتف احملمولة

  :ثار من افتتاح مجعيات محاية اللغة العربية والتمكني هلاـ اإلك٩
إذا كنا نرى يف حياتنا املعاصرة مجعيات حلماية البيئـة وأصـدقاء هلـا، تعمـل علـى احلـّد 
من تلوثها، والتخفيف من حدته، فإن التلوث اللغوي يف البيئة جدير هو اآلخر بأن تكون لـه 

ة مـــن التلـــوث الفكـــري والتلـــوث اللغـــوي بعـــد أن مجعيـــات تعمـــل علـــى تنقيـــة البيئـــة االجتماعيـــ
ــال اإلعالمــي، وعلــى واجهــات احملــال  استشــرى هــذا التلــوث يف جمــاالت متعــددة، والســيما ا

  .التجارية واخلدمية والسياحية ويف الالفتات واإلعالنات

وتقــوم هــذه اجلمعيــات أيضــاً بالتوعيــة اللغويــة، وتعزيــز االنتمــاء إىل جانــب عملهــا يف 
  .ظ على سالمة البيئة االجتماعية من التلوث اللغوياحلفا

  :ـ االقتداء بالتجربة السورية يف احلفاظ على العربية والتمكني هلا١٠
تعــد التجربــة الســورية يف اعتمــاد اللغــة العربيــة يف العمليــة التعليميــة التعلميــة يف مجيــع 

لعربيــــة الفصـــيحة علــــى متثــــل ميـــادين املعرفــــة أمنوذجـــاً يقتــــدى بـــه يف الربهنــــة علـــى قــــدرة اللغـــة ا
معطيات العصر ومواكبة مستجداته، كما أن التجربة السورية يف التمكني للغة العربية تعّد هي 
ا يف مجيع مناحي احلياة   .األخرى منوذجاً يف احلفاظ على اللغة العربية والتمكني هلا واالرتقاء 

 
 
 



 

 الفصل الثاين
 العامحتديات تعليم اللغة العربية يف التعليم 

 
 :حمتو الفصل

 

 من حتديات تعليم اللغة العربية يف التعليم العام −أوالً 
 من أبرز حتديات تعليم اللغة العربية يف التعليم العام −ثانياً 

 :بعض التحديات الداخلية −١
 .القصور يف أداء املعلمني  −  أ

 .القصور يف بناء املناهج واختبار املحتو  −  ب
 .اختلّف طرائق تعليم اللغة وتعلمه −ج
 .قلة املناشط اللغوية التي يامرسها املتعلمون −د
 .الفقر يف استخدام التقنيات احلديثة −هـ
 .القصور يف أساليب التقويم −و

 :بعض التحديات اخلارجية −٢
 .البيئة امللوثة لغوياً   −  أ

 .اجلانب املظلم من العوملة  −  ب
 ).اإلنرتنت(املعلوماتية والشابكة  −ج

 :بعض سبل املواجهة −ثالثاً 
 .ة النظر يف برامج إعداد املعلمني اختياراً وتأهيالً وتدريباً إعاد −١
 .إعادة النظر يف بناء املناهج اللغوية عىل أسس علمية −٢
 .تطوير طرائق تعليم اللغة وتعلمها −٣
 .تفعيل الربامج الرتبوية اللغوية عىل الشابكة واحلواسيب −٤



 

 .السعي اجلاد إىل تنقية البيئة من التلوث اللغوي −٥
 .امءتعزيز االنت −٦
 .توظيف نتائج البحوث العلمية يف االرتقاء بالواقع اللغوي −٧

 



 

 الفصل الثاين
 حتديات تعليم اللغة العربية يف التعليم العام

 

نحاول يف هذا الفصل املوجز أن نتعرف بعضاً مـن حتـديات تعلـيم اللغـة العربيـة يف 
م عـدداً التعليم العام, وأن نسلّط األضواء عىل أبرز هذه التحديات كام تتب  لنـا, وأن نقـدّ دّ

 .من التوصيات الرامية إىل مواجهة هذه التحديات
 من حتديات تعليم اللغة العربية يف التعليم العام −أوالً 

يف النصف األول من سبعينيات القرن املايض عقدت املنظمة العربية للرتبية والثقافـة 
لغة العربية يف عامن باألردن , اجتامع خرباء متخصصني يف ال١٩٧٤عام ) األلكسو(والعلوم 

للبحث يف مشكالت تعليم اللغة العربية يف التعليم العام, وقـد رتّـب هـؤالء اخلـرباء هـذه 
عـت عـىل  املشكالت ترتيباً تنازلياً يف ضوء تفاقمها وحدهتا بناء عىل استبانات كانت قـد وزّ

س عرشة مشكلة رئيسة الصعيد العريب, فأبانت نتائجها بعد املعاجلات اإلحصائية أن ثمة مخ
 :يعاين منها تعليم اللغة العربية يف التعليم العام, وهذه املشكالت هي

 

 نوع املشكلة ترتيب املشكلة
١  عدم عناية مدريس اللغة العربية وغريهم مـن مـدريس املـواد األخـر

 .باستخدام اللغة العربية الفصيحة
ج القارئ املن ٢  .اسب للعرصمنهج تعليم اللغة العربية ال خيرّ
عدم توفر قاموس لغوي حديث يف كـل مرحلـة مـن مراحـل التعلـيم  ٣

 .العام
 .االفتقار إىل أدوات القياس املوضوعية يف تقويم التعليم اللغوي ٤
 .قلة استخدام املعينات التطبيقية والتقنيات احلديثة يف تعليم اللغة ٥
 .ازدحام النحو بالقواعد وكثري منها ليس وظيفياً  ٦



 

 .صعوبة القواعد النحوية واضطراهبا ٧
 .افتقار طرق تعليم القراءة للمبتدئني إىل دراسات علمية ٨
 .االنتقال الفجائي يف التعليم من عامية الطفل إىل اللغة الفصيحة ٩
اضطراب املستو اللغوي بني كتب املواد, بل بني كتب املادة الواحـدة  ١٠

 .يف الصف الواحد
والنصوص ال تصل التلميذ بنتاج حارضه وتراث ماضيه  دراسة األدب ١١

 .وصالً يظهر أثره يف حياته
 .طغيان املايض عىل احلارض يف تدريس األدب ١٢
 .نقص عدد املعلمني املتخصصني وانخفاض مستواهم ١٣
 .بعد اللغة التي يتعلمها التالميذ يف املدارس عن فصحى العرص ١٤
 .صعوبات الكتابة العربية ١٥

 

تلك هي املشكالت األساسية التي أشار إليها اجـتامع اخلـرباء املتخصصـني يف اللغـة 
العربية, وثمة مشكالت فرعية مل تصل إىل مستو املشكالت األساسية أشار إليها بعضهم, 

 :وقد متثلت يف اآليت
 .تعدد اجلهات التي تقوم بإعداد معلمي اللغة العربية واختالف مستوياهتا −١
 .ت العلمية التي تتخذ أساساً لبناء املناهج وإعداد الكتب املقررةقلة الدراسا −٢
 .ضعف العناية بتطبيق الطرائق الرتبوية احلديثة يف تعليم اللغة −٣
 .قلة املناشط املدرسية املتعلقة باللغة, وعدم اهتامم املتعلمني هبا −٤
 .عدم تقديم امليزانيات الكافية للمناشط الثقافية واللغوية −٥
 .ليم اللغوي بالثقافة العامة, وضعف الوسائل املتخذة لذلكقلة ربط التع −٦
 .عدم كفاية اجلهود التي تبذهلا املؤسسات املعنية باللغة العربية, وعدم التنسيق بينها −٧
 .عدم توفر مواد القراءة احلرة للتالميذ يف خمتلف املراحل −٨



 

ر هـذه اختالف قواعد اإلمالء التـي يتعلمهـا الطـالب يف الـبالد العربيـة, وقصـو −٩
 .القواعد يف ربطهم بالرسم القرآين

ـة يف   − ١٠ كثرة توصيات املؤمترات اخلاصة بالنهوض بتعليم اللغـة العربيـة وعـدم اجلديّ
 .تنفيذها

 .تأثري وسائل اإلعالم عىل اجلهود التي تبذهلا املدرسة يف تعليم اللغة  − ١١
 .يبالضعف العام يف خطوط التالميذ, وعدم العناية بإعداد مدريس اخلط العر − ١٢

ويبدو أن هذه التحديات أساسية كانت أو فرعيـة مـا تـزال يف أغلبهـا ماثلـة أمامنـا, 
ونحن يف العقد الثاين من األلفية الثالثة, وإن مل توضع خطـة ملعاجلتهـا باألسـاليب العلميـة 

 .اجلادة فستبقى حائلة دون حتقيق األهداف املرسومة لتعليم اللغة العربية وتعلمها
 حتديات تعليم اللغة العربية يف التعليم العام من أبرز −ثانياً 

ثمة حتديات يواجهها تعليم اللغة العربية يف التعلـيم العـام, بعضـها يتعلـق بالعمليـة 
التعليمية يف داخل املدارس, وبعضها يتعلق بالبيئة اخلارجية وطبيعة العرص الذي نحيا حتت 

 .يدين الداخيل واخلارجيوفيام يأيت بيان ببعض هذه التحديات عىل الصع. ظالله
 بعض التحديات الداخلية −١

من التحديات التي يواجهها تعليم اللغة العربية عىل املستو الـداخيل القصـور يف مـن 
يقوم بتعليم هذه اللغة اختياراً وإعداداً وانتامءً وممارسة وضبابية لألهـداف يف األذهـان, 

طرائق التدريس املتبعـة, وفقـر يف والقصور يف بناء املناهج عىل أسس علمية, وختلف يف 
 .استخدام التقنيات الرتبوية, وقصور يف أساليب التقويم املتبعة يف قياس األداء اللغوي

يف مخسينيات القرن املايض وستينياته كان يلتحـق بمعاهـد : القصور يف أداء املعلمني −أ
حانـاهتم يف الشـهادة إعداد املعلمني وكليات الرتبية عىل الصعيد العـريب املجلّـون يف امت

ويف أيامنا نالحظ أن من يلتحق هبذه املعاهد والكليـات هـم . الثانوية يف األعم األغلب
ت يف وجوههم أبواب الكليات األخر يف األعم األغلـب, وإذا هـم ينتسـبون  من سدّ



 

إليها مكرهني ومضطرين, ال عن رغبة واقتنـاع ومحاسـة عـىل النحـو الـذي كـان عليـه 
 .سابقاً 
عدادهم وتأهيلهم ملامرسة مهنتهم املستقبلية مل يكن هذا اإلعداد وال ذاك التأهيل ويف إ

يف املستو املرغوب فيه, وكان التخصص الرتبـوي يطغـى أحيانـاً عـىل التخصـص يف 
لـوا لـه ومـا يـامرس عـىل أرض الواقـع, فغابـت  املادة, كام أن ثمة هوة أحياناً بني ما أُهّ

 .ة من موادّ درسوها, ومل يامرسوها يف عملهم املستقبيلالوظيفية والنفعية االجتامعي
وثمة شكو وعدم رضا عن املهنة التي انتمى إليها هؤالء املتخرجون يف تلك املعاهد 

ويف أثنـاء ممارسـتهم . والكليات, إذ ال انتامء لد بعضهم يعتـزّ بـه يف األعـم األغلـب
وقد انعكس ذلك سلباً عـىل  لعملهم يالحظ عدم متثلهم لألهداف املرسومة لدروسهم,

وطاملا اسرتسل بعضـهم يف االلتفـات إىل . املحتو وطريقة التدريس وأساليب التقويم
جانب عىل حساب بقيـة اجلوانـب, وإذا درس النصـوص يتحـول إىل قواعـد نحويـة, 
ودرس القراءة يتحول إىل ميكانيزم للقراءة دون األخذ باحلسبان األهداف األخر مـن 

 .الخ... نقد وتقويم وتوظيففهم ومتثل و
وتوفّر القدوة احلسنة من املعلمني يف استخدامهم اللغة السليمة يسـاعد أيـام مسـاعدة 
عىل تكوين املهارات اللغوية, ولكن من املالحـظ أن لغـة املعلمـني يف األعـم األغلـب 
 ليست هي اللغة املثالية يف صحتها وسالمتها وخلّوها من األخطاء, فضالً عـن ممارسـة

بعضهم للهجة العامية يف رشح دروسهم, وال يقترص هذا االستخدام عىل معلمي املـواد 
األخر غري العربية, وإنام جاوزه إىل معلمي اللغة أنفسهم, وهذا ال نالحظـه يف تعلـيم 
مـر وجنتـاه, ويتطـاير  اللغات احلية عند األمم األخر, فمعلم الرياضيات يف فرنسا حتَ

, ويقـول الرشر من عينيه عندما  خيطئ الطالب يف أثناء حل املسألة الرياضية خطأ لغويـاً
إن خطأك يف لغتك يا بني أدهى وأمر من خطئك يف حلّ املسألة الرياضـية كـام يشـري : له

 .»L' enseignement du francais«يف كتابه  Pierre Claracإىل ذلك املريب 



 

قراراً مفاده أن عىل كل من يودّ كام أن املجلس القومي ملدريس اللغة اإلنجليزية أصدر 
 .أن يكون مدرساً عليه أن يكون معلامً للغة األم أوالً 

ون عـن رغبـاهتم  ومن املالحظ عىل نطاق الساحة العربيـة أن املتعلمـني عنـدما يعـربّ
وميوهلم واهتامماهتم يستخدمون العامية يف األعم األغلب, وال يعمـل معلمـوهم عـىل 

 .الفصيحة عليها يف األعم األغلبتشذيب لغتهم, وإسباغ ثوب 
إن بعضاً مما تتضمنه املناهج ال صلة بينـه : القصور يف بناء املناهج واختيار املحتو −ب

وبني احلياة النابضة الزاخرة من جهة, وال صلة بينه وبني عقل املتعلم وشعوره وعاطفته 
بطريـق غـري من جهة أخر, وهذا ما جيعل املتعلمني هيربون من لغـة هـذه النصـوص 

س يف مدارسـنا . مبارش كام أن املامحكات والتأويالت يف املادة اللغوية النحوية التي تـدرّ
تعدّ سبباً من أسباب نفور املتعلمني من اللغة, ومـا دامـت املـادة اللغويـة غـري مالئمـة 
ملراحل النمـو العقـيل وال تلبّـي حاجـات املتعلمـني واهتاممـاهتم, وال تراعـي ميـوهلم 

 .م, أحجموا عنها وعزفت نفوسهم بسبب عدم استثارهتا لدافعيتهمورغباهت
ومن هنا كانت عملية بناء املناهج اللغوية عىل أسس علمية من األمهية بمكان, إذ البد 

باألساليب العلمية, والبـدّ  من تعرف حاجات املتعلمني ورغباهتم وميوهلم واهتامماهتم
 املجتمع من حيث تواترها واسـتعامالهتا يف يف الوقت نفسه من تعرف املناشط اللغوية يف

, وتعــرف أساســيات املــادة مــن وجهــة نظــر اخلــرباء  ضــوء األســاليب العلميــة أيضــاً
واملتخصصني عىل أهنا مصدر ثالث يف بناء املنهج, وعىل أن يكون ثمة تكامـل بـني هـذه 

 .املصادر
ء املنهج قد خيتلف وقد يبدو أن اختاذ متطلبات العرص وحاجات املجتمع أساساً يف بنا

عن االجتاه الرامي إىل مراعاة حاجات املتعلمني وميوهلم, ولكن الواقع يدل عىل أن كالً 
, إذ يأخذ األساس األول يف احلسبان مسـؤولية املـتعلم  منهام يرتبط باآلخر ارتباطاً وثيقاً

االجتـاه  عىل أنه مواطن بالغ, وهيتم باملشكالت التي سيواجهها يف املستقبل, يف حـني أن



 

الثاين هيتم بواقع املتعلم والكشف عن حاجاته وميوله, والعمل عىل إشـباعها وتنميتهـا 
 .بطريقة تتيح له أفضل نموّ ممكن عىل أنه مواطن مسؤول يف املجتمع

ونظراً إىل أن أساسيات املادة هي املصدر الذي نستمد منه مـا يفيـدنا يف حتقيـق النمـو 
وصوالً إىل األهـداف املتوخـاة, كـان البـد مـن األخـذ  الذي يساعد يف عملية التكامل

باحلسبان أن االعتامد عىل هذا املصدر إنام يعد متمامً ومكمالً للوحدة العضوية السابقة ال 
 .بل هو منها يف الصميم

فالبدء بواقع املتعلمني وميوهلم احلالية من أجل هدف غري حمدد ال عـىل أسـاس املـادة 
املجتمع ومتطلباته يف املستقبل, معناه بداية صـحيحة ولكـن وتطورها, وال عىل أساس 

 !إىل ضياع 
د املصادر التي ينبغي أخذها باحلسبان مجلةً عنـد وضـع املـنهج هـو  ومن هنا كان تعدّ
ل عليه يف عملية بناء هذا املنهج, وال يعد ذلك بعثرة للجهود, بل عىل العكس مـن  املعوّ

عضـه اآلخـر, وبنـاء مـرتاص يسـاعد بعضـه ذلك ما هو إال نسق متصل يكمل بعضه ب
 .بعضه اآلخر

تعـد طريقـة التـدريس ركنـاً أساسـياً يف تنفيـذ : ختلّف طرائق تعليم اللغة وتعلمهـا −ج
املنهج, وهلا أمهية كرب يف تشويق املتعلمني وجذهبم إىل املادة واستساغتهم هلا, ومن ثم 

علـم ال يعلّـم بامدتـه فقـط, وإنـام متثلها واستيعاهبا واستخدامها يف مواقـف احليـاة, وامل
بطريقته وأسلوبه وشخصيته وعالقته مع املتعلمني, وما يرضبه هلم من مثل أعىل وقدوة 

 .حسنة
واملعلم الذي يقولب نفسه يف طريقة واحدة يلتزمها يف دروسه كافة, هو معلم حمكـوم 

كرها ويسـتخدمها وإنام هو الذي يبتع املعلم, باإلخفاق, ذلك ألن الطريقة ال تصن عليه
ويكيّفها وفق األجواء واملستويات التي يتفاعل معها, وال يشء يعمل عىل حتنيط املعلـم 
وجتميده وشلّ قواه مثل إلزامه باتباع طريقة معينة عـىل أهنـا هـي املـثىل والفضـىل, إذ ال 
ي يمكن احلكم عىل فعالية أي طريقة إال بالتجربة العلمية املنضبطة, لذا كان التعصب أل



 

أسلوب تعليمي والتحيّز له من غـري القيـام بـأي جتربـة تثبـت فعاليـة أمـراً بعيـداً عـن 
 .املوضوعية واألسلوب العلمي

 ومن املالحظ أن طرائق تعليم لغتنـا ال تعمـل عـىل تكـوين املهـارات اللغويـة لـد
ب املتعلمني بسبب غلبة الطرائق اإللقائية التلقينية يف الوقت الـذي نـر فيـه أن اكتسـا

املهارة اللغوية حيتاج إىل املامرسة والتكرار واملران املتعدد, عـىل أال يكـون التكـرار آليـاً 
, وإنام مبني عىل الفهم وإدراك العالقات والنتائج, إذ من دون الفهم تغدو املهـارة  ببغائياً
آلية ال تعني صاحبها عىل مواجهة املواقف اجلديدة وحسـن الترصـف فيهـا, كـام حيتـاج 

ب املهارة إىل توفر القـدوة احلسـنة مـن املعلمـني الـذين يامرسـون اللغـة بصـورة اكتسا
 .صحيحة وسليمة

 :ومن القصور يف طرائق تعليم لغتنا
عدم التدرج يف تقديم املهارات اللغوية, إذ إن املحادثة ينبغي هلـا أن تسـبق القـراءة  −١

وي الـذي تـمّ والكتابة, عىل أن جيـري تعلـيم القـراءة والكتابـة مـن الرصـيد اللغـ
 .التدريب عليه يف املحادثة

تقديم املصطلحات النحوية يف املراحل املبكرة من تعليم اللغة مما يـؤدي إىل النفـور  −٢
 .من اللغة, واإلحساس بصعوبتها

غياب الرتكيز عىل األنامط اللغوية والبنى اللغوية يف املراحل املبكرة بحيث يكتسبها  −٣
ول يف املصطلحات النحوية عىل أن تعرض هـذه املتعلم بصورة عفوية من غري الدخ

 .املصطلحات يف مراحل الحقة
البدء بتعليم القراءة من دون املرور بمرحلة االسـتعداد هلـا, ممـا يشـكل صـعوبة يف  −٤

تعلمها, ذلك ألن مراحل تدريس القراءة مخس تبدأ من مرحلة الرياض ومتتد حتى 
 :رياض هي تنمية لالستعدادهناية املرحلة الثانوية, عىل أن تكون مرحلة ال

االستعداد للقراءة يف البيت والرياض من مثل مهارة متييز املسموع ومهـارة التمييـز  − 
 .الخ... البرصي, ومهارة التمييز السمعي البرصي, واملهارات البرصية احلركية 



 

 .البدء يف تعليم القراءة وجيري يف الصف األول من مرحلة التعليم األسايس − 
 .قراءة ويمتد من الصف الثاين إىل الصف السادسالتوسع يف ال − 
 .مرحلة توسيع اخلربات وزيادة القدرات والكفايات ومتتد حتى هناية الصف التاسع − 
 .مرحلة هتذيب العادات واألذواق وامليول يف املرحلة الثانوية − 

بيد أنه ال توجد حواجز بني مرحلة وأخر, إذ يمكن للمعلم أن يبدأ بتعلـيم القـراءة 
فل وهو يف الروضة إذا كانت قدراته تسمح له بذلك, وكـان الـدافع متـوفراً لديـه, للط

 .ولكن اخلطورة تكمن إذا أكره الطفل عىل تعلم القراءة وهو غري مستعدّ هلا
وهذا يتنـاىف مـع املبـدأ الرتبـوي يف االنتقـال مـن : عدم االنطالق من لغة املتعلمني −٥

ة املتعلمــني وخــرباهتم بعــد إســباغ الســهل إىل الصــعب, إذ إن االنطــالق مــن لغــ
الفصيحة عىل لغة املتعلمني يساعد كثرياً عىل اكتساب اللغـة, وال حيـس املتعلمـون 

 .بالصعوبة يف االنتقال من العامية إىل الفصيحة
اإلخفاق يف غرس الشغف بالقراءة وحمبتها يف نفوس املتعلمني, ومردّ هذا اإلخفاق  −٦

ملادة املقروءة, ومنهـا مـا يتعلـق بطريقـة التـدريس, إىل عدة أسباب منها ما يتعلق با
 .ومنها ما يتعلق بعدم توفر القدوة احلسنة من املعلمني واألهل

اإلخفاق يف إكساب املتعلمني مهارات الـتعلم الـذايت يف االعـتامد عـىل أنفسـهم يف  −٧
 .مواصلة التعلم, واإلحساس باملتعة عند احلصول عىل املعلومة

دة اللغـة يف أثنـاء تعلـيم املهـارات اللغويـة, إذ إن القواعـد اإلخفاق يف تكوين وح −٨
النحوية ليست هدفاً يف حدّ ذاهتـا, وإنـام هـي وسـيلة لتقـويم القلـم واللسـان مـن 
االعوجاج والزلل, وقواعد اإلمالء هي وسيلة لتقويم القلم من اخلطـأ يف الكتابـة, 

يـة والقوالـب اللغويـة والقراءة والنصوص وسيلتان لتزويد املـتعلم بـالثروة اللفظ
واملعاين والصور واألخيلـة ليسـتخدمها يف تعبـريه الشـفهي والتحريـري, وعنـدما 

 .تتحول الوسيلة إىل هدف وغاية يغيب اهلدف املرجو من تعليم اللغة وتعلمها
 



 

إن يف داخـل الصـفوف بسـبب سـيطرة  قلة املناشط اللغوية التي يامرسها املتعلمـون −د
لقائية, أو يف داخل املدرسة من كتابة الالفتات واإلعالنات والكتابة الطرائق التلقينية اإل

يف الصحف املدرسية واملجـالت, واالنتسـاب إىل فـرق التمثيـل, وممارسـة النشـاط يف 
 .الخ, أو يف خارج املدرسة أيضاً ... اإلذاعة املدرسية واملنتديات األدبية واملناظرات 

لغويـة يتطلـب املـران والتـدريب واملامرسـة أن تكوين املهـارة الوغاب عن األذهان 
 .املستمرة, وأن قلة هذه املامرسة تعد حتدياً بارزاً يف تعليم اللغة العربية وتعلمها

لوسائل اإليضاح دور كبري يف تقريب املفـاهيم : الفقر يف استخدام التقنيات احلديثة −هـ
خيفـى الـدور البـارز الـذي إىل األذهان وخاصة يف املراحل األوىل من تعليم اللغة, وال 

حتتله التقنيات الرتبوية احلديثة يف جمال تعليم اللغات والنقالت اهلائلة التـي أحـدثتها يف 
هذا املجال من حيث التعلم الذايت والتفاعل اإلجيايب مع الـربامج اللغويـة عـرب املخـابر 

سـمة مـن بحيـث غـدا التعلـيم االلكـرتوين ) اإلنرتنت(اللغوية واحلواسيب والشابكة 
سامت العرص احلارض, وساعد املتعلمني عىل تنمية املهارات اللغوية واكتساب مهـارات 
التواصل مع املعلمني والزمالء, وإثارة الدافعية واالهتاممات, وحفزهم البتكار أنشـطة 
لغوية واكتساب القواعد اإلمالئية والنحوية, وتوفري تدريبات لغويـة كافيـة ومتنوعـة, 

 .الخ... إجيابية  وتكوين اجتاهات
وساعد التعليم االلكرتوين املعلمني عـىل متابعـة تقـدم املتعلمـني وتقـويم مسـتواهم 

والتواصل مع أوليـاء األمـور, واسـتخدام وتقديم التغذية الراجعة ومناقشة أفكارهم, 
 .التعزيز املناسب يف الوقت املناسب, وتنظيم حمتو املناهج بصورة مرتابطة ومتدرجة

ما يزال التقويم يف األعم األغلب يقترصـ عـىل احلفـظ : يف أساليب التقويم القصور −و
والتسميع وحماسبة املتعلم إن هو خرج عام هو موجود يف الكتاب, وال يقيس التقويم إال 

أمـا بقيـة . املستو األول من مستويات املعرفة أال وهو احلفـظ والتـذكر واالسـرتجاع
والتحليل والرتكيب والنقد والتفاعل والتوظيف فال  املستويات متمثلة يف الفهم والربط



 

كام أن التعبري الشفهي واملحادثة يتعرضان إىل اإلمهال يف . حتظى بالعناية واالهتامم الكايف
 .القياس غالباً 

 :بعض التحديات اخلارجية −٢
مل تقترص التحديات التي يواجهها تعليم اللغـة العربيـة يف التعلـيم العـام عـىل البيئـة 

 :خلية يف داخل املدارس, وإنام جاوزت ذلك إىل خارجها, ومن التحديات اخلارجيةالدا
 :البيئة امللوثة لغوياً   −  أ

ملا كانت اخلربة التي يكتسبها املتعلم هي نتيجة التفاعل بينه وبني البيئـة, كانـت البيئـة 
تعلم اللغوية التي حيتك هبا املتعلم ينبغي هلا أن تتسم بالصفاء والنقاء حتـى يكتسـب املـ

وهلذا كان أجدادنا القدماء يرسـلون صـغارهم إىل نجـد . اخلربة اللغوية النقية والسليمة
يف وسط اجلزيرة العربية حتى يستمعوا إىل اللغة النقية, ويمتصوا السالمة من هذه البيئة 

 .البعيدة عن التلوث اللغوي
تكـون عـن السـالمة أما لغة البيئة التي يتفاعل معها املتعلمون حاليـاً فهـي أبعـد مـا 

والنقاء, فها هـي ذي العاميـة واهلجـني اللغـوي واملفـردات األجنبيـة تسـود يف البيـت 
ـــات  ـــة, ويف العـــروض املرســـحية, ويف الالفت والشـــارع, ويف املسلســـالت التلفزي
واإلعالنات, ويف الساحات العامة, وعىل املحال التجارية واخلدمية السياحية, ونادراً ما 

ىل اللغة السليمة التي تعد تعزيزاً للغة التي يكتسبها يف أجـواء املدرسـة, يستمع املتعلم إ
, وهـو غـري ذلـك كـام  إذا افرتضنا أن ما يكتسبه املتعلم يف أجواء املدرسـة سـليم لغويـاً
سبقت اإلشارة; بيدَ أن التلـوث اللغـوي حيـيط بـاملتعلم يف خـارج ميـدان املـدارس يف 

خلـارجي دوراً هامـاً يف اكتسـاب اخلـربات اللغويـة الوقت الذي يؤكد فيه أن للتعزيـز ا
 .السليمة إذا ما كان هذا اجلو اخلارجي يتسم بالنقاء والصفاء يف لغته

 :اجلانب املظلم من العوملة  − ب
إن ثقافة األقوياء هي التي جتتاح العامل وتؤثر يف ثقافات الشعوب ولغاهتا, فتعمل عىل 

شعوب أمام الثقافات القوية الغازية باالنبهـار خلخلة االنتامء للغة األم, وتصاب هذه ال



 

وتقويض أركان التامسك االجتامعي وإضـعاف االنـتامء إىل تـراث األمـة, واللغـة هـي 
مستودع ذلك الرتاث, إضافة إىل توسيع قاعدة االغرتاب, واإلحساس بعقدة التصـاغر 

 .جتاه الثقافة األجنبية
ي تفتـت بنيـة املجتمـع, ووأد كـل القـيم وحتاول العوملة ابتعاث كل القيم السلبية الت
وملا كانت اللغـة األم العربيـة الفصـيحة . اإلجيابية التي حتفز عىل تقدم املجتمع وارتقائه

د بني أبناء األمة الواحدة, ويف وحدة العرب قوة هلم, كان البد مـن أن تعمـل عـىل  توحّ
جهـة, ووصـم العربيـة  تفتيت هذا الرابط, وذلك باعتامد العامية ألهنا عامل تفريق مـن

بالتخلف وعدم مواكبة روح العرص, عرص العلم والتقانة من جهة أخر, واعتامد اللغة 
اإلنجليزية لغة تعلم حتى يف مدارس التعليم األسايس, وخلخلة االنـتامء للغـة, وفتـور 
االعتزاز هبا يف املنتديات واملحافـل الدوليـة وحتـى عـىل أرض األمـة العربيـة, فباتـت 

 .ت املحال التجارية والالفتات واإلعالنات تكتب باألجنبية وبالعاميةواجها
وإذا أضفنا إىل ذلك كله القصور يف إنتاج برامج بالعربية خمصصة لألطفال, عىل أن تكون 
بديالً للربامج واألفالم األجنبية, وإذا أضفنا أيضاً سريورة قيم االستهالك التي تدعو إليها 

ب شائقة, وذلك عىل حساب قيم املجتمـع وثقافتـه, أدركنـا احلجـم الثقافة الغازية بأسالي
 .الكبري للتحديات التي تتعرض هلا ثقافتنا القومية ولغتها العربية يف عرص العوملة

 :)اإلنرتنت(املعلوماتية والشابكة  −ج
غني عـن البيـان أن العرصـ الـذي نحيـا حتـت ظاللـه إنـام هـو عرصـ العلـم والتقانـة 

ومفتاح احلضارة احلديثة التعدد والتنوع واملرونة والقدرة عـىل . املعلوماتيةو) التكنولوجيا(
الرتكيب, والعقل البرشي هو العنرص احلاكم يف ثورة املعلوماتيـة وااللكرتونيـة والشـابكة 

بعد أن كان التجار ورأس املال حاكمني للثورة الصناعية األوىل, وبعد أن كانت ) اإلنرتنت(
 .ديثة حاكمني للثورة الصناعية الثانيةالطاقة واإلدارة احل

ومن التحديات التي تواجهها اللغة العربية يف ميدان املعلوماتية واستخدامها عىل الشابكة 
تعدد مواصفات حمارفها, إذ إن اللغة العربية تأيت يف املرتبة اخلامسة يف العامل من حيث عـدد 



 

فهي جتيء قبل الفرنسية واألملانية واليابانية املتكلمني األصليني هبا أو األصليني والثانويني, 
, ومل  واإليطالية, ومع ذلك فقد اعتمدت مواصفات حمارف هذه اللغات, وفرضت رسـمياً
, وهذه احلال هي نفسها يف كـل املواصـفات األخـر السـتعامل اللغـة  يتحقق ذلك عربياً

 .العربية يف مجيع التطبيقات املكتوبة واملحكية
, ويف )اإلنرتنت( أن تعدد املواصفات يؤدي إىل إشكاالت يف الشابكة وجتدر اإلشارة إىل

البحث يف قواعد املعطيات ويف اإلعالم, ويسبب العديد من اإلشكاالت يف جماالت تعرف 
احلروف العربية, ولد املدقق اإلمالئي واملدقق الرصيف, واملدقق النحـوي, ويف التحليـل 

مجة بني اللغات, وتعـرف الكـالم وتركيبـه, والفهـم والرتكيب, وتوليد النص اآليل, والرت
 .اآليل للنص

 بعض سبل املواجهة − ثالثاً 
  

بعد أن تعرفنا بعضاً من التحديات اخلارجية والداخلية التـي يتعـرض هلـا تعلـيم اللغـة 
العربية يف التعليم العام كان البدّ من حتديد عدد من سبل املواجهة لالرتقاء هبذا الواقع اللغوي, 

 :من هذه السبلو
 :إعادة النظر يف برامج إعداد املعلمني اختياراً وتأهيالً وتدريباً  − ١

وهذه اإلعادة تفرضها متطلبات الواقع بغية جذب العنارص الكفية إىل التدريس بطريـق 
احلوافز املادية واملعنوية, ورضورة الرتكيز عىل اإلعـداد الـوظيفي عـىل املسـتو اجلـامعي 

من رياض األطفال وانتهاءً بالثانوي, بحيـث ال جتـور املـواد الرتبويـة  للمعلمني كافة بدءاً 
والثقافية عىل مواد التخصص من جهة, وعىل أن يكون الرتكيز عىل األمور الوظيفيـة التـي 
حيتاج إليها الطالب املعلم يف مهنته بعد التخرج, وأن تقام دورات تدريبية ملعلمي املواد كافة 

د لغتهم حتى يكونوا قدوة أمـام متعلمـيهم يف اسـتخدام اللغـة لتذكريهم بأساسيات قواع
 .السليمة, ويكونوا عوناً ملعلمي اللغة يف أداء مهمتهم التعليمية

 



 

 :إعادة النظر يف بناء مناهج اللغة عىل أسس علمية − ٢
إن املناهج ال تبنى عىل االنطباعات الذاتية واخلربات الشخصية, وإنام تبنـى عـىل أسـس 

األسـس تتمثـل يف أساسـيات اللغـة ومفاتيحهـا مـن وجهـة نظـر اخلـرباء علمية, وهـذه 
واملتخصصني, ويف متطلبات املتعلمني سداً حلاجاهتم وتلبية مليوهلم ورغباهتم واهتامماهتم, 
ويف متطلبات املجتمع يف خمتلف ميادين املعرفة ومناشطه اللغوية, عـىل أن يؤخـذ القاسـم 

, فريكـز عليهـا يف بنـاء املنـاهج, املشرتك هلذه األسس الثالثة مادة  ومتعلامً وجمتمعاً وعرصاً
دون االعتامد عىل جانب واحد منها أو عـىل أسـاس واحـد منهـا, وإنـام ينبغـي أن تؤخـذ 
متطلبات هذه األسس كافة يف عملية البناء; عىل أن يتم الرتكيز عىل املنحى الوظيفي ومبـدأ 

 .الشيوع والتواتر
 :لعربية وتعلمها عىل أن يتم الرتكيز عىلتطوير طرائق تعليم اللغة ا − ٣
 .متثل األهداف املرسومة لتعليم اللغة عامة, ويف كل مهارة من املهارات اللغوية خاصة − 
 .التدرج يف تقديم املهارات اللغوية − 
العمل عىل تكوين املهارات اللغوية لد املتعلمني بطريق املامرسـة والتكـرار, عـىل أن  − 

 .الفهمتكون املامرسة مبنية عىل 
 .اعتامد التعزيز اإلجيايب يف العملية التعليمية التعلمية − 
 .اإلكثار من املناشط اللغوية التي يامرسها املتعلمون يف داخل املدرسة ويف خارجها − 
 .إغناء البيئة التعليمية باملثريات والتقنيات الرتبوية والوسائل املعنية − 
 .ر مد احلياةاعتامد التعلم الذايت مبدأ لتأمني التعلم املستم − 
وجوب كون املعلمني قدوة أمام املتعلمـني يف حمبـة القـراءة, وغـرس الشـغف هبـا يف  − 

 .نفوسهم
استخدام اللغة السهلة وامليرسة يف رياض األطفال, وتدريب األطفـال عـىل اسـتخدام  − 

 .البنى اللغوية بصورة عفوية



 

لمية بغية ردم اهلـوة بـني االنطالق من لغة املتعلمني وخرباهتم يف العملية التعليمية التع − 
 .العامية والفصيحة

 .العمل عىل حتقيق التكامل بني املهارات اللغوية − 
تنوع الطرائق واألساليب يف ضوء األجواء واألوساط التي يتفاعل معها املعلمون عـىل  − 

 .أن حتظى الطرائق التفاعلية والتنقيبية باألمهية
 .التعرف تنويع أساليب التقويم عىل أال تقترص عىل أسئلة − 
 :واحلواسيب) اإلنرتنت(تفعيل الربامج الرتبوية اللغوية عىل الشابكة  − ٤

ثمة فقر يف استخدام التقانة والتعليم االلكرتوين يف تعليم اللغة العربية وتعلمها, وفقر يف 
, واملجال واسع جداً لالسـتثامر يف اللغـة )اإلنرتنت(الربامج الرتبوية اللغوية عىل الشابكة 

ن حيث وضع برامج لتعليم اللغـة العربيـة وتعلمهـا ألطفالنـا, وبـرامج للـتعلم العربية م
الذايت, وبرامج لتأهيل املعلمني وتدريبهم, وبرامج تركز عىل أساسيات قواعد اللغة نحـواً 

, وبرامج ملعاجلة األخطاء الشائعة والتقنيات الرتبوية توضح املفاهيم وتبعث . الخ...وإمالءً
 .العملية التعليمية التعلمية, وتعدد وسائلها يرتقي هبذه العملية احليوية والنشاط يف

إن كان ذلك يف املدارس بطريق التـزام : السعي اجلاد إىل تنقية البيئة من التلوث اللغوي − ٥
 املعلمني يف خمتلف ختصصاهتم, ولد الفصيحة وانتشارها عىل األلسنة واألقالم لد

ذلك يف خـارج جـدران املـدارس يف وسـائل  املتعلمني يف خمتلف مناشطهم, وإن كان
 .الخ... اإلعالم إذاعة وتلفزة وصحافة وجمالت وإعالنات والفتات 

ومن األمهية بمكان وضع قوانني حلامية اللغة العربية, ومراقبـة الالفتـات والكتابـات 
عىل واجهات املحال التجارية, واحلرص والدقة والسالمة يف كل ما تقع عليـه العـني أو 

لة ما  تستمع إليه األذن, وال شك يف أن وضـع قـانون حلاميـة اللغـة العربيـة بغيـة مسـاءَ
املتفلتني ممن فرت االنتامء لدهيم, وضعف االلتزام لدهيم, إنـام يسـاعد أيـام مسـاعدة عـىل 
النهوض بواقع تعليم اللغة وتعلمها وتيسري اكتساهبا ما دامت البيئة التي يتفاعـل معهـا 

 .نقاء اللغوياملتعلمون تتسم بال



 

إن غرس االنتامء إىل األمة ولغتهـا الرشـيفة ذات العمـق احلضـاري يف  :تعزيز االنتامء − ٦
نفوس اجليل ختليصاً له من عقدة التصاغر جتاه اللغات األجنبية وخاصة اإلنجليزية يف 
ظل العوملة البد من أخذه باحلسبان يف مناحي احلياة كافة حفاظـاً عـىل ذاتيتنـا الثقافيـة 

ان شخصيتنا وهويتنا, إال أن ذلك ال ينفي االنفتاح عىل الثقافات األخر يف جو وعنو
من العقلنة, ألن احلفاظ عىل اهلوية ال يعني اجلمود, كام ال يعني التنازل, بل هو عمليـة 
تتيح للمجتمع أن يتطور دون أن يفقد هويته األصلية, وأن يقبل التغيري دون أن يغرتب 

ني األصالة واملعارصة, ذلك ألن طبيعة العرص تستدعي إتقان أكثـر فيه يف تفاعل بنّاء ب
من لغة أجنبية إىل جانب إتقان اللغة األم العربية الفصيحة, ويف ذلك إغناء للغة العربية 

 .ومواكبة هلا لروح العرص وطبيعته
طاملـا أنجـزت بحـوث  :توظيف نتائج البحوث العلمية يف االرتقـاء بـالواقع اللغـوي − ٧

يف جمال معاجلة مشكالت تعليم اللغة العربية, وطاملا توصلت هذه البحوث إىل ميدانية 
جمموعة من التوصيات الرامية إىل االرتقاء بـالواقع اللغـوي, إال أن هـذه التوصـيات 
بقيت يف منأ عن التنفيذ من اجلهات املعنية, ويعد هذا املنحى ثغرة يف تربيتنا, إذ البـد 

زارات الرتبيــة يف الــوطن العــريب وكليــات الرتبيــة يف مــن التنســيق والتكامــل بــني و
 .اجلامعات العربية ختطيطاً وتنفيذاً ومعاجلة مشرتكة



 

 الفصل الثالث
 واقع تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية

 
 :حمتو الفصل

 .واقع اللغة املستخدمة يف التدريس اجلامعي يف الوطن العريب −أوالً 
 .مستو اخلرجيني الشكو من ضعف −ثانياً 
 .طريقة التدريس أحد مكونات املنهج −ثالثاً 

 :طرائق تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية −رابعاً 
 تدريس اللغة العربية يف كليات اآلداب والرتبية −١

 حمتو املناهج  −  أ
 طرائق التدريس  −  ب
 أساليب التقويم −ج

 معيتدريس اللغة العربية لغري املتخصصني عىل أهنا متطلب جا −٢
 صو عىل درب النهوض بطرائق تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية −خامساً 

 وظيفية املناهج −١
 توصيف املقررات الدراسية −٢
 إحداث تغيريات جوهرية يف طرائق التدريس −٣
 توظيف تقانة املعلومات واالتصاالت احلديثة −٤
 التكامل يف إعداد مدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية −٥
 اع اهليئات التدريسية يف اجلامعات إىل دورات تدريبية تربويةإخض −٦
 التطوير املهني ألعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات −٧
 تنويع أساليب التقويم −٨



 

إدخال مقـرري اسـتخدام املكتبـة وتعـدد مصـادر الـتعلم وأسـاليب  −٩
 .البحث إىل املقررات اجلامعية

 .ألجنبيةتشجيع حركة الرتمجة للمراجع وأمهات الكتب ا − ١٠
التنسيق بني منظومـة التعلـيم اجلـامعي ومنظومـة التعلـيم مـا قبـل  − ١١

 .اجلامعي



 

 الفصل الثالث
 تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية واقع

 
نتعرف واقع اللغة املستخدمة يف التـدريس اجلـامعي املوجز أن  نحاول يف هذا الفصل

ضعف خمرجات اجلامعات العربية يف لغتهم يف الوطن العريب أوالً, ثم نشري إىل الشكو من 
هذا الضعف إىل طرائق التدريس حيث حيملّوهنـا مسـؤولية هـذا  رجع بعضهم مردّ , ويُ األم

إن يف كليات اآلداب والرتبية  ثانياً  الرتدي, لذا كان البدّ من الوقوف عىل مسار هذه الطرائق
من جهة  العربية متطلباً جامعياً  ةاللغ من جهة, أو يف الكليات اجلامعية األخر يف حال كون

نخلص إىل عدد من التوصيات الرامية إىل النهوض هبذا الواقع ذلك كلهويف ضوء . أخر. 
 واقع اللغة املستخدمة يف التدريس اجلامعي يف الوطن العريب –أوالً 

لو وقفنا عىل واقع اللغة املستخدمة يف التدريس اجلامعي يف الوطن العريب لوجـدنا أن 
س باللغة الفرنسية فهي اللغـة املهيمنـة يف هـذه الـدول وإن كانـت د ول املغرب العريب تدرّ

اإلنجليزية بدأت تزاحم الفرنسـية يف السـنوات األخـرية, أمـا اإلنجليزيـة يف دول اخللـيج 
س جامعة امللك فهـد للبـرتول  , ففي اململكة العربية السعودية تدرّ العريب فهي املهيمنة أيضاً

س هبا أيضـاً يف كليـة الريـاض واملعادن ب اإلنجليزية وكذلك مؤسسات التعليم اخلاص تدرّ
س بـاللغتني العربيـة واإلنجليزيـة, . للصيدلة وطب األسنان أما جامعة امللك سـعود فتـدرّ

س جامعتا امللك خالد وامللك فيصل باللغة العربية ولكن يسمح بتدريس بعض املواد  وتدرّ
 .باإلنجليزية

سان بالعربيةأما جامعتا أم ا  .لقر واجلامعة اإلسالمية فتدرّ
س جامعـة اإلمـارات باإلنجليزيـة يف مجيـع  ويف دولة اإلمارات العربية املتحـدة تـدرّ

س . الكليات ما عدا كلية الرشيعة والقانون والدراسـات اإلسـالمية واللغـة العربيـة وتـدرّ
ة كليـات اآلداب والعلـوم جامعة عجامن اخلاصة باإلنجليزية يف الكليات العلمية وبالعربيـ

وجامعـة العـني, وجامعـة ) اجلامعة األمريكية يف الشارقة(أما اجلامعات اخلاصة . اإلنسانية



 

س جامعة باريس باللغة الفرنسية) احلصن س باإلنجليزية وتدرّ  .فتدرّ
س  س املواد باإلنجليزية بشكل كامل يف املدينة اجلامعية, كام تـدرّ ويف جامعة قطر تدرّ

 .العلمية باللغة اإلنجليزيةالكليات 
س جامعة اخلليج العريب بالعربية مـا عـدا كليـة الطـب وكليـة  ويف دولة البحرين تدرّ

سـان باإلنجليزيـة جامعـة نيويـورك (أمـا اجلامعـات اخلاصـة . تكنولوجيا املعلومات فتدرّ
ا وجامعة البحرين الطبية واجلامعـة امللكيـة للبنـات وجامعـة دملـون للعلـوم والتكنولوجيـ

س كلها باإلنجليزية) وجامعة بنتيل  .فتدرّ
ــة يف  ــة لغــة تــدريس يف الكليــات اإلنســانية واالجتامعي ويف األردن تســتعمل العربي
اجلامعات الرسمية واخلاصة, وتستعمل اللغة اإلنجليزية املمزوجة بالعامية يف التخصصات 

ــة واهلندســية وإدارة األعــامل واملحاســبة واالقتصــاد و ــة والطبي ــةالعلمي ــوم اإلداري . العل
ويف . وتستخدم اللغة اإلنجليزية يف مجيـع التخصصـات يف جامعـة األمـرية سـمية اخلاصـة

س اإلنجليزية يف السنوات الثالث األوىل واألملانية يف السـنتني  اجلامعة األملانية األردنية تدرّ
حان كفاءة يف اللغة الرابعة واخلامسة إضافة إىل تدريس اإلنجليزية متطلباً جامعياً عىل أهنا امت
وجيـري التـدريس . اإلنجليزية وامتحان كفاءة يف اللغة األملانية قبل االلتحاق بالسنة الرابعة

 .باللغة اإلنجليزية يف جامعة نيويورك للتكنولوجيا
ويف مرص جيـري التـدريس باللغـة العربيـة يف كليـات اآلداب والعلـوم اإلنسـانية يف 

التــدريس يف الكليــات العلميــة والطبيــة واهلندســية  اجلامعــات احلكوميــة يف حــني يكــون
أمـا اجلامعـات . واالقتصاد والعلوم اإلدارية وإدارة األعامل باإلنجليزية املمزوجة بالعاميـة

س باللغة اإلنجليزية  .اخلاصة فتدرّ
ويف لبنان جيري التدريس يف اجلامعة اللبنانية باللغـات الـثالث العربيـة واإلنجليزيـة 

سب الكلية واختيار الطالب, يف حني جيري التـدريس يف اجلامعـة األمريكيـة والفرنسية بح
أما جامعـة البلمنـد واجلامعـة الفرنسـية وجامعـة . واجلامعة األمريكية اللبنانية باإلنجليزية

س كل منها بالفرنسية  .نوتردام وجامعة سانت جوزيف فتدرّ



 

ــات اجل ــع الكلي ــة يف مجي ــو بالعربي ــدريس يف ســورية فه ــا الت ــف أم ــة ويف خمتل امعي
التخصصات, إن يف اجلامعات احلكومية, أو يف اجلامعات اخلاصة, مـا عـدا مقـررين اثنـني 

 .يدرسان باإلنجليزية يف اجلامعات اخلاصة
ويف السودان شقّ التعريب طريقه إىل الكليات اجلامعية ويف خمتلف التخصصات منـذ 

 .السودان , إال أن اإلنجليزية هي املستعملة يف جنوب١٩٩٠عام 
ويتضح من خالل هذا الواقع أن اللغة العربية ليست بأحسن أحواهلا, فهي مسـتبعدة 
يف األعم األغلب يف اجلامعات اخلاصة, إذ حتل حملهـا اإلنجليزيـة يف دول اخللـيج العـريب, 
والفرنسية يف دول املغرب العريب, كام حتل حملها يف الكليات العلمية يف اجلامعات احلكوميـة 

ول اخلليج العريب, وانحرص استعامل العربيـة يف كليـات اآلداب والعلـوم اإلنسـانية يف يف د
 .األعم األغلب

 الشكو من ضعف مستو اخلرجيني − ثانياً 
 األهداف املعارصة للجامعة التدريس والبحث العلمـي وخدمـة املجتمـع إىل تتعدّ 

قافة األقوياء عىل الضعفاء عـىل الـرغم تعزيز االنتامء, وتأكيد اهلوية يف عامل يرمي إىل هيمنة ث
 .من أنه يرفع شعار التنوع الثقايف والتعدد اللغوي

ويف التدريس مل يعد ليقترص عىل أن تكون رسالة اجلامعة تزويد الدارسـني باجلوانـب 
, وتزويدهم بمهارات التعلم الـذايت, واالعـتامد  املعرفية البحتة, وإنام إعدادهم معرفياً وفنياً

ات, والتعلم املسـتمر, واإلسـهام يف حـل مشـكالت جمـتمعهم, والتنبـؤ بـالظواهر عىل الذ
 االجتامعية, وإجراء البحوث املتصلة بالبيئـة بمفهومهـا الشـمويل بغيـة االرتقـاء باملسـتو
الثقايف واملعييش للمجتمع بعـد إجيـاد احللـول املناسـبة للمشـكالت الثقافيـة واالجتامعيـة 

 .واالقتصادية
املعنيون يف أوساطنا الثقافية من ضعف مستو أداء خرجيي اجلامعـات يف وطاملا شكا 

لغتهم, إذ إهنم ال يتقنون أساسياهتا, ويرتكبون األخطـاء النحويـة, وتعـوزهم القـدرة عـىل 
التعبري الوظيفي يف مواقف احلياة, فيعانون االرتباك يف مواقفها من إلقاء كلمة يف مناسـبة أو 



 

الخ, كام يعـوزهم االستشـهاد ببيـت ...تامع, أو كتابة حمرض جلسةتقديم طلب, أو إدارة اج
ف يف املواقـف ل أو حكمة لعدم تزويدهم بمهارة حفظ الشواهد عـىل أن توظّـثَ شعري أو مَ 
 .املالئمة هلا

ومل تكن هذه الشكو وليدة يومنا, وإنام أشار إىل ذلـك يف مخسـينيات القـرن املـايض 
بنـت الشـاطئ, ومل تكـن الشـكو منصـبة عـىل سـوء الدكتور طه حسني وأمني اخلـويل و

: التدريس يف التعليم العام, وإنام جتاوزته إىل التعليم اجلامعي, فها هو ذا أمني اخلـويل يقـول
امض قدماً يف مراحل التعليم العام ملن هتيأ هلم السري فيها, فإذا تعلـيم اللغـة القوميـة غـري «

ء يذهب هواه بدداً يف آداب لغة أخـر إن قـرأ, وإذا ب, وإذا النشموفق, وإذا أدهبا غري حمبَّ 
هو ال يرقى له وجدان إذا ما أعوزته امللهامت الفنية, ومن هذا يكون الركود األديب, وتكـون 
أزمة الفن القويل يف نواحيه الفنية والعلمية, فللمرسح أزمـة, وللصـحافة أزمـة, ولإلذاعـة 

األثر يف عجز األمة عـن أن  وهلذا وما إليه أشدُّ أزمة, ولذا وكيت أزمات لغوية كلها ال غري, 
تركز عواطف أفرادها, وجتمع قلوب أبنائهـا, وتوجـه هـواهم إىل األمـل املوحـد والفعـل 

 ? )١(.»املشرتك
إن املتعلم قد يميض يف الطريق التعليمي إىل «: د بنت الشاطئ الشكو ذاهتا قائلةوتردّ 

تطيع أن يكتب خطاباً بسيطاً بلغة قومه, بـل قـد آخر الشوط, فيتخرج يف اجلامعة وهو ال يس
عييه مع ذلـك أن يملـك هـذه يتخصص يف دراسة اللغة العربية حتى ينال أعىل درجاهتا, ويُ 

اه أبناؤنا يف لغتهم العربية ينـأ اللغة التي هي لسان قوميته ومادة ختصصه, وكل درس يتلقَّ 
مدارسـهم العامـة فيكسـبون مـن كـل  هبم عنها, ونر اللغات األخر يتعلمها أبناؤها يف

درس معرفة جديدة بأرسار لغـتهم, ونسـمع أسـاتذة كبـاراً حيـارضون العربيـة, أو يلقـون 
أحاديث يف أندية ثقافية, وتقرأ هلم ما يكتبون من بحوث ومقاالت فتـدرك مـا يعـانون مـن 

ري السـليم إحساس باهظ بمقدرة اللغة التي ترهقهم بالشعور بـأهنم ال يمتلكـون أداة التعبـ

                                                 
  .٥ص ١٩٥٨القاهرة  − معهد الدراسات العربية − حمارضات عن مشكالت حياتنا اللغوية − أمني اخلويل )١(



 

  )١(. »الطلق عن أفكارهم وآرائهم

وقام الدكتور سعيد التل بدراسة شاملة عن مسـتو طـالب اجلامعـات األردنيـة يف 
اللغة العربية فوجد أن ثمة تدنياً يف مستو أداء هؤالء الطـالب يف اللغـة العربيـة, ومتثلـت 

اً عـن التعبـري اإلبـداعي مظاهر هذا التدين يف الضعف يف القدرة التعبرييـة, والعجـز أحيانـ
والصياغة اجليدة للعبارات, وشيوع األخطـاء اللغويـة وعـدم الدقـة يف اسـتخدام املفـاهيم 
واخللط بينها, واالفتقار إىل مهارات القراءة اجلهرية اجليدة, والقصور يف مهارة االستامع ويف 

 )٢( .آداب االستامع والعجز عن القراءة الناقدة
وض باللغة العربية يف رابطة اجلامعات اإلسالمية يف اجتامعهـا ولقد أشارت جلنة النه

إىل تفيش األخطاء اللغوية يف كتابات الكثريين من أعضاء  ٢٠٠٢بمدينة اإلسامعيلية يف يناير 
 اهليئة التدريسية باجلامعة وأحاديثهم سواء من املتخصصني يف اللغة العربية, أو غريهم, وتردٍّ 

واملحادثــة بلغــة عربيــة ســليمة خاليــة مــن األخطــاء النحويــة يف مســتو الكتابــة واخلــط 
 )٣(. واألسلوبية

ومل تكن هذه الصيحات تنطلق من قطر عريب دون آخر, وإنام كانت عامة عىل الصعيد 
وتساءَل الباحثون عن األسباب الكامنـة وراء هـذا . العريب يف مرشق الوطن العريب ومغربه
إذ إن «ما يف الصورة هو املناهج وطرائـق التـدريس, الضعف, فإذا نفر منهم ير أن أخطر 

النظام السائد يف بعض الدروس هـو اإلمـالء, والتفكـري العلمـي حبـيس املختـربات, وال 
ينصب إال عىل اجلامد واحليوان والنبات منها, وكثري من املوضوعات تبـدو غـري ذات أمهيـة 

                                                 
 ١٩٧١القـاهرة  − دار املعـارف بمرصـ − لغتنـا واحليـاة − )بنـت الشـاطئ(الدكتورة عائشة عبد الرمحن  )١(

  .١٩١ص
  .١٩٩٧الطبعة األوىل :  ردار الفك − عامن − قواعد الدراسة يف اجلامعة − سعيد التل )٢(
مدينـة االسـامعيلية  − الواقع والتطوير: اجلامعات اإلسالمية وتعليم العربية − رابطة اجلامعات اإلسالمية )٣(

  .م٢٠٠٢يناير  − بمرص



 

بـني أيـدي الطلبـة شـحيحة أو للطلبة يف حياهتم, وكثري من الكتب الدراسـية التـي توجـد 
ن يهم, ولـيس مـن املبالغـة إذا قلنـا إسطحية أو غري مناسبة, وروح البحث غري مشـجعة فـ

التدريس يف بعض الدروس واألقسام والكليات يكاد يكون امتداداً للدراسـة الثانويـة دون 
 .)١( »تغيري يذكر, وتأصيالً ملا غرسته يف الطلبة من اعتامد عىل الغري وحفظ املتون

وملا كانت اللغة العربية تستند يف وجودها وأدائها إىل جـانبني أساسـيني مهـا اجلانـب 
اللغوي العلمي واجلانب األديب اجلاميل, وكان إغناء هذين اجلانبني باملادة العلميـة واألدبيـة 

عداً التي تربط الرتاث باحلداثة واألصالة باملعارصة ثم تكاملهام معاً من شأنه أن يمنح اللغة ب
أدركنا مد خطورة ضعف تزويد خرجيينـا . )٢( قومياً فيه أصالة, وبعداً إنسانياً فيه حضارة

 .اجلامعيني بمهارات لغتهم وتدين مستو أدائهم فيها
وابتعاداً عن التعميم يف إصدار األحكام عـىل الواقـع, وتبيانـاً ملـا ذهـب إليـه بعـض 

ن تدين مستو أداء املتخرجني يف اجلامعات الباحثني من أن طريقة التدريس هي املسؤولة ع
العربية كان البد من وقفة مستأنية عىل واقع طرائق التدريس يف هذه اجلامعات عـىل النحـو 

 :املبنيّ فيام ييل
 طريقة التدريس أحد مكونات املنهج − ثالثاً 

ل, طريقة التدريس مكوناً من مكونات املنهج بمفهومه املنظومي الشمويل املتكامـ تعدّ 
يشــتمل عــىل األهــداف واملقــررات  Systemإذ إن املــنهج بمفهومــه احلــديث هــو نظــام 

الدراسية والكتب واملراجـع وطرائـق التـدريس والوسـائل التعليميـة التعلميـة واملناشـط 
وهذه املكونات ملنظومـة املـنهج . واالمتحانات وأساليب التقويم واملباين واملرافق واملعدات

                                                 
اجتاهـات نمـوه (التعلـيم العـايل يف العـراق  − الدكتور عبد اجلليل الزوبعي والدكتور حممد أمحـد الغنـام )١(

  .٤٥ص ١٩٦٨ة بغداد جامع –) ومشكالته
اللغـة العربيـة يف القـرن احلـادي والعرشـين يف املؤسسـات التعليميـة يف  − الدكتور حممد جواد النوري )٢(

املوسم الثقايف الثالث والعرشـون ملجمـع اللغـة  − الواقع والتحديات واسترشاف املستقبل − فلسطني
  .١٩٥ص ٢٠٠٥عامن  − العربية يف األردن



 

ثر فيام بينها, فهي ترتبط ارتباطاً عضوياً فيام بينها بحيث يؤثر كـل منهـا يف تتبادل التأثري والتأ
 .غريه ويتأثر به

طريقة التـدريس عنرصـاً أساسـياً يف هـذه املنظومـة, وهلـا أثـر كبـري يف حتقيـق  وتعدّ 
س بامدته فقـط, وإنـام يعلّـم بطريقتـه  األهداف املرسومة للمنهج, ذلك ألن املدرس ال يدرّ

صيته وعالقاته مع طالبه, وما يرضبه هلم من مثل أعىل وقدوة حسنة, وعـىل وأسلوبه وشخ
املدرسني مسؤولية كبرية يف جذب طالهبم إىل املادة التي يدرسوهنا عـىل أن يكونـوا متقنـني 
مادهتم, عارفني أرسارها, ومدركني سامهتا وخصائصها, ذلك ألهنـم القـدوة واملثـال أمـام 

يقلدون, فإذا كانت لغـة املـدرس سـليمة وأسـلوبه مسـتقيامً طالهبم, هبم يقتدون, ولغتهم 
مه طالبه امتص طالبه السالمة واالستقامة يف األسلوب والرتاكيب, وإذا ارتكب اخلطأ وعلَّ 

 .رسخ اخلطأ يف األذهان, ورس عىل األلسنة واألقالم, وانتقل من جيل إىل آخر
لعملية التعليميـة التعلميـة فـإن وإذا كان لتمكن املدرس من مادته أثر كبري يف نجاح ا

ومن هنا كان البـد لنجـاح . لطريقة التدريس أثراً كبرياً يف حتقيق األهداف املرسومة للمنهج
املدرس يف عمله أن يكون متقناً ملادته أوالً, حمرضاً هلا, وواثقاً من نفسه, ومستخدماً الطريقة 

ناً يف استخدام الطريقـة, ومكيفـاً هلـا الرتبوية املالئمة واملشوقة لعرض مادته, وأن يكون مر
 .وفق األجواء التي يتفاعل معها

وغني عن البيان أن املدرس الذي يقولب نفسه يف إطار طريقـة واحـدة يلتـزم هبـا يف 
دروسه كافة, وأسلوب معني ينتهجه يف املواقف كافة, حمكـوم عليـه باإلخفـاق, ذلـك ألن 

فها وفق املـادة والوسـيلة واألجـواء بتكرها ويكيّ الطريقة ال تصنع املدرس, وإنام هو الذي ي
 .واملستويات

ومن هنا كانت الرتبية احلديثة متنح املدرس حرية احلركة وتنطلق بـه نحـو اإلتقـان يف 
طريقـة  هنجاح أدائه, إذ ال يشء يعمل عىل حتنيط املدرس وجتميده وشـل قـواه مثـل اعـتامد

كن احلكـم عـىل فعاليـة أي طريقـة إال بالتجربـة معينة عىل أهنا هي املثىل والفضىل, إذ ال يم
العلمية املنضبطة, إذ إن التعصب ألي أسلوب تعليمي والتحيز له من غري القيام بأي جتربـة 



 

تثبت فعاليته أمر بعيد عن األسلوب العلمي واملوضوعية, ذلك ألن عرصـنا مل يعـد حيتمـل 
مـا طرائـق التـدريس : والسؤال .االعتامد عىل االجتهادات الذاتية واالنطباعات الشخصية

 املتبعة يف جامعاتنا العربية?
وهنا البد لنا مـن التفريـق بـني تـدريس اللغـة العربيـة يف كليـات اآلداب والرتبيـة, 

 .وتدريسها يف الكليات األخر عىل أهنا متطلب جامعي
 

 طرائق تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية − رابعاً 
 

 يف كليات اآلداب والرتبية تدريس اللغة العربية −١
لو حاولنا رصد تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية يف كليات : حمتو املناهج  −  أ

 :اآلداب والرتبية فإننا نالحظ ما ييل
جيري إعداد املعلم يف كليـات اآلداب والرتبيـة عـىل أسـاس توجيـه العنايـة األوىل  −١

ذه الكليات إن يف أقسام اللغة العربية فاملنهاج يف ه. آلداب اللغة, وليس للغة نفسها
ز عـىل الشـعر والنثـر واآلداب, ويغفـل املحادثـة أو يف أقسام اللغات األجنبية يركّ 

, مع أنه ال يمكن إنكار أمهية هذه اجلوانب, ولكن يف الوقت  والتعبري الشفاهي غالباً
ينجم عن ذلك أن  نفسه جيب أن نقر بأمهية املحادثة يف العملية التعليمية التعلمية, إذ

يتخرج مدرسون حيفظون قصاصات من تاريخ اللغة واألدب, ولكنهم ال حيسـنون 
 .استخدام املهارات اللغوية يف احلياة

من املالحظ يف تدريس اللغة وآداهبا أن ثمـة عزلـة بـني املـواد اللغويـة واألدبيـة يف  −٢
اللغـة نفسـها, إذ إن  ن العزلة تتمثل أحياناً بني علومإمناهج إعداد املدرسني, ال بل 

اللغويني فصلوا النحو عن املعاين, ووضعوا بينهام احلـدود واألسـوار, وكـان ثمـة 
دعوة ألن يدرس علم املعاين ضمن النحـو بمفهومـه املنظـومي الشـمويل املتكامـل 

 .الخ...أصواتاً وبنية رصفية وضبطاً لألواخر وتركيباً وأداءً ومعاين
ومصـادر البحـث األديب, فمصـادر البحـث  الفصل بني مصـادر البحـث اللغـوي −٣



 

هبا, والتي تصور واقعاً لغوياً معيناً  اللغوي تتمثل يف الكتابات العربية النظرية املعتدّ 
هو واقع اللغة يف عهودها الزاهرة املحدودة وما يطلقـون عليهـا عهـود االحتجـاج 

ديب فهـو أمـا مصـادر البحـث األ. زها النصوص األدبية القديمة وحدهاوالتي تعزّ 
نصوص األدب اإلنشائي منذ اجلاهلية إىل العرص احلديث دون استثناء, يف حـني أن 

 .ون النصوص بعد عرص االحتجاج مصادر للبحث اللغوياللغويني ال يعدّ 
االهتامم بالقضايا التارخيية من غري الرتكيز عىل املبادئ العامة واالجتاهات األساسية  −٤

ب املقارن يطول احلديث عن تاريخ األدب املقـارن يف املقررات املدروسة, ففي األد
ومؤمتراته يف الوقت الذي خيترص فيه بيت القصـيد مـن حيـث اإلتيـان بالنصـوص 
األدبية من األدب العريب واآلداب العاملية وإجراء الدراسات املقارنـة حوهلـا لبيـان 

ويف مقـرر . أوجه االتفاق واالختالف ووشائج التـأثري والتـأثر والتبعيـة واإلبـداع
النقد القديم جيري احلديث عن الشخصيات النقدية من دون االهتامم الكايف بتطور 

 .الفكر النقدي تبعاً لتطور الذوق واحلياة
العزلة بني مناهج األدب والعلوم اإلنسانية املختلفة يف األعـم األغلـب كالتحليـل  −٥

األدب ال يمكن  وثمة ظواهر يف. النفيس وعلم اجتامع األدب, وعلم اللغة احلديث
   تفسريها إال يف ضوء علم النفس كظاهرة التمركز حول الـذات أو التضـخم باألنـا 

égocentrisme املتنبي لد. 
االهتامم بفقه اللغة وهو منحى تارخيي فلسفي وإمهال لعلم اللغة بفروعـه املختلفـة  −٦

 من مثل علم نفس اللغة, علم اللغـة االجتامعـي, علـم األصـوات, علـم تركيـب
 .الخ...الكالم

غياب املعايري العلمية املوضوعية يف تدريس األدب وإخضاع ذلك إىل مزاج املدرس  −٧
واختصاصه, وهذا يؤدي إىل هشاشة اإلعداد واضطرابه, فتدريس األدب اجلـاهيل 
يقترص عىل املعلقات عند بعضهم, وعىل شعر الصعاليك لـد بعضـهم اآلخـر, أو 

ث, وينطبق هذا املسـلك عـىل تـدريس األدب لد شاعرين فقط عند بعضهم الثال



 

العبــايس وتــدريس األدب احلــديث, فــإذا تــدريس األدب العبــايس يقترصــ عــىل 
البحرتي وأيب متـام, وإذا تـدريس األدب احلـديث يقترصـ عـىل املرسـح, فيتخـرج 

ف الصــورة املتكاملــة لعصــور األدب بمختلــف الطالــب يف الكليــة دون أن يتعــرّ 
 .ياراهتافروعها واجتاهاهتا وت

وقد : تدريس النحو عىل أنه غاية يف حد ذاته ال عىل أنه وسيلة لتقويم القلم واللسان −٨
انعكس ذلك سلباً عىل الدارسني برماً به, واستثقاالً له, وعزوفاً عـن اإلقبـال عليـه 
بكل نفس راضية, أضف إىل ذلك أن املامحكات يف املسـائل النحويـة والتـأويالت 

ات وتعدد اآلراء النحوية يف املسألة الواحدة بني البرصـيني والشذوذات واالستثناء
 .والكوفيني قد زاد يف مشكلة تدريس النحو تعقيداً وصعوبة

ومن يلق نظرة عىل توزيع املباحث النحوية يف بعض كليـات اآلداب اجلامعيـة يـرَ أن 
ل التي هلا حمل مـن س فيها اجلمرت يف السنة األوىل, وأن السنة الثانية تدرّ رِّ أغلب املباحث قُ 

اإلعراب والتي ال حمل هلا, عىل حني أن األدوات وتاريخ النحو يدرس يف السنة الثالثة, وقد 
 .خلت السنة الرابعة من مباحث النحو

فإذا رأينا أن املهارات النحوية ال تكتسب إال بكثـرة املـران واملامرسـة أدركنـا أن ثمـة 
د الصعوبة التي حيس هبا بعض املتخـرجني يف نقصاً حيوط تدريس النحو يف جامعاتنا, وم

منهـا بسـبب عـدم  متكنواالواقع العميل عندما تصادفهم مسائل نحوية أساسية مل يكونوا قد 
 .التدريب الوايف, واالنرصاف إىل أمور جانبية عىل حساب أمور أساسية

 إذا كانت أنظار بعـض البـاحثني قـد اجتهـت إىل حمتويـات املـنهج: طرائق التدريس  − ب
ومضامينها ومقرراهتا عـىل أهنـا هـي السـبب يف ضـعف مسـتويات املتخـرجني يف 
اجلامعات العربية فإن ثمة باحثني آخرين رأوا أن األزمة ليست يف اللغة ذاهتا, وإنـام 

صـنعة  أننـا نـتعلم العربيـة قواعـدَ «يف طرائق تدريس اللغة, إذ تر بنت الشـاطئ 
عاً عقيامً بدالً مـن أن نتعلمهـا لسـان عها جترُّ صامء, نتجرَّ  تلقينية وقوالبَ  وإجراءاتٍ 

أمة ولغة حياة, وقد حتكمت قواعد الصنعة وقوالبها اجلامدة فأجهدت املعلم تلقينـاً 



 

واملتعلم حفظاً دون أن جتدي عليه شيئاً ذا بال يف ذوق اللغـة وملـح أرسارهـا يف فـن 
 .)١(» القول

طريقـة التـدريس مسـؤولية تـدين ومحّل املجمعي الراحل الدكتور حممد كامل حسني 
وكنت أحسب أن ذلك الضعف مرجعه إىل ما يف قواعد «: املستو اللغوي, فها هو ذا يقول

اللغة من تعقيد, وبعد عن أسلوب التفكري احلديث وكثرة ما فيها من تأويل وحذف وتقدير 
علـم باللغـة عىل أن ما نشـهده اليـوم مـن ضـعف بـالغ يف ال.. وتعليل ملا ال حيتاج إىل تعليل

أما اجلهل باللغة إىل احلد الـذي . العربية ال يمكن أن نرجعه إىل تلك الصعوبات فهي قديمة
اجلديـدة يف تعلـيم قواعـد  ها من غري شك الطرائـقُ نشكو منه اليوم فهو ظاهرة حديثة وسببُ 

 .)٢(» اللغة العربية
وتعقيـدها ممكنـة  وير بعض الباحثني أن أي لغة يف العامل مهام تبلغ درجة صـعوبتها
 .)٣(» التعلم واإلتقان حني توجد الطريقة الرتبوية الناجحة لتعلمها واكتساهبا

ويالحظ املتتبع لطرائق تدريس اللغة العربية يف جامعاتنا العربيـة يف العقـود األخـرية 
ير أن هذه الطرائق ما تزال متسـمة بالطـابع التقليـدي يف األعـم األغلـب, ففـي دراسـة 

عىل أعضاء هيئات التدريس يف اجلامعة تبني أن أكثـر طرائـق التـدريس شـيوعاً  استطالعية
  )٤(: كانت ملصلحة املحارضة عىل النحو املبنيّ فيام ييل

 النسبئة املئوية لشيوعها      نوع الطريقة
  % ٣٧        املحارضة −١

                                                 
  .١٩٦ص ١٩٧١القاهرة  − دار املعارف بمرص − لغتنا واحلياة − ئالدكتورة بنت الشاط )١(
وزارة الرتبيـة والتعلـيم  − مـذكرة عـن الطريقـة احلديثـة يف تعلـيم النحـو − الدكتور حممد كامل حسـني )٢(

  .١ص ١٩٦٦القاهرة  − باجلمهورية العربية املتحدة
  .٥٥٨ص ١٩٧٦اخلرطوم  − احتاد املعلمني العرب − الدكتور حسام اخلطيب )٣(
 − التعليم اجلامعي بني رصد الواقع ورؤ التطوير − حممد بن سليامن البندري. رشدي أمحد طعمة ود. د )٤(

  .١٦٧ص  ٢٠٠٤القاهرة  − دار الفكر العريب



 

  % ٢٣      التجارب العملية −٢
  % ١٨        املناقشة −٣
  % ٧      املشاهدات التوضيحية −٤
  % ٧        الندوات −٥
  % ٦        حلقات البحث −٦
٧− ٢        طرائق أخر % 

وملا كانت املحارضة من الطرائق اإللقائية التلقينية هـي األكثـر تـواتراً وشـيوعاً كـان 
املربون يرون أن املتعلمني يف ضوء هذه الطريقة يتسمون بالسلبية واملحاكاة العمياء ما داموا 

ل جمهود يف الوصـول إليهـا, وهـذا مـا يقتـل األحكام دون بذعلومات واحلقائق ويتلقون امل
فيهم روح االبتكار, كام أن احلقائق التي تقدم يف ظالل املحارضات تبقى مزعزعة يف الـذهن 
يف منأ عن الرسوخ فيه بسبب وأد روح االستنتاج وحسـن التعليـل ودقـة الفهـم, كـام أن 

ى هبذا الطري  .قالقدرة عىل التذوق األديب لن تنمّ
ويضاف إىل ذلك أن هذه األحكام املسبقة قد تؤدي إىل التعميم الذي يفسد النظـر إىل 

م إليـه نـص دِّ األمور, فإذا عرف الطالب سامت أدب عرص االنحدار عىل سبيل املثـال, وقُـ
أديب عىل أنه من أدب هذه الفرتة وهو ليس منها, وال حيمل أي سمة من سامت أدهبا, فإنـك 

 عىل يشء فـإنام يـدلُّ  النص خصائص أدب عرص االنحدار, وهذا إن دلّ  جتد أنه يضفي عىل
عىل أن تقديم احلقائق واألحكام ال يؤدي إىل حتقيق األهداف املرجـوة مـن تـدريس األدب 

والربط واالستنتاج والتذوق والتفاعل مع النصوص تفاعالً يكشف عن  من حيث التحليلُ 
 .)١(أرسارها مبنىً ومعنىً 
ض اجلامعات العربية إىل اعتامد أسلوب حلقات البحث عىل أنـه نمـط ولقد جلأت بع

من أساليب تدريب الطالب عىل البحث والتنقيب واالعتامد عـىل الـنفس يف التفتـيش عـن 
                                                 

 ١٩٨٠بـريوت  − دار العودة − املوجز يف طرائق تدريس اللغة العربية وآداهبا − الدكتور حممود أمحد السيد )١(
  .٢٢٦ص



 

مصادر املعلومات واملوازنة بني األفكار, ومناقشتها وإبداء وجهات النظـر حوهلـا يف ضـوء 
األهداف املرسومة له يف اجلامعات الكثرية العـدد نظرة نقدية, إال أن هذا األسلوب مل حيقق 

موه من جهـة, ألن أعباء أعضاء اهليئة التدريسية ال تسمح هلم بمناقشة الطالب يف كل ما قدَّ 
كام أن هذه احللقات البحثية من جهة أخر تقترص يف أغلبها عىل تلخيص بعـض املقـاالت 

 .واالهتامم ة واحلرصبصورة بعيدة عن اجلديّ  مُ قدَّ والكتب, وتُ 
ومن املالحظ يف تدريس اللغـة العربيـة يف اجلامعـات العربيـة قلـة اسـتعامل وسـائل 
اإليضاح والتقانة يف العملية التدريسية, مع أن مدريس اللغة حيتاجون إىل املواد التعليميـة يف 
أثناء تدريسهم متمثلـة يف الكتـب واملصـادر واملراجـع والصـحف والوثـائق والسـجالت 

تحركــة والتســجيالت الصــوتية واللوحــات املصــورة والرســوم واألشــكال والصــور امل
والرشائح والشفافيات واللوحـات واخلطـوط البيانيـة والـنامذج واملجسـامت واحلواسـيب 

 .الخ)...اإلنرتنت(والشابكة 
وقد حيتاج مدرس اللغة إىل عدة مواد يف املوقف التعليمي الواحد, ذلك ألن اللغة مـا 

ب ما بني الرمز والواقع إال إذا ربط ة للواقع, واملدرس ال يستطيع أن يقرّ هي إال صورة رمزي
, فإما أن يقود طالبه إىل خربة مبارشة بطريـق مشـاهدة الواقـع يف املواقـف  بينهام ربطاً حمكامً
 .احليوية املختلفة, وإما أن ينقل إليهم الواقع مصوراً أو مسموعاً أو ملموساً بطريق احلواس

رت فهـي ح يف املختربات اللغوية يف أغلب جامعاتنا العربية, وإذا تـوفّ وثمة نقص فاد
مـع أن ثمـة تـدريبات . لتدريس اللغات األجنبية, ونادراً ما توظف ملصلحة اللغـة العربيـة

عالجية لتاليف األخطاء الشائعة يف النحو واإلمالء يمكن أن تستخدم, وكذلك االستامع إىل 
 مواقف متعددة مثـل الرثـاء والفخـر واإلبـاء واالعتـزاز نامذج من التسجيالت الشعرية يف

والوجدانيات بغية تعويد الطلبة عىل تكييف القراءة وتلوينها بحسـب املواقـف, أضـف إىل 
 .الخ...ذلك إمكان إجراء تدريبات يف البيان والبديع والعروض

لـربامج وعىل الرغم من أن العرص الذي نحيا فيه هو عرص العلم والتقانة فإن غيـاب ا
, مـع أن  احلاسوبية التفاعلية يف األعم األغلب من ميدان تدريس اللغة العربية ما يزال قـائامً



 

, وله عائداته اإلجيابية عىل فعالية طرائـق  االستثامر يف اللغة العربية يف هذا املجال واسع جداً
 .التدريس وحتقيق األهداف املرسومة

اليب التقويم املستخدمة يف اجلامعـات العربيـة يف وإذا انتقلنا إىل أس: أساليب التقويم −ج
 ميدان تدريس اللغة العربية فإننا نالحـظ أن هـذه األسـاليب قـارصة عـن قيـاس مسـتو
املتعلمني, إذ إهنا ال تقيس إال املستو األول من مستويات املعرفة أال وهو احلفظ والتـذكر 

بط واملوازنة واالستنتاج والتحليـل أما املستويات العليا من حيث الفهم والر. واالسرتجاع
والرتكيب والتطبيـق والتفاعـل والنقـد واحلكـم, فنـادراً مـا تعـرض هلـا هـذه األسـاليب 
التقويمية, كام أن األسئلة حمدودة وغري شاملة, ويرد أحياناً سؤال خصص له ثامنون درجـة 

 تالفيهـا, إذ إن من أصل مئة, ونادراً ما يبرصّ الطالب بأخطائه يف االمتحانـات ليعمـل عـىل
 .)١(امتحانه بعد تصحيحها  ورقةمعظم األنظمة اجلامعية تتشدد يف إطالع الطالب عىل 

كام أن إلغاء االمتحانات الشفاهية من بعـض الكليـات, واالقتصـار عـىل االمتحـان 
الكتايب, جار كثرياً عىل الوقوف عىل املستو احلقيقـي ألداء الطالـب يف اكتسـابه املهـارات 

ية, إذ إن االمتحانات الكتابية وحدها ال تكشف عـن الضـبط بالشـكل الـذي يؤديـه اللغو
 ..عن تفاعله مع املقروء تكشفال  االطالب يف أثناء قراءته, كام أهن

 تدريس اللغة العربية لغري املتخصصني عىل أهنا متطلب جامعي −٢
 :حيقق تدريس اللغة العربية لغري املتخصصني أهدافاً ثالثة وهي

يز اإلحساس بأصالة لغتنا العربية ودورهـا القـومي يف مجـع كلمـة أبنـاء األمـة تعز −١
العربية وصهر مشاعرهم وتوحيـد فكـرهم, واالعتـزاز بالـدور احلضـاري الـذي 

 .أسهمت به اللغة العربية يف مسرية احلضارة البرشية يف ميادين املعرفة املختلفة
, والعمل عىل تعزيـز تزويـدهم االرتقاء بواقع طالبنا اللغوي والنهوض بمستواهم −٢

                                                 
 − دار طالس للدراسات والرتمجة والنرش − تعليم اللغة بني الواقع والطموح − أمحد السيّد الدكتور حممود )١(

  .٢٠٣دمشق ص



 

 اللغـوي لـد بأساسيات لغتهم حتى يعملوا بدورهم عىل النهوض بواقع املستو
 .طالهبم فيام بعد بالنسبة للذين سيامرسون التدريس مستقبالً 

إعانة الطلبة عىل وضوح فكرهم والتعبري عنهـا بلغـة دقيقـة ومعـربة, وبعيـدة عـن  −٣
لتعبري عـن أفكـارهم إفهامـاً لآلخـرين يف الغموض والتشويش حتى يتمكنوا من ا

 )١( .عمليات التواصل اللغوي حديثاً واستامعاً وقراءة وكتابة وتعبرياً 
وهكذا يرمي تدريس اللغة العربية إىل تعزيز اخلربات اللغوية التي اكتسبها الطلبة مـن 

إذا وغـرس الشـغف يف نفوسـهم بمحبـة لغـتهم  ,وترميم الثغرات يف أدائهم من جهة ,قبلُ 
ما دامت وثيقـة وتسدّ احلاجات  ,كانت املادة اللغوية التي يتفاعلون معها تستثري االهتاممات

ومن املتوقـع أن يكـون خـريج اجلامعـة ملـامً بلغتـه القوميـة عارفـاً الصلة باختصاصاهتم, 
أساسياهتا بوصفها مقوماً أصيالً من مقومات فكره وحضارته وهويته, وأن يكـون متمكنـاً 

 .لغته قراءة وكتابة وحديثاً وفهامً للمعاين وتعبرياً عنها من سالمة
س من املادة اللغوية لغـري املتخصصـني? وإذا كانـت املـادة : وجييء السؤال  ماذا ندرّ

?  متطلباً جامعياً
وجتيء اإلجابة أن القدر الذي نأخذه من املادة اللغوية هو أساسيات املـادة أي القـدر 

 الدارسني يف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة هذا من جهـة, الرئيس منها عىل أن يقدم إىل
 .ة من اختصاصات الدارسنيبد أن تكون النصوص اللغوية املتخريومن جهة ثانية ال

أما القدر املناسب الذي يؤخذ من املادة فقد رئي أن يقترص عىل أساسـياهتا, ونتعـرف 
الً بكثـرة يف مواقـف التواصـل عـدَّ ام كان مستعماألساسيات من تواترها وشيوعها, ف هذه

, وما كان استعامله نادراً فليس ثمة حاجة ليدرسه الطلبة, ذلك ألن أساسيات املـادة  أساسياً
تعد ذات نفع عام فيام يتعلق بمعظم املواقف التي يتعرض هلا الفرد يف تفاعله مـع املجتمـع, 

دئ االجتامعيـة وواقـع وهذه األساسيات ترتبط عىل نحـو واضـح بمطالـب املـتعلم واملبـا

                                                 
  .٢٦٦املرجع السابق ص  − الدكتور حممود أمحد السيّد )١(



 

املجتمع وظروفه, كام ترتبط باختصاصه الذي يدرسه حتى يدرك أمهيتها يف حياته املستقبلية 
ان متكامالن ختتار املادة اللغوية لغري املتخصصـني يف ومن هنا كان ثمة أساس. اة جمتمعهوحي

صـص أوهلام يركز عىل األساسيات, وثانيهام يوظـف هـذه األساسـيات ضـمن خت ,ضوئهام
 .الطالب سداً حلاجاته وتلبية لرغباته واهتامماته

وجتدر اإلشارة إىل أن التعامل مع الطلبة الدارسني يف الكليات املختلفـة ينبغـي لـه أن 
يتسم باملرونة يف ضوء اختصاصات الدارسني ومستوياهتم, وعىل املدرسني أن يراعوا هذين 

 .اهتم من جهة ثانيةمستو الدارسني من جهة, واختصاص: اجلانبني معاً 
ومن املالحظ يف تدريس الطلبة من غري اختصاص اللغة العربية يف الكليات اجلامعيـة 
مقرر اللغة العربية أن ثمة غياباً للهدف عن أذهان القائمني عىل التدريس يف األعم األغلب, 

هم يعيدون عـىل فإذا هم يتبعون الطرائق نفسها التي كانوا يتبعوهنا يف املرحلة الثانوية, وإذا 
 يف ختـريّ  جـدةمسامع الطلبة النصوص نفسها التي درسها الطلبة من قبل, ومل تكـن هنالـك 

هذه النصوص, وطاملا أسهب املدرسون يف تدريس اخلالفات بني املـدارس النحويـة لطلبـة 
كليات الطب, وأقسام البالغة ورضوهبا لطلبة اهلندسة الكهربائية, وهـذه املامرسـات التـي 

ىل غياب اهلدف انعكست سلباً عـىل الطلبـة, فـإذا هـم ينفـرون مـن اللغـة العربيـة, تدل ع
 .ويستثقلون مدرسيها, ويغيبون عن حضور دروسها

أما الكتب التي يتفاعل معها الطلبة يف هـذه الكليـات فـإن بعضـها زاخـر باألخطـاء 
ة هذا اإلهداء اللغوية, وقد ورد يف مقدمة أحد الكتب التي تدرس يف إحد الكليات العلمي

 يتوالـدي ووالـدين يعرفون معنى العطاء والتضـحية وأهدي هذا العمل املتواضع إىل الذ«
 ينتظـروا, وللقراء املعـذرة ألهنـم كـانوا ينارصوهوإىل الذين يعرفون احلق و ,هبمومن تشبه 
 .»أكثر مما قدم

عميمهـا عـىل ومع تقديرنا للنيات الطيبة الصادقة واملخلصة يف التـأليف بالعربيـة, وت
نطمح إىل أن تكـون لغـة هـذه الكتـب املؤلفـة  اخمتلف األقسام يف اجلامعات العربية, إال أنن

سليمة حتى ال تقع عني الطالب عىل أي خطأ يف هذه الكتب, بحيث يمتص السالمة اللغوية 



 

منها, وال يضري أحدنا أن يستعني أحدنا بأهل االختصاص فيطلب إليهم تصـحيح مـا كتبـه 
, تشني الكتابة وأعده  لطالبه, ذلك ألن األخطاء اللغوية إمالئية كانت أو نحوية أو غموضاً

 .مهام يكن صاحبها متمكناً من مادة اختصاصه
ومن املالحظ أيضاً يف جامعاتنا العربية أن ثمة اضطراباً يف املصطلحات, واختالفاً فيام 

ما يتجىل هذا االختالف يف ميادين  بينها مما ينعكس بلبلة وتشويشاً يف أذهان الدرسني, وأكثر
العلوم البحتة والتطبيقية حيث تتعدد التسميات واملصطلحات للمفهوم الواحـد بـني قطـر 

 .عريب وآخر
ويالحظ أيضاً أن بعض الرتمجات يف الكتـب املرتمجـة غـري مفهومـة يف عباراهتـا, وال 

 .منها غري متحققةيتمثلها الطلبة ما دامت متسمة بالغموض, وهذا ما جيعل الفائدة 
 صو عىل درب النهوض بطرائق تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية − خامساً 

ثمة أمور يمكن يف حال حتقيقها أن ترتقي بواقع تدريس اللغـة العربيـة يف اجلامعـات 
 :العربية, ومن هذه األمور

ية, إذ ال فائدة من يتجه تعليم اللغة نحو الوظيفية والنفعية االجتامع: وظيفية املناهج −١
 .تعلم أي مادة إذا مل يكن هلا نفع اجتامعي وفائدة للمتعلم يف تفاعله مع املجتمع

ويف ضوء هذا التوجه البد مـن أن تبنـى املنـاهج اللغويـة عـىل املواقـف احليـة التـي 
تستخدم من املادة يف احلياة, حتى حيس الدارس أن املادة التي يتفاعل معها تسـتثري دوافعـه, 

 .تريض اهتامماته, وتلبي حاجاته, وتؤمن متطلباته, فيقبل عليها بشغف ورغبةو
ويتطلب ذلـك ختلـيص املنـاهج مـن احلشـو والتكـرار والشـذوذات واالسـتثناءات 
واملامحكات والتأويالت وخاصة يف املادة النحوية, والرتكيز عىل األساسيات التـي تسـاعد 

واملفاهيم واملجاالت مما يعني عـىل حسـن االنتفـاع املتعلم عىل إدراك العالقات بني احلقائق 
 .هبا, وهو بذلك يعد خطوة يف سبيل تكامل املعرفة ووحدهتا

قسم (أما فيام يتعلق بوظيفية املناهج اللغوية يف الكليات األخر غري اآلداب والرتبية 
طلبة إن يف الطب فال بد من أن تكون املواد يف هذه املناهج التي يتفاعل معها ال) اللغة العربية



 

أو يف اهلندســة أو التجــارة أو الفقــه أو التــاريخ وإن يف أي اختصــاص آخــر, مــن صــميم 
اختصاصاهتم حتى تلبي حاجاهتم, وتشبع ميوهلم, وأن يصار إىل إجراء التدريبات اللغويـة 

 .يف ظالل تلك النصوص الوظيفية بصورة غري مبارشة
لغوية يف ضوء اختصاصات الدارسني, فإذا وثمة جمال رحب وواسع يف اختيار املادة ال

س طلبة كلية الرتبية فيمكن اإلتيان بنصوص تربوية من القرآن الكـريم واحلـديث  كنت أدرّ
الشـدة عـىل (للغزايل, ومـن مقدمـة ابـن خلـدون ) أهيا الولد(النبوي الرشيف ومن رسالة 

ثل وصـيته إىل ولـده, ومن كتابات املريب ساطع احلرصي وأمحد أمني م) املتعلمني مرضة هبم
الخ, ويمكن عرض نصوص شعرية من مثل ...ووصية األستاذ الدكتور فاخر عاقل إىل ابنته

 .الخ....المية ابن الوردي وميمية اجلرجاين
س طلبة علم النفس فيمكن أن آيت بنصوص تدور حول نفسـية قائلهـا  وإذا كنت أدرّ

فراس احلمـداين يف رومياتـه, وأيب  وشخصية أيب» أطاعن خيالً «من مثل شخصية املتنبي يف 
, وتربية النفس عند البوصريي, وعـزة الـنفس لـد بـدوي »أر العنقاء«العالء املعري يف 

 .الخ...اجلبل, والتفاؤل عند إيليا أيب مايض
س طلبـة علـم االجـتامع فـيمكن أن آيت بنصـوص تعـالج املشـكالت  وإذا كنت أدرّ

أليب العتاهية, والتخلف يف الرشق ) أسعار الرعية(لة االجتامعية قديامً وحديثاً من مثل مشك
لنجيب حداد, وحرية الزواج عند الرصايف, والفقر والترشد عنـد عـيل اجلـارم وأيب مـايض 

 .الخ...ومشكلة االنغامس يف امللذات عند األخطل الصغري
س طلبة كلية الفنون اجلميلة فـيمكن أن آيت بنصـوص وصـفية قديمـة  وإذا كنت أدرّ

بـرد, ووصـف  ة من مثل وصف الفرس المرئ القيس, ووصف احلرب لبشـار بـنوحديث
للمعري, والصور الكاريكاتورية لد كل من ابن الرومي  الذئب للبحرتي, ووصف الليل

واجلاحظ مثل وصف األصلع ووصف قايض البرصة, ووصف الربكة البن محديس الصقيل 
يـع أليب متـام والبحـرتي وصـفي والبحرتي, ووصف اجلبل البن خفاجة األندليسـ, والرب

 .الخ...الدين احليل, ووصف املساء خلليل مطران



 

ذا نر أن التعامل مع هؤالء الدارسني يف الكليات املختلفة ينبغـي لـه أن يتسـم كوه
 .باملرونة وفق اختصاصات الدارسني من جهة ومستوياهتم من جهة ثانية

حتـو لكـل منهـا وعـدد العمل عىل إصدار توصيف للمقررات الدراسة حيـدد امل −٢
متطلبات اجلامعة أو (ساعات التدريس وتصنيف املقررات الدراسية إىل جمموعات 

) , مقررات اختيارية)التخصص(املعهد, متطلبات الكلية, متطلبات القسم العلمي 
وليسـت مـن املقـررات  ,عىل أن تكون اللغة العربية متطلباً جامعيـاً جلميـع الطلبـة

 .طلبة يف الكليات املختلفةاالختيارية, وذلك لل
ريات جوهرية يف طرائق التدريس وتنويع مصادر التعليم والتعلم حتقيقاً يإحداث تغ −٣

ألهداف املنهج مع الرتكيز عىل توظيف التقانـة يف التـدريس, واسـتخدام أسـاليب 
التعلم الذايت وتوظيف التعلم باحلاسوب, واملناقشة واحلـوار والعصـف الـدماغي 

بحثية إضافة إىل الدراسات امليدانية والعملية, وتعزيز الـتعلم الـذايت والتكليفات ال
وأنه أساس للتعلم املستمر مد احلياة; والرتكيز  ,عىل أنه أحد ركائز املنهج اجلامعي

عىل تنمية التفكري النقدي لد الطلبة عىل أنه املدخل األسايس ملواكبة روح العرصـ 
مل عىل أن تكشف طرائق التدريس يف التعلـيم والع. والتمييز بني األصالة والزيف

 .اجلامعي عن املواهب األدبية بغية تنميتها واالرتقاء هبا
توظيف تقانة املعلومات واالتصاالت احلديثة يف ميدان طرائق التـدريس اجلـامعي  −٤

أو ألولئك الذين يتلقـون التعلـيم  ,سواء للطلبة الذين يتابعون دراستهم يف اجلامعة
يمكن هلذه التقانـة أن تـؤثر بصـورة إجيابيـة يف نوعيـة التعلـيم العـايل عن بعد, كام 

ومواءمته واحلصول عليه وختفيض تكلفته إذا وفرت هلا الظـروف املالئمـة لتـأمني 
وتسـهيل التواصـل الرسـيع بـني  ,احلصول املبارش عىل مصادر املعلومـات التقنيـة

ت يف تقـديم الـدروس أعضاء هيئة التـدريس والبـاحثني, كـام تسـهم هـذه التقنيـا
والربامج املؤدية إىل احلصول عىل الشهادات بوسائط متعددة ومتقدمة خمرتقة بذلك 

وإن القدرة االفرتاضية هلذا التطـور يف وسـائل . احلواجز التقليدية للمكان والزمان



 

التعليم ال حدود هلا لتحسني التعليم املفتوح والتعلم عن بعد, والتعلم مد احليـاة 
 .)١(منت هلا الظروف املناسبةإذا ما أ

العمل عىل أن يكون إعداد مدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربيـة غـري مقترصـ  −٥
وإنام عىل ما يرتبط به من ختصصات علمية أخـر يف إطـار  ,عىل التخصص الدقيق

تكامل املعرفة حتقيقاً ألمهية الدور الرتبوي واملهنـي للمـدرس اجلـامعي, ورضورة 
نته التدريسية بحيث يتمكن من نقل نتائج الـتعلم نقـالً يـؤدي إىل الفهـم إعداده مله

 .والتجديد واإلبداع
إخضاع أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعـات إىل دورات تدريبيـة تربويـة تـزودهم  −٦

بمهارات توجيه الطلبة وسبل إرشادهم واألساليب الفعالـة يف تدريسـهم وطرائـق 
ة التدريسية قـادراً عـىل مواكبـة التـدفق املعـريف, بحيث يغدو عضو اهليئ ,تقويمهم

ومواجهة عرص املعلوماتية واملكتبات اإللكرتونية وبنوك املعلومـات واالتصـاالت 
 .وتقانة االتصال والتعليم

التطوير املهني ألعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات عىل أال يقترص عىل األسـاليب  −٧
رات يف اللغة تركز عـىل األساسـيات ارتقـاء دو إىلوالطرائق فقط, وإنام إخضاعهم 

بالواقع اللغوي, وانطالقاً من أن هذا االرتقاء مسؤولية مجاعية, وال تلقى عىل كاهل 
 .مدريس اللغة العربية وحدهم

تنويــع أســاليب التقــويم وعــدم االقتصــار عــىل االمتحانــات الكتابيــة, وإدخــال  −٨
ز األسئلة عىل مستويات املعرفة االمتحانات الشفاهية وحلقات البحث, عىل أن ترك

كافة وعدم االقتصار عىل املستو األول من مسـتويات املعرفـة املتمثـل يف احلفـظ 
والتذكر واالسرتجاع, وإنام يشمل الفهـم والتطبيـق والتحليـل والضـبط بالشـكل 
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 .الخ...والتعليل والنقد
ثـري مـن املسـتويات واحلد من األسئلة املوضوعية املؤمتتة نظراً لقصـورها يف قيـاس الك

 .املعرفية العقلية العليا من جهة وقصورها يف تعرف مستويات الطلبة يف التعبري
السعي إىل أن تتضمن مقررات التعليم اجلامعي مقرراً يف مهارات استخدام املكتبـة  −٩

 .وتعدد مصادر التعلم, وآخر يف أساليب البحث
يف التخصصـات املختلفـة  تشجيع حركة الرتمجة للمراجع وأمهات الكتب األجنبية − ١٠

والتنسيق مع املركز العريب للتعريـب والرتمجـة والتـأليف والنرشـ بدمشـق يف هـذا 
املجــال, حتــى يــتمكن الطلبــة مــن االطــالع عــىل التطــورات العلميــة احلديثــة يف 

ــاظرة يف دول العــامل املختلفــة, ونقلهــا إىل لغــتهم األم  ــة «التخصصــات املن العربي
 .»الفصيحة

منظومة التعليم اجلامعي ومنظومة التعلـيم مـا قبـل اجلـامعي, وكفانـا  التنسيق بني − ١١
 !تقاذف الكرة وحتميل املسؤولية لطرف دون آخر



 

 مراجع الفصل
 

 −معهد الدراسـات العربيـة −حمارضات عن مشكالت حياتنا اللغوية −أمني اخلويل −١
 .١٩٥٨القاهرة 

 .١٩٧٦اخلرطوم  −احتاد املعلمني العرب −الدكتور حسام اخلطيب −٢
ــة −رابطــة اجلامعــات اإلســالمية −٣ ــيم العربي ــع : اجلامعــات اإلســالمية وتعل الواق

 .٢٠٠٢مرص يناير  –مدينة اإلسامعيلية  −والتطوير
التعليم اجلـامعي  −الدكتور رشدي أمحد طعيمة والدكتور حممد بن سليامن البندري −٤

 .٢٠٠٤القاهرة  −دار الفكر العريب −بني رصد الواقع ورؤ التطوير
 .١٩٩٧ −دار الفكر −عامن −قواعد الدراسة يف اجلامعة −كتور سعيد التلالد −٥
 −دار املعـارف بمرصـ −لغتنا واحلياة −)بنت الشاطئ(الدكتورة عائشة عبد الرمحن  −٦

 .١٩٧١القاهرة 
التعليم العايل يف العـراق  −الدكتور عبد اجلليل الزوبعي والدكتور حممد أمحد الغنام −٧

 .١٩٦٨جامعة بغداد  −)اجتاهات نموه ومشكالته(
اللغــة العربيــة يف القــرن احلــادي والعرشــين يف  −الــدكتور حممــد جــواد النــوري −٨

املوسـم  −الواقع والتحديات واسترشاف املستقبل: املؤسسات التعليمية يف فلسطني
 .٢٠٠٥عامن  −الثقايف الثالث والعرشون ملجمع اللغة العربية األردين

وزارة  −الطريقـة احلديثـة يف تعلـيم النحـومذكرة عن  −الدكتور حممد كامل حسني −٩
 .١٩٦٦القاهرة  −الرتبية والتعليم يف اجلمهورية العربية املتحدة

دار  −املوجز يف طرائق تـدريس اللغـة العربيـة وآداهبـا −الدكتور حممود أمحد السيّد − ١٠
 .١٩٨٠بريوت  −العودة

طـالس  دار −تعلـيم اللغـة بـني الواقـع والطمـوح −الدكتور حممـود أمحـد السـيد − ١١
 .١٩٩٨دمشق  −للدراسات والرتمجة والنرش



 

 الفصل الرابع
 طبيعة العرص وتعليم اللغة

 
 :حمتو الفصل

 
 .من سامت العرص احلارض − أوالً 
 .تعليم اللغة يف عرصنا احلايل − ثانياً 
 من وسائل تعليم اللغة يف العرص احلارض − ثالثاً 

 .رصة املعرفة − ١
 .احلاسوب − ٢
 .)اإلنرتنت(التعلم بالشابكة  − ٣

 .مصادر الفصل ومراجعه



 

 الفصل الرابع
 طبيعة العرص وتعليم اللغة

 

املوجز أن نلقي الضوء عىل بعض من سـامت العرصـ احلـارض,  نحاول يف هذا الفصل
وأن نقف عىل عدد من املزايا التي وفّرها لالرتقاء بواقع تعليم اللغـة, وأن نبـني سـبل هـذا 

 .التعليم يف عدد من الوسائل
 ت العرص احلارضمن سام −أوالً 

دوا سامته وخصائصه, ومـن هـذه  طاملا أشار الباحثون إىل طبيعة العرص احلارض, وعدّ
, والتقانة هي اجلانب التطبيقي للعلم, وهـو )التكنولوجيا(السامت أنه عرص العلوم والتقانة 

عرصــ االتصــاالت الرســيعة, واالنتشــار الثقــايف اخلــاطف, وعرصــ التغــريات الرســيعة 
ـــدالت ـــتخدام  والتب ـــات, واس ـــوار املحيط ـــرب أغ ـــاء, وس ـــزو الفض ـــة, وغ املفاجئ
 .الخ...اإللكرتونيات

ع واملرونـة والقـدرة عـىل الرتكيـب, والعقـل  د والتّنـوّ ومفتاح احلضارة احلديثة التعدّ
بعـد أن ) اإلنرتنـت(البرشي هو العنرص احلاكم يف ثورة اإللكرتون واملعلوماتيـة والشـابكة 

حاكمي الثورة الصـناعية األوىل, وبعـد أن كانـت الطاقـة واإلدارة كان التجار ورأس املال 
 .احلديثة حاكمي الثورة الصناعية الثانية

ومن خصائص هذا العرص رسعة التدفق املعريف, وسريورة قيم االستهالك, وانحسار 
امليـة القيم املعنوية, وهيمنة األقوياء عىل الضعفاء, وازدواج املعايري يف النظر إىل القضـايا الع

يف ظل عوملة اختلفت النظرة إليها, فمن واجد فيها جوانب مضيئة, ومن واجد فيها جوانب 
 .مظلمة

أما الذين يرون أن يف العوملة جوانب مضيئة فينطلقون يف رؤيتهم من أن العوملـة هـي 
العملية التي جيري بمقتضاها إلغاء احلواجز بني الدول والشعوب, وتنتقل فيها املجتمعـات 

د, ومن حالة الرصاع إىل حالة التوافـق, من ح الة الفرقة والتجزئة إىل حالة االقرتاب والتوحّ



 

ومن حالة التباين والتاميز إىل حالة التجانس والتامثل, بحيث يكون ثمة وعـي عـاملي وقـيم 
 )١( .موحدة تقوم عىل مواثيق إنسانية عامة

 هؤالء, إذ إن العوملة وفّرت للنظـام وهناك آثار إجيابية للعوملة يف لغتنا العربية كام ير
التعليمي التعامل مع وسائل التقانة احلديثة, وحافظت الثـورة التقانيـة عـىل كتـب الـرتاث 
ـت تعلـم  العريب, وأسهمت يف التبـادل الثقـايف واالجتامعـي والعلمـي واإلعالمـي, ويرسّ

مـن املصـطلحات اللغات األجنبية, والرتمجة مـن العربيـة وإليهـا, فأغنـت العربيـة بكثـري 
عـاً يف األسـاليب والرتاكيـب املعـارصة, ومشـاهدة األفـالم  اجلديدة, ومنحت العربيـة تنوّ

 .املرتمجة, وكان للرتمجة اإللكرتونية دور كبري يف إغناء اللغة العربية
ويف ظل العوملة أيضاً كام ير هؤالء, اعتمد اإلعالم يف كثري من براجمه اللغـة العربيـة 

 نرشات األخبار واملسلسالت التارخييـة واألحاديـث الدينيـة, والـربامج الفصيحة, فهي يف
, وإن كان املحتـو الرقمـي بالعربيـة مـازال )اإلنرتنت(الخ, وهي عىل الشابكة ...الثقافية
كام أن اللغة العربية اعتمدت يف األمم املتحدة واملنظامت العاملية الدولية عىل أهنا من . حمدوداً 

 .تمدة فيها عىل الصعيد العاملياللغات الست املع
عاً يف تعليم العربية لغري أبنائها, وأن ثمـة فضـوالً مـن  ومن املالحظ أيضاً أن ثمة توسّ
ف العـرب ولغـتهم ومنـاحي  الغرب وأمريكا بعد أحداث احلادي عرش من أيلول نحو تعرّ

 .تفكريهم
ؤيـتهم مـن أن العوملـة وأما الذين ال يرون يف العوملة إال اجلانب املظلم فينطلقون يف ر

نت األقوياء من فرض الديكتاتوريات الال إنسانية التـي تسـمح بـافرتاس املستضـعفني  مكَّ
 )٢(). روجية جارودي(بذريعة التبادل احلر وحرية السوق عىل حدّ تعبري 

                                                 
بحث ألقي يف مؤمتر جامعة فيالدلفيـا  − العوملة وآليات التهميش يف الثقافة العربية − حجازي أمحد جمدي )١(

  .٢٨ص ١٩٩٨يف األردن عام 
دار السـواقي  − تعريب حممـد السـبيطيل − الواقع واجلذور والبدائل: العوملة املزعومة − روجيه جارودي )٢(

  .١٧ص ١٩٨٩صنعاء  − للنرش والتوزيع



 

وثمة من ير أن العوملة اللغوية هي من أخطر أنواع العوملـة ألهنـا تـؤدي إىل هيمنـة 
ية والثقافة األمريكية عىل غريها من اللغات والثقافات, وهذا يؤثر يف السلوك اللغة اإلنجليز

والرتبية والتفكري, فقد أدت سيادة اللغـة اإلنجليزيـة يف التعلـيم والعمـل ووسـائل التقنيـة 
احلديثة واإلعالم واالتصاالت إىل هتميش اللغة العربية وطمس مظاهر االنـتامء واالعتـزاز 

تارخيها مادام تعلم اللغات األجنبية كان ملصلحتها وعىل حساب اسـتبعاد بالعربية وتراثها و
العربية, كام أن األبحاث العلمية نرشت باإلنجليزية ألن املجالت العربيـة غـري مسـجلة يف 

 .فهارس املؤسسات العلمية كام ير هؤالء
ومن املالحظ أيضاً انحسار الفصحى من وسائل اإلعـالم بسـبب زحـف اللهجـات 

لية واهلجني اللغوي والنظرة الفوقية للمؤهلني باللغة األجنبيـة جتـاه املـؤهلني بالعربيـة املح
وثمة تشجيع للدعوة إىل العامية من بعـض مـن بيـدهم القـرار يف . والقائمني عىل تدريسها

اإلعالم وغض الطرف عن انتشار األلفاظ األجنبية واستعامهلا يف التداول اليـومي املنطـوق 
 .نتشار الدردشة والعربيزي يف مراكز التواصل االجتامعي ووسائلهواملكتوب, وا

ومن مظاهر انحسار الفصيحة ملصـلحة اللهجـات العاميـة مـا يالحـظ يف مناقشـات 
رسائل املاجستري والدكتوراه يف الكليات اجلامعية وحتى يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية, 

تعليم املواد العلميـة والتطبيقيـة باللغـة  وما نسمعه من صيحات بني فرتة وأخر تدعو إىل
األجنبية عىل أهنا اللغة الكونية يف حني أن ثمة قصوراً ومجوداً وحتجـراً يف العربيـة عـىل حـدّ 

 )١( .زعمهم, كام أن ثمة خروجاً عن املألوف لد أرباب احلداثة يف ظل العوملة
لعمـل, إذ إن ويضاف إىل ذلـك كلـه مسـألة هتمـيش العربيـة يف التوظيـف وسـوق ا

املسابقات التي يعلن عنها بغرض التوظيف تـنص عـىل نجـاح املمتحنـني باللغـة األجنبيـة 
وهذا أد إىل خلخلة . واملعلوماتية, وليس ثمة نص عىل النجاح باللغة العربية ألبناء العربية

                                                 
املـؤمتر اخلـامس للمجلـس الـدويل للغـة  − التحديات التي تواجـه العربيـة − الدكتور سام مبارك القلق )١(

  .٢٠١٦ − ديب − العربية



 

جنبيـة االنتامء واهتزاز البنيان االجتامعي وكراهية اللغة األم والتوجه نحـو إتقـان اللغـة األ
 .وإمهال العربية

وال يمكننا أن ننسـى خطـر العاملـة األجنبيـة عـىل األرض العربيـة مـن حيـث كثـرة 
املفردات الوافدة واألخطاء الفاحشة يف تركيـب الكـالم وصـوغ اجلمـل, وإفسـاد الذائقـة 
العربية ومجالية اللغة, وعىل أيدي العامالت األجنبيـات ينشـأ أطفـال بعـض األرس يف دول 

 .العريب اخلليج
 تعليم اللغة يف عرصنا احلايل −ثانياً 

انتقل تعليم اللغة يف عرصنا احلارض مـن التلقـني والتحفـيظ والتسـميع إىل التمهـري, 
وإكساب املتعلمني املهارات اللغوية الرئيسـة حمادثـة واسـتامعاً وقـراءة وكتابـة, وإكسـاهبم 

 .املهارات الفرعية لكل من هذه املهارات الرئيسية األربع
كام انتقل من النظـر إىل اللغـة عـىل أهنـا جمموعـة مـن احلقـائق واألحكـام والقواعـد 
واملصطلحات, عىل املعلم أن يلقنها للمتعلم, وما عىل املـتعلم إال أن حيفظهـا ويسـتظهرها, 
وبقدر حفظه هلا يعد متمكناً من اللغة, إىل النظر إليها عىل أهنا عادة, وذلك يف ضوء معطيات 

وال تكتسـب العـادات إال بعـد تكـوين . واملدرسـة السـلوكية يف هـذا العلـمعلم الـنفس 
املهارات, وال تتكون املهارات إال باملران واملامرسة والتكرار املبني عـىل الفهـم, والتشـجيع 

 .والتعزيز والتوجيه والقدوة احلسنة ممن حياكيهم املتعلم يف أثناء املامرسة واملران
لغة وتعلّمها انطلق من اسرتاتيجية التعلّم من أجل اإلتقـان, وهذا االنتقال يف تعليم ال

بحيث تصبح ممارسة اللغة تتسم بالسالمة واجلودة والسيولة اللفظية لتغـدو وكأهنـا سـجيّة 
 .وطبع

وإذا ألقينا نظرة عىل واقع تعليم لغتنا العربية وتعلمها يف ضوء االجتاهات احلديثة فإننا 
هذا التعليم والتعلم, ويتجىل هذا الضعف يف نالحظ أن ثمة ضعفاً يف مستو: 

١−  ال يرقى إىل املسـتو املتخرجني يف األعم األغلب, إذ إن هذا املستو تدين مستو
 .املطلوب القادر عىل متثل اللغة فهامً واستعامهلا سليمة يف املحادثة والكتابة والتعبري



 

الافتقار معلمي اللغة يف األعم األغلب, إىل الكفايات الال −٢  :زمة للتعلم الفعّ
 .كفاية استعامل اللغة العربية سليمة يف الرشح واملناقشة والتعبري •
 .كفاية التخطيط للدروس وصوغ أهدافها سلوكياً  •
 .كفاية تنفيذ الدروس •
 .كفاية استثارة الدافعية للتعلم •
 .كفاية إدارة التفاعل الصفي •
 .كفاية توظيف اخلربات التعليمية يف مواقف جديدة •
 .توظيف الوسائل التعليمية يف أثناء العرضكفاية  •
 .كفاية توفري العالقات اإلنسانية •
 .كفاية توظيف العالقة بني املؤسسات التعليمية واملجتمع •

وإذا أضفنا إىل ذلك غياب تعليم مواد العلـوم الصـحية وغريهـا مـن العلـوم البحتـة 
ن الـدعوة املخلصـة لتعلـيم والتطبيقية باللغة العربية يف بعض الدول العربية مـع العلـم بـأ

العلوم بالعربية تستند إىل دواعٍ موضوعية مقنعة من مثل العالقة الوثيقة بني اللغـة والفكـر, 
فاملتعلم الـذي يـتعلم بلغتـه األم يكـون أقـدر عـىل التمثـل واإلدراك والتحصـيل الـواعي 

ر األشياء واحلكم عليها ونقدها, وإنشاء عالقات جديدة بـ ن من تصوّ ني مفرداهتـا, والتمكّ
, وهـا )١(وإنتاج قيم علمية عىل أساس من إدراكه وإبداعه, وحتقيق روح االنـتامء واملواطنـة 

هي ذي خمرجات اجلامعات السورية يف خمتلف ميادين املعرفة وعرب قرن كامـل خـري شـاهد 
 .ودليل عىل فعالية تعليم مواد املعرفة كافة باللغة األم

وعنوانــه  ٢٠١٢زتـه مؤسسـة الفكـر العـريب عـام ولقـد ورد يف املرشـوع الـذي أنج
يف دول املرشـق %  ٨٧أن نسـبة » مرشوع السترشاف مستقبل اللغة العربية: لننهض بلغتنا«

                                                 
ـال − الدكتور حممد بن حسن الزير )١( : اسرتاتيجية وطنيـة لتمكـني اللغـة العربيـة مـن إحـداث أثرهـا الفعّ

مات   .١٦٣ص  ٢٠١٦ديب  − عربيةاملؤمتر الدويل اخلامس للغة ال − الدواعي واملقوّ



 

س العلوم باللغة اإلنجليزيـة, و س باللغـة الفرنسـية يف دول املغـرب %  ٨٨العريب تدرّ تـدرّ
%  ١٤لعربيـة مل تنـل إال وينسحب ذلك عىل واقع االمتحانات والبحـوث, فاللغـة ا. العريب
فقـط مـن %  ١٣بالفرنسية, كـام ورد أيضـاً أ نسـبة %  ٨٧باللغة اإلنجليزية, و %  ٧٦مقابل 

وجاءت هذه النسـب املئويـة . أعضاء اهليئة التدريسية يؤيدون تدريس العلوم باللغة العربية
, وبلغ عدد االستبانات  يف ضوء استبانات موزعة عىل الصعيد العريب يف أحد عرش بلداً عربياً

عة  ,  ومادام سوق العمل يسـتقبل املـؤهلني باللغـة األجنبيـة كـان )١(استبانة ) ٧٨٦٣(املوزّ
, وبتشـجيع مـن األهـل وغـريهم ممـن  إقبال الطالب عىل تعلّم املواد باللغة األجنبية كبـرياً

 .يعادون اللغة العربية من أرباب العوملة
ات األجنبية وواقع تعليم لغتنا العربية وجدنا ثمة وإذا ألقينا نظرة عىل واقع تعليم اللغ

بوناً بني هذين الواقعني, إذ تستخدم وسائل التقانة يف تعليم اللغـة األجنبيـة يف حـني يفتقـر 
د مصادر املعرفة ووسائل التقانة يف تعليم . تعليم اللغة العربية إىل هذه الوسائل ويساعد تعدّ
مهارات التعلم الذايت فيبقى الكتاب الصـديق الصـدوق اللغة األجنبية يف إكساب املتعلمني 

هلم يف حلّهم وترحاهلم, يف حني نر أن ثمة نقصاً كبرياً يف إكساب متعلمـي اللغـة العربيـة 
 .هذه املهارات فيكون ثمة عزوف كبري لدهيم عن القراءة ومواكبة روح العرص

ناتـه يف النصـف ال ثـاين مـن القـرن املـايض ولقد شهد النظام التعليمي تطوراً يف مكوّ
دت  ومطلع األلفية الثالثة, وظهر التعليم املربمج والـتعلم الـذايت والتعلـيم املفتـوح, وتعـدّ

) إنرتنـت(الوسائل التقانية يف حياتنا املعـارصة مـن حواسـيب وخمتـربات لغويـة وشـابكة 
 .الخ...وناسوخ ورزم تعليمية وفيديو تفاعيل ونرش الكرتوين

الكبري الذي حدث يف ميدان تعليم اللغات وتعلمها إنـام كـان يف  والواقع أن التجديد
وداعاً قـراءة املطالعـة «: استعامل التقانة وتعدد وسائلها, وثمة صيحات تنطلق حالياً لتقول

والتلقني السلبي, واالقتصار عىل النصوص, ومرحباً بقـراءة التفاعـل واإلبحـار والسـيولة 

                                                 
  .٢٠١٢بريوت  − مرشوع السترشاف مستقبل اللغة العربية: لننهض بلغتنا − مؤسسة الفكر العريب )١(



 

 )١(.»واملسموع يف وسائل الوسائط املتعددةالرمزية النصهار املكتوب واملرئي 
وبعد أن كان ينظر إىل التقانة عىل أهنا جمموعة من الوسائل واألدوات التـي يسـتعان   

هبا يف العملية التعليمية التعلمية أضحى ينظر إليها عىل أهنا قلب العملية التعليمية التعلمية, 
لتصميم املدروس الذي ختضـع لـه كـل وأهنا تعمل عىل تطوير هذه العملية عىل أساس من ا

خطوة من اخلطوات املؤدية إىل حتقيق األهداف املرجوة, ذلك ألن نجاح أي خطـة تعليميـة 
يتعلق بمد وضوح األهداف املرسومة هلا, وحسن ختريّ الوسائل واألدوات املوظفة لتنفيذ 

وجدارهتم مـن حيـث  تلك األهداف وحتقيقها, كام يتعلق األمر بكفاية القائمني عىل التنفيذ
 .متثّل األهداف املرسومة ومعرفة السبل املوصولة إىل حتقيقها بكل دقة وأمانة ومسؤولية

ومن هنا اجته التفكري إىل االهتامم بوسائل التقانة وحسن استعامهلا يف العملية التعليمية 
إىل هـذا  التعلمية عامة ويف تعليم اللغة وتعلّمهـا خاصـة, ألن اللغـة وعـاء الفكـر, وينظـر

حضاري ذلك ألن لغتنا العربية  أوهلاماالستعامل يف املجال اللغوي عىل أنه يرجع إىل عاملني 
لغة حية أسهمت يف مسرية احلضارة البرشـية أيـام إسـهام, وهـي مـن بـني اللغـات السـت 

ا يف املعتمدة يف األمم املتحدة واملنظامت التابعة هلا, األمر الذي يوجب عىل أبنائها أن يعلّموه
ضوء االجتاهات احلديثة يف تعلـيم اللغـات ألبنائهـا ولغـري أبنائهـا مسـايرة لـروح العرصـ 

 .ومتطلباته
تربوي إذ حيـتم عـىل أبنـاء اللغـة العربيـة تعلـيم لغـتهم وتعلمهـا يف عرصـنا  ثانيهامو

ب املفـاهيم إىل األذهـان  احلارض, عرص العلوم والتقانة بوسـائل التقانـة احلديثـة التـي تقـرّ
خاصة يف املراحل األوىل مـن التعلـيم, وتبعـث احليويـة والنشـاط يف أجـواء الـدروس, وب

ع عملية التعليم, وتتيح مشاركة احلواس يف  وتكسب املتعلمني مهارات التعلم الذايت, وترسّ
الوصول إىل املعلومة, فتجعل املتعلمني ينفعلون باخلربة ويتفاعلون معها, وتزيد قدرهتم عىل 

ـي التفكري وحل ا ملشكالت, والربط بني الكلامت واألشياء واملواقف اجلديدة, وهذا كله ينمّ

                                                 
  .٢٦٤ص  ٢٠٠٦القاهرة  − دار العني للنرش − تقانة املعلومات والثقافة − الدكتور نبيل عيل )١(



 

الرصيد اللغوي والتعبري اللغوي, وينأ عن اهلدر يف اإلنفاق والوقـت واجلهـد املبـذول يف 
 .الطرائق التقليدية

ويظهر دور التقانة احلديثة من حواسيب ومعدات عرض, ونظم اتصاالت وشابكات 
التعليمية التعلمية واكتساب مهارات التعلم الذايت, وحتويل االهـتامم مـن يف خدمة العملية 

التعليم إىل التعلم, ومن تلقي املعلومات إىل معاجلتها, ومـن املعـارف املجـزأة إىل تكاملهـا, 
ومن قرص االعتامد عىل الكلمة املكتوبة مصدراً للمعرفة إىل استعامل عدد من مصادر الـتعلم 

 .كتوبة واملقروءة واملسموعة واملرئية واملحوسبة التفاعلية القائمة بذاهتاوأوعية املعرفة امل
وجتدر اإلشارة إىل أن تقنيات الطباعة واحلوسبة واالتصـاالت قـد أسـهمت يف نرشـ 
اللغة العربية وحفظها ونقلها, كام كان للغة دور يف خدمة التقنيات وتقدمها, عىل أهنا الوعاء 

 .ها مكتوبة أو مطبوعة أو منطوقة أو مسجلةالذي حيمل التقنيات, وينقل
وال خيفى عىل أحد أن تقنية االتصاالت ساعدت عىل الرسعة الفائقـة النتقـال اللغـة 
العربية بطريق اإلذاعة والتلفزة حيث أصبح الكالم يصل مبارشة إىل كـل منـزل, وصـارت 

 .الصور امللونة تصل أيضاً إىل كل مكان يف العامل
حفظ املعلومات والبيانـات وتسـجيلها ال يف ذاكرتـه فقـط, وإنـام يف وأسهم احلاسوب يف 

وثمـة رسعـة يف . أقراص إضافية رقيقة جعلت يف اإلمكان حفظ مكتبة بكاملهـا يف حيّـز صـغري
 .عرض املعلومات املخزونة, إذ ال تستغرق قراءة الكلمة سو أعشار اجلزء من املليون من الثانية

يساعد املتعلمني عىل حفزهم البتكار أنشطة لغوية ترتبط  وإذا كان التعليم االلكرتوين
بام يدرسونه من موضوعات, وتنميـة املهـارات اللغويـة قـراءة وحمادثـة واسـتامعاً وتعبـرياً 
وكتابة, واكتساب مهارات التعلم الذايت, وإثارة الدافعية وتكوين اجتاهات إجيابية نحو هـذا 

وين مزايـا ال تقترصـ عـىل املتعلمـني, وإنـام تسـاعد النوع من التعليم, فإن للتعليم االلكـرت
املعلمني عىل عرض الدروس, وتوجيه عمليـة التعلـيم, وتنميـة مهـارات توجيـه األسـئلة 
م املتعلمني, والوقوف عىل أخطائهم, وتقويم  الشفوية يف أثناء عرض الدروس, ومتابعة تقدّ

نظـيم حمتـو املـنهج بصـورة مستواهم, وتعزيز أدائهم, والتواصل مـع أوليـاء األمـور, وت



 

 .مرتابطة ومتدرجة
 من وسائل تعليم اللغة يف العرص احلارض −ثالثاً 

د الوسائل املسـتخدمة يف تعلـيم اللغـة وتعلّمهـا يف عرصـنا احلـايل, ومـن هـذه  تتعدّ
الوسائل الرزم التعليمية, والتعلم باملراسلة بطريـق الوسـائل السـمعية البرصـية, والـتعلّم 

لغوية, ومسجالت الصوت الصغرية والقابلة للحمل, ومسـجالت الصـوت باملختربات ال
الرقمية الصغرية, وأجهزة تسجيل فيديو لالسـتخدامات الصـفية, والرسـوم واملخططـات 
والربامج املنفذة باحلاسوب, وقنوات تلفزية فضائية, وهواتف حممولة واستخدامها بغرض 

 .الخ...إرسال الرسائل النصية والصور والتسجيالت
 .وفيام ييل وقفة عىل عدد من هذه الوسائل لتبيان مزاياها يف تعليم اللغة وتعلّمها

ة املعرفة −١  رصّ
ويطلق عليها أيضاً مصطلح احلقيبة التعليمية أو الرزمة التعليميـة, وقـد صـممت يف 

. ضوء أسس تربوية مستمدة من املـدخل املنظـومي يف التـدريس تصـميامً وتنفيـذاً وتقـويامً 
, كـام تشـتمل عـىل  وتشتمل عىل أهداف تعليمية حمددة وواضحة ومصوغة صـوغاً سـلوكياً

اختبار قبيل يقيس نقطة البدء لد كل متعلم ومستو األداء لديه, وعىل بدائل تعليمية تتيح 
 .للمتعلم أن خيتار منها ما يناسب ميوله, وعىل التقويم أيضاً 

ائد يف العملية التعليمية التعلمية, ومن وحتقق احلقيبة التعليمية أو رصة املعرفة عدة فو
 :هذه الفوائد

 .تطبيق النظرة املنظومية يف تقنيات التعليم − 
 .مالءمة الفروق الفردية, إذ يسري املتعلم وفق رسعته − 
 .إرشاد املتعلمني إىل مصادر إضافية غري متوفرة يف احلقيبة نفسها − 
 .اعتامد التعلم الذايت − 
 .ملدريس واملعلم أحياناً استخدامها بديالً عن الكتاب ا − 
 .تنوع اخلربات − 



 

 :أما خطوات إعداد احلقيبة فتتمثل يف اآليت
حتديد األهداف وصوغها صوغاً سلوكياً بحيث تصف بوضوح ما ينبغـي للمـتعلم  −١

 .أن يؤديه ومستو إتقان أدائه املقبول
ويوضع يف ضوء األهـداف املحـددة, ويغطـي املحتـو التعليمـي : االختبار القبيل −٢

ي تشتمل عليه احلقيبة, ويطبق عىل مجيع املتعلمني قبل البدء بالدراسة للوقـوف الذ
 .عىل نقطة البداية لد كل منهم

وتضم احلقيبة جمموعة من البدائل التعليمية التي تسمح : املناشط والبدائل التعليمية −٣
هدة أو لكل متعلم أن خيتار ما يراه مناسباً منها بطريق القـراءة أو االسـتامع أو املشـا

 .هبذه الطرائق كافة
 :التقويم ويشمل ثالثة أنواع من االختبارات وهي −٤

 .اختبار قبيل − 
 .اختبار ذايت يقيس مقدار تقدم كل متعلم يف دراسة مكونات احلقيبة − 
 − اختبار بعدي يقيس مقدار التحسن املطلوب لالنتقال إىل دراسة رصة أخر. 

 :تقويم الرصة يف ضوء املعايري اآلتية −٥
 ل عىل األقسام األربعة السابقة ?هل تشتم − 
 هل تتصل األهداف التعليمية للرزمة باألهداف الرتبوية للمقرر الدرايس? − 
ة? −   هل املواد التعليمية متيرسّ
قة هلم ? −   هل املادة مثرية للمتعلمني ومشوّ
 هل يساعد التقويم عىل حتديد مكامن الضعف لد املتعلمني? − 
شط والتقويم مرتابطة يكمل بعضها بعضها هل األهداف واالختبار القبيل واملنا − 

 اآلخر ?
لت قبل تطبيقها ? −  بت الرصة عىل عدد من املتعلمني وعدّ  هل جرّ

ح هذه الوسيلة يف إحد الدول املتقدمـة فإننـا نالحـظ أنـه يف  وإذا أخذنا مثاالً يوضّ



 

 .الفرنسية, لغة أجنبية: بعنوان  ARCHIPELفرنسا ظهرت طريقة 
«Français, Langue e'trangère» 

يضـم سـبع وحـدات تشـتمل كتابـاً للطالـب وآخـر  أوهلاموهي مكونة من مستويني 
يضم مخس وحدات أخر, ويشـتمل عـىل كتـاب  ثانيهامللمعلم وثالثة أرشطة وفيلمني, و

. للطالب وآخر للمعلم وثالثة أرشطة تتضمن حواراً ومترينات وأغاين ونصوصـاً وفيلمـني
 :مرئية, وتسري باملتعلم تدرجيياً وفق اخلطوات اآلتيةوتضم كل وحدة مادة مكتوبة و

 .صورة مرسومة ضوئية توضح العنوان واألهداف الوظيفية للوحدة: الوسط −١
ر بـاملوقف واللغـة التـي : املواقف −٢ جمموعة من الصور املصحوبة بـنص قصـري يـذكّ

 .تتضمنها الوحدة
لة املتوقّعـة عـن وينحرصـ دور املعلـم يف اإلجابـة عـن األسـئ: القراءة واالكتشاف −٣

 .املوضوع املطروح
بطريق مترينات مكتوبة مالئمة للمحتو اللغوي, وقليل من القواعد : ممارسة اللغة −٤

التي تذكر بام سبق من مكتبات نحوية, يظهر بصورة لوحـات أو أمثلـة, إضـافة إىل 
 .قليل من البالغة من خالل القصائد واألغاين

موثّقة تتضمن نصوصـاً مـن الصـحف أو مـن  االنطالق بعيداً بطريق وثائق خمتلفة −٥
 .األدب تستعمل يف ضوء مستويات املتعلمني

نصــوص احلــوارات والتمرينــات املتعلّقــة باالســتخدام الشــفهي يف الفصــل مثــل  −٦
 .مترينات اإلخبار املتعدد, تصميم للعب األدوار, فاعلية اإلنتاج احلر

دة يف هنايـة الكتـاب قائمـة عـىل سلسلة من التدريبات املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوح −٧
 )١(. أساس التعلم الذايت

 

                                                 
(7) Ecole Normal Supèrieure de Saint Claud (Crèdif) Archipel Paris- 1983. 



 

 احلاسوب − ٢
  

يقدم احلاسوب تسهيالت ال حرص هلـا يف العمليـة التعليميـة التعلميـة, إذ إنـه يسـاعد 
ر اآلخرين يف خمتلف بقاع األرض, ويلغي احلواجز واحلـدود, ويـوفّ  معاملتعلم عىل التواصل 

ن املـتعلم ره عدة مكمن املعلومات ما ال توفّ  تبات يف أنحاء العامل, وينقلها برسعة هائلة, ويمكّ
من اختيار املوضوع الذي يريد يف الوقت الذي يريد, ويف املكان الذي يريد, وبخاصـة عنـدما 

ر عليه الوقت واملجهـود, يتعامل مع احلاسوب املحمول, فهو غري مقيّد بزمان أو مكان, ويوفّ 
ره له من معلومات, وكلام ازدادت خربة املتعلم يف التعامل مع فّ ويفتح أمامه آفاق املعرفة بام يو

ق فهمه ملا يمكن أن يفعله ومـا ال يسـتطيع فعلـه, وعندئـذ تصـبح احلواسيب الشخصية تعمّ 
ار احلواسيب أدوات ال أشياء منطوية عىل خماطر, ذلك ألن احلاسوب شأنه يف ذلك شأن اجلـرّ 

 مّ اأو وسيلة يمكن استخدامها ملساعدتنا عـىل أداء مهـ الزراعي أو آلة اخلياطة, ليس سو أداة
  )١(. معينة بكفاية أكرب عىل حدّ تعبري العامل احلاسويب بيل جيتس

 :ويؤدي احلاسوب خدمات متعددة يف خدمة العربية, ومنها
 .التمكني للغة العربية من خالل النصوص املضبوطة بالشكل −١
 .ن خالل الربامج التفاعليةاإلسهام يف العملية التعليمية التعلّمية م −٢
 .التحليل الرصيف والتدقيق النحوي واملعاجم −٣
 .االعتامد عليه يف حوسبة الرتاث العريب أي يف الدراسات اإلحصائية للرتاث العريب −٤
 .حفظ الرتاث حاسوبياً بإحد طرائق احلفظ االلكرتونية −٥
 .استعامله يف الرتمجة اآللية من العربية وإليها −٦

                                                 
 ٢٣١العـدد  − سلسلة عـامل املعرفـة − ترمجة عبد السالم رضوان − املعلوماتية بعد اإلنرتنت − بيل جيتس )١(

  .٤٠٤ص ١٩٩٨الكويت 



 

 )١(: غة العربية إىل ما ييلوهتدف حوسبة الل
 .إغناء املوضوعات التي مل تعط رشحاً وتوضيحاً كافياً يف الكتاب املدريس − 
 .تبسيط املوضوعات وتيسري عملية التعلّم وزيادة رسعتها − 
 .تسهيل الرجوع إىل املوضوعات ذات العالقة عند احلاجة إليها رأسياً وأفقياً  − 
 .التشويق واجلذب وشدّ االنتباه − 
 .املتعلمني عىل العمل بروح الفريقتشجيع  − 
 .تسهيل تكوين خريطة مفاهيمية جلزيئات املوضوع الواحد − 
 .تشجيع مهارة االعتامد عىل النفس وإمكان التعلم الذايت − 
 .سهولة الربط مع املواضيع األخر التي يدرسها املتعلم − 
 .مراعاة الفروق الفردية − 

 :فومن اخلدمات التي يؤدهيا احلاسوب يف جمال الرص
 .حتديد جذر الكلمة واشتقاقاهتا − 
 .وضع قواعد لكل وزن رصيف − 
حتليل الكلمة إىل اجلذر الثالثي أو الرباعي أو اخلاميس وتبيـان األصـل الـذي عليـه  − 

 .الكلمة, وتبيان الزيادة التي طرأت عىل هذا األصل
 تبيان وزن الكلمة أجمردة أم مزيدة ? − 
 .برنامج ضبط النص وتشكيله − 
 .اإلمالئيبرنامج املصطلح  − 
 .برنامج ترمجة النصوص − 

 :وثمة من اقرتح أن تكون قاعدة معطيات املعجم احلاسويب يف اللغة العربية مشتملة عىل اآليت

                                                 
 − جممع اللغة العربية يف األردن − التجربة األردنية يف تعليم اللغة العربية حاسوبياً  − الدكتور فواز جرادات )١(

  .٢٧ص ٢٠٠٦عامن 



 

 جدول لألفعال −١
 جدول لألسامء −٢
 جدول لألدوات −٣
 )١( .جدول لإلحصاء −٤

عىل األفعال الثالثيـة املجـردة واملزيـدة, واألفعـال الرباعيـة  األفعالجدول ويشتمل 
جدول املصادر واألمثلـة والصـفات : دة واملزيدة, وترتبط به عرشة جداول فرعية هياملجر

املشبهة ومبالغـة اسـم الفاعـل, واألخطـاء الشـائعة, واملرتادفـات, واملجـاالت الدالليـة, 
واألضداد, واألسامء املصـاحبة لألفعـال والرتاكيـب اللغويـة, والعبـارات االصـطالحية, 

 .والرصفيةوالفوائد اللغوية والنحوية 
عىل األسامء اجلامدة واملشتقة واألسامء املنقولة عن املصـدرية  جدول األسامءويشتمل 

جـدول األمثلـة واجلمـوع والنسـبة والتصـغري : والوصفية, ويرتبط به اثنا عرش جدوالً هي
واألخطــاء الشــائعة واملرتادفــات واملجــاالت الدالليــة, واألضــداد, واألفعــال املصــاحبة 

سامء املصاحبة للصفات, واألسامء املضافة إىل األسـامء, والرتاكيـب اللغويـة, لألسامء, واأل
 .والعبارات االصطالحية, والفوائد اللغوية, والنحوية, والرصفية

عىل حروف املعاين, وأسـامء اإلشـارة, وأسـامء االسـتفهام,  جدول األدواتويشتمل 
امء الكنايـة, واألسـامء اخلمسـة, وأسامء الرشط, وأسامء األفعال, واألسامء املوصولة, وأسـ

وأسامء العدد, وأسامء التوكيد, وأسـامء االسـتثناء, واألفعـال اجلامـدة, واحلـروف املشـبهة 
جـدول : ويـرتبط هبـذا اجلـدول أربعـة جـداول فرعيـة هـي. بالفعل, والظروف والضامئر

ئـد اللغويـة األمثلة, واألخطاء الشائعة, والرتاكيب اللغوية والعبارات االصطالحية والفوا
 .والنحوية والرصفية

                                                 
املـؤمتر السـنوي السـابع ملجمـع اللغـة  − دور التقانات احلديثة يف جتديد املعجم العـريب − لبوابمروان ا )١(

  .٨ص ٢٠٠٨ − العربية بدمشق



 

فيتضمن إحصاءات عن حمتويـات املعجـم مـن جـذور وأفعـال  جدول اإلحصاءأما 
ن من إجراء عمليات بحث خمتلفة مـن مثـل تنـافر احلـروف  وأسامء ومصادر وصفات, متكّ
فة بباهبا الترصيفي, ومعاين األفعال املزيدة, ومعاين حروف  وائتالفها, وعالقة األفعال املضعّ

 .الزيادة وضوابط أوزان املصادر, والقوانني الغالبة يف مجوع التكسري والتصغري والنسب
 )١(: وثمة مخسة أنامط تعليمية الستخدام احلاسوب فيها, وهي

م مسبقاً : طريقة التعلم اخلصويص الفردي −١ وهتدف إىل التعلم من خالل برنامج يصمّ
, وتـذكر بعـض األمثلـة عليهـا, عىل غرار التعليم املربمج, فتعرض الفكرة وترشح

وثمة تفاعل وحوار يف ضوء بعض األسئلة واألجوبة, وتستخدم الرسوم واأللـوان 
وتقسـم . واألصوات واحلركات, وجيد كل متعلم ما يالئمه مـن طرائـق التـدريس

 : طرائق التعلم اخلصويص الفردي إىل قسمني مها
ابت جلميع املتعلمني بغض وتقدمها كل الشاشات بتتابع واحد وث: الدروس اخلطية  −  أ

 .النظر عن تباين مستوياهتم
وهي التي توفّر للمتعلم أن يتفاعل مع الدرس فيختـرب أي جـزء : الدروس املتفرعة  −  ب

يريد أن يبدأ بدراسته من عدة خيارات أمامـه عـىل الشاشـة, وتتوقـف كميـة املـادة 
مة عىل رسعة إنجاز املتعلم, ويمكن للحاسـوب أن حييـل املـتعل م إىل األجـزاء املقدّ
 .التي مل يتقنها من الدرس, ويشمل الربنامج عىل اختيارات قبلية وبعدية

ومن مزايا هذه الطريقة أهنا توجه املتعلم نحـو دراسـة املعلومـات بصـورة منتظمـة, 
وتساعده عىل حتقيق أفضـل النتـائج بطريـق التغذيـة الراجعـة, وتراعـي قدرتـه الذاتيـة يف 

ر, وتشدّ انتباه املتعلم بفضـل مـا هـو متـوفر يف احلاسـوب مـن االنتقال من خطوة إىل أخ
مؤثرات صوتية وألوان ورسوم متحركة, إال أن تنفيذ هـذه الطريقـة حيتـاج إىل وقـت كبـري 
إلعدادها وتصميمها وحتتاج يف إعدادها إىل أسلوب جيعل املتعلم يعتمد عىل نفسـه, ويفهـم 

                                                 
  .١٧٣ص ٢٠١٦دمشق  − وزارة الثقافة السورية − قضايا راهنة للغة العربية − الدكتور حممود أمحد السيّد )١(



 

م إليه من تعليامت وإرشادات  .ما يقدّ
 :التدريب واملامرسةطريقة  −٢

م احلاسوب يف هذه الطريقة عدداً من التـدريبات أو التمرينـات, ويقـوم بتعزيـز  ويقدّ
اإلجابات الصحيحة لد املتعلم, وتصحيح اخلاطئـة يف ضـوء التغذيـة الراجعـة الفوريـة, 
م املتعلم وإتاحة الفرصة له للتدريب عىل مهارة معينـة أو ملراجعـة موضـوعات  ومتابعة تقدّ

 .ليمية, والتغلب عىل املشكالت التي تواجههتع
 :طريقة املحاكاة −٣

وهتدف إىل تقديم نامذج تفيد يف بناء عملية واقعية من خالل حماكاة نموذج والتدريب 
ل مـن أوضـاع  عىل عمليات يصعب القيام هبا يف مواقف فعلية, وتسـمح للمـتعلم أن يعـدّ

ن أو أكثر, وأن يشاهد نتائج هذا التعديل عىل م بـرامج املحاكـاة . بقيـة املنظومـة مكوّ وتقـدّ
م له العديد مـن االختبـارات التـي تناسـبه,  سلسلة من األحداث الواضحة للمتعلم, وتقدّ
وتستعني بالصوت والصورة والرسوم, وتوفّر قاعدة كبرية من املعلومات التي تساعده عـىل 

 .فهم املوضوع واستيعاب احلقائق واألفكار
الـة ومـؤثّرة, إال أن هذه الطريقة تت طلب قدراً كبرياً من التخطيط والربجمة لتصـبح فعّ

وحتتاج إىل فريق عمل من املعلمني واملربجمني وعلامء النفس واملربني, وحتتاج إىل تكلفة مالية 
 .عالية إلخراجها بالصورة املرغوب فيها

 :طريقة األلعاب التعليمية −٤
ع هـذه الطريقـة وتعتمد عىل دمج عملية التعلّم باللعب وعىل مبـدأ  املنافسـة, وتشـجّ

اخليال, وتساعد عىل اكتساب مهارات حل املسائل وعىل التغلب عىل امللل, وتكـوين اجتـاه 
 .إجيايب نحو احلاسوب

 :طريقة حل املشكالت −٥
وتساعد هذه الطريقة املتعلم عىل حتديد مشكلته وكتابة برنـامج حلـل تلـك املشـكلة, 

جلات واحلسابات املتعلقـة باملشـكلة وتزويـد املـتعلم ووظيفة احلاسوب هنا هي إجراء املعا



 

باحللّ الصحيح, ويوفّر احلاسوب له الوقت ويطرح أمامه أكثر من اقرتاح للوصول إىل حـلّ 
ويمكن عرض املشكلة بأكثر من طريقة إذ يمكن عرضها بطريق الصورة . املشكلة املطروحة

 .أو احلركة أو الكتابة
تعامل السطحي إىل التعامـل مـع العقـل والتفكـري الناقـد,  جمرد الوهذه الطريقة تتعدّ 

وال ختاطـب . والتعامل مع النوبات العقلية العليا وتعزيز مهارة اإلبداع والتفوق لد املتعلمني
 ..هذه الطريقة ذوي املستويات الدنيا من التعليم, وإنام تتطلب مهارات عقلية عليا يف التفكري

اتباعهـا يف العمليـة التعليميـة التعلميـة بطريـق  تلك هي بعض الطرائق التي يمكـن
الة يف موقف آخـر, وعـىل املعلـم أن  الة يف موقف وغري فعّ احلاسوب, وقد تكون الطريقة فعّ
يتسم باملرونة يف اختيار طريقتـه, فـإذا كانـت هنالـك حاجـة إلعطـاء تـدريبات ومترينـات 

هـي األنسـب, وإن كـان ثمـة الكتساب مهارة معينة فإن طريقة برامج التدريب والتمـرين 
 ...حاجة لتوضيح مفهوم فإن طريقة التعلم اخلصويص الفردي هي األنسب وهكذا

وال يغيبَنَّ عن البال أنه عىل الرغم من أمهية احلاسوب يف تعليم اللغة وتعلمها, إال أنه 
يظل أداة مساعدة يف هذه العملية, ويبقـى املعلـم هـو الـذي يقـوم عقلـه برتكيـب اجلملـة 

, وهو الذي يقوم برتتيب نحوي يف اجلملة مـن وحت ميلها املعنى حسياً كان أو جمازياً أو إحيائياً
حيث التقديم والتأخري, ويبني ما يف الكلمة من إشعاع, ويزود احلاسوب بـربامج تصـحيح 

 )١(. األخطاء وتبياهنا
مكـن إن الدماغ البرشي هو الذي يقوم باختيار بناء اجلملة وفق غـرض معـني, وال ي

للحاسوب أن يقوم هبذا االختيار, وال يمكـن للحاسـوب أن حيـل حمـل الـدماغ البرشـي, 
ل  فاحلاسوب يقدم تسهيالت, وهي خدمات كبرية ال تقدر, ولكن يبقى اإلنسـان هـو املعـوّ
, وجيـيء  عليه يف تنفيذ الربامج التعليمية التعلمية إرشافاً وتصميامً وتنفيـذاً ومتابعـة وتقـويامً

                                                 
املؤمتر السنوي السـادس ملجمـع اللغـة  − عند الطفل احلاسوب وتنمية املقدرة − الدكتور أمحد زياد حمبك )١(

  .٣ص ٢٠٠٧دمشق  − )لغة الطفل والواقع املعارص(العربية بدمشق 



 

 .مساعدة يف تنفيذ هذه املراحل بكل سهولة ويرساحلاسوب لل
 )اإلنرتنت(التعلم بالشابكة  −٣

) بيل جيـتس(يف العملية التعليمية للغة وتعلّمها, وير ) اإلنرتنت(تستخدم الشابكة 
أن الطريق الرسيع يف احلصول عىل املعلومات عرب الشابكة سوف يتيح لكل فرد يف املجتمـع 

 )١(. تعليمية جديدة وجماالت واسعة للبحث مستقبالً واسعاً وآفاقاً 
وثمة من ير أنه قد ال يكون بعيداً ذلك اليوم الذي حيل فيه التعليم االلكرتوين حمـلّ 
كثري من الكتب املقررة ودفاتر العمل, ألن تغيري املحتو حيدث برسـعة كبـرية مـن خـالل 

كة تسـتطيع أن تقـدم مـادة األجهزة االلكرتونية أكثر من النرشـات املطبوعـة, وألن الشـاب
تعليمية يتفاعل معها املعلم بنشاط واسع ودافعيـة أقـو مـن األسـاليب التقليديـة بحيـث 

 )٢( .يستطيع املتعلم تعلّمها منفرداً أو بالتعاون مع أقرانه
ومن ميزات الشابكة أهنا ال تستخدم الستقبال املعلومات فقط, وإنام ثمة تفاعـل بـني 

هناك مجع بني تقنيـات الـنص املكتـوب والصـورة املتحركـة, ودافعيـة املتعلم والربنامج, و
 )٣(. للتعلم إىل جانب إدارة جيدة للوقت

وتؤدي الشابكة خدمات متعددة يف تعليم العربية وتعلمها, إذ إهنا تساعد املتعلمني يف 
كـام احلصول عىل املعلومات برسعة من خمتلف أنحاء العامل, وتساعد عىل الـتعلّم التعـاوين, 

أهنا تساعد عىل التعلّم الذايت يف الوقت نفسه, وتتسم طريقة استخدامها باحليوية والنشاط يف 
ناً   .منأ عن الطرائق التقليدية, وتطور وظيفة املعلم ليغدو موجهاً ومرشداً وليس ملقّ

ولقد اخرتقت الشابكة كل احلواجز السياسية والثقافية واالقتصادية والعلمية خالفـاً 

                                                 
  .١٥٢مرجع سابق ص  − املعلوماتية بعد اإلنرتنت − بيل جيتس )١(

 (14) Sherry.L. Wilson,B. «Transformative Communication as Stumulus to web Besed 

instruction»   . Educational Technology, Publications, Inc  Englewood Cliffs, New 

jersey 1997  P 67. 
 (15) Mcdonel. R- College on the World weide web- unpublised PHD thesis university of 

California 1999.   



 

ـعت خـدماهتا لتشـمل الربيـد االلكـرتوين . وسائل األخر لنقل املعلومـاتلكل ال وتوسّ
وتبادل املعلومات بمختلف صورها من نص مكتوب وصورة وصـوت وحركـة, وعـرض 

الـخ, وجـاء ...للصحف واملجالت, وتبيان لقواعد البيانات, ونقل خلدمة اإلذاعة والتلفزة
ائل اإلعالميـة واإلعالنيـة فغـدت مـن أهـم الوسـ، WWWذلك كله مـع ظهـور شـبكة 
 .والتسويقية واملعرفية اهلائلة

وعىل املعلمني أن يعملوا عىل تزويد املتعلمني بالتفكري الناقد املوضوعي حتى يسـتطيعوا 
م عىل الشابكة, وأن يكونـوا قـادرين عـىل  التمييز بني الزيف واألصيل, واملفيد والضار, مما يقدّ

نها, والقيم السلبية بغية استبعادها, والسيام أننا نعيش يف عرص ف القيم اإلجيابية فيفيدون متعرّ 
 .اضطربت فيه املعايري, ودسّ فيه السم بالعسل, وانترش فيه التفكري اإلرهايب الظالمي

ـن املسـتخدم  وإىل جانب تصفية املعلومات وغربلتها فـإن الرتاسـل االلكـرتوين يمكّ
 تعليم اللغة وتعلمها عن بعـد, وذلـك بوضـع العريب من كتابة رسائل بلغته األم, إضافة إىل

ل التعلم, بحيث تغـدو الشـابكة ) الويب(دروس يف اللغة العربية عىل  مدعومة بآليات تسهّ
الة لنرش اللغة العربية وتعليمها إن ألبنائها أو لغري أبنائها  .وسيلة ناجعة وفعّ

ستعامل وسـائل التقانـة وخالصة القول إن طبيعة العرص حتتّم عىل أبناء اللغة العربية ا
, إذ إن يف هذا االستعامل مزايا متعددة ترتقي )العربية الفصيحة(احلديثة يف تعليم لغتهم األم 

بواقع تعليم اللغة وتعلّمها, وتربهن يف الوقت نفسه عىل مواكبة روح العرص, عرص العلـوم 
لقرار يف الوطن العريب أن عىل الصعيد العاملي, كام أن عىل من بيدهم ا) التكنولوجيا(والتقانة 

يعملوا عىل التخطيط اللغوي يف ضوء سياسة لغوية قوميـة تأخـذ باحلسـبان رصـد الواقـع 
اللغوي وتبيان إجيابياته وسلبياته بغية تعزيز اإلجيابيات, وتاليف السلبيات, حتى تتبوأ لغتنـا 

هم,  املكانة اجلديرة هبا, وحتى يربهن أبناؤهـا عـىل) العربية الفصيحة(األم  أهنـم بـررة بـأمّ
 .أوفياء هلا, وعاملون عىل احلفاظ عىل كنوزها, وما من ثروة أثمن من لغة األجداد
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 الفصل اخلامس
 جولة يف رحاب التجديد اللغوي
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 خامتة −رابعاً 



 

 الفصل اخلامس
 جولة يف رحاب التجديد اللغوي

  

املوجز أن نتعرف مفهوم التجديد اللغوي, وأن نقف عىل وضع  نحاول يف هذا الفصل
دين, وأن نبـنيّ جمـاالت التجديـد إن يف جمـال وضـع اللغة العربية بـني املحـافظني واملجـد

املصطلحات أو يف جمال القواعد النحوية واإلمالئية أو يف جمـال البالغـة, أو يف جمـال تقبـل 
 .دالالت جديدة لبعض املفردات, أو يف جمال اجلنوسة, أو يف جمال تعليم اللغة وتعلمها

 مدخل تعريفي −أوالً 
اللغـوي والتيسـري اللغـوي واإلحيـاء اللغـوي يف طاملا ترددت مصطلحات التجديد 

, وهـو )جدد(حياتنا املعارصة, والتجديد لغةً من الفعل  , وجدَّ اليشء جيدُّ أي صـار جديـداً
 .نقيض اخلَلِق, واجلديد ما ال عهد لك به, واجلديد هو خالف القديم

هل فهو يسـري بمعنى الن وانقاد, ويَرسِ األمر بمعنى س) يرس(والتيسري لغةً من الفعل 
, واليُرس هو ضدّ العرس, ويعني أنه سهل, قال تعاىل فـإن مـع العرسـ يرسـا, إن مـع «: ويَرسِ

, ويف معجـم )٢(»إن هـذا الـدين يُرسـ«: , وجاء يف احلديث النبوي الرشـيف)١(» العرس يرسا
 .لسان العرب ورد اليُرس بمعنى السهولة واللني, وكل ما كان ضدّ العرس فهو يُرس

 اللغوي يعني أن اللغة الفصيحة حتتاج إىل جهد مجاعي متخصص يفيضـ إىل والتيسري
تيسري استعامهلا يف التعليم واإلدارة واحلياة العامة, أي حتايش التعقيدات وتذليل الصعوبات 
التي فرضها التزمت والتصنع والتقعر, ويعني تبسيط القواعد من نحـو ورصف, والتغذيـة 

ذلك التداخل بني الدارجة والفصيحة عىل أن يكون ذلك كلـه  باملصطلحات اجلديدة, بام يف

                                                 
  .٦و ٥اآليتان : سورة الرشح )١(
  ).١٦١١(عن أيب هريرة يف صحيح اجلامع رقم  )٢(



 

 )١( .يف حدود لغة سليمة قابلة لالستعامل واالنتشار
فأحيينـا بـه «: , قـال تعـاىل)أحيا(, وهو مصدر الفعل )حييَ (واإلحياء لغة من الفعل 

 ., فاإلحياء لغة هو البعث بعد البِىل)٢(»األرض بعد موهتا
نظر إىل اللغة نظـرة جديـدة, ترمـي إىل تيسـري اسـتعامهلا يف ويف ضوء هذه التعريفات 

احلياة بعد أن ارتفعت صيحات من هنا وهناك تطالب بالتخيل عن التعقيـدات واملامحكـات 
والتأويالت والتشدد الذي فرضه فريق مـن اللغـويني, ممـا أد إىل صـعوبات يف اسـتعامل 

 .ألقالماللغة, وتعليمها, وسريورهتا طيّعة عىل األلسنة وا
وجتدر اإلشارة إىل أننا لن نعرض يف بحثنا لدعوات جتديدية تعد نغامت نشاز يف حياتنا 
الثقافية, ومـن هـذه الـدعوات هجـر الفصـيحة إىل لغـة أجنبيـة أو إىل العاميـة, أو الكتابـة 
 باحلروف الالتينية, وإنام نتناول التجديد اللغوي الذي هيدف إىل تيسري استعامل اللغة العربية

 .الفصيحة يف شؤون احلياة
 اللغة العربية بني املحافظني واملجددين −ثانياً 

غني عن البيان أن احلياة تتغري وتتبدل بني عرص وآخـر, بـل بـني سـنة وسـنة يف هـذه 
, كانت معارفه من قبـلُ حتتـاج إىل مئـات  ل ومتغريّ ر ومتبدّ األيام التي نحياها يف عرص متطوّ

 .أهنا تتضاعف يف أيامنا هذه يف شهورالسنني حتى تتضاعف, يف حني 
واللغة ظاهرة من ظواهر احلياة, وقانون من قوانني املجتمـع, وظـواهر احليـاة تتبـدل 
ر وفقـاً ملـا تقتيضـ بـه  د وتتطـوّ وتتشكل طوعاً لترصيف الـزمن, وقـوانني املجتمـع تتجـدّ

 )٣( .رضورات االجتامع
األحياء الذين يتكلموهنا, فإن لغتنـا وإذا كانت اللغة ترافق املجتمع الذي ينطق هبا, و 

                                                 
) ٣٠٠(ملـف أفكـار, العـدد  »اللغة العربية وهوية األمـة«نقالً عن جعفر العقييل  − الدكتور طاهر لبيب )١(

  .١٣٢ص  ٢٠١٤كانون الثاين 
  .٩آية : سورة فاطر )٢(
  .٢٧ص ١٩٥٦ − القاهرة − مشكالت اللغة العربية − حممود تيمور )٣(



 

العربية مل تعرف الركود يف مسريهتا إال يف عرص االنحدار, إذ استطاعت يف اجلاهلية أن تعـربّ 
عن جتارب أصحاهبا, وعندما جاء اإلسالم بمفاهيمـه اجلديـدة اسـتطاعت أن تتمثـل هـذه 

 .املفاهيم, وأن تعربّ عنها أيام تعبري
ب فيه عىل مفردات العربيـة يف اجلاهليـة املضـمون احليسـ ففي الوقت الذي كان يغل

ويف العرصـ العبـايس . رأينا أن املضامني املعنوية املجردة قد شقت طريقها إىل مفردات اللغة
ع هلا الثقافات القديمة حمتفظة بأصوهلا وقواعدها, وهـذا إن  استطاعت اللغة العربية أن تطوّ

لعربية ليست باللغة التي كتب عليها اجلمود, وإنام هـي دل عىل يشء فإنام يدل عىل أن اللغة ا
ت عن حاجات العرص اجلديد واجتاهاته, فـازدادت مفرداهتـا  لغة أصيلة مرنة مطواعة, عربّ
عت أساليبها وفق مقتضيات العرص, فظهـرت  بالوضع تارة, وباالشتقاق تارة أخر, وتنوّ

فـة كلهـا فلسـفةً وطبـاً وعلومـاً مصطلحات جديدة اقتضتها طبيعة العرص يف ميـادين املعر
 .الخ...ورياضيات

وإذا كانت اللغة العربية قد أصيبت باجلمود يف عرص االنحدار فلـيس مـردّ ذلـك إىل 
اللغة نفسها, بل إىل املتكلمني هبا, فقد كانوا جامـدين فجمـدت اللغـة بجمـودهم, وكـانوا 

اللغة عـن احليـاة, وإىل هـذا منزوين فانزوت اللغة معهم, وكانوا بعيدين عن احلياة فبعدت 
إذا كان املتكلمون باللغة العربية تنقصهم احليـاة فـال عيـب «: أشار الدكتور طه حسني قائالً 

عىل اللغة أال حتيا, وإذا كانت تنقصهم املرونة فال عيـب فيهـا أال تكـون مرنـة, ألن العربيـة 
 النفـوس والقلـوب, ليست شيئاً يعيش يف السامء, أو يعيش يف اجلو, بل هي يشء يعـيش يف

 )١(. »وتنطق به األلسن, يشء مالزم لألحياء يؤدي ما يف نفوسهم
ومن البدهي أن يف املجتمع الذي يتكلم اللغة حمافظني وجمددين, وغـدت اللغـة مـن 
املسائل التي توجهت إليها األنظار, وتعددت حول قضاياها اآلراء, فمـن داع إىل التمسـك 

أول أمرها قبل اإلسالم وأيام األمـويني, ومـن داع إىل جتديـدها  هبا كام كانت عليه احلال يف

                                                 
  ).٢١(العدد  − السنة الرابعة − بريوت − اآلدابجملة  − يرسوا النحو والكتابة − الدكتور طه حسني )١(



 

 ).التكنولوجيا(وتطويرها كي تواكب روح العرص املتطور واملتوثب, عرص العلم والتقانة 
ويرص العلامء اللغويون املحافظون من الفريق األول عىل استعامل األفصح, واألفصح 

لصعوبات التي يراها املحـدثون كثـرة مـا يقـال كثرياً ما يكون معارضاً للفصيح, إذ إن من ا
ال تقـل هـامّ وإنـام «: , فيبعدون عن اللغة التي حيبوهنا, ويقولون»أخطأتم, وهذا خطأ«: هلم

وإذا استخدم . , مع أن همَّ وأهمَّ بمعنى أحزن وأقلق, والكلمتان كلتامها صحيحة»قل مهمّ 
, ألن الفنـان يعنـي محـار )الربيـز(هـذا خطـأ, والصـواب «: قالوا لـه) فنّان(أحدهم كلمة 

هذا خطأ, والصـواب صـبية «: الوحش الذي يفتنّ يف جريه, وإذا قال صبيّة بسيطة, قالوا له
  )١(. ساذجة, ألن البسيطة هي األرض الواسعة

ر فيقـول إن سـمعي مل يتـأمل قـط «: وثمة من يبالغ يف هذا املنحى, ويقف ضد كل تطوّ
, )تربـوي(جاء هبا املشتغلون بعلم الرتبية, فنسبوا إىل الرتبية أكثر من تأمله من لفظ أو إضافة 

وأشعرنا بعد ذلك بألفاظ وتراكيب لو حلفنا ألهل عصور العربيـة بـالطالق والعتـاق أهنـا 
 )٢(.»عربية ما صدقوا وال آمنوا

وملا كانت اللغة العربية مرتبطة بالقرآن الكريم جعلـت اللغـويني يف األعـم األغلـب 
غريّ مهام يكن, وجيتهدون يف ردّ الناس عنه وتنفريهم منه, ولـذلك مل يعرتفـوا يرفضون كل ت

وبسـبب هـذه النظـرة الصـارمة راحـوا . بالتطور بوصفه مبدأ من مبـادئ اللغـة واملجتمـع
يلحقون ما يمكن إحلاقه من األمثلة املتطورة بزمن الفصاحة عـن طريـق الـتامس الشـواهد 

الحظ وكأنه جديد, ليس من نتاج هذا الزمن, بل هو مـن واألدلة التي تثبت أن هذا الذي ي
ه إىل ذلـك الـزمن فقـد . ذلك الزمن الذي جعل معياراً للفصـاحة وأمـا مـا مل يسـتطيعوا ردّ

وصفوه باللحن والفساد واهلجنة وغريها من مصطلحات الرفض واالستبشاع, ويظهر هذا 

                                                 
  .٥٢ص ١٩٨٩ − دار الفكر بدمشق − شؤون لغوية − الدكتور حممود أمحد السيد )١(
  .٥٤نقالً عن املرجع السابق ص  − الكالم للشيخ عطية الصواحلي عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة )٢(



 

 )١(. بجالء يف مصنفات اللحن واملولد والدخيل
لنفر من اللغويني العرب أهنم يف هذا العمل إنام هم محاة اللغة الفصـحى, وير هذا ا

ولذلك حيولون دون أي تغيري أو جتديد فيها, وإذا حدث يشء من ذلك والبد أن حيدث ألن 
احلياة أقو منهم ومن قيودهم, رفعوا أصواهتم حمتجني, ومعتربين هـذا التجديـد خروجـاً 

دهم اللغوي يف عدم قبوهلم إال ما ورد يف املعاجم القديمة  عىل اللغة وإفساداً هلا, فهم يف تشدّ
وا بـأن اللغـة أوسـع مـن معامجهـا, وأن  إنام حيافظون عىل سالمة اللغة, ولكن فاهتم أن يقـرّ
سالمة اللغة ال تكون يف اجلمود, وإنام يف االحتفاظ بأصول اللغة وقواعدها ونظامها, ثم يف 

اته, وما حال الذين يرفضون كل جديد بحجة املحافظة تعبريها عن حاجات العرص ومتطلب
عىل اللغة إال كحال الذي يريد أن حيافظ عـىل مجـال األزهـار وطيـب رائحتهـا بوضـعها يف 
خزائن حديدية, فتؤدي تلك املحافظة إىل ذبوهلا, ومادامت اللغة كائناً حياً كانـت املحافظـة 

جعلها مطابقة للبيئة التي تعيش فيها عـىل الصحيحة عىل الكائنات احلية تتمثل يف تطويرها و
 )٢(. حدّ تعبري الدكتور حممد كامل حسني عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة سابقاً 

وكيف تكون اللغة حية إال بإخراجها مـن مـدافن «: وها هو ذا أنيس اخلوري يتساءَل
لدوهم يف هذا الزمان التقليد األعمى التي وضعها فيه النحاة واللغويون واملتحذلقون أو مق

 .»وإخراجها إىل رحاب األدب والعلم والفنون? 
ويؤكد أن اللغة لن تكون وحدة ألمة ما مل يفهم القائمون بأمرها أهنا ككل جسم حـي 
جيب أن جتري يف سبيل النشوء واالرتقاء, فال يرجعون هبا, كام حيـاول بعضـهم مـن صـاغة 

وفدافد القدم, بل يتقدمون هبا نحـو اجلـامل املتبقـي الكالم وجمامع اللغة إىل بوادي اجلاهلية 
املبني عىل الفكر الصايف والشعور العميق واملبادئ العلمية واألساليب السلسـلة والطرائـق 
السهلة, فيهذبون نحوها, ويستسهلونه, وحييون آداهبـا وتارخيهـا بإحيـاء الـروح العاليـة يف 

                                                 
  .٣٤٩ص  ٢٠١٠ − دار الفكر بدمشق − ربيةمدخل إىل فقه اللغة الع − الدكتور أمحد حممد قدور )١(
  .٤ص ١٩٧٦القاهرة  − دار املعارف بمرص − العربية املعارصة − الدكتور حممد كامل حسني )٢(



 

 )١(. نفوس أبنائها
عربيـة نظـرة القداسـة, وحيـول دون تطويرهـا كـام سـبقت وثمة من ينظر إىل اللغة ال

, مع أن اللغة كائن حي يفرتض أن ينمو ويتجدد ويتطور ليسـتمر,  اإلشارة إىل ذلك من قبلُ
وهذا اجلمود يف النظرة إىل اللغـة أعطـى انطباعـاً أن اللغـة العربيـة لغـة ال تصـلح للعلـوم 

اخلطر الذي يتهددها إنام جاء من أبنائهـا,  واملعرفة, وإذا كانت تواجه حتديات فإن جانباً من
إذ تقاعس بعضهم عن النهوض هبا وتطويرها, يف الوقت الـذي افتـتن نفـر آخـر باللغـات 
األجنبية, وهذا األمر أسهم يف هتميش العربيـة ملصـلحة اللغـة اإلنجليزيـة يف دول اخللـيج 

 .العريب, وملصلحة اللغة الفرنسية يف دول املغرب العريب
بدهي أن اللغة العربية مادامت ترافق األحياء الذين يتكلموهنا فإن عىل بنيها أن ومن ال

 .يضيفوا إليها, ويزيدوا فيها كلام دعت احلاجة إىل ذلك, واقتضت الظروف
دة, كانـت ومازالـت تسـتجيب ملقتضـيات العرصـ  والعربية لغة نامية ومتطورة ووالّ

افظة عىل ثوابتها وأصوهلا التي ال تكـون إال ومتطلباته كافة, وتنمو وتتطور يف ضوء ذلك حم
فهي مذ كانت, شأهنا شأن اللغات احلية التي تعطي وتأخـذ وتنمـو وتتطـور, فتحـت «هبا, 

ب ومـرتجم ودخيـل ومولّـد,  بت بالوافد إليها من اللغات األخر من معرّ ذراعيها, ورحّ
 )٢(. »عاين والدالالتوهي عرضة ألن متوت فيها ألفاظ, وتولد أخر, وألن تتغري فيها امل

وليس فساد اللغة إال أن تتحجر يف مكاهنا, فـال متلـك أن تبـني عـام جتـيش بـه احليـاة 
 )٣( .العقلية واالجتامعية عىل مر الزمن من أفكار وأحداث

  أنـه ال «ومن الداعني إىل التجديد اللغوي األديب الكبري نجيـب حمفـوظ الـذي رأ
                                                 

 − وزارة الثقافـة السـورية − سلسـلة آفـاق ثقافيـة − فتاو كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغة العربية )١(
  .٩٦ص  ٢٠٠٣دمشق 

كـانون ) ٣٠٠(العـدد  − ملف أفكار − سبل احلفاظ عىل اللغة العربية وتنميتهامن  − الدكتور يوسف بكار )٢(
  .٥٢ص ٢٠١٤الثاين 

  .٣٢اجلزء التاسع ص − جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة − حممود تيمور )٣(



 

افظة عىل تراثهـا, ونحـن نشـعر نحـو العربيـة بالقداسـة يقيض عىل لغة مثل تقديسها واملح
باعتبارها لغة القرآن الكريم, ولكن القرآن سيظل هو القرآن, وسـتبقى لغتـه دون تغيـري أو 
, وتقرأ إذا قرئت مصحوبة باهلوامش املفرسة, فـال خـوف بعـد  حتوير, تتىل علينا ليالً وهناراً

هبا اللغات احلديثة التي تصري لغة عرصية بكل  ذلك من أن تتمتع العربية باحلرية التي حتظى
  )١(. »معنى الكلمة, وأن تستوعب مجيع األفكار, ومجيع األشياء

وير أن حركة تقدم اللغة العربية تعترب بطيئة بالقياس إىل روح العرص املتمثلة يف رسعته 
 .وتفجر معلوماته وكثرة خمرتعاته وتنوع سلعه
فوظ تتسم باجلرأة والقوة فإن ثمة صـيحة أخـر وإذا كانت صيحة األديب نجيب حم

 :أطلقها الشاعر أدونيس ال تقل عن سابقتها قوة وجرأة, فلنستمع إليه يقول
إن مشكلة اللغة العربية ليست لغوية يف املقام األول, وإنام هي مشكلة عوائـق دينيـة «

املجتمـع العـريب  وسياسية تشلّ اإلبداعية العربية, وتعطّل طاقـات التجديـد, فـال جمـال يف
ك اللغـة العربيـة ويصـعد هبـا إىل ذروات وآفـاق جديـدة, يفتّقهـا  إلبداع حرّ بال قيود, حيرّ
رها, بحيث تنشأ تسميات جديدة, وألفاظ جديدة, وصيغ وتراكيب جديدة, وبحيـث  ويفجّ

كال , . تصبح اللغة متحركة وحية كمثل احلياة ومثل اجلسد, ال جمرد قواعد جامدة يف الرأس
ت طرائق تدريسها ما دامت ترقد يف رسيـر هـذه ل ن تتقدم اللغة العربية مهام جددت أو يرسّ

املؤسسات اإليديولوجية, بل إهنا عىل العكس, ستزداد اهنياراً وسيزداد العزوف عنها, فهـل 
قـة? إذاً أحبـوا  تريدون أهيا احلريصون عىل اللغة العربية أن تظل هذه اللغة حية ناميـة وخالّ

  )٢(. »والكتابة والتفكري, أحبوا احلرية اإلبداع

تلك هي بعض الصيحات الداعية إىل التجديد, والبد لنا من أن نحدد موقفنا جتاهها, 

                                                 
 − سلسـلة آفـاق ثقافيـة − فتاو كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغـة العربيـة − وزارة الثقافة السورية )١(

  .٢٠٦ص  ٢٠٠٣شق دم
  .٤٤١ص  ٢٠٠٥دار الساقي  − املحيط األسود − أدونيس )٢(



 

لها عىل غريها من اللغـات, فهـذا  إذ إننا نر أن حيب املرء لغته األم العربية الفصيحة ويفضّ
صـفة اإلعجـاز ويرفعهـا إىل أمر مطلوب وطبيعي, أما أن يغايل يف هذا احلب فيسبغ عليهـا 

مقام القداسة, فهذا أمر ينايف املنطق والتاريخ, ذلك ألن رفع اللغة إىل مرتبة القداسـة جيعـل 
منها قيمة ثابتة ال تتغري وال تتبدل, وال حيق لنا تطويرها, وهذا يؤدي إىل مجودها وحتجرهـا; 

 .ري األديب أمني الرحياينواجلمود يف اللغة كاجلمود يف الرشايني يورث الشلل عىل حد تعب
ومن متطلبات العقل واملنطق أن عـىل اللغـة العربيـة أن تتطـور لتسـتوعب احلضـارة 
قني, إال أن تطورها يعـاين  املعارصة, وهي قادرة عىل ذلك, فقد تطورت رغم العوائق واملعوّ

التطـور غالباً من البطء والفوىض, وما عىل أبنائها الغيـورين عليهـا إال أن يسـاعدوها عـىل 
بتطورهم هم أنفسهم من جهة, وبإعانتها عىل التطور من جهة أخر. 

دة ال مقلّـدة, ومبتكـرة  د ال يصدر إال عن عقلية فاعلة ال منفعلة, وجمدّ إن الفكر املجدّ
رهـا وجيعلهـا حمتويـة  ع اللغة ويطوّ ق هو الذي يطوّ ال ناقلة, ذلك ألن التفكري العلمي اخلالّ

أما أن يعمد أهل اللغة عىل التقليد والنقل فـذلك يـؤثر سـلباً يف أداة . ملختلف أنواع اإلبداع
إن اللغة هي املهد الذي ينبـت فيـه العلـم, «: التعبري, فتغدو جامدة ومتحجرة, ولذلك قيل
 .»وما استفاد قوم علامً إال علامً زرعوه بلغتهم

ال يتكـون إال  وجتدر اإلشارة إىل أن جمتمـع املعرفـة الـالزم لتحقيـق التنميـة البرشـية
باكتساب العلم واملعرفة, واللغة هي آلية اكتساب املعرفة العلمية والتقانية ألهنا وعاء الفكر, 

 .وهي احلاضنة له بدرجاته املتنوعة وصوالً إىل اإلبداع
 :وللغة دورها الكبري يف إجياد جمتمع املعرفة لعدة أسباب منها

املجتمع جيري باللغة, كـام جيـري تبـادل  إن تبادل املعلومات ونقل املعرفة بني أفراد −١
السلع واخلدمات بني األفراد بواسطة العملة النقدية, وكلام كانـت العملـة موحـدة 

ت عملية التبادل  .وذات رصيد جيّد أدت دورها بفاعلية, ويرسّ
إن التعليم والتدريب اللذين يزودان األفراد باملعرفـة العلميـة والتقانيـة مـن أجـل  −٢

فعال ومنتجات مادية ومعنوية وخدمات حيتاجـان إىل وسـيلة, وتلـك حتويلها إىل أ



 

 .الوسيلة هي اللغة
إن العمل املشرتك يف مؤسسات اإلنتاج كاملزرعة واملصنع واملكتب حيتاج إىل وسيلة  −٣

 )١( .تفاهم مشرتكة, واللغة هي السبيل إىل ذلك, فهي سبيل ملعرفة ذاته وحميطه
د اللغـوي فـإن هـذا التجديـد يـتجىل يف ميـادين وملا كنا يف صدد البحـث يف التجديـ

متعددة, ومن هذه امليادين استحداث ألفـاظ ومصـطلحات جديـدة باالبتكـار واالشـتقاق 
والنحت والتعريب من جهة, وبالتطور والتجديـد يف علـوم اللغـة نحـواً ورصفـاً وبالغـة 

متليه متطلبات العرص وإمالء من جهة ثانية, وبالتطور يف دالالت األلفاظ واملفردات تطوراً 
 .من جهة ثالثة

ولقد دعا إىل هذا التوجه نحو تلك امليادين مـا تعانيـه اللغـة العربيـة مـن تضـخم يف 
القواعد واألصول, وفقر يف املصطلح, وعجز عن مواكبة اجلديـد وجمـاراة العرصـ, فالـداء 

احلـل إنكـار واضح للعيان, ومل يعد باإلمكان إخفاؤه, وبئس الدواء إنكار املـرض, وبـئس 
  )٢( .املشكلة عىل حد تعبري الباحث الدكتور عادل مصطفى

ومجيل جداً ما عربّ عنه أحد الشـعراء عنـدما قـال يف اجلـدال القـائم بـني املحـافظني 
الزاعمني بأهنم حيافظون بتشددهم عىل اللغـة, ويعملـون عـىل محايتهـا, واملجـددين الـذين 

, ويقفون ضدّ حماوالت التضييق يرومون االنتقال باللغة إىل مواكبة روح  العرص تطوراً ونامءً
 :عىل اللغة, فها هو ذا يقول

 يف نبــــــذ طارفهــــــا ويف تقييــــــدها جاروا عليها زاعمـني صـالحها
ـــا ـــات حياهت ـــوا أن اللغ  يف بعـــــث تالـــــدها ويف جتديـــــدها مل يفقه

 : وهكذا نجد أن اللغة يتنازعها عامالن متناقضان ومها
ة طبيعية عنـد املتحـدثني باللغـة تسـعى إىل اإلبقـاء عليهـا كـام املحافظة, وهي نزع −١

                                                 
  .٢٠١٤كانون الثاين ) ٣٠٠(العدد  − ملف أفكار − اللغة العربية وجمتمع املعرفة − حممد فؤاد احلوامدة )١(
رة القـاه − املجلس األعىل للثقافـة − مغالطة التأثيل يف كتاب املغالطات املنطقية − الدكتور عادل مصطفى )٢(

  .٢٣٧ص ٢٠٠٧



 

عرفوها يف مجيع أنظمتها الصوتية والرصفية والنحوية والداللية لكـي ال تتغـريّ وال 
 .ختتلف

 .التغريّ والتجديد, وهو قوة تعمل عىل دفع اللغة نحو اخلروج عىل األنظمة الثابتة −٢
ائم, فإذا ما متسكت بالقديم املحافظ وحـده وبني هذين العاملني تقع اللغة يف رصاع د

مجدت وختلفت, وإذا ما فتحت صدرها للتغري من غري حدود ضـاعت شخصـيتها القائمـة 
 )١( .عىل االنتظام واالستمرار, وتعرضت للتشعب واالندثار

والواقع ال نريد للغتنا العربية أن ختضع لواحد من هذين العـاملني دون اآلخـر, ألن  
نهام خطراً إذا ما استقو واسـتبد, ويسـتوي هنـا خطـر اجلمـود الكـامن يف يف كل واحد م

واحلـال . املحافظة والتزمت, وخطر االنحالل املاثل يف التساهل واخلـروج عـىل الضـوابط
السليمة للغة خيضع للتوازن بني هذين العاملني كي تصل إىل نوع من التطور اهلـادئ الـذي 

 )٢(. ديد ومتطلباتهيربط بالقديم وتراثه, وال يرفض اجل
وما من غيور عىل اللغة العربية يدعو إىل اخلروج عن قواعدها وأنظمتها وقوانينها, إال 
أن سنن احلياة تدعو إىل التجديد والتطور, وال خترج اللغة ما دامت كائناً حياً عن هذه السنن 

املتطـور  رشيطة احلفاظ عـىل تلـك األنظمـة والقـوانني واالسـتجابة إىل متطلبـات العرصـ
 .واملتوثب واملتغريّ يف الوقت نفسه

                                                 
  .٢٥٧ص ٢٠١٠ − دار الفكر بدمشق − مدخل إىل فقه اللغة العربية − الدكتور أمحد حممد قدور )١(
  .املرجع السابق )٢(



 

 اجتاهات التجديد اللغوي −ثالثاً 
 

اجته التجديد يف اللغة العربية إىل ميادين متعددة, إذ إنه مل يقترص عىل جمال واحد, فثمة 
اجتاه نحو توسيع اللغة العربية وإغنائها بمصطلحات جديدة اقتضتها ظروف احلياة وطبيعة 

عرص العلوم والتقانة, وثمة اجتاه نحو التجديد يف ميـداين النحـو واإلمـالء العرص احلارض, 
بعد أن نظر إليهام عىل أهنام من صعوبات اكتساب اللغة وتعليمها وتعلمها, وهناك اجتاه نحو 
ه نحـو قبـول اسـتعامل ألفـاظ جديـدة وعبـارات جديـدة  التجديد يف ميدان البالغة, وتوجّ

ه نحو تنقية اللغـة مـن ظـاهرة اجلنوسـة اكتسبت دالالت جديدة يف حيا تنا املعارصة, وتوجّ
ومل هيمل التجديد مسألة تعليم اللغـة وتعلمهـا فأبـان . وإزالة التحيز منها ملصلحة الذكورة
 .بعض الطرائق احلديثة يف هذا امليدان

 :وفيام ييل وقفة عىل كل اجتاه من هذه االجتاهات يف امليادين املشار إليها
 :جمال وضع املصطلحاتالتجديد يف  −١

إن التجديد اللغوي يف هذا املجال, جمال وضـع املصـطلحات, مـن أصـعب األمـور 
وأشقها, وكان أمحد فارس الشدياق قد شكا افتقار العربية إىل األلفاظ احلضارية يف اللغـات 
 األوربية نظراً ملا استحدث من صنائع وفنون مما مل خيطر عىل بال األولني, ورأ أن يف ذلـك

, ولكنه ليس شيناً عىل العربية, وإنام الشني علينا اآلن يف أن نسـتعري هـذه األسـامء مـن  شيناً
 .اللغات األخر مع قدرتنا عىل صوغها من لغتنا

 :وعربَّ الشدياق عن صعوبة التجديد اللغوي يف ميدان التعريب قائالً 
ــــار احلــــرب إال امل ومن فاته التعريـب مل يـدر مـا العنـا  حــــارُب ومل يصــــَل ن
ـــــُب  أرى ألــف معنــى مالــه مــن جمــانس ـــــا يناس ـــــه م ـــــًا مال ـــــدينا, وألف  ل
 وفصًال مكان الوصل, والوصل واجـُب  وألفــًا مــن األلفــاظ دون مــرادف

ومــع ذلــك فــإن ثمــة جهــوداً كبــرية بــذهلا وجــاالت التعريــب األوائــل يف وضــع 
نبي, وذلك بالبحث يف املصطلحات, ومن األساليب التي انتهجوها الرتمجة للمصطلح األج



 

الكتب العربية القديمة عن مصطلح يقابله, أو البحث عن لفظ قديم يقرب معناه من املعنى 
, أو البحث عن لفظ جديد ملعنـى جديـد  , ويستخدم املجاز غالباً احلديث فيبدل معناه قليالً

يلجـأ إىل مع مراعاة االشتقاق العريب, وإذا مل تسعف السبل السابقة يف وضع املصطلح كـان 
 .إسباغ احلروف العربية عىل اللفظ األجنبي بحروفه عىل أن يصاغ صوغاً عربياً 

 :وكانت املعايري التي انتهجها العلامء العرب يف وضع املصطلحات تتمثل فيام ييل
 .وجود مناسبة بني مدلول املصطلح اللغوي ومدلوله االصطالحي −١
ي لفظ عريب يؤدي معنى اللفظ األعجمي بطريق −٢ االطالع عىل األلفاظ العلميـة  حترّ

 .املبثوثة يف املعجامت العربية, ويف خمتلف كتب الرتاث العلمية
ترمجة اللفظ األعجمي اجلديد الذي ليس له مقابل يف اللغة العربية, أو وضـع لفـظ  −٣

ب  .عريب مقارب له بطريق االشتقاق أو املجاز أو النحت, وإذا مل يتيرس ذلك فيعرّ
ب تفضيل اللفظ العريب −٤ ب القديم إال إذا اشتهر املعرّ  .عىل اللفظ املعرّ
 .تفضيل االصطالحات العربية القديمة عىل اجلديدة إال إذا شاعت −٥
 .تفضيل الكلمة الواحدة عىل كلمتني أو أكثر إذا أمكن ذلك −٦
 .الرتمجة احلرفية إذا مل توجد كلمة واحدة −٧
 .لواحداالقتصار عىل اسم واحد للمعنى العلمي الواحد يف املجال ا −٨
 .تفضيل الكلمة التي تسمح باالشتقاق عىل الكلمة التي ال تسمح به −٩
ب السائغ − ١٠  .قبول اللفظ املعرّ

وكان الشدياق قد أشار إىل مزية االشتقاق يف اللغـة العربيـة يف وضـع املصـطلحات, 
, مفضالً النحت عىل كلمتني جمتمعتني باإلضافة أو النعـت, ومشـرياً إىل  ومزية النحت أيضاً

الفعل الرباعي يف صوغ األلفاظ اجلديدة والدالالت اجلديـدة مثـل بسـمل وحوقـل, فضل 
وهذا الفعل الرباعي يف نظره من أكثر األفعال مطاوعة لتوسيع اللغة وإغنائها, وكان شاهده 
عىل ذلك ما روي عن اإلمام عيل عليه السالم من أنه قدم إليه يشء من احللو, فسـأل عنـه 

ب نوروز, فقال النريوز, وهو: فقالوا  : أول يوم يف السنة, وهو معرّ



 

 .ويف املهرجان مهرجونا كل يوم. نريوزونا كل يوم
) دوزي(ومــن املعــاجم التــي اســتعني هبــا يف التعريــب والرتمجــة والتــأليف معجــم 

) بيلو(باإلنجليزية والعربية, ثم معجم ) بادجر(ومعجم ) لني(بالفرنسية والعربية, ومعجم 
 ).وردامل(و) املنهل(و

وأسهم رجاالت التعريب األوائل أيام إسـهام يف وضـع املعـاجم, فـألّف الـدكتوران 
رشدي خاطر وأمحد محدي اخلياط معجامً للعلوم الطبية, ونقلت جلنة املصـطلحات يف كليـة 

املتعـدد  Clairvilleالطب باجلامعة السورية يف مخسينيات القرن املايض معجـم كلريفيـل 
ربية, وأنجز احتاد األطباء العرب املعجـم الطبـي املوحـد بالتعـاون مـع اللغات إىل اللغة الع

منظمة الصحة العاملية وجملـس وزراء الصـحة العـرب واملنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقافـة 
والعلوم, وعمدت وزارة التعليم العايل يف سـورية إىل ترمجـة املـدونات الكـرب يف الطـب, 

 .إىل العربية) هاريسون(ب بجامعة دمشق برتمجة كتاب وقام قسم الطب الباطني يف كلية الط
ومن املعاجم املتخصصة يف ميدان العلوم الطبية والطبيعية معجم الدكتور حممد رشف 

الطبي, ومعجم مصطلحات تعويض األسنان مليشيل خـوري, ) كلري فيل(إىل جانب معجم 
د عويضـة, واملعجـم الطبي, واملعجم الطبي الصيديل للدكتور عـيل حممـو) حتي(وقاموس 

الفلكي ألمني معلوف, ومعجم األلفاظ الزراعية لألمري مصطفى الشهايب, ومعجـم أسـامء 
النبات ألمحد عيسى, واملعجم الكهربائي اإللكرتوين الذي أصدرته وزارة الدفاع السـورية, 
ومعجم املصطلحات البرتولية والصناعية ألمحد شفيق اخلطيب, واملعجم القـانوين حلـارث 

يامن الفاروقي, واملعجم العلمـي للمصـطلحات القانونيـة والتجاريـة واملاليـة ليوسـف سل
شالش وفريد فهمـي, واملعجـم الفلسـفي للـدكتور مجيـل صـليبا, ومعجـم املصـطلحات 
الدبلوماسية ملأمون احلموي, ومعجم املصطلحات اجلغرافية الذي أصدره املجلس األعـىل 

تامعية يف القاهرة, ومعجم املصطلحات األثرية ليحيى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االج
الشهايب, ومعجم مصـطلحات الفنـون للـدكتور عفيـف البهنيسـ, ومعجـم مصـطلحات 

 .الخ....احلديث للدكتور نور الدين العرت



 

وجتدر اإلشارة إىل أن لألمري مصطفى الشهايب إسهامات يف جمال وضع املصـطلحات 
, وكـان للــدكتور عبـد الـرزاق قــدورة إسـهام يف تنســيق اجليولوجيـة والزراعيـة والنباتيــة

املصطلحات يف ميدان العلوم الفيزيائية والكيميائية وعلم احليوان, وللـدكتور فـاخر عاقـل 
 .إسهام يف وضع معجم للمصطلحات يف جمال علم النفس

وأصدر جممع اللغة العربية معجامً يف الفيزياء, وآخر يف ألفاظ احلضارة, وتعمل جلانـه 
ــة حاليــاً يف وضــع مصــطلحات يف املعلوماتيــة والرياضــيات واجليولوجيــا  املتخصص

 .الخ...واإلعالم
ولسنا اآلن يف جمال احلرص, وإنام هي إشـارات إىل بعـض مـا أنجـز يف ميـدان وضـع 
املعاجم املتخصصة يف ميادين املعرفة, مع األخذ باحلسبان أن ثمة فجوة بني التـدفق املعـريف 

بطء حركة التعريب يف إجياد البديل العريب للمصطلحات املتدفقة مـن الـدول يف عاملنا وبني 
 .املتقدمة
 :التجديد يف جمال النحو −٢

مادامت اللغة يف تغري مستمر فمن البدهي أن تواكبها يف ذلك علوم اللغـة املنـوط هبـا 
معيارية رصد الظاهرة اللغوية وضبط حركتها, وكان ثمة توتر بني اللغة املعيارية والوصفية, 
 .حتافظ عىل اللغة من التحلل واالهنيار, ووصفية تفتح أمامها آفاقاً للتطور واالرتقاء

ورأ املجددون أن النحو اتصف باجلمود والغموض واالسـتبهام, وأنـه خـرج عـن 
 .وظيفته, وانحاز إىل جانب من جوانب اللغة وهو علم اإلعراب

عن التطويل والتفريعـات يف مباحثـه  واجتهت آفاق التجديد يف جمال النحو نحو النأي
وموضوعاته إىل االختصار من جهة, وإىل اإللغاء والدمج من جهة أخر, وإىل الرتكيز عىل 

 .النحو الوظيفي من جهة ثالثة
تعـددت اآلراء النحويـة يف املسـألة الواحـدة, : النأي عن التطويـل إىل االختصـار −أ

وتباينت االختالفات بـني املـدارس النحويـة وكثرت التأويالت والتقديرات واملامحكات, 
, وهـذا مـا أد إىل )مدرسة الكوفة, مدرسة البرصـة, مدرسـة بغـداد, مدرسـة األنـدلس(



 

أيب (صعوبة املادة النحوية واستثقال مصطلحاهتا وتأويالهتا, إذ يـرو عـن دمـاذ صـاحب 
وأصـحابه إن مـا ) ليـلاخل(أنه قرأ من النحو بايب الواو والفاء, فلام استمع إىل قـول ) عبيدة

ن بكـر املـازين  بعدمها ينصب بأن مضمرة وجوباً نبا فهمه عن إدراك ذلك فكتب إىل أيب عـامّ
 )١(: شيخ نحاة البرصة يف عرصه يشكو إليه ما لقيه من عنت هبذه األبيات

 وأتعبــــــُت نفيســــــ لــــــه والبــــــدن وفّكرت يف النحـو حتـى َمِلْلـُت
ـــــُت بكـــــرًا وأصـــــحابه  ســــــائل يف كــــــل فــــــنبطــــــول امل وأتعب
ـــــــــن فكنـــــــت بظـــــــاهره عاملـــــــاً  ـــــــــه ذا فط ـــــــــت بباطن  وكن
ـــــن ســـــوى أن بابـــــًا عليـــــه العــــــ ـــــه مل يك ـــــا ليت ـــــاء ي ـــــاء للف  ف
 مــــن املقــــت أحســــبه قــــد لعــــن وللـــــــواو بـــــــاب إىل جنبـــــــه
ـــــــــأتني إذا قلــــت هــــاتوا ملــــاذا يقــــال ـــــــــك أو ت ـــــــــت بآتي  لس

ـــــوا ــــــ:أجيب ـــــل هـــــذا ك  أنذا عـــىل النصـــب, قيـــل إلضـــامر  ِملَ قي
 أفكــــــــــر يف بابــــــــــه أن أجــــــــــن فقد كدت يا بكـر مـن طـول مـا

وكان اجلاحظ جبّار النثر العريب قد دعا إىل االقتصار يف تعليم النحو للمتعلمـني عـىل 
املباحث النحوية الرضورية التي حيتاجون إليها يف تفاعلهم مـع بنـي جمـتمعهم, فهـا هـو ذا 

إال بقـدر  −أي الصبي –نحو فال تشغل قلبه منه وأما ال«يقول يف رسالة وجهها إىل املعلمني 
ما يؤديه إىل السالمة من فاحش اللحن, ومن مقدار جهل العوام يف كتاب إن كتبه, وشعر إن 

 )٢(. »أنشده, ويشء إن وصفه, وما زاد عىل ذلك فهو مشغلة عام هو أوىل به
هذا امليدان  وإذا كانت دعوة اجلاحظ نظرية فإن ثمة مؤلفات عملية خمترصة ظهرت يف

ملـا رأيـت «خللف بن حيـان األمحـر البرصـي, ويقـول يف مقـدمتها » مقدمة يف النحو«منها 
النحويني وأصحاب العربية أمجعني قد استعملوا التطويل, أمعنت النظـر والفكـر يف كتـاب 

                                                 
  .١٩٤٧القاهرة  − مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش − الرد عىل النحاة − ابن مضاء القرطبي )١(
 − مكتبة اخلانجي − قيق ورشح عبد السالم هارونحت − رسائل اجلاحظ − أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ )٢(

  .م١٩٧٩سنة  ٣٨ص ٣ج ١ط − القاهرة



 

أؤلفه, وأمجع فيه األصول واألدوات والعوامل عىل أصول املبتدئني ليستغني به املتعلم عـن 
 )١(. »ويل, فعملت هذه األوراقالتط

ب املقدمة وفق احلاالت اإلعرابية للكلمة, إذ بدأ بالرفع ثم النصب وبعدها اجلزم  وبوّ
 .واخلفض, وابتعد عن التفصيل عند ذكر كل باب

, )٢(أليب جعفـر النحـاس النحـوي » التفاحة يف النحـو«ومن الكتب املخترصة كتاب 
مه مؤلفه إىل واحد وثالثني وهو كتيّب خمترص جداً يف حدود اثنت ني وثالثني صفحة, وقد قسّ

باباً تناول منها أقسام الكالم وإعراب االسم والفعل, واملثنى واجلمع وأنواع الفعل والفاعل 
واملفعول, وحروف النصب املشبهة بالفعل, واحلروف الناصبة لألفعال الدالة عىل املستقبل 

واملعرفـة ) لوال, إنـام, كـأنام(خبار, وحروف الرفع واحلروف اجلازمة, واألفعال الرافعة لأل
 .الخ...والنكرة, والتوابع

وكان الدكتور حممد كامل حسني عضو جممـع اللغـة العربيـة يف القـاهرة قـد دعـا إىل 
ها مـن  تعميم هذا الكتيّب عىل وزارات الرتبية يف الوطن العـريب ألنـه يفـي باحلاجـة ويسـدّ

 .وجهة نظره
مة كتب خمترصة, حاول فيها مؤلفوها تقديم النحو بإجياز متـوخني ويف تراثنا العريب ث

السهولة واليرس يف تقديم املباحث النحوية إىل املتعلمني بأسهل األساليب عىل حدّ زعمهم, 
أليب بكــر الزبيــدي اإلشــبييل ) الواضــح( ومــن هــذه الكتــب املتســمة باالختصــار كتــاب 

, )٢(للمطـرزي) املصباح يف علم النحـو(كتاب , و)١(البن جني ) اللمع(, وكتاب )٣(النحوي
                                                 

طبعة مديرية إحيـاء الـرتاث القـديم بـوزارة الثقافـة  − مقدمة يف النحو − خلف بن حيان األمحر البرصي )١(
  .٣٤− ٣٣ص ١٩٦١دمشق  − السورية

مطبعـة العـاين  − بغـداد − عـواد حتقيق كوركيس − كتاب التفاحة يف النحو − أبو جعفر النحاس النحوي )٢(
  .١٣ص ١٩٦٥

مطبعـة دار جلـيس  − حتقيـق عبـد الكـريم خليفـة − كتاب الواضح − أبو بكر الزبيدي اإلشبييل النحوي )٣(
  . ٢٠١١عامن  − الزمان للنرش والتوزيع



 

قطر النـد وبـلّ (, و)٤(البن عصفور) املقرب(, و)٣(لعبد القاهر اجلرجاين) العوامل املئة(و
روميّـة(, و )٦(, واخلالصة املشهورة بألفية ابن مالك)٥(البن هشام األنصاري) الصد ) اآلجّ

روم   .ال تتجاوز عدة صفحات , وهي مقدمة يف النحو خمترصة جداً  )٧(البن آجّ
فلـم يكـن ليطيـل كـام نطيـل نحـن يف بيـان مصـري ) املصباح(وأما املطرزي صاحب 

احلركات اإلعرابية وتعليل كوهنا متعذرة ال ظاهرة بالتعذر أو الثقل يف أواخر االسم, وإنـام 
 ما يف آخره ألف ال يظهر فيه اإلعراب كالعصا والرحى, ومـا يف آخـره يـاء«: اكتفى بالقول

ك يف النصـب مثـل ن يف الرفع واجلـر وحيـرّ جـاء القـايض ومـررت : مكسورة ما قبلها يسكّ
, وما أظن النطق السليم حيتاج إىل أكثر من ذلك يف املرحلة األوىل, »بالقايض ورأيت القايضَ 

وقد استغنى عن كل ما نعلمه اليـوم مـن حـدود وتعريفـات ومصـطلحات تتصـل بالثقـل 

                                                                                                                                            
دار إحيـاء  − كشف الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون − مصطفى بن عبد اهللا الشهري بحاجي خليفة )١(

  .ت. د. بريوت − لعريبالرتاث ا
حتقيق بايسن حممود ومراجعـة وتقـديم الـدكتور  − املصباح يف علم النحو − نارص بن أيب املكارم املطرزي )٢(

  .١٩٩٧بريوت  − دار النفائس − مازن املبارك
 جدة − دار املنهاج للنرش والتوزيع − العوامل املئة − عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين الشافعي )٣(

  .٢٠٠٩ − يف اململكة العربية السعودية
 − حتقيق أمحد عبد الستار اجلـواري, وعبـد اهللا اجلبـوري − املقرب − عيل بن مؤمن املعروف بابن عصفور )٤(

  .١٩٧٢بغداد 
 − حتقيق حممد حمي الدين عبـد احلميـد − رشح قطر الند وبلّ الصد − مجال الدين بن هشام األنصاري )٥(

  .١٩٦٣ − سعادةمطبعة ال − القاهرة − مرص
 − مرصـ − حتقيق حممد حمي الـدين عبـد احلميـد − رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك − عبد اهللا بن عقيل )٦(

  .١٩٥٤ − مطبعة السعادة − القاهرة
األنـدلس اخلرضـاء للنرشـ  − شـربا − مرصـ − نصوص يف علم النحو والرصف − حسن خريي املنشاوي )٧(

  .٢٠١٠القاهرة  − والتوزيع



 

 )١(. صوالتعذر واملقصور واملنقو
ى التيسـري يف القواعـد النحويـة,  ويف العرص احلديث ظهرت بعض الكتب التي تتوخّ

للشـيخ مصـطفى الغاليينـي, حيـث جـاء سـهل  )٢( )جامع الدروس العربية(ومن أشهرها 
كام ظهـر كتـاب . األسلوب واضح املعنى, ويف الكتاب أمثلة توضح القاعدة املراد دراستها

اجلارم ومصطفى أمني, وقد اعتمد مؤلفاه الطريقة االسـتقرائية يف لعيل   )٣( )النحو الواضح(
تقديم القاعدة, واستعمال األمثلة والشواهد املعارصة يف منأ عن الشواهد التقليدية, وهذا 

 .ما جعل املادة النحوية سهلة وميرسة
 من اجتاهات التيسري الدعوة إىل إلغاء بعض املباحث النحويـة,: اإللغاء والدمج −ب 

الرد «وكان ممن محل لواء هذه الدعوة إىل اإللغاء يف تراثنا العريب ابن مضاء القرطبي يف كتابه 
ه مـن  )٤(»عىل النحاة ,  إذ إنه دعا إىل إلغاء العوامل, والعامل عند النحاة هـو مـا أثـر يف غـريّ

 حركة أو سكون أو حذف, ودعا أيضاً إىل إلغاء احلـذف والتقـدير وإسـقاط العلـل الثـواين
 .والثوالث, وإلغاء التامرين

ويف العرص احلديث جـرت عـدة حمـاوالت للتيسـري, منهـا حماولـة األسـتاذ إبـراهيم 
, وقد كان يف حماولته ثائراً عـىل النحـويني الـذين قرصـوا )٥(»إحياء النحو«مصطفى يف كتابه 

ري مباحث النحو عىل اإلعراب والبناء, دون أن يبحثوا خصائص الكـالم مـن تقـديم وتـأخ
ونفي وإثبات وتأكيد, وذهب إىل أن املتكلم هـو الـذي حيـدث احلركـات ال العامـل الـذي 

                                                 
املؤمتر السنوي السابع ملجمع اللغة العربيـة  − التجديد يف قواعد العربية ومناهجها − زن املباركالدكتور ما )١(

  .١٠ص ٢٠٠٨ − دمشق − )التجديد اللغوي(بدمشق 
 − مراجعة وتنقيح الـدكتور حممـد أسـعد النـادري − جامع الدروس العربية − الشيخ مصطفى الغالييني )٢(

  .١٩٩٨املكتبة العرصية  − بريوت
  .دون تاريخ − دار املعارف − القاهرة − النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية − جلارم ومصطفى أمنيعيل ا )٣(
  .١٩٤٧ − القاهرة − مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش − الرد عىل النحاة − ابن مضاء القرطبي )٤(
  .١٩٥١القاهرة  − جلنة التأليف والرتمجة والنرش − إحياء النحو − إبراهيم مصطفى )٥(



 

طالب بإلغائه عىل غرار ما دعا إليه ابن مضاء القرطبي, كام ذهب إىل أن التنوين علم التنكري, 
ويف بحثه عن معـاين العالمـات اإلعرابيـة رأ أن الرفـع علـم اإلسـناد بـدليل أن الكلمـة 

وأن اجلر علم اإلضافة سواء أكانت بحرف أم بغري حرف, وأن الفتحة ليست  يتحدث عنها,
بعلم إعراب ألهنا احلركة اخلفيفة املستحبة التي حيـب العـرب أن خيتمـوا هبـا كلامهتـم مـا مل 
يلفتهم عنها الفت, وعالمات اإلعراب يف االسم ال خترج عن هذا إال يف بنـاء أو نـوع مـن 

 .اإلتباع
لثانية للتيسري يف العرص احلديث تلك املحاولة التي قامـت هبـا جلنـة وكانت املحاولة ا

بقرار من وزير املعارف بمرص, وجاء يف حيثيـات  ١٩٣٨تيسري اللغة العربية التي ألفت عام 
تشكيل قرار اللجنة أن الوزارة سبق هلـا أن عملـت عـىل تبسـيط قواعـد النحـو والرصـف 

اخلطوة التي خطتها الـوزارة يف املـايض مل تكـن  والبالغة فيام أخرجت من الكتب, وأن هذه
كافية, إذ إنه لوحظ أن صعوبة قواعد النحو والرصف والبالغة ما تزال قائمة, وأن املعلمني 
واملتعلمني يبذلون جهداً كبرياً ووقتاً طويالً يف تعليمها وتعلمها, وال يصلون بعد هـذا كلـه 

 .إىل نتائج تتفق مع ما يرصف من زمن وجهد
د الحظت اللجنـة املشـكلة هلـذه الغايـة أن أهـم مـا يعرسـ النحـو عـىل املعلمـني وق

 :واملتعلمني ثالثة أشياء هي
 .فلسفة محلت القدماء عىل أن يفرتضوا ويعللوا, أو يرسفوا يف االفرتاض والتعليل −١
 .إرساف يف القواعد نشأ عنه إرساف يف املصطلحات −٢
 .ألدبإمعان يف التعمق العلمي باعد بني النحو وا −٣

لذا تقرتح اللجنة فيام خيص املتعلمني إلغاء اإلعراب التقديري واملحيل لعدم فائدته يف 
باب (ضبط لفظ أو تقويم لسان, وجعل املبتدأ والفاعل ونائب الفاعل يف باب واحد أسمته 



 

  )١(. , وإلغاء الضمري املسترت جوازاً ووجوباً )املسند إليه

ا صد كبري يف املنـاهج التعليميـة فهـي حماولـة مـؤمتر أما املحاولة الثالثة التي كان هل
, ورأت هـذه املحاولـة أن الكـالم العـريب كلـه ١٩٥٧مفتيش اللغة العربية يف القاهرة عـام 

مكون من مجل ومكمالت وأسـاليب, وللجملـة ركنـان أساسـيان, اصـطلح عـىل تسـمية 
لفـظ يضـيف إىل معنـى  وأما املكمالت فهـي كـل). مسنداً إليه(, واآلخر )مسنداً (أحدمها 

وأما األساليب فهي تعبريات خاصة نطـق هبـا العـرب عـىل . اجلملة األساسية معنى يكمله
الصورة التي وصلت إلينا نحفظها ونقيس عليها, وقد رمت هذه املحاولة إىل تبويب مسائل 
النحو عىل أساس من املعاين التي تدور حوهلا األساليب املختلفـة, فيجمـع كـل مـا يتعلـق 

  )٢(). أسلوباً (املعنى الواحد من قواعد النحو يف باب واحد يسمى ب

وعىل هذا فأسلوب النفي مثالً وحدة تشتمل عىل النفي باحلرف وبالفعـل وباالسـم, 
وعىل النفي يف الزمان احلـارض واملـايض واملسـتقبل أيـاً كـان األثـر اإلعـرايب الـذي حتدثـه 

 .األدوات
 )٣(» حتريـر النحـو العـريب«يم مصـطفى كتـاب ويف ضوء هـذه املحاولـة ألَّـف إبـراه

األسـاليب «باالشرتاك مع سبعة آخرين ليكـون مرجعـاً قريبـاً للمعلـم, كـام صـدر كتـاب 
ملؤلفه عبد السالم هارون, وقد حاول فيه استخالص ما خيص  )٤(» اإلنشائية يف النحو العريب

 .أساليب اإلنشاء من أبواب النحو
قدمة إىل مؤمتر مفتيش اللغة العربيـة عـىل ورقـة عمـل ولقد اشتملت أوراق العمل امل

                                                 
مكتبة وزارة الرتبيـة والتعلـيم بالقـاهرة,  − تقرير جلنة تيسري قواعد اللغة العربية − وزارة املعارف املرصية )١(

  .١ص ١٩٣٨سنة ) ٢١٦نحو رقم (علوم عربية 
جمموعة املحـارضات التـي ألقيـت يف مـؤمتر مفتيشـ اللغـة العربيـة (االجتاهات احلديثة يف النحو العريب  )٢(

  .١٩٥٨القاهرة  − دار املعارف − ١٩٥٧يونيو  − )باملرحلة اإلعدادية
  . ١٩٥٨القاهرة  − دار املعارف بمرص − حترير النحو العريب − إبراهيم مصطفى وآخرون )٣(
  .١٩٥٩القاهرة  − مطبعة السنة املحمدية − األساليب اإلنشائية يف النحو العريب − عبد السالم حممد هارون )٤(



 

لألستاذ حممد أمحد برانق خلّص فيهـا الوسـائل واألسـاليب التـي اتبعـت يف حركـة تيسـري 
 )١(:القواعد النحوية منذ مطلع العرص احلديث حتى تاريخ انعقاد املؤمتر, ومن هذه الوسائل

ء من موضوعات ال حيتاج إليهـا العمل عىل إلغاء موضوعات أو أجزا: الوسيلة األوىل
التالميذ يف تقويم ألسنتهم, ومن أمثلة ذلك املبنيات بجميع أنواعها, فقـد اصـطلح النحـاة 

كاألفعال املاضية, وأفعـال » مبنية«عىل أن الكلمة التي ال يتغري آخرها بتغري الرتكيب تسمى 
 .املوصولة, والضامئراألمر, والفعل املضارع يف بعض صوره, وأسامء اإلشارة, واألسامء 

إلغاء اإلعراب التقديري واملحيل يف املفردات واجلمل ألنه ال أثر له يف : الوسيلة الثانية
 .سالمة النطق, وال يف إفهام املعنى, فال حاجة بنا إىل أن نشغل به أوقات التالميذ واملعلمني

نحاة, واختلفـوا التخفيف من عمل األدوات عىل النحو الذي قرره ال:  الوسيلة الثالثة
ولعل أول ما بدئ به مـن . فيه, وتعصب كل فريق منهم لرأيه, فإنه ال فائدة من وراء دراسته

, وإىل أهنـا هـي التـي تنصـب » أن«هذا إنام هو عدم اإلشارة إىل أن  تضمر جوازاً أو وجوبـاً
العـرب  الفعل املضارع الواقع بعد الم اجلحود أو حتـى فـاء السـببية أو الم التعليـل, إذ إن

 .نطقوا هذه األساليب كام وصلت إلينا يف القرآن واحلديث
ـ بـأن : الوسيلة الرابعة العالمات األصلية والعالمات الفرعية يف اإلعراب, فقـد يُرسّ

جعلت عالمات اإلعراب كلها أصلية فاأللف عالمة رفـع املثنـى وال تنـوب عـن الضـمة, 
عن الفتحة, والواو عالمة رفع مجـع املـذكر والياء عالمة نصب مجع املذكر السامل وال تنوب 

 .السامل وال تنوب عن الضمة
وهو ما يذكر يف الكالم, ولـيس ركنـاً أساسـياً يف اجلملـة, : التكملة: الوسيلة اخلامسة

 .وهي منصوبة دائامً ما مل تكن مضافاً إليها أو مسبوقة بحرف جر
راسة أسلوبية من غري وهي دراسة بعض املوضوعات د: األساليب: الوسيلة السادسة

التعرض لتفاصيل إعرابية تعرس عـىل التالميـذ معرفتهـا, ومنهـا صـيغ اإلغـراء والتحـذير 

                                                 
  .٧٦− ٦٤مرجع سابق ص − االجتاهات احلديثة يف النحو العريب )١(



 

 .الخ...والتعجب واملدح والذم 
حتـت  ١٩٧٦وكان احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية قد عقد ندوة يف اجلزائر عـام 

صدد تعليم النحو العريب أن يؤخذ بام  , ورأ املنتدون يف)تيسري تعليم اللغة العربية(عنوان 
 )١(: ييل

 .الربط بني علم النحو ومفهوم الدالالت −١
استخالص الشواهد واألمثلة من القـرآن واحلـديث والنصـوص األدبيـة القديمـة  −٢

 .واحلديثة
 .االقتصار يف املادة النحوية ما أمكن عىل ما يستعمله الطالب يف حياهتم −٣
واملحيل دون تعليـل, وتراعـى قـدرة الطالـب عنـد اإلبقاء عىل اإلعراب التقديري  −٤

 .اختيار القواعد
ض  −٥ د معانيها وتضبط أواخرها دون تعـرّ دراسة بعض الرتاكيب النحوية دراسة حتدّ

إلعراهبا التفصييل كصيغ القسم والتعجب والتحـذير واإلغـراء ومـا شـاكل ذلـك 
 .والنفي والتأكيد والتفضيل

 .يف احلاالت النادرة كالتنازع واالشتغال ترك دراسة قواعد النحو التي تستعمل −٦
احلرص عىل املصطلحات النحوية التي عرفت من قبلُ كالفاعل واملفعـول واملبتـدأ  −٧

 .واخلرب, ألهنا أكثر داللة عىل معانيها مما اقرتح من مصطلحات
 .اعتبار مجيع عالمات اإلعراب أصلية دون متييز بني أصيل وفرعي −٨
 .سة جمملة لألصواتالعناية بالنطق العريب ودرا −٩
 .قرص حماوالت التيسري عىل مرحلة التعليم العام − ١٠
تذييل كتب النحو بمقتطفات لتدريب الطالب عـىل اسـتعامل األسـاليب املختلفـة  − ١١

 ..كأساليب التعجب والنفي والتأكيد والتفضيل

                                                 
  .١٩٧٧القاهرة  –تيسري تعليم اللغة العربية − سجل ندوة اجلزائر − احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية )١(



 

ضم بعض القضايا الرصفية إىل القضايا النحوية حيثام يكـون هنـاك ارتبـاط بينهـا,  − ١٢
س أو  .زان الفعل وما حيدث هلا عند اإلسناد إىل الضامئر يف باب واحدفتدرّ

ومل تتوقف حماوالت تيسري القواعد النحوية يف سبعينيات القرن املايض, وإنام ظهـرت 
جتديد «حماولة جديدة يف ثامنينيات ذلك القرن عىل يدّ األستاذ الدكتور شوقي ضيف يف كتابه 

 :ستة أسس لتجديد النحو, وهذه األسس هي,  وقد اعتمد يف حماولته  )١(»النحو
, وهـذه  – األساس األول إعادة تنسيق أبواب النحو, وذلك بحذف ثامنيـة عرشـ بابـاً

باب كان وأخواهتا, بـاب مـا وال والت العـامالت عمـل : األبواب التي يقرتح حذفها هي
, بـاب ليس, باب كاد وأخواهتا, باب ظن وأخواهتـا, بـاب أعلـم وأخواهتـا, بـاب التنـازع

االشتغال, باب الصفة املشبهة, باب اسم التفضيل, باب التعجب, باب أفعال املدح والذم, 
, بـاب )واكتفي بإعراب هذه الصـيغ السـت يف بـاب التمييـز(كنايات العدد, االختصاص 

 .التحذير, باب اإلغراء, باب الرتقيم, باب االستغاثة, باب الندبة
إذ يكتفى أن يقال يف إعراب جـاء : لتقديري واملحيلإلغاء اإلعرابني ا – األساس الثاين

الفتى أن نذكر أن الفتى فاعل فقط, ويف جاء القايض أن يقال يف إعراب القـايض إنـه فاعـل 
 .فقط, ويف هذا زيد أن يقال يف إعراب هذا مبتدأ فقط

ودعا إىل إلغاء تقدير متعلق الظرف واجلار واملجـرور, وإلغـاء عمـل أن املصـدرية يف 
ضارع مقدرة أو مسترتة بعد فاء السببية وواو املعية, وإلغاء العالمات الفرعية يف اإلعراب امل

فال الفتحة نائبة عن الكرسة يف املمنوع من الرصف, وال الكرسة نائبـة عـن الفتحـة يف مجـع 
ان املؤنث السامل, وال الواو يف األسامء اخلمسة ومجع املذكر السامل, وال األلف يف املثنى, نائبتـ

 .الخ...عن الضمة, وليست األلف نائبة عن الفتحة أو الكرسة يف املثنى ومجع املذكر السامل 
ويف ضـوء ذلـك يكفـي إعـراب السـيام : اإلعراب لصـحة النطـق −األساس الثالث

وبعض أدوات االستثناء وكم اخلربية واالستفهامية وأدوات الرشط االسمية وإلغاء إعراب 

                                                 
  .١٩٨٢ − القاهرة − دار املعارف − جتديد النحو − الدكتور شوقي ضيف )١(



 

 .أن املخففة من الثقيلة
وضع ضوابط وتعريفات دقيقة لبعض أبواب النحو التي مل يـتح هلـا  −األساس الرابع

 .أن عرفت تعريفاً سديداً عىل نحو ما يالحظ يف املفعول املطلق واملفعول معه واحلال
حذف زوائد كثرية من مثل حذف رشوط اشتقاق اسم التفضـيل,  −األساس اخلامس

رشوط صيغ التصغري, وحذف قواعد النسب, ورشوط فعل التعجب, وقواعد اسم اآللة, و
وحذف تقديم اخلرب عىل املبتدأ وتقديم املبتدأ عىل اخلرب, وحذف إن املخففة من إن الثقيلـة, 
وألغى إعامل كأن املخففة من كأن الثقيلة, وحذف إعامل ليت مع ما الكافة, وحذف رشوط 

 .الخ...احلال وأحواهلا وتابع املناد وعمل املصدر
إضافات متنوعة من مثل باب الذكر واحلـذف لعنـارص اجلملـة,  −السادساألساس 

باب التقديم والتأخري, باب اجلملة األساسية, باب أنواع اجلمل, إضافة جـداول لترصـيف 
الفعل مع ضامئر الرفع املتصلة, وجداول أخر لترصيف املضارع, واألمر مع نون التوكيد, 

اف وغري مضاف ومتبـوع وتـابع حتـى يسـتقر يف وأضاف إىل تقسيم االسم تقسيمه إىل مض
ذهن دارس النحو أن املضاف وكذلك التابع ومتبوعه مفـردات أو يف حكـم املفـرد ال مجـل 

 .مستقلة
ويقصد بالنحو الوظيفي النحو الذي يساعد : التيسري بالرتكيز عىل النحو الوظيفي −ج

شفاهياً وكتابياً يف تفاعله مع اآلخرين املتعلم عىل سدّ حاجاته وتلبية متطلباته يف التعبري عنها 
وما دعوة اجلاحظ التي سبقت اإلشارة إليهـا مـن قبـل, . يف جمتمعه, ويف منأ عن األخطاء

وحماولة خلف بن حيان األمحر البرصي يف مقدمته يف النحـو, وحماولـة أيب جعفـر النحـاس 
» الرد عىل النحـاة«يف كتابه وحماولة ابن مضاء القرطبي » التفاحة يف النحو«النحوي يف كتابه 

إال مظاهر من النحو الوظيفي, وما مجيع املخترصات التي مرت بنا من قبلُ إال أمارات عـىل 
, وعـىل القـراءة  النحو الوظيفي الذي يساعد املـتعلم عـىل التعبـري السـليم شـفاهياً وكتابيـاً

ال  .السليمة واالستامع اإلجيايب الفعّ



 

,  )١(»النحـو الـوظيفي«تاذ عبد العليم إبراهيم كتابه ويف ضوء هذا التوجه وضع األس
وجتدر اإلشارة إىل أن املعيار املعتمد يف تعرف املباحث النحوية الوظيفية هو االسـتعامل, فـام 

, وما قلّ استعامله عدّ ثانوياً ال وظيفياً   .استعمل من املباحث النحوية بكثرة عدَّ وظيفياً
ات علمية لتعرف املباحث النحويـة األكثـر شـيوعاً ويتطلب هذا املعيار القيام بدراس

وتواتراً واستعامالً يف التعبريين الشفهي والكتايب للطلبة من جهـة, ويف كتابـات املـؤلفني يف 
خمتلف ميادين املعرفة من جهة أخر. 

وجاءت الدراسة العلمية التي تقدم هبا الدكتور حممود السيّد إىل جامعة عـني شـمس 
أسـس اختيـار موضـوعات القواعـد النحويـة يف «وراه يف الرتبية وعنواهنا لنيل درجة الدكت

لتسـلط األضـواء عـىل تعـرف املباحـث  )٢(»منهج تعليم اللغة العربيـة باملرحلـة اإلعداديـة
 .النحوية الوظيفية

وكان اهلدف من الدراسة اختيار مباحث القواعـد النحويـة يف املـنهج الرتبـوي عـىل 
الواقع يف منأ عن اخلربة الذاتية والتقدير الشخيصـ, وذلـك أسس موضوعية مستمدة من 

بتحديد أساسيات املادة التي تسهم يف تزويد الناشئ بام يساعده عـىل التفاعـل اإلجيـايب مـع 
جمتمعه, وإشباع حاجاته, وتنمية ميوله, واعتمد الباحث ثالثة أسـس يف بنـاء املـنهج أوهلـا 

املتخصصني, وثانيها املطالب اللغوية لطلبة املرحلـة أساسيات املادة من وجهة نظر اخلرباء و
وقـد أمكـن معرفـة األسـاس األول بطريـق . اإلعدادية, وثالثها متطلبات املجتمع والعرص

املقابلة املنضبطة لعدد من املشتغلني بتعليم اللغة العربية من أسـاتذة اجلامعـات واملـوجهني 
وأمكن معرفة األساس الثاين بطريق . اهرةاالختصاصيني وأعضاء جممع اللغة العربية يف الق

. مجع عينات من التعبريين الشفاهي والكتايب لعينة ممثلة من طلبة املرحلة اإلعدادية وطالباهتا

                                                 
  . ١٩٦٩القاهرة  − دار املعارف بمرص − النحو الوظيفي − عبد العليم إبراهيم )١(
أسس اختيار موضوعات القواعد النحويـة يف مـنهج تعلـيم اللغـة العربيـة  − الدكتور حممود أمحد السيد )٢(

  .١٩٧٢ − القاهرة − كلية الرتبية بجامعة عني شمس − رسالة دكتوراه غري منشورة − باملرحلة اإلعدادية



 

وكان املنهج املتبع يف التعرف هو املنهج التحلييل بغية رصد املباحث النحوية التـي تسـتعمل 
كبة فيها; ومعرفة تـواتر املباحـث الفرعيـة يف ومعرفة تواترها, ثم معرفة تواتر األخطاء املرت

 .املباحث العامة
أما األساس الثالث املتمثل يف متطلبات املجتمع والعرص فـأنجز بتحليـل عينـة ممثلـة 
ألساليب الكتاب املعارصين يف خمتلف ميادين املعرفـة, ثـم رصـد املباحـث النحويـة التـي 

عرفة عامة, ثم يف كل ميـدان, ومعرفـة تـواتر يستعملها هؤالء, ومعرفة تواترها يف ميادين امل
 .املباحث النحوية الفرعية يف هذه امليادين لتعرف أهيا أكثر استعامالً 

وعرض البحث أيضاً للصعوبات اللغوية النحويـة التـي يعانيهـا بعـض العـاملني يف 
ك يف وزارات الدولة ومؤسساهتا ممن حيملون الشهادات اإلعدادية والثانوية واجلامعية, وذل

أثناء ممارستهم للغة يف إنجاز أعامهلم حمادثة واستامعاً وقراءة وكتابة, ويف ضـوء مـا أسـفرت 
عنه دراسة املصادر السابقة من نتائج اختريت املباحـث النحويـة الوظيفيـة يف مـنهج تعلـيم 

 .اللغة العربية
الكتاب وإذا كانت هذه الدراسة قد وقفت عىل املباحث النحوية الوظيفية يف أساليب 

املعارصين فإن الدراسة التي أنجزها الباحث نفسه ملصلحة املنظمة العربية للرتبيـة والثقافـة 
تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبري يف مراحل التعليم «والعلوم وعنواهنا 

الكتـاب قد أبانت املباحث النحوية األكثـر اسـتعامالً يف أسـاليب  )١(»العام يف الوطن العريب
السابقني أيضاً إىل جانب أساليب الكتاب املعارصين, انطالقاً من أن الطالـب ال يقترصـ يف 
مناشطه اللغوية عىل تعرف كتابات املعارصين فقط, وإنام يطلع أيضاً عـىل الـرتاث العـريب, 
وهبذا تكتمل الصورة يف الوقوف عىل املباحـث النحويـة الوظيفيـة األكثـر شـيوعاً وتـواتراً 

تعامالً يف احلياة, وهي التي ينبغي للنظام الرتبوي أن يركز عليها يف تعليم اللغـة العربيـة واس

                                                 
التعبـري يف مراحـل التعلـيم تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأسـاليب  − الدكتور حممود أمحد السيد )١(

  .١٩٨٧تونس  − املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم − العام يف الوطن العريب



 

أساســيات القواعــد النحويــة مصــطلحاً «وقــام الباحــث نفســه بوضــع كتــاب . وتعلمهــا
 .يف ضوء هذا املنحى الوظيفي  )١(»وتطبيقاً 
يف اللغـة العربيـة  ساعد اتساع املدرج الصويت: التوجه نحو تيسري القواعد اإلمالئية −٣

عىل انفرادها بحروف ال توجد يف اللغات األخر كالضاد والظاء والعـني والغـني 
واحلاء والطاء والقاف, وهذه امليزة جعلت العربية تستغني عن متثيل احلرف الواحد 

ال يعرفـه الفرنسـيون يف أبجـديتهم, ويركبـه ) الثـاء(بحرفني متالحقـني, فحـرف 
 .رف الذال ال تعرفه الفرنسية وتؤديه اإلنجليزية بحرفنياإلنجليز من حرفني, وح

ومن مزايا العربية التالزم بني الصوت واحلرف الدال عليه, فلكل صوت حرف يقابله, 
أو كلامت تنتهـي بـواو ) هذا, لكن, هؤالء, طه(وال يشذ عن ذلك إال كلامت قليلة مثل 
 .اجلامعة يف األفعال, وهلا قاعدة تنظمها

ذ إبراهيم مصطفى قـد محـل لـواء التجديـد والتيسـري يف جمـال القواعـد وكان األستا
اإلمالئية, ورأ أن كل صوت من أصوات اهلجاء العريب يمثله يف الكتابة حرف إال اهلمـزة 
 , واأللف اللينة فإهنام يمثالن بحرفني أو بحروف متعـددة, فـاهلمزة ترسـم ألفـاً ويـاءً وواواً

, ووجد أن يف هذا صعوبة يف الكتابـة واأللف ترسم يف بعض املواضع أل , ويف األخر ياءً فاً
يعانيها كل من املعلم واملتكلم والطابع, وأن احلل يف نظره يتمثل يف أن تكتب اهلمزة ألفـاً يف 

 .)٢(كل موضع, وأن تكتب األلف اللينة ألفاً مطلقاً 
تسليط األضواء عىل تيسري الكتابة واإلمـالء,  وأسهم جممع اللغة العربية يف القاهرة يف

ورأ أن تكون القواعد اإلمالئية ميرسة وسهلة التنـاول عـىل املـتعلم حـني يـتعلم, وعـىل 
الطابع حني يطبع وينرش, وأن يكون ثمة التزام للشكل يف الطباعة وخاصة يف كتب املراحـل 

                                                 
اهليئة العامة السورية للكتاب  − أساسيات القواعد النحوية مصطلحاً وتطبيقاً  − الدكتور حممود أمحد السيد )١(

  .٢٠١٠دمشق  − بوزارة الثقافة السورية
 ١ج ٣٢املجلـد  ١٩٥٧جملة املجمع العلمـي العـريب بدمشـق  − تيسري الكتابة العربية − إبراهيم مصطفى )٢(

  .١١٧ص



 

اللة عىل أصوات احلروف األوىل من التعليم واختصار صور احلروف, ووضع عالمات للد
, وأكد احتاد املجـامع اللغويـة )١(التي ال مقابل هلا, واختاذ صورة موحدة لكل حرف هجائي

رضورة تيسـري الكتابـة العربيـة  ١٩٧٦العلمية العربية يف ندوته التي عقدها يف اجلزائر عـام 
عـن املـألوف  وااللتزام بصورة واحدة للحرف العريب ما أمكن برشط أال يكون هناك ابتعاد

 .)٢(حفاظاً عىل مجال اخلط العريب وتوثيقاً للصلة بيننا وبني املايض
وأبان الدكتور مصطفى جواد أن مشكلة رسم اللغة مـن أعقـد املشـكالت, ورأ أن 
إصالح الرسم يكمن يف كتابة األلفـاظ العربيـة كـام تلفـظ حتقيقـاً للمطابقـة بـني املنطـوق 

ك ما جيعل بعض احلروف متوسطة توسـطاً عارضـاً مثـل واملكتوب, عىل أن يستثنى من ذل
إذ البد من إثبات ألف الوصل فيهام لثبوهتا يف أول الكـالم, وزيـادة ) االختيار, االستعالم(

, )الكن, ذالـك −أوالئك −هاؤالء −هاذه −هاذا(األلف املحذوفة كتابة من بعض الكلامت 
هـا عـىل حـرف مـن جـنس حركتهـا وكتابة اهلمزة يف أول الكلمـة عـىل ألـف, وكتابـة غري

, أومـأ )مل يقـرا(مل يقـرأ (فإن كانت ساكنة رسمت عىل ما تسـهل عليـه ) تقرئني −يقرؤون(
 .)٣( )أوما(

املقدم إىل جممـع  )٤(»رأي يف إصالح قواعد اإلمالء«ورأ حممد هبجة األثري يف بحثه 
رها أو رموزهـا, وأن اللغة العربية يف القاهرة أن يكون ثمة تطابق بني األصوات ورسم صو

ترسم اهلمزة عىل ألف بصورة واحدة يف مجيع أوضاعها كبقية احلروف وهو مـذهب الفـراء 
, وهـو مـذهب )عصـوية(من األقدمني, وكتابة األلف اللينة فيام فوق الثالثي وغريه طويلة 

                                                 
  .٢٨٣ص ١٩٥٧سنة  ٩ج − تيسري الكتابة العربية − جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة )١(
  .١٩٧٦ندوة اجلزائر  − تيسري تعليم اللغة العربية − احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية )٢(
املـؤمتر األول للمجـامع  − وسائل النهوض باللغة العربية وتيسري قواعدها وكتابتهـا − مصطفى جواد. د )٣(

  .١٩٥٦دمشق  − اللغوية العلمية
سنة  ٤املجلد  − جملة املجمع العلمي العراقي − رأي يف إصالح قواعد اإلمالء العريب − حممد هبجة األثري )٤(

  .٣٢٠ص ١٩٦٥



 

 .أيب عيل الفاريس
أنّى وقعـت, كـام رمزاً للهمزة ) ء(ودعا إبراهيم مدكور إىل االقتصار عىل رأس العني 

دعا الشيخ عبد اهللا العالييل إىل كتابة اهلمزة عىل حرف جيانس حركتهـا إن كانـت متحركـة, 
 .)١(وعىل حرف جيانس حركة ما قبلها إن كانت ساكنة وسطاً أو آخراً 

ومن حماوالت التيسري ما قام به كل من معهـد الدراسـات واألبحـاث للتعريـب يف   
ة العربية للمواصفات واملقـاييس يف جامعـة الـدول العربيـة واهليئـة اململكة املغربية واملنظم

العربية للمواصفات واملقاييس يف الرياض, إذ كان ثمة سعي إلجيـاد شـفرة عربيـة موحـدة 
تشتمل عىل مجيع احلروف العربية, وتصلح للربجمـة يف احلاسـوب, وأفـردت للهمـزة سـتة 

ىل واو, عـىل يـاء غـري منقوطـة, فـوق حتت األلف, عـ(أشكال رأت رضورة اعتامدها وهي 
 ).األلف, عىل نربة, مستقلة مفردة

وأسهمت املنظمة العربية للرتبية والثقافـة والعلـوم يف براجمهـا لتطـوير تعلـيم اللغـة 
العربية, بدراسة حول تطوير مناهج تعلـيم الكتابـة واإلمـالء يف مراحـل التعلـيم العـام يف 

 .)٢(حافظت عىل ما هو مألوف يف القواعد اإلمالئيةالوطن العريب, إال أن هذه الدراسة 
وجتدر اإلشارة إىل أن جممع اللغة العربيـة بدمشـق وضـع كتيّبـاً يشـتمل عـىل قواعـد 

الوصـل, (اإلمالء, وقد جاء يف ثالث وثالثني صفحة, واشتمل عـىل قواعـد كتابـة اهلمـزة 
سط الكلمـة, األلـف يف آخـر األلف يف و(األلف ) القطع, اهلمزة املتوسطة, اهلمزة املتطرفة

 . )٣(الزيادة, احلذف, الفصل والوصل, عالمات الرتقيم) املبسوطة, املربوطة(, التاء )الكلمة
تلك هي بعض حماوالت تيسري الكتابة واإلمالء, وما تزال ثمة خالفات بـني جممعـي 

                                                 
املؤمتر السنوي السابع ملجمـع اللغـة العربيـة  − ء يف ضوء جهود املحدثنيقواعد اإلمال − حييى مريعلم. د )١(

  .٣٤ص ٢٠٠٨دمشق  − بدمشق
تطوير مناهج تعليم الكتابة واإلمالء يف مراحل التعليم العـام يف  − املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )٢(

  .١٩٨٧تونس  − الوطن العريب
  .٢٠١٦دمشق  − دار البشائر − اإلمالءقواعد  − جممع اللغة العربية بدمشق )٣(



 

ال توضـع اللغة العربية يف دمشق والقاهرة يف كتابة بعض الكلـامت, ففـي الكتابـة املرصـية 
النقطتان حتت الياء يف الكتب املطبوعة يف األعم األغلـب, فـال يميـز القـارئ املبتـدئ بـني 

تكتب يف بالد الشام عىل الواو يف حني تكتـب ) شؤون(األلف املقصورة والياء, كام أن كلمة 
تكتب يف الشام عىل هذا النحو بتطبيـق قاعـدة ) يقرؤون(, وكلمة )شئون(يف مرص عىل نربة 

وثمة اتفاق عىل أن تكتب ). يقرأون(مزة املتوسطة, يف حني تكتب يف مرص عىل هذا النحو اهل
عىل هذا النحو بتطبيق قاعدة اهلمزة املتوسطة يف الوقت الذي كانت تكتب فيه من قبلُ ) مئة(

 ).مائة(عىل هذا النحو 
اإلمـالء عـىل وعىل احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية مهمة توحيد قواعد الكتابة و

ومراكـز التواصـل ) اإلنرتنت(الصعيد العريب, ووضع املعايري املوحدة للكتابة عىل الشابكة 
 .االجتامعي

ال يـراد بالـدعوة إىل التجديـد يف البالغـة إلغاؤهـا, وإنـام : التجديد يف جمال البالغة −٤
تيســريها بــالرجوع إىل أصــوهلا ورفــدها باجلديــد الــذي يثرهيــا, وجيعلهــا مالئمــة 

 .لمستجدات وحمتوية اآلداب احلديثةل
دالئل (البن املعتز, و) البديع(ومن الكتب املشهورة يف البالغة يف تراثنا العريب كتاب 

قـد ) البـديع(لعبد القاهر اجلرجاين, وكان ابن املعتـز يف كتابـه ) أرسار البالغة(و) اإلعجاز
االستعارة, التجنـيس, : فنونأطلق عليه اسم البديع وهو مخسة  أوهلامجعل كتابه يف قسمني 

 .املطابقة, رد أعجاز الكالم عىل ما تقدمها, واملذهب الكالمي
االلتفاف, االعرتاض, الرجوع, حسـن : سامه حماسن الكالم وهي ثالثة عرش ثانيهامو

, حسن التضمني, التعـريض  اخلروج, تأكيد املدح, جتاهل املعارف, اهلزل الذي يراد به اجلدّ
 .)١(اط يف الصفة, حسن التشبيه, لزوم ما ال يلزم, حسن االبتداءوالكناية, اإلفر

                                                 
 − »التجديد اللغـوي«املؤمتر السنوي السابع ملجمع اللغة العربية  − جتديد البالغة − الدكتور أمحد مطلوب )١(

  .١ص ٢٠٠٨دمشق 



 

ف البالغة قائالً  هي بلـوغ املـتكلم يف تأديتـه املعـاين حـداً لـه «: أما اجلرجاين فقد عرّ
اختصاص بتوفية خواص الرتاكيـب معهـا, وإيـراد أنـواع التشـبيه واملجـاز والكنايـة عـىل 

علـم املعـاين وهـو تتبـع  أوهلام: بالغة قسمنيوجهها, وساد منهج السكاكي بعده عىل أن لل
خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة, وما يتصل به من االستحسان وغريه ليحـرتز بـالوقوف 

علم البيان وهو معرفـة  ثانيهامو. عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم عىل ما يقتيض احلال ذكره
 . )١(»تامم املراد منهإيراد املعنى الواحد يف طرق خمتلفة يف مطابقة الكالم ل

وأطل العرص احلديث, وظهرت دعوة إىل التجديد يف البالغة يف مطلعه مل تكن لتخرج 
عن تأليف كتب يف البالغة جاء يف بعضها تيسري يف العرض والرشح, إىل أن انطلقت صيحة 

 :حيث وضع للبالغة ثالثة أبواب) فن القول(الشيخ أمني اخلويل يف كتابه 
ويف املبادئ يـدرس تعريـف فـن . , والثاين املقدمات, والثالث البحوثاألول املبادئ

القول وغايته وصلته بغريه من الدراسات, ويف املقـدمات يـدرس مقتبسـات مـن القضـايا 
النفسية التي تعني كثرياً يف فهم األدب وتذوقه واإلحساس بام فيـه مـن روعـة ومجـال, ويف 

ب له تأثري يف التعبري, وبناء اجلملة البحوث تدرس ما يتصل بالكلمة وما فيها م ن إيقاع خالّ
من حيث التقديم والتأخري واحلذف والذكر واإلجياز, والفقرة وما فيها من وصـل وفصـل, 

 . )٢(وصور التعبري كالتشبيه واالستعارة والكناية والرمز واإليامء والتورية
 :ابني اثننيليضع البالغة يف ب) األسلوب(وجاء بعده أمحد الشايب يف كتابه 

هو األسلوب ويدرس فيه القواعد األساسية للتعبـري وهـي الكلمـة والصـورة  أوهلام
واجلملة والعبارة وعنارص األسلوب وأنواعه وصفاته ومقوماته وموسيقاه, وتدخل يف هذا 

 ).علم املعاين يف بحث اجلملة, وعلم البيان وأغلب البديع يف باب الصورة(الباب البالغة 

                                                 
  .٧٧ص ١٩٣٧القاهرة  − مفتاح العلوم − رساج الدين يوسف بن أيب بكر السكاكي )١(
  .٢٢٣ص ١٩٣٧القاهرة  − فن القول − أمني اخلويل )٢(



 

 )١( .لفنون األدبية كالقصة واملقالة والرسالة واملناظرةا ثانيهامو
وإذا كان ثمة من ير أن األسلوبية هي وريثة املنهج البالغي كام ير الدكتور صالح 

فإن الباحـث عبـد السـالم املسـدي يـر أن ثمـة فروقـاً بـني املنهجـني البالغـي  )٢(فضل 
 :واألسلويب, وهذه الفروق هي

 ., واألسلوبية تنفي عن نفسها كل معياريةأن البالغة علم معياري −١
 .أن البالغة ترسل األحكام التقويمية بخالف األسلوبية −٢
 .أن البالغة تسعى إىل غاية تعليمية, وال تسعى األسلوبية إىل ذلك −٣
 .أن البالغة حتكم بأنامط مسبقة, واألسلوبية تتحدد بمنهج العلوم الوصفية −٤
مون يف اخلطـاب اللسـاين, واألسـلوبية أن البالغة اعتمدت فصل الشكل عن املض −٥

 )٣(. ترفض الفصل بني الدال واملدلول
وإن املنهج الذي يدعو إليه األسلوبيون والبالغيون اجلدد ال خيرج عن تقسيم البالغة 

 :العربية إىل
الفصاحة وما يتصل بالكلمة املفردة, وهو املسـتو الصـويت يضـاف إليـه اإليقـاع  −١

 .وبعض فنون البديع
 .عاين الذي يبحث يف الرتكيب اللغوي, وهو املستو الرتكيبيعلم امل −٢
 .علم البيان الذي يبحث يف الصورة املجازية, وهو املستو الداليل −٣
علم البديع الذي يبحث يف فنون هلا صلة باإليقاع, وتدخل يف املستو الصويت وما  −٤

 .هلا صلة بعلم املعاين وعلم البيان
بالغة إىل علم املعاين وعلم البيـان وعلـم البـديع فـإن وإذا كان السكاكيني قد قسم ال

                                                 
  .٢٨ص ١٩٥٢القاهرة  − ٣ط − األسلوب − أمحد الشايب )١(
  .٣ص ١٩٨٥القاهرة  ٢ط − مبادئه وإجراءاته − علم األسلوب − الدكتور صالح فضل )٢(
  .٥٢ص ١٩٨٢تونس  − األسلوبية واألسلوب − الدكتور عبد السالم املسدي )٣(



 

البالغيني اجلدد قسموا البالغة إىل املستو الصويت واملستو الرتكيبي واملسـتو الـداليل, 
ورأوا أن البالغة قابلة الستيعاب ما يالئم أصوهلا الكلية ويواكـب احليـاة ويعـربّ عـن روح 

نحـو, ومل تقـف عنـد عرصـ االحتجـاج, ففـي العرص, وأن جتديد البالغة ليس كتجديـد ال
 .الدراسات البالغية اجلديدة نصوص من الشعر احلديث

 )١(. ومن مناحي التجديد يف البالغة وتيسريها
, وبحـث موضـوعاهتا يف ضـوء  −١ إلغاء التقسيم الثالثي وجعـل البالغـة فنـاً واحـداً

املسـتو : ياتالرتابط بني واحد وآخر, وما أشار إليه البالغيون اجلـدد مـن مسـتو
 .الصويت واملستو الرتكيبي واملستو الداليل

االهتامم باملستو الصويت واأللفاظ ودالالهتا وما فيها من مجال وجرس لـه أثـر يف  −٢
التعبري, وأن يكون البحث يف الفصاحة من صميم املستو الصويت, وهو ما عني به 

 .القدماء كابن سنان اخلفاجي وضياء الدين بن األثري
بحث يف اجلملة وأحواهلا وما حيدث فيها من حذف وذكر وتقديم وتأخري وارتباط ال −٣

 .اجلمل مما بحثه البالغيون يف موضوع الفصل والوصل
 .البحث يف الفقرة والقطعة األدبية والنص الكامل ما أمكن ذلك −٤
البحث يف صور التعبري املختلفة كالتشبيه واالستعارة والكناية وغريها من مباحـث  −٥

 .البيانعلم 
 .التقليل من التقسيامت والتفريعات التي يضل الدارس فيها −٦
توحيد املصطلحات واألخذ بأكثرها داللة عـىل الفـن البالغـي, وتـرك التسـميات  −٧

املتعددة للفن الواحد, إذ بلغت مصطلحات البالغة األساسية والفرعيـة أكثـر مـن 
 .ألف مصطلح

سفة وأهـل املنطـق والعلـوم التـي ال تنقية البالغة مما علق هبا من مصطلحات الفال −٨

                                                 
  .١٥و ١٤مرجع سابق ص − جتديد البالغة − الدكتور أمحد مطلوب )١(



 

الكم, الكيـف, العـرض, اجلـوهر, املـؤمن, الـدهري, : متت إليها بصلة وثيقة مثل
املاهية, التأسيس, املوجبة, السالبة, اللذة, األمل, حرارة احلروف وبرودهتا ورطوبتها 

 .الخ....ويبوستها, 
وأدبيـة ومجاليـة ممـا  حتلية البالغة بام استجد ويستجد من دراسات بالغيـة ونقديـة −٩

 .يرفدها بكل جديد ال هيدم أصوهلا وال يمحو معاملها
ك النفوس قبل أن  − ١٠ االهتامم بعرض الفنون البالغية بأسلوب رفيع يثري املشاعر, وحيرّ

 .ينفذ إىل العقول فتدركه, ألن البالغة فن يرتبط بالذوق واإلحساس الروحاين
يام اسـتجد مـن فنـون أدبيـة تعـربّ عـن اختيار النصوص الرفيعة, وتلمّس البالغة ف − ١١

 .املعارصة
, واالبتعـاد عـن املامحكـة والتحليـل الـذي جيعلهـا  − ١٢ حتليل النصـوص حتلـيالً أدبيـاً

 .طالسم
توحيد أسلوب التأليف, وعدم االنتقـال مـن أسـلوب إىل آخـر كـام كـان القـدماء  − ١٣

قهاء حـني ينتقلون إىل أساليب الفالسفة وأهل املنطق عندما يناقشون, وأساليب الف
لون القول فيها  .يعللون, وأساليب النحاة حني يعرضون ملباحث علم املعاين, ويفصّ

الدعوة إىل التكامل بني النحو والبالغة, بمعنى أن نضع ما يتصل من موضـوعات « − ١٤
النحو بموضوعات علـم املعـاين يف البالغـة يف سـنة واحـدة, فاملعـارف يف النحـو 

واعي التعريف والتنكري من علم املعـاين, ومواضـع ترافقها يف السنة نفسها دراسة د
ذكر املبتدأ واخلرب وحذفهام وتقديمهام وتأخريمها ترافقهـا دواعـي الـذكر واحلـذف 
قتهـا مناهجنـا  ودواعي التقديم والتأخري, حرصاً عىل وحدة املوضـوعات التـي فرَّ

متحانـات وأساليب تعليمنا تأليفاً وتوزيعاً للموضـوع الواحـد بـني املدرسـني واال
قت يف عقول الطلبة, ومل يقم يف عقوهلم أهنا مادة واحدة, وأن هلا مجيعاً هدفاً  حتى متزّ



 

 )١(. »واحداً حيسن أن تبلغه ونبلغه
 :التجديد يف جمال إضافة دالالت جديدة لكلامت وعبارات −٥

ات كثـرية منهـا التغـريّ الصـويت والتغـريّ   إن اللغة يف سريورهتا يف الزمان تعرتهيا تغـريّ
ويشمل التغريّ الداليل أمـوراً متعـددة منهـا التوسـع, . النحوي والتغريّ الداليل أو السيامنتي

وذلك يف اتساع معنى الكلمة وامتدادها لتشمل ما مل تكن تشمله يف املـايض, والتضـييق أي 
تقليص نطاق املعنى واقتصـاره عـىل يشء معـني مـن بـني أسـامء كـان يشـملها يف املـايض, 

انتقال الكلمة من معنى إىل آخر, واالستعامل املجازي أي حتول يف املعنى قـائم والتحول أي 
عىل املامثلة أو تشابه بني األشياء, واالنحدار الـداليل وهـو داللـة سـلبية جديـدة للمعنـى, 

 )٢(. واالرتقاء الداليل وهو داللة إجيابية للمعنى اجلديد
يف املعاجم من صـيغ, وأن علينـا أن  وير املحافظون أنه من البدهي أن نتقيد بام ورد

, إال إذا نـص النحويـون )ليس من كالم العرب(نرفض ما مل يرد فيها, ولطاملا سمعنا عبارة 
وجـب عليـه أن ) خصـوبة(عىل أن صيغة بذاهتا قياسية, فإذا أراد أحدهم أن يستعمل كلمة 

, واملعنـى واضـح, هل وردت فيه أم مل ترد? مع أن الصيغة عربية خالصة: يبحث يف املعجم
, وال عيب فيها إال أهنا مل تـرد نصـاً يف املعـاجم, مـع أن )اخلصب(وخيتلف عن معنى كلمة 

متناسني أن اللغة أوسع من ) مجعية وجمتمع وجتمع(كلامت كثرية مل يعرفها لسان العرب مثل 
النمـو معامجها, وأن التقيد بام ورد منها يف املعـاجم القديمـة يـنقص قـدرهتا عـىل التطـور و

 .والتجديد
وجتدر اإلشارة إىل أن تطور داللة املفردات ينطبق عىل كل ما ينطبق عىل اللغـات مـن 
قوانني التطور حيث تتطور داللة املفردات باالنتقال من العام إىل اخلاص, ومن اخلـاص إىل 

                                                 
  .١٢مرجع سابق ص − يف قواعد العربية ومناهجهاتجديد ال − الدكتور مازن املبارك )١(
 ٢٠٠٩حلب  − دار الثريا للنرش − اللغة العربية وثقافة القرن احلادي والعرشين − الدكتور أمحد زياد حمبك )٢(

  .٢٢ص



 

غويـة واملفردات من أكثر العنـارص الل. العام, ومن احليس إىل املجرد, ومن املجرد إىل احليس
استجابة لدواعي التغيري, ألن داللة املفردات ال يمكن أن تبقى حمصورة بحال من األحوال 
يف أنامط ثابتة من العيش والفكر والثقافة وغري ذلك, فاحلياة تشجع عىل تغريّ املفردات ألهنا 

لتعـدد حتدد األسباب التي تؤثر يف املفردات الرتباط احلياة بالزمان واملكان, وما فـيهام مـن ا
والتنوع والتغري, وهكذا تعمل العالقات االجتامعية واملعطيات احلضارية والبيئات املكانيـة 
ر معناها, أو  املرتبطة مجيعاً بالزمان عىل تغريّ املفردات, فتقيض عىل املفردات القديمة, أو حتوّ

ادة أكثـر هتيئ لوجود كلامت جديدة, فاألسباب التي تؤدي إىل تغريّ الظواهر ليست يف أي م
 )١(.  عدداً وال تنوعاً منها يف هذا املجال

وجيد الدارس مثالً معارصاً يف حياتنا املعارصة وهو وجود كلامت ذاعت ثـم اختفـت 
مل ) أوتومبيل, إلكرتيك, تـرين, كمبيـوتر, كلـوب, حقانيـة, نيشـان(من التداول, فكلامت 

س يف تـاريخ اللغـة, عـىل تصل إىل مرحلة االستقرار, فغابت عن االستعامل, وصارت تد رّ
سيارة, كهرباء, قطـار, حاسـوب, نـاد, (حني ظهرت كلامت جديدة أكثر شيوعاً واستقراراً 

 )٢(. بدالً من تلك الكلامت التي سادت ثم بادت رسيعاً ) وزارة العدل, وسام
ومن اجتاهات التجديد يف حياتنا املعارصة قبول بعض األلفاظ والعبارات التي مل تـرد 

ا املعارصة يف املعاجم القديمة, إذ يعمد بعض اللغويني إىل ختطئتها مادامـت مل تـرد يف داللته
وفيام ييل جمموعة من األلفاظ والعبارات . تلك املعاجم, ويف هذا تضييق عىل التطور اللغوي

التي رأت جلنة اللغـة العربيـة وعلومهـا يف جممـع اللغـة العربيـة بدمشـق جـواز اسـتعامهلا 
 :افة داللتها اجلديدة إىل املعجم, ومنهاوالتوصية بإض

 .بمعنى اعتمد عليه واستند إليه) ارتكن إىل اليشء وعليه(جواز استعامل   − 
 .بمعنى جازت عىل أهنا استعامل جمازي) انطلت عليه احليلة أو الكذبة(جواز استعامل   − 

                                                 
  .٣٥٤املرجع السابق ص )١(
  .٣٥٥املرجع السابق ص )٢(



 

ع نفسه للتواؤم ) تأقلم مع البيئة ونحوه(جواز استعامل   −  مع حالـة أو بمعنى تكيَّف وطوّ
 .ظرف ما

ومصدره ) بيَّأ(بمعنى املحيط أو الوسط, وجواز استعامل الفعل ) البيئة(جواز استعامل   − 
 .بمعنى جعل اليشء مالئامً للبيئة) تبيئة(

 .ومشتقاهتا بمعنى أعطى أو أثمر) أنتج واملنتجات(جواز استعامل   − 
م وتأزيم(جواز استعامل   −   .الضيقبمعنى إحداث أزمة أي الشدة و) أزّ
بمعنى األسبقية واألفضلية واألحقية, والتفريق ) األوىل(من ) األولوية(جواز استعامل  − 

 .فهي من األوىل) األوليَّة(بينها وبني 
ــتعامل   −  ــواز اس ــخَّ (ج ــاخ ) ب ــل بخَّ ــن مث ــل م ــتقات الفع ــائر مش , وس ــى رشّ بمعن

اخة  .الخ...وبخَّ
 .بمعنى البدء) البداية(جواز استعامل   − 
ر( جواز استعامل  −  غ وعلَّـل(بمعنـى ) برَّ , وإضـافة هـذه الداللـة إىل مـادة بـرر يف )سـوَّ

 .املعجم
بمعنى أخـذ مـاالً مـن أحـدهم أو اسـتغلَّه دون رضـاه بوسـاطة ) ابتزَّ (جواز استعامل   − 

 .التهديد أو التخويف أو الرتغيب
 .بمعنى متعطّل عن العمل) البطّال(جواز استعامل   − 
 ).اهتمّ به ورعاه, وأخذ به, ونارصه واعتمده(بمعنى ) تبنّى اليشء(جواز استعامل   − 
بمعنـى ) باهـت(بمعنى شحب وفقد ملعانه وزهوه, وكذا ) هبت اللون(جواز استعامل   − 

 .شاحب وفاقد اللمعان
 ).باالت(بمعنى حزمة من الثياب املستعملة ومجعها ) البالة(جواز استعامل   − 
ن وتثمني(جواز استعامل   −  ر وتقد) ثمَّ ير ثمـن اليشـء, وإيـالء أمهيـة وتقـدير بمعنى قدّ

 .لليشء
بمعنى نبَّت البذر يف مكان لينقله إىل مكان آخر, وبمعنى غـرس ) شتل(جواز استعامل   − 



 

ـتول, (نبتة صغرية بعد نقلها من منبتها, وكذا ما يؤخذ من الفعـل مـن مثـل  ـتلة, وشُ شَ
تَل شْ  ).ومَ

ب ويتوجب(جواز استعامل   −   .وجب وجيب: ألوىل أن يقالبمعنى حتتّم ولزم, وا) توجّ
بمعنى إنجاز عمل بوساطة اآللة عامة واحلاسـوب خاصـة دون ) أمتتة(جواز استعامل   − 

 ).أمتت(تدخل اإلنسان, وجواز استعامل الفعل 
 .بمعنى احلُلَّة) البدلة(جواز استعامل   − 
 .أي توقى برتس ونحوه مما يتوقى به) ترتَّس(بمعنى ) مترتس(جواز استعامل   − 
د ومجّد وتربيد وجتميد(بمعنى ) ثلّج وتثلج(استعامل جواز   −   ).برَّ
بَل(جواز استعامل   −  بمعنى خلط الرتاب أو الرمل ونحومها باملاء, واستعامل مشتقاته ) جَ

ْبَل وجبّالة(مثل   ).جمَ
جابه اجليش : بمعنى واجه األمر وقابله بالقوة والشدة, كأن يقال) جابه(جواز استعامل   − 

 .عدوه
بمعنى لوحة فنية تعلّق عىل اجلـدار للزينـة, وجـواز اسـتعامل ) جدارية(عامل جواز است  − 

 .جملة جدارية أي معلَّقة عىل اجلدار
ـذ ) جدول(جواز استعامل   −  بمعنى عرض تفاصيل موضوع ما يف جداول, أو بمعنـى نفَّ

د, وجواز استعامل مصدره   ).جدولة(أشياء وفق نظام حمدَّ
ر(جواز استعامل   −  لبمعنى ) جتذّ  .تثبّت وتأصّ
 .بمعنى طريقة الترصف يف شأن ما) إجراء(جواز استعامل   − 
ها(جواز استعامل   −  , بمعنى ردم اهلوة )اجلرس والتجسري(ومصدرهيام ) جرس اهلوة وجرسَّ

 .وإزالة اخلالف
ل(جواز استعامل   −   .بمعنى جال يف البالد وطاف هبا) جتوَّ
ورئيس احلكومة بمعنى رئيس جملـس  بمعنى جملس الوزراء,) احلكومة(جواز استعامل   − 

 .الوزراء



 

 .بمعنى احلياد) احلَيَدة(جواز استعامل   − 
 .والفعل دردش بمعنى الكالم يف أمور متنوعة بغرض التسلية) دردشة(جواز استعامل   − 
 .بمعنى عاش يف جيله) جايله(بمعنى عارص, و) جايل(جواز استعامل   − 
 .ل وأحبومشتقاته بمعنى فضَّ ) حبّذ(جواز استعامل   − 
ب(جواز استعامل   −   )١(. بمعنى انفعل مغضباً ) عصَّ
طاملا ترددت شكو مـن حتيـز اللغـة العربيـة للمجتمـع : التجديد يف جمال اجلنوسة −٦

 .الذكوري, وذلك يف إسباغ السامت اإلجيابية للرجل, والسلبية للمرأة
دوا أمثلة عىل هذا التحيز من مثل , ومصـيب للـذكر حيّ للذكر وحيّة لألنثى: وطاملا عدَّ

ومصيبة لألنثى, وقاضٍ للذكر وقاضية لألنثى, وهـاوٍ للـذكر وهاويـة لألنثـى, ونـازل 
 .الخ... للذكر ونازلة لألنثى

إىل تنقيـة املنـاهج ) اليونسـكو(ولقد دعت املنظمة الدولية للرتبية والعلـوم والثقافـة 
رأة يف بعض املناهج عىل الرتبوية يف الدول األعضاء من اجلنسوية أو اجلنوسة حيث تصور امل

أهنا ضعيفة وشاكية وغبية يف حني يصور الرجل عىل أنه قوي وذكي, وتسلّط األضواء عـىل 
الـخ يف حـني يبـدو الرجـل يف ...أعامل املرأة يف البيت من تنظيف وخياطة وطهـي للطعـام

 .الصورة قارئاً وكاتباً 
اصب مثل رئيس ورئيسة, ومن رضوب التجديد يف هذا املجال إجازة تأنيث أسامء املن

, وهذا التوجـه  )٢(وعضو وعضوة, وعميد وعميدة, وأستاذ وأستاذة, فتلحق هبا تاء التأنيث
مطلب حق يف عرص انتفت فيه الفروق بـني البنـني والبنـات مـن حيـث القـدرات العقليـة 

 .والذكاء وسائر رضوب اإلبداع
                                                 

 مـن قـرارات اللجنـة يف األلفـاظ واألسـاليب − جممع اللغة العربية بدمشق − جلنة اللغة العربية وعلومها )١(
٢٠١٥ − ٢٠٠٩.  

املؤمتر السنوي السابع ملجمع اللغة العربية  − التجديد اللغوي بني الواقع واملأمول − الدكتور أمحد الضبيب )٢(
  .١٠ص ٢٠٠٨ترشين الثاين  − بدمشق



 

 :التجديد يف جمال املعاجم  −٧
وراً كبــرياً يف التجديــد اللغــوي, وذلــك بتــوفري الكتــب غنــي عــن البيــان أن للتقانــة د

اإللكرتونيــة وخدمــة املعلومــات عــرب خطــوط االتصــاالت اهلاتفيــة, وعــرب الشــابكة 
, وتوفري برامج ملعاجلة النصـوص واملعطيـات والصـور والرسـوم, وتـوفري )اإلنرتنت(

 .الخ....الربيد اإللكرتوين, وبرامج املحادثة بالشابكة, 
فتتجىل يف املضمون  )١(الستفادة من التقانات احلديثة يف جتديد املعجم العريبأما أوجه ا

من حيث األمثلة والشواهد والداللة واملرتادفات واألضداد واملعلومات الرصـفية املتعلقـة 
باملفردات والعبارات االصطالحية والرتاكيب اللغوية, وتبيان الفـروق اللغويـة يف املعـاين, 

لغوية نحواً ورصفاً وبالغة, وتبيان أكثر األسامء مصاحبة للصفات, وأكثـر وتوفري الفوائد ال
الصفات مصاحبة لألسـامء, وأكثـر األفعـال مصـاحبة لألسـامء, وأكثـر األسـامء مصـاحبة 
لألفعال, إضافة إىل تبيان األخطاء الشائعة, وتبيان أشهر املصطلحات العلميـة املتداولـة يف 

 .الخ....مجيع ميادين املعرفة
 :لتجديد يف جمال تعليم اللغة وتعلمهاا −٨

أن ثمة سباقاً مرهقـاً بـني حتـديث اللغـة مـن  )٢(ير املفكر الدكتور قسطنطني زريق 
جهة, وتصميم مهمتها يف جماراة ذلـك التطـور مـن جهـة أخـر, وجيـد يف ذلـك صـعوبة 

بة الداخلية أما الصعو. خارجية ناجتة عن تسارع تطور العلم وتكاثر حمدثاته يف مجيع احلقول
فرياها متمثلة يف تعثر قضية تيسري قواعد اللغة العربية من جهة, ويف قلة العناية التـي بـذلتها 
السلطات الرتبوية يف البلدان العربية يف تدريب معلمي اللغة وتثقيفهم, ألن املعلم ال املنهج 

وثقافة فإنـه حيبـب وال الكتاب, وال املقررات, هو مبعث العملية الرتبوية, ولو يؤهل فكراً 
                                                 

املـؤمتر السـنوي السـابع ملجمـع اللغـة  − د املعجم العـريبدور التقانات احلديثة يف جتدي − مروان البواب )١(
  .٤ص − ٢٠٠٨ترشين الثاين  − العربية بدمشق

 − وزارة الثقافـة السـورية − سلسـلة آفـاق ثقافيـة − فتاو كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغة العربية )٢(
  .١٨٧ص ٢٠٠٣دمشق 



 

طالبه هبذه اللغة ويقرهبا من مداركهم, ويشيع يف نفوسهم الرغبة يف إتقاهنا والتمتـع بغناهـا 
 .وغنى ثرواهتا

والواقع كام يذهب إليه الدكتور قسطنطني يؤكـد أن للمعلـم دوراً كبـرياً يف االرتقـاء 
ة يتوقف جذب الطلبة إىل املادة باللغة والتمكني هلا, فعىل طريقته يف العملية التعليمية التعلمي

وحتبيبهم هبا إذا كانت تتسم باملنهجية واليرس والرفق, واملعلـم ال يعلّـم بطريقتـه فحسـب, 
وكـم ! وإنام بام يرضبه لطلبته من مثل أعىل وقدوة حسنة, وكم من معلّم حبّب طلبته بامدتـه 

ر طلبته من مادته بسبب سوء ترصفه ونأيه عن األصول  !الرتبوية  من معلّم نفّ
 )١(:  ولقد جتلّت مناحي التجديد يف جمال تعليم اللغة وتعلمها فيام ييل

 :االنتقال من التحفيظ والتسميع والتلقني إىل التمهري −١
كانت الرتبيـة التقليديـة تنظـر إىل اللغـة عـىل أهنـا جمموعـة مـن احلقـائق واألحكـام 

, ومـا عـىل املـتعلم إال أن حيفظهـا والقواعد, وما عىل املعلـم إال أن يلقنهـا للمـتعلم تلقي نـاً
 .ويستظهرها, وبقدر درجة حفظه هلا يعد متمكناً من اللغة يف ضوء هذه الرؤية

وهذه الطريقة النمطية يف تعليم اللغة أحالت اللغة إىل قوالب جامدة ال حياة فيها وال 
ت أن تعليم اللغة إال أن الرتبية املعارصة رأ. روح, وحرمت املتعلمني من املشاركة والتفاعل

هو كتعلم أي عادة من العادات التـي يكتسـبها املـرء يف حياتـه, إال أن الوصـول إىل العـادة 
يسبقه تعلّم املهارة, واملهارة هي األداء املتقن القائم عىل الفهـم وعـىل االقتصـاد يف الوقـت 

, واملهارات اللغوية هي أربـع وممـا . والكتابـةاملحادثـة واالسـتامع والقـراءة : واملجهود معاً
يساعد عىل تكوين املهارة اللغوية املامرسة والتكرار, عىل أن يكون هـذا التكـرار مبنيـاً عـىل 
الفهم, وعىل أن يكون املرشف عىل تعليم اللغة وتعلمها أنموذجاً ومثـاالً يف ممارسـة اللغـة, 

التعزيـز هـو  وعىل أن يتبع أسلوب التعزيز يف أثنـاء أداء املـتعلم وممارسـته, وأفضـل أنـواع

                                                 
املؤمتر السنوي السابع ملجمع اللغة العربية  − وتعلمها التجديد يف جمال تعليم اللغة − الدكتور حممود السيّد )١(

  .٤ص ٢٠٠٨ − بدمشق



 

التعزيز الـداخيل عنـدما حيـس املـتعلم باملتعـة والرسـور يف ممارسـة اللغـة, ويدفعـه ذلـك 
ن لديـه مهـارة الـتعلم  , وتتكـوّ اإلحساس إىل تكرار املامرسة حباً وشغفاً ال خوفاً وال طمعاً

 .الذايت الذي هو أساس للتعلم املستمر
 :تابةالتهيئة اللغوية قبل البدء بتعليم القراءة والك −٢

ثمة تدرج يف تقديم املهارات اللغوية, إذ مـن األسـاليب التـي كانـت تتبعهـا الرتبيـة 
التقليدية أن تبدأ بتعليم القراءة والكتابة فوراً دون أن يسبق ذلك عمليـة هتيئـة, أمـا الرتبيـة 
املعارصة فرت أن يكون هناك تدرج يف تقديم املهارات اللغويـة, وذلـك بـأن يبـدأ بتعلـيم 

دثة واالستامع أوالً, ومن ثم ينتقل إىل تعليم القراءة والكتابة, وهـذا األسـلوب يسـاير املحا
مراحل الطفولة نفسها, كام يساير املراحل التي مرت هبا املجتمعات البرشية, إذ من املعروف 
 , أن الطفل يفهم بعض األلفاظ قبل أن ينطق هبا, فاالستامع أوالً, ويأيت الكالم الشفهي ثانياً

 .لقراءة والكتابة ثالثاً فا
وهذه الطريقة حتقق نوعني من التهيئة أوالمهـا صـوتية وتتمثـل يف تـذليل صـعوبات 
النطق والتمرين عـىل سـامع األداء اللغـوي والنـربة الصـوتية فتـألف آذان األطفـال اللغـة 

وف, وأما التهيئة الثانية فهي نفسية, إذ إن املحادثة تعمل عـىل إزالـة اخلـ. وأنامطها وصيغها
 .وتكرس حدة اخلجل واالنطواء عند األطفال

 :استعامل األلعاب اللغوية يف العملية التعليمية التعلمية −٣
لأللعاب اللغوية فوائد يف تزويد املتعلمني باملعلومات واخلربات وتنمية قدراهتم عـىل 

يادة الرصيد التفكري كالقدرة املكانية والعددية واللغوية وإغناء خياهلم, وتنمية مهاراهتم, وز
 .اللغوي لدهيم, وتنمية التعبري عن النفس والتوجه إىل اآلخرين, استامعاً وحمادثة

 :تعليم اللغة من خالل قوالبها وبناها ال من خالل مفرداهتا −٤
ير اللسانيون املعارصون أن تعليم اللغة ال يكون من خالل مفرداهتا بل مـن خـالل 

نى والرتاكيب هي التي ينبغي أن يركـز عليهـا يف تعلـيم بناها وتركيباهتا املتجانسة, وهذه الب
اللغة وتعلمها دون الدخول يف املصطلحات النحوية يف املراحل األوىل من تعلـيم اللغـة, إذ 



 

يمكن تعلم آالف املفردات من خالل قالب واحد أو بنية واحدة, والطفـل نفسـه يسـتخدم 
ويف عملية االرتقاء من القوالب التي . يةالكثري من الرتاكيب والبنى اللغوية بصورة ال شعور

يستخدمها الطفل ال شعورياً يقوم املعلم بمساعدته عىل اإلدراك والفهم, واالنتقال بـه مـن 
 )١(. الالشعور إىل الشعور أي من الال إدراك العفوي إىل الفهم واإلدراك

 :استعامل التعليم اإللكرتوين يف تعليم اللغة وتعلمها −٥
أما التجديـد الـذي حصـل يف هـذا . فاً من قبلُ يف تعليم اللغة وتعلمهامل يكن هذا معرو

, واالتصال الكتايب باملحادثة عرب )اإلنرتنت(املجال فيتمثل يف توفري مواقع تعليمية عىل الشابكة 
الشابكة, واالتصال الشفهي بني املتعلمني واملعلمني يف أي وقت ومـن أي مكـان, واالتصـال 

الرسوم والصور واألفالم الرقمية ومشـاهدة اآلخـر, واملشـاركة يف  البرصي باستخدام عرض
مؤمترات الفيديو عن بعد ملناقشة القضايا اللغوية والتعليمية, وعرض أنشطة املتعلمني التعليمية 
والثقافية عىل أهنا أحد أساليب التعلـيم احلديثـة, واسـتخدام الصـحف اإللكرتونيـة لعـرض 

 .املصادر التعليمية وتوفريها باالتصال املبارش إبداعاهتم, وتقديم خدمة تعدد
والتجديد يف جمـال طرائـق تعلـيم اللغـة وتعلمهـا يركـز عـىل احلاسـوب والشـابكة 

لتنمية مهـارات القـراءة األساسـية واملتقدمـة بـدءاً مـن مهـارة متييـز احلـروف ) اإلنرتنت(
رة انتقـاء الكتـب والكلامت إىل استيعاب النصوص األدبية وتنميـة الرصـيد اللغـوي ومهـا

 .والبحث عن املعلومات وزيادة رسعة القراءة
وداعاً قراءة املطالعة والتلقي السلبي واالقتصـار «: وثمة صيحات تنطلق حالياً لتقول

عىل النصوص, ومرحباً بقـراءة التفاعـل واإلبحـار والسـيولة الرمزيـة النصـهار املكتـوب 
 )٢(. »واملرئي واملسموع يف وسائل الوسائط املتعددة

                                                 
(72) Pierre- Clarac- l' enseignement du français- Press universities de France- 

Paris- 1969  P25 . 
  .٢٦٤ص ٢٠٠٦القاهرة  − دار العني للنرش − تقانة املعلومات والثقافة − الدكتور نبيل عيل )٢(



 

 :الرتكيز عىل وحدة اللغة والتكامل بني مهاراهتا −٦
كانت طرائق تعليم اللغة وتعلمها من قبل تعمل عىل جتزئة اللغة وتفكيك أوصاهلا إىل 

أمـا الطرائـق . قراءة ونحو وتعبري وبالغة وعروض, مع ختصـيص كتـاب لكـل فـرع منهـا
دريب عىل مهاراهتا جيـري يف ضـوء اجلديدة فتنظر إىل اللغة عىل أهنا وحدة متكاملة, وأن الت

النص املتكامل, وأن تعليم القواعد النحوية ليس غاية يف حدّ ذاته وإنام هـو وسـيلة لتقـويم 
القلم واللسان من االعوجاج والزلل, كام أن تعلـيم القواعـد اإلمالئيـة مـا هـو إال وسـيلة 

ملـتعلم بـاملفردات لتقويم القلم من األخطـاء, وأن القـراءة والنصـوص وسـيلتان لتزويـد ا
والقوالب اللغوية واملعاين والفكر والصور واألخيلة واالجتاهات والقيم لتوظف بعد ذلـك 

 .يف التعبري والتواصل
 :الرتكيز عىل الوظيفية يف اختيار املادة −٧

وجتىلّ التجديد يف هذا املجال بأن تتخريّ املادة اللغوية يف املناهج التعليمية يف ضوء مبدأ 
تواتر, فام كثر استعامله يف احلياة عدّ وظيفياً ينبغي الرتكيز عليه, وما قـلّ اسـتعامله الشيوع وال

عدّ ثانوياً يرتك للمراحل الالحقة, ومن هنا شقّ التعبري الوظيفي والنحو الوظيفي طـريقيهام 
 .إىل بناء املناهج اللغوية

 :اعتامد أسلوب األمتتة يف االختبارات −٨
قبلُ تركز عىل أسئلة املقال يف قياس األداء اللغوي, إال أن  كانت الطريقة التعليمية من

ز عىل استعامل األمتتة واألسئلة املوضوعية التي تقـيس األداء دون  التجديد يف هذا املجال ركّ
االعتامد عىل أسئلة املقال, ويقـوم املعلّـم بتصـحيح اختباراتـه بطريـق احلاسـوب, وغـدت 

أمـام اإلجابـة ) X(مام اإلجابة الصحيحة, وإشـارة أ) (األسئلة تعتمد عىل وضع إشارة 
 .الخ...اخلاطئة, وعىل االختيار من متعدد, وعىل التكملة بكلمة أو مجلة



 

 خـاتـمـة − رابعاً 
 :بعد هذه اجلولة يف رحاب التجديد يف لغتنا العربية نسأل

ورصفـاً  هل حقق دعاة التجديد ما كانوا يطمحون إىل إنفاذه يف املنظومة اللغوية نحواً 
لـوا لـه يف اعـتامد الطرائـق الرتبويـة  وبالغة وداللة? وهل حقق معلمو اللغة ما كانوا قد أُهّ

 احلديثة يف تعليم اللغة وتعلمها?
إن اإلجابة عن هذه األسئلة تدفع بنا إىل االعرتاف بأن ثمة جهـوداً بـذلت يف رحـاب 

غتنا العربية تتسم بسامت إجيابيـة يف ومع تقديرنا هلذه اجلهود فإن ل. التجديد اللغوي كام رأينا
أصواهتا وحروفها ومفرداهتا وإجيازها وإعراهبا ودقة التعبري فيها, وذلك كله يـدفع بأبنائهـا 

 .إىل االعتزاز هبا واحلفاظ عليها
بيد أن املبتكرات احلضارية وتطور العلوم والتدفق املعريف يسري يف هذا العامل بخطوات 

ا دون جهود خمططة ومربجمة ومدروسة, وهو أمر مازلنا مقرصين رسيعة ال يمكن اللحاق هب
فيه إن يف نطاق اجلامعات أو يف نطاق جمامع اللغة العربية, أو يف مراكز البحوث العلمية عىل 

كام أن تعليم اللغة العربية إن ألبنائها أو لغري أبنائها مازال حيتـاج إىل جهـود . الصعيد العريب
ليم والتعلم إىل مصاف تعليم اللغات األجنبية عىل الصعيد العـاملي, إذ كبرية ترتقي هبذا التع

مايزال التعليم اإللكرتوين يف جمال تعليم اللغة العربية وتعلمهـا أو يف جمـال املعـاجم خيطـو 
خطواته األوىل, وهو يف أمس احلاجة إىل التفعيل واالهتامم مواكبة لروح العرص, عرص العلم 

 ).االتكنولوجي(والتقانة 
إن لنـا يف هـذه اللغـة التـي «: ولكم كان الدكتور طه حسني مصيباً يف رأيه عندما قال

نتكلمها ونتخذها أداة للفهم واإلفهام حظاً جيعلهـا ملكـاً لنـا, وجيعـل مـن احلـق علينـا أن 
نضيف إليها ونزيد فيها كلام دعت إىل ذلك احلاجة, وقضت رضورة الفهم واإلفهام, أو كلام 

ظرف الفنـي, ال يفيـدنا يف ذلـك إال قواعـد اللغـة العامـة التـي تفسـد اللغـة إذا دعا إليه ال
, أو تـدخل  جاوزناها, فليس ألحد أن يمنعك أو يمنعني أن تضيف إىل اللغة لفظـاً جديـداً
فيها أسلوباً جديداً مادام هذا اللفظ, أو هذا األسلوب ليس من شـأنه أن يفسـد أصـالً مـن 



 

 )١(. »ن طريقها املألوفةأصول اللغة, أو خيرج هبا ع
ذلك هو الرأي الصواب, وما عىل أبناء األمة إال أن يكونوا جـديرين هبـذه اللغـة التـي 
ـدة  فها رب العاملني بأن أنزل رسالته هبا, وعـاملني عـىل االعتـزاز هبـا والتمكـني هلـا موحِّ رشَّ

دة عىل الصعيد القومي ويف ميادين احلياة كافة إعالماً وتواصالً  امً وتأليفاً يوتراسالً وتعلوموحَّ
الخ, وإغناءً هلا باملصطلحات اجلديـدة, مـع األخـذ باحلسـبان أن ...ونرشاً وترمجة منها وإليها

دة وطيّعة, وتستجيب لكلّ ما هو جديد نافع, وال ينهض بذلك إال أبناؤها الغيورون  لغتنا والّ
 .عىل مجيع الصعدعليها ذوو اإلرادة القوية واإليامن العميق بمكانتها ودورها 

                                                 
  .١٩٧٤سنة  ٢٩: ٣الطبعة التاسعة,  − القاهرة − دار املعارف − حديث األربعاء − لدكتور طه حسنيا )١(



 

 ومراجعه مصادر الفصل
 

 .١٩٥١ − القاهرة − جلنة التأليف والرتمجة والنرش − إحياء النحو − إبراهيم مصطفى − ١
 − القـاهرة − دار املعـارف بمرصـ − جتديد النحـو العـريب − إبراهيم مصطفى وآخرون − ٢

١٩٥٨. 
القاهرة  − مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش − الرد عىل النحاة − ابن مضاء القرطبي − ٣

١٩٤٧. 
 − حتقيـق عبـد الكـريم خليفـة − كتاب الواضـح − أبو بكر الزبيدي االشبييل النحوي − ٤

 .٢٠١١عامن  − مطبعة دار جليس الزمان للنرش والتوزيع
 − حتقيـق كـوركيس عـواد − كتـاب التفاحـة يف النحـو − أبو جعفر النحاس النحـوي − ٥

 .١٩٦٥مطبعة العاين  − بغداد
حتقيـق ورشح عبـد السـالم  − رسـائل اجلـاحظ − أبو عثامن عمرو بن بحـر اجلـاحظ − ٦

 .١٩٧٣القاهرة  − مكتبة اخلانجي − هارون
جمموعة املحارضات التي ألقيت يف مؤمتر مفتيش  − االجتاهات احلديثة يف النحو العريب − ٧

 .١٩٥٨القاهرة  − دار املعارف − اللغة العربية
علـيم اللغـة تيسـري ت − سـجل نـدوة اجلزائـر − احتاد املجامع اللغوية العلميـة العربيـة − ٨

 .١٩٧٧ − القاهرة − العربية
دار الثريـا  − اللغة العربية وثقافة القرن احلـادي والعرشـين − الدكتور أمحد زياد حمبك − ٩

 .٢٠٠٩حلب  − للنرش
 .١٩٥٢القاهرة  − الطبعة الثالثة − األسلوب − الدكتور أمحد الشايب − ١٠
 .٢٠١٠ − شقدار الفكر بدم − مدخل إىل فقه اللغة العربية − الدكتور أمحد حممد قدور − ١١
املؤمتر السنوي السابع ملجمـع اللغـة العربيـة  − جتديد البالغة − الدكتور أمحد مطلوب − ١٢

 .٢٠٠٨بدمشق 



 

 .٢٠٠٥ − دار الساقي − املحيط األسود − أدونيس − ١٣
 .١٩٣٧القاهرة  − فن القول − أمني اخلويل − ١٤
كـانون  ٣٠٠ملف أفكار العـدد  − اللغة العربية وهوية األمة − الدكتور جعفر العقييل − ١٥

 .٢٠١٤ين الثا
حتقيق حممـد حمـي  − رشح قطر الند وبل الصد − مجال الدين بن هشام األنصاري − ١٦

 .١٩٦٣القاهرة  − مطبعة السعادة − الدين عبد احلميد
األنـدلس  − شربا − مرص − نصوص يف علم النحو والرصف − حسن خريي املنشاوي − ١٧

 .٢٠١٠القاهرة  − اخلرضاء للنرش والتوزيع
مديريـة إحيـاء الـرتاث القـديم  − دمـة يف النحـومق − خلف بن حيان األمحر البرصي − ١٨

 .١٩٦١دمشق  − بوزارة الثقافة السورية
 .١٩٣٧ − القاهرة − مفتاح العلوم − رساج الدين يوسف بن أيب بكر السكاكي − ١٩
 .١٩٨٢القاهرة  − دار املعارف − جتديد النحو − الدكتور شوقي ضيف − ٢٠
القـاهرة  − لثانيـةالطبعة ا − مبادئه وإجراءاته − علم األسلوب − الدكتور صالح فضل − ٢١

١٩٨٥. 
 .١٩٧٤ − ٩ط − دار املعارف بالقاهرة − حديث األربعاء − الدكتور طه حسني − ٢٢
 ).٢١(العدد  − بريوت − جملة اآلداب − يرسوا النحو والكتابة − الدكتور طه حسني − ٢٣
املجلـس  − مغالطـة التأثيـل يف كتـاب املغالطـات املنطقيـة − الدكتور عادل مصـطفى − ٢٤

 .٢٠٠٧القاهرة  − األعىل للثقافة
 .١٩٨٢تونس  − األسلوبية واألسلوب − الدكتور عبد السالم املسدي − ٢٥
مطبعـة  − األسـاليب اإلنشـائية يف النحـو العـريب − الدكتور عبد السالم حممد هارون − ٢٦

 .١٩٥٩القاهرة  − السنة املحمدية
 .١٩٦٩القاهرة  − دار املعارف بمرص − النحو الوظيفي − عبد العليم إبراهيم − ٢٧
دار املنهـاج  − العوامـل املئـة − حممد اجلرجاين الشافعي عبد القادر بن عبد الرمحن بن − ٢٨



 

 .٢٠٠٩جدة  − للنرش والتوزيع
حتقيق حممد حمي الدين عبـد  − رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك − عبد اهللا بن عقيل − ٢٩

 .١٩٥٤القاهرة  − مطبعة السعادة − احلميد
 − ملعـارفدار ا − النحو الواضح يف قواعد اللغة العربيـة − عيل اجلارم ومصطفى أمني − ٣٠

 .ت. د. القاهرة 
حتقيـق أمحـد عبـد السـتار اجلـواري  − املغرب − عيل بن مؤمن املعروف بابن عصفور − ٣١

 .١٩٧٢بغداد  − وعبد اهللا اجلبوري
وزارة  − سلسـلة آفـاق ثقافيـة − فتاو كبار الكتاب واألدباء يف مستقبل اللغة العربية − ٣٢

 .٢٠٠٣دمشق  − الثقافة السورية
مـن قـرارات اللجنـة يف  − بمجمع اللغة العربيـة بدمشـق جلنة اللغة العربية وعلومها − ٣٣

 .٢٠١٥− ٢٠٠٩األلفاظ واألساليب 
املـؤمتر السـنوي  − التجديد يف قواعد اللغة العربية ومناهجهـا − الدكتور مازن املبارك − ٣٤

 .٢٠٠٨السابع ملجمع اللغة العربية بدمشق 
مـع العلمـي جملـة املج − رأي يف إصالح قواعد اإلمـالء العـريب − حممد هبجة األثري − ٣٥

 .١٩٦٥املجلد الرابع  − العراقي
العـدد  − ملـف أفكـار − اللغة العربية وجمتمـع املعرفـة − الدكتور حممد فؤاد احلوامدة − ٣٦

٢٠١٤ − ٣٠٠. 
 .١٩٧٦القاهرة  − دار املعارف بمرص − العربية املعارصة − الدكتور حممد كامل حسني − ٣٧
اهليئـة  − وتطبيقـاً  أساسيات القواعد النحويـة مصـطلحاً  − الدكتور حممود أمحد السيّد − ٣٨

 .٢٠١٠دمشق  − العامة السورية للكتاب بوزارة الثقافة السورية
أسس اختيـار موضـوعات القواعـد النحويـة يف مـنهج  − الدكتور حممود أمحد السيّد − ٣٩

جامعـة عـني  − رسالة دكتوراه غـري منشـورة − تعليم اللغة العربية باملرحلة اإلعدادية
 .١٩٧٢القاهرة  − كلية الرتبية − شمس



 

تطـوير منـاهج القواعـد النحويـة وأسـاليب التعبـري يف  − لدكتور حممود أمحد السيّدا − ٤٠
 − املنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقافـة والعلـوم − مراحل التعليم العام يف الوطن العريب

 .١٩٨٧تونس 
املـؤمتر  − التجديد يف جمال تعليم اللغـة العربيـة وتعلمهـا − الدكتور حممود أمحد السيّد − ٤١

 .٢٠٠٨ − ملجمع اللغة العربية بدمشق السنوي السابع
 .١٩٨٩ − دار الفكر بدمشق − شؤون لغوية − الدكتور حممود أمحد السيّد − ٤٢
 .١٩٥٦القاهرة  − مشكالت اللغة العربية − حممود تيمور − ٤٣
 .اجلزء التاسع − جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة − حممود تيمور − ٤٤
املؤمتر السنوي السابع  − جم العريبدور التقانات احلديثة يف جتديد املع − مروان البواب − ٤٥

 .٢٠٠٨ملجمع اللغة العربية بدمشق 
 .٢٠١٦دمشق  − دار البشائر − قواعد اإلمالء − جممع اللغة العربية بدمشق − ٤٦
املـؤمتر  − وسائل النهوض باللغة العربية وتيسري قواعـدها وكتابتهـا − مصطفى جواد − ٤٧

 .١٩٥٦ − األول للمجامع اللغوية العلمية بدمشق
كشـف الظنـون عـن أسـاليب الكتـب  − بد اهللا الشهري بحاجي خليفةمصطفى بن ع − ٤٨

 .ت. د − دار إحياء الرتاث العريب − والفنون
مراجعة وتنقيح الدكتور حممـد أسـعد  − جامع الدروس العربية − مصطفى الغالييني − ٤٩

 .١٩٩٨ − املكتبة العرصية − بريوت − النادري
ج تعلـيم الكتابـة واإلمـالء يف تطـوير منـاه − املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم − ٥٠

 .١٩٨٧تونس  − مراحل التعليم العام يف الوطن العريب
حتقيق ياسني حممود ومراجعة  − املصباح يف علم النحو − نارص بن أيب املكارم املطرزي − ٥١

 .١٩٩٧بريوت  − دار النفائس − وتقديم الدكتور مازن املبارك
 .٢٠٠٦القاهرة  − لعني للنرشدار ا − تقانة املعلومات والثقافة − الدكتور نبيل عيل − ٥٢
مكتبـة وزارة الرتبيـة  − تقرير جلنة تيسري قواعد اللغة العربية − وزارة املعارف املرصية − ٥٣



 

 .١٩٣٨القاهرة  − )٢١٦نحو (علوم عربية  − والتعليم يف القاهرة
املـؤمتر السـنوي  − قواعد اإلمالء يف ضـوء جهـود املحـدثني − الدكتور حييى مريعلم − ٥٤

 .٢٠٠٨ − لعربية بدمشقالسابع ملجمع اللغة ا
 − ملـف أفكـار − من سبل احلفاظ عىل اللغة العربية وتنميتهـا − الدكتور يوسف بكار − ٥٥

 .٢٠١٤كانون الثاين  − )٣٠٠(العدد 



 

 الفصل السادس
 »الكفاية اللغوية«

 مفهوماً ومعياراً وقياساً 
 

 :حمتو الفصل
 

 .مفهوم الكفاية والقدرة − أوالً 
 .مفهوم الكفاية اللغوية − ثانياً 
 .معايري الكفاية اللغوية − ثالثاً 

 .مستويات تعليم اللغة وتعلمها − رابعاً 
 .قياس الكفاية اللغوية − خامساً 
  .من مرشوعات قياس الكفاية اللغوية عىل الصعيد القومي − سادساً 

 مراجع الفصل



 

 الفصل السادس
 »الكفاية اللغوية«

 مفهوماً ومعياراً وقياساً 
 

مفهوم الكفاية عامة, والكفاية اللغوية خاصـة, وأن  نحاول يف هذا الفصل أن نتعرف
ة  ف بعض االختبارات املعدّ نقف عىل املعايري املطلوبة هلذه الكفاية, لنتوصل إىل قياسها وتعرّ

 .هلذه الغاية عىل الصعيد القومي
 مفهوم الكفاية والقدرة −أوالً 

فـام املقصـود . »اللغويـةالكفايـة «, و »الكفاية«طاملا تردد يف أدبياتنا الرتبوية مصطلح 
 هبذين املصطلحني?

يَ (الكفاية لغةً جاءت من الفعل  فِ , وكفى اليشء يكفـي كفايـة بمعنـى حصـل بـه )كَ
ويف . االستغناء عن غريه فهو كاف, وكفى اليشء فالناً بمعنى استغنى به عن غريه فهو كاف

مُ اهللا(القرآن الكريم جاء  هللا منهم, ويكفّ عنـك بمعنى سيحميك ا) ١٣٧البقرة : فسيكفيكهُ
 .أذاهم

في الرجل باليشـء«والكفاية بمعنى ما يكفي ويغني عن غريه, و اسـتغنى بـه عـن : كَ
سواه, والكايف هو الذي يكفيك ويغنيـك عـن غـريه, والكفـي هـو الكـايف الـذي يكفيـك 

 )١(. »ويغنيك عن غريه , ومجعه أكفياء
 دينو (ولقد وردت تعريفات كثرية للكفاية, إذ يرD' Hainaut ( أن الكفاية تتمثـل يف

 جـييل (القدرة عىل القيام بعمل عقيل معريف, ومن ثم فهو أمر داخيل وغري مرئي, يف حني ير
Gilly ( أن الكفاية هي نظام من املعارف املفهومية)واملهارات العملية التـي تتشـكل ) الذهنية

ن من تعرف إشكالية حمددة وحلّها بفعالية  :لكفايات أنواع ثالثة هيول. يف إجراءات متكّ

                                                 
  .٩١٤ص ٢٠٠٧دمشق  − املعجم املدريس − وزارة الرتبية السورية )١(



 

ف الكفاية العامة بالقدرة عىل تعبئة جمموعة مندجمـة مـن املعـارف  −١ كفاية عامة, وتعرّ
واملهارات واالجتاهات بغض النظر عن اختالف حقـول املعرفـة واخـتالف املـواد 
الدراسية واألنشطة التعليمية, فهي كفاية أفقية تشرتك فيها كل حقـول املعرفـة وال 

 .سقف هلا
إىل تسع كفايات عامة البد أن تتوفر لد طالب مـا قبـل ) Curryكري (لقد أشار و

 )١(: التعليم اجلامعي, وهذه الكفايات هي
 .التحليل بمختلف أساليبه − 
 .املرونة القائمة عىل تعدد املهارات − 
 .التواصل مع اآلخرين − 
 .الخ...التواصل بلغات خمتلفة شفهياً وكتابياً ورمزياً وتشكيلياً وموسيقياً  − 
 .التخطيط للمرشوعات − 
 .إدارة الوقت − 
 .التحيل بالدافعية عند اإلقدام عىل إنجاز عمل − 
 .املبادرة − 
 .العمل ضمن فريق أو جمموعة − 

وإذا أخذنا كفاية عامة ولتكن الرتبية عىل املواطنة, فإننا نالحظ أن هذه الكفاية تـتجىل 
 :يف أن يتمكن الطالب من أن

 .يؤدي واجباته ويتمسك بحقوقه − 
 .من بالوحدة الوطنية عىل أهنا رضورة حتمية للتقدميؤ − 

                                                 
دليـل مرجعـي لتـدريب األطـر الرتبويـة املعنيـة  − الدكتور حممد بن فاطمـة, واألسـتاذ حممـود ونـاس )١(

املنظمة العربية للرتبية والثقافـة   − ة خلريج التعليم الثانوي العام يف الوطن العريببالكفايات العامة الالزم
  .٤٢ص ٢٠١٠تونس  − والعلوم



 

ي من أجلها −  مها عىل مصلحته اخلاصة, ويضحّ ر املصلحة العامة, ويقدّ  .يقدّ
 .يؤمن بالتعددية يف إطار الوحدة الوطنية − 
 .يعتز بانتامئه إىل وطنه − 
 .يتحمل املسؤولية, ويامرس األساليب العقالنية يف التفكري واحلوار − 
 .ق, ويامرس العمل اجلامعي والتطوعي يف حياتهيعمل بروح الفري − 
 .يامرس النقد, ويشارك يف اختاذ القرار − 
ر رأيه, وحيرتم وجهات النظر األخر يف منأ عن أي تزمت −   .يتقبل اآلخر, ويقدّ
 )١(. يتقن عمله − 
كفاية متعلقة بحقل معريف معـني أو ميـدان معـني كحقـل العلـوم وحقـل اللغـات  −٢

 .الخ...وحقل اجلامليات
كفاية خاصة متعلقة بامدة دراسـية واحـدة كـامدة اللغـة العربيـة أو الرياضـيات, أو  −٣

 )٢(. الخ...التاريخ
 )٣(: وتتميز الكفاية بعدة خصائص منها

أي إن اكتساهبا ال يتم دفعة واحدة, بـل جيـري   :  Le prolongementاالمتداد   −١
أكثـر, بـل قـد  عرب مسار تكويني قد يمتد سنة أو سـنوات أو مرحلـة دراسـية أو

 .يتجاوز احلياة الدراسية إىل احلياة العملية
مما يميز الكفاية قابليتها للتطـور حيـث تنشـأ وتنمـو :  La progressionالتطور  −٢

                                                 
 − حمارضات املوسم الثقايف ملجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق − الرتبية عىل املواطنة − الدكتور حممود السيّد )١(

  .١٢٥ص ٢٠٠٩مطبوعات املجمع 
مطبوعـات جممـع اللغـة العربيـة  − النهوض باللغة العربيـة والتمكـني هلـا − دالدكتور حممود أمحد السيّ  )٢(

  .٨٦ص ٢٠١٣دمشق  − بدمشق
 ٢٠١١الربـاط  − تكـوين األسـاتذة املتـدربني بالسـلك الثـانوي − وزارة الرتبية والتعليم العايل املغربية )٣(

  .٣٥ص



 

 .وترتاجع, وقد تزول مما يستدعي تعهدها بالرعاية والعناية
ـن :  La transférabilitéالتحول  −٣ ويقصد بـه الطـابع الـوظيفي للكفايـة, إذ يمكّ

تعلم من توظيف ما اكتسبه مـن معـارف ومهـارات يف سـياقات أخـر كحـلّ امل
 .الخ...املشكالت, واختاذ القرارات 

فمنهم من ير أنه مرادف ملعرفـة العمـل , تعريف مفهوم القدرةوثمة اختالف حول 
)Savoir – Faire( ومنهم مـن خيتزلـه يف املهـارة ,) Habilité( , وبعضـهم اآلخـر يربطـه

القدرة هي نشاط : وهو هإلجراء يت) فيليب مرييو(وثمة من يعتمد تعريف . طبمفهوم النشا
ذهني ثابت وقابل للتطبيق يف جماالت معرفية متعددة, ويستعمل هذا املصطلح مرادفاً ملعرفة 

عىل أن تتجىل القـدرة يف تطبيقهـا عـىل مضـامني, فالقـدرة عـىل ) Savoir – Faire(العمل 
ا ال تعني اليشء الكثـري إال إذا ربطناهـا بمضـمون معـني مـن الرتتيب والتحليل يف حد ذاهت

 )١(: مثل
 .ترتيب صور حسب تاريخ التقاطها − 
 .ترتيب مراجع حسب مؤلفيها − 
 .حتليل مجلة − 
 .حتليل نص أديب − 
 .حتليل مسألة حسابية − 
 .حتليل خريطة − 

وتتميز القدرة بأهنا معطى مكتسب ينمو طوال احلياة الدراسية واحليـاة بصـفة عامـة, 
قد ترتاجع مع تقدم العمر, وهي استعداد داخيل يتمدد ويتجسد بام يمكن أن يؤديه الفـرد, و

 .وال تتجسد إال من خالل تطبيقها عىل حمتو درايس, وهي غري قابلة للتقويم
وإذا كانت للكفاية خصائص فإن للقدرة خصائص تشـرتك فيهـا حينـاً مـع الكفايـة, 

                                                 
  .٣٧املرجع السابق ص  )١(



 

اخلصائص األربع اآلتية للقدرة عـىل أهنـا مميـزة هلـا وختتلف فيها أحياناً أخر, وقد ذكرت 
 )١(: وهي

وتعني أنه يمكن تفعيلها يف جممـوع املـواد ) : Transversabilité(خاصية االمتداد  − 
 .الدراسية ويف مستويات تعليمية خمتلفة

وتعني أن القدرة تتطور مد احلياة يف اجتاه الدفة, : ) Evolutivité(خاصية التطور  − 
االً خمتلفة, إذ يمكن أن متارس القدرة عىل املالحظة مثالً برسعة فائقة أو وتتخذ أشك

بدقة متناهية أو بموضوعية كبـرية أو بعفويـة, ويـتم تطـوير القـدرة بتطبيقهـا عـىل 
 .جمموعة عريضة من املضامني

إذا كانت الكفاية تتطور عرب الزمن فإن مـا ) : Transformation: (خاصية التحول − 
ني القدرة أن القدرة تتطـور عنـد احتكاكهـا باألوضـاع واملشـكالت, يميز بينها وب

وتتفاعل وتتداخل بينها فتتولد عنها قدرات جديدة أكثر إجرائية مثـل القـدرة عـىل 
الكتابة والقراءة واحلساب, والقـدرة عـىل التنظـيم وعـىل التفـاوض والتمييـز بـني 

 .األسايس والثانوي
إذ ال يمكـن تقـويم سـوNon évaluabilité  : خاصية عـدم القابليـة للتقـويم  − 

القدرات املرتبطة بمضامني معينة, ومن الصعوبة حتديد وبدقة مسـتو الـتحكم يف 
قـدرات معرفيـة, : قدرة مـا يف وضـعها اخلـالص, ويمكـن تصـنيف القـدرات إىل

 .وقدرات مهارية, وقدرات اجتامعية عاطفية

                                                 
  .٣٨املرجع السابق ص  )١(



 

 مفهوم الكفاية اللغوية −ثانياً 
 

, وقـد ورد يف هي املستو املتقدم من إتقان اللغة واجلودة يف استعامهلا الكفاية اللغوية
مسـتو «لتعليم اللغة واللسانيات التطبيقية أن الكفايـة اللغويـة هـي ) Longman(معجم 

, ويمكـن أن  اجلودة لشخص ما يف استعامل املهارات اللغوية حمادثـة وقـراءة وكتابـة وفهـامً
 )١(. » التحصيل اللغويخيتلف هذا املستو يف ضوء مستو

ولقد ظهر مفهوم الكفاية اللغوية يف مخسينيات القـرن املـايض عـىل يـد عـامل اللسـان 
, ونظر إليهـا عـىل أهنـا نظـام ١٩٥٧عام ) Naom Chomskyنعوم تشومسكي (األمريكي 

ن الفرد من إنتاج مجل وتلقي أخر يف لغته األم حتى وإن  ثابت من القواعد املولّدة التي متكّ
إضـافة إىل أن هـذه القـدرة غـري قابلـة للمالحظـة مـن . كان غري قـادر عـىل تفسـري ذلـك

 )٢(.اآلخرين
ق  والـذي يفيـد  Performanceبـني الكفايـة واإلنجـاز أو األداء ) تشومسكي(وفرّ

ن اإلنسان من فهم مـا  Compétencesاستعامل اللغة, فالكفاية اللغوية  هي القدرة التي متكّ
نه من , يف حـني أن  يقال, ومتكّ صوغ اجلمل اللغوية الصحيحة وتركيبها تركيباً نحويـاً سـليامً

أو الكالم هو القدرة التي تتيح حركة صـوتية معينـة يف الفـم, جتعـل  Performanceاألداء 
العضالت املوجودة داخل الفم وخارجه تتحرك عىل نحو جيعل اإلنسـان ينطـق األصـوات 

 .املتعارف عليها يف كل لغات العامل
ويف تعليم اللغة عىل أهنا لغة ثانية وليست اللغـة األم كـان يف أمريكـا ثمـة تسـاهل يف 
النظر إىل مفهوم الكفاية اللغوية, إذ نظر إليها عىل أهنا القدرة عىل استقبال الرسائل وإرساهلا 

                                                 
(8) Longman Dictionary of language Teathing and Applited linguistics- 

secand edition- Prentice Hall Regents, Nj- 1987  p292. 
تكوين األساتذة املتدربني بالسـلك الثـانوي, الربـاط  −وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل املغربية) ٩(

  .٣٢ص ٢٠١١



 

لة , ومل يكن ينظر إىل السالمة اللغوية, وإنام يكتفـى بفهـم الرسـا)١(يف مواقف احلياة املختلفة
 .استقباالً أو إرساالً يف عملية التواصل اللغوي واالجتامعي يف منأ عن الصحة والسالمة

 معايري الكفاية اللغوية −ثالثاً 
 

يواجه ميدان تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا حتديات كثرية, ومن هذه التحديات 
ايتهم اللغوية يف أثنـاء تعلمهـم القصور يف حتديد املستويات اللغوية للدارسني مما يؤثر يف كف

اللغة, ويرجع ذلك إىل عـدم كفايـة املعـايري الواضـحة يف تقسـيم الدارسـني إىل مسـتويات 
تناسب كفايتهم اللغوية, فغالبية املراكز التي تقوم بتعليم اللغة العربيـة للنـاطقني بغريهـا ال 

يـة, إضـافة إىل عـدم تستند عىل أسس واضحة يف أثناء تقسيم الدارسـني إىل مسـتويات لغو
وجود معايري كافية لتحقيق اهلدف املنشود من تعليم اللغة العربيـة واحلصـول عـىل الكفايـة 

 .اللغوية الالزمة
ومن املالحظ أيضاً غياب الدراسات التي تتناول بناء االختبارات عىل أسـس املعـايري 

العربيــة ضــمن املرجعيــة للكفايــة اللغويــة, والقصــور يف تعــرف مســتويات تعلــيم اللغــة 
 ).املتقدم −املتوسط −املبتدئ(املستويات اآلتية 

وهتدف اختبارات حتديد املستو إىل حتديد املستو اللغوي للدارسني, وتوزيعهم إىل 
فصول دراسية تناسب مستواهم اللغوي قبل بدء الدراسة كي ال جيلس املتعلم مع جمموعـة 

معها, أو مع جمموعة أدنى من مستواه فيؤدي أعىل من مستواه فال يتمكن من متابعة الدراسة 
 .ذلك إىل فقدان احلامسة واإلحساس باإلحباط اللغوي

 : وثمة جمموعة من املعايري التي يشرتط توفرها يف الكفاية اللغوية, ومنها
, إذ لكل كفايـة سـياق تنمـو وتتطـور فيـه, Contexteاندراج الكفاية ضمن سياق  −١

ن  .من تعبئة املوارد الرضورية ويرتبط بفئة من الوضعيات متكّ

                                                 
(10) Second Language proficiency Assessment: Current issues- Lowe 

pardee, J r. and Stansfield, Charles w. Prentice- Hall, Inc, Book 
Distribution Center and Center of Applied linguistics NY 1988 P13. 



 

 .وجوب كون السياق جماالً للمالحظة −٢
 .وجوب إتاحة املالحظة إمكاناً للتقويم −٣
كفايـة (بناء املوارد رشط أسايس الكتساب الكفاية, إما ضمن مادة دراسية واحـدة  −٤

 ).كفايات عرضانية(, أو مواد متعددة )نوعية خاصة
األهداف املعرفيـة, وإنـام دجمهـا ملواجهـة  عدم االقتصار يف تنمية الكفاية عىل حتقيق −٥

جمموعة من الوضعيات املشكلة اجلديدة واملتنوعة واملرتبطـة بحاجـة مـن حاجـات 
 .املتعلم

قابلية الكفاية للتقويم تبعاً للظروف املحددة التي تبني حتقق األهداف التعلميـة مـن  −٦
 .هة أخرجهة, أو قدرة املتعلم عىل توظيف مكتسباته يف أوضاع جديدة من ج

 )١(. توفر الوضوح والدقة والواقعية والشمولية والسالمة اللغوية يف صياغتها −٧
ولقد شهدت اللغات احلية عىل الصعيد العاملي جهوداً كبرية يف ميدان تعلـيم اللغـات 
وتعلمها, ومن هذه اجلهود ما تعلّق بتحديد الكفايات األساسية التي ينبغي ملعلمي اللغة أن 

جهد املختصون يف هذا امليدان إىل وضع معـايري جيـري يف ضـوئها تـدريب  يمتلكوها, وقد
 :املعلمني يف أثناء أداء رسالتهم, حيث حددت الكفايات األساسية للمعلمني يف اآليت

 .االرتقاء بتعليم الطالب وتطوير أدائهم −١
 .التمكن العلمي ومعرفة خصائص اللغة −٢
 .التمكن من تعليم اللغة وفق املبادئ احلديثة −٣
 .متابعة املعلمني وتقويم أدائهم −٤
 .التطوير الذايت والنمو املهني للمعلم −٥

مت الرابطة الوطنية األمريكية تسعة معايري لتعليم اللغـة,  ويف ضوء هذه الكفايات قدّ

                                                 
 مرجـع سـابق −تكوين األساتذة املتدربني بالسلك الثـانوي −وزارة الرتبية والتعليم العايل املغربية) ١١(

  .٣٦ص



 

 )١(: وهذه املعايري هي
 املعرفة بالطالب: املعيار األول

ف طالهبـم من األمور التي البد ملعلمي اللغة لغري الناطقني هبا أن ي متلكوها هي تعـرّ
 :من حيث

 .فهم آليات نموهم وارتقائهم −١
 .إقامة عالقات إجيابية بناءة معهم −٢
 .فهم اللغات املتنوعة واخلربات الثقافية لدهيم −٣
 .االستعانة بأدوات التقويم الكتساب املعرفة الالزمة هبم −٤

 معرفة طبيعة اللغة التي تعلّم للطالب: املعيار الثاين
 :وذلك من حيث

 .إتقان املهارات اللغوية −١
 .الخ...معرفة آليات عمل اللغة نظاماً وتراكيب وأساليب  −٢

 معرفة الثقافة السائدة: املعيار الثالث
جيب عىل املعلمني معرفة ثقافة اللغات السائدة املراد تعليمها فهـامً وممارسـة, ومعرفـة 

النظـر املنبثقـة مـن هـذه القواسم املشرتكة بني ثقافة اللغـات املختلفـة, واإلملـام بوجهـات 
الثقافات وتوظيفها يف ممارسة اللغة يف منأ عن قيود النحو واخلوف من اخلطـأ يف املراحـل 
األوىل, واإلملام يف الوقت نفسه باألحداث اجلاريـة عـىل الصـعيدين املحـيل والعـاملي بغيـة 

 .توظيفها يف العملية التعليمية التعلمية
 تساب اللغةمعرفة آليات اك: املعيار الرابع

عىل املعلمني يف هذا املجـال أن يتعرفـوا أسـاليب تـدريس اللغـة وطرائـق تدريسـها 

                                                 
جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود  −معايري تدريس اللغات العاملية −الدكتور حممد بن رشيد البرشي) ١٢(

  .ت.الرياض د −اإلسالمية



 

دين بالكفايـات التدريسـية بغيـة توظيفهـا يف  واسرتاتيجيات التـدريس, وأن يكونـوا مـزوّ
 .إكساب متعلميهم املهارات اللغوية

 بناء بيئة تعليمية حمفزة: املعيار اخلامس
ية دور كبري يف حتقيق األهداف املرسومة لتعلـيم اللغـة, بحيـث للبيئة التعليمية التعلم

تسود يف هذه البيئة قيم العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص ومراعاة الفروق الفردية والتشجيع 
 .والتعزيز

 :ويندرج حتت هذا املعيار مؤرشان لألداء مها
 .الة واملساواةتقدير قيمة التنوع هبدف ضامن االلتزام بمبادئ تكافؤ الفرص والعد −١
بناء بيئات آمنة وداعمة للتعلم, ذلـك ألن إحسـاس املـتعلم باالرتبـاك أو الوجـل  −٢

 .سيعيقه من التعلم, وقد حيدث لديه صدمة جتاه اللغة املتعلمة
 تصميم املناهج الدراسية والوحدات التعليمية وختطيط التدريس: املعيار السادس

 :داء هيويندرج حتت هذا املعيار ثالثة مؤرشات لأل
 .تصميم املناهج الدراسية −١
 .االلتزام بمعايري تعليم اللغة −٢
 .استخدام االسرتاتيجيات التدريسية وتفعيل مصادر التعلم −٣

 التقويم الدرايس: املعيار السابع
جيب عىل املعلمني االستعانة بمجموعة متنوعة مـن االسـرتاتيجيات التقويميـة التـي 

, واإلفادة من توظيف نتائج التقويم الدرايس يف تصميم تتناسب مع املناهج الدراسية املقررة
 .الدروس وإعادة النظر يف العملية التدريسية يف ضوء التغذية الراجعة ونتائج هذا التقويم

 تأمل األداء التدرييس: املعيار الثامن
جيب عىل املعلمـني حتليـل أدائهـم والتقـويم املسـتمر جلميـع خطـواهتم وممارسـاهتم 

 .دف االرتقاء والتطويرالتعليمية هب
 



 

 التطوير املهني: املعيار التاسع
 :وينضوي حتت هذا املعيار مؤرشان لألداء مها

عىل أن يكون هذا البناء قائامً عىل التعاون بني مجيع العـاملني : بناء املجتمعات املهنية −١
 .يف البيئة التعليمية التعلمية, وعىل إقامة أنشطة ورحالت منظمة

وعىل املعلمني املشـاركة يف النـدوات واملـؤمترات : ر تعليم اللغاتاإلسهام يف تطوي −٢
 .واملراكز املعنية بتعليم اللغة, واالشرتاك يف اجلمعيات التي تعنى بتعليم اللغات

تلك هي املعايري التسعة التي نرشـهتا الرابطـة الوطنيـة األمريكيـة, ولـن يكـون هلـذه 
يف ميدان تعليم اللغات واعتامدها يف الربامج التي تعدّ املعايري فاعلية ما مل توظف توظيفاً تاماً 

معلمي اللغة لغري الناطقني هبا, ويف الدورات التدريبية التي تصمم للمعلمني, وحتويل هذه 
املعايري إىل حمكات ومؤرشات قابلة للقياس من أجـل تقـويم املعلمـني, إضـافة إىل تـدريب 

 .احتياجاهتم التدريبيةاملرشفني عىل تشخيص أداء املعلمني وحتديد 
 مستويات تعليم اللغة وتعلمها − رابعاً 

 

 :ثمة ثالثة مستويات لتعليم اللغة وتعلمها وهي
 املستو املبتدئ −١
 املستو املتوسط −٢
 املستو املتقدم −٣

 :ولكل مستو من هذه املستويات ثالثة مستويات أيضاً هي
 املستو األدنى −١
 املستو األوسط −٢
 املستو األعىل −٣



 

 )١(:  فكرة موجزة عن كل مستو من هذه املستوياتوفيام ييل
 :املستو املبتدئ −أوالً 

 ):A(املستو املبتدئ األدنى  −١
يعتمد هذا املستو مبدأ املهارات املتكاملة, ويركز عـىل اجلانـب الشـفهي مـن املنحـى 
التواصيل للغة, ويف ضوء هذا املستو يستطيع املتعلم التعريـف بنفسـه, والتعبـري عـن 

اجات اليومية, واملواقف البسيطة, ويوجه أسئلة, ويسـتخدم بعـض اجلمـل املألوفـة احل
 .والعبارات التواصلية, ويركّب مجالً بسيطة عن نفسه وحياته

وتبدأ عملية الدراسة يف هـذا املسـتو باالنتقـال مـن تعلـم األحـرف إىل تـأليف مجـل 
العائلـة والوصـف وأسـامء قصرية, واملفردات التي يتعلمها املتعلم تدور حول البيـت و

املأكوالت واملرشوبات, ويتم الرتكيز عىل تعليم الضـامئر املتصـلة واملنفصـلة واألفعـال 
املاضية واحلارضة واملستقبل, إىل جانب أسامء االستفهام وحروف اجلر وظروف الزمان 

 .واملكان
 ):B(املستو املبتدئ املتوسط  −٢

السوق (عن املواقف املألوفة وغري الرسمية مثل ويستطيع املتعلم يف هذا املستو التعبري 
ويمكنه طرح أسئلة واإلجابة عنها, واسـتخدام , )والعمل واملناسبات واحلياة يف املايض

اللغة لتلبية احلاجات اليومية عىل مستو اجلمـل القصـرية, وتتمحـور القواعـد حـول 
ملتـني االسـمية إسناد األفعال للضامئر كافة, وحروف العطـف واملثنـى واجلمـوع واجل

 .الخ...والفعلية وأسامء اإلشارة
 
 

                                                 
 −اختبار حتديد املستويات اللغوية ملتعلمي اللغة العربية للناطقني بغريهـا −شادي جميل عيسى سكر) ١٣(

  .٢١/٨/٢٠١٦ −شبكة األلوكة



 

 ):C(املستو املبتدئ األعىل  −٣
وينتقل فيه املتعلم من اإلطار الضيق إىل إطار أوسع يتعرف فيه الوسط الذي يعيش فيـه 
عرب نقله من االستخدام اخلاص للغة إىل االستخدام العـام يف إطـار املواقـف الرسـمية 

االعتذار واهلوايـات والعـادات والتقاليـد (عقل املتعلم مثل  وغري الرسمية والقريبة من
, ويمكنه وصف األشياء واألشخاص واألحـداث يف مجيـع )واألعياد واألمثال الشائعة

األزمنة, ورسد القصص ذات البداية والنهاية, وفهم اإلشارات والتعلـيامت وتوجيههـا 
ه إىل مسـتو الفقـرة, وتعـرف وإعطاء الرأي يف أشياء حمددة, إىل جانب االرتقـاء بلغتـ

أسلوب النفي واملصادر الثالثية واملشتقات واألسـامء املوصـولة وإن وأخواهتـا وأنـواع 
 .الفعل وأسلوب التفضيل

 :املستو املتوسط −ثانياً 
 ):A(املستو املتوسط األدنى  −١

يبدأ املتعلم يف هذا املستو بإجراء احلوارات البسيطة حول معلومـات غـري شخصـية, 
نتقل من املعلومات املحسوسة إىل املستو األدنى من التجريد, وتتنوع النصوص بني في

تارخيية واجتامعية وتراثيـة, ويتعـرف بعـض جوانـب احلضـارة العربيـة, ويف القواعـد 
النحوية يتعرف حاالت تقديم اخلرب عـىل املبتـدأ, واألفعـال الناقصـة وإسـناد األفعـال 

لتي النصـب واجلـزم, واألوزان ومصـادر األفعـال الصحيحة, واألفعال اخلمسة يف حا
 .فوق الثالثية واملشتقات واإلضافة

 ):B(املستو املتوسط األوسط  −٢
وتزداد قدرة املتعلم عىل احلوار يف موضـوعات خمتلفـة, واسـتخدام اجلمـل الصـحيحة 
 لغوياً وتركيبياً مع أدوات الربط وعالمات الرتقيم, وزيادة معرفـة الثقافـة العربيـة عـرب

تقديم نصوص حية من وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية, وهنا تتنـوع النصـوص مـن 
حيث املضمون, ويف جمال القواعد يتعلم العدد والفعل املبنـي للمجهـول واملنصـوبات 

 .بأنواعها



 

 ):C(املستو املتوسط األعىل  −٣
دات والبنـى يطلع املتعلم عىل موضوعات تعنى بالثقافة العربية تساعده عىل زيادة املفـر

اللغوية التي يوظفها يف الوصف وبيان الرأي واالرتقاء بلغته إىل مستو اخلطاب كتابـة 
وحمادثة إىل جانب تعزيز التلقائية يف اسـتخدام اللغـة, ويتفاعـل مـع نصـوص إعالميـة 

ويف القواعـد يتعـرف أسـلوب الرشـط . وموضوعات اجتامعيـة وسياسـية واقتصـادية
 .والتوكيد واملمنوع من الرصفواألسامء اخلمسة والبدل 

 :املستو املتقدم −ثالثاً 
 ):A(املستو املتقدم األول  −١

ز هذا املستو عىل التعامل مع نصوص خمتلفة يف السياسـة واالقتصـاد واالجـتامع  ويركّ
والتاريخ والثقافة العامة, إىل جانب الـتمكن مـن فهـم الرتاكيـب والقـدرة عـىل كتابـة 

 .موضوعات التعبري
املتعلم يف هذا املستو بالتعامل مع نصـوص حيـة طويلـة مثـل روايـة أو كتـاب ويبدأ 

كلمة خيتاره املتعلم, ويستخدم يف كتابته أدوات  ١٥٠٠ختصيص, وكتابة مقال يف حدود 
 .الربط والرتقيم استخداماً صحيحاً 

 ):B(املستو املتقدم الثاين  −٢
املستو, ويف جماالت خمتلفـة,  ويتعامل املتعلم يف هذا املستو مع نصوص أصيلة عالية

ف األدب يف خمتلــف عصــوره  ١٨٠٠−١٥٠٠ويكتــب بحثــاً يف حــدود  كلمــة, ويتعــرّ
والنصوص األدبية يف خمتلف جماالهتا وأنواعها, ويتعامل مع النصوص عىل أهنـا وحـدة 

 .واحدة, ويستخدم يف عرض أفكاره احلجج املنطقية والشواهد املالئمة
 ):C(املستو املتقدم الثالث  −٣

وجيري يف هذا املستو اختيار جمموعة من النصوص والربامج املعاجلة لتحقيق األهـداف 
 .التعليمية واالعتامد عىل الكتب املوظفة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 



 

 قياس الكفاية اللغوية − خامساً 
 

 :يتعىل النحو اآل) Longman(ورد تعريف قياس الكفاية اللغوية يف معجم 
وثمة فرق بني اختبار . »هو االمتحان الذي يقيس كمية اللغة التي تعلمها شخص ما«

الكفاية واختبار التحصيل يتمثل يف أن اختبار التحصيل يصـمم لقيـاس كميـة اللغـة التـي 
تعلمها املتعلم من مقرر حمدد أو برنامج ما, يف حني ال يرتبط امتحان الكفاية بمقرر تعليمي, 

ملستو اللغوي العام للممتحنني, وقـد اكتسـبت بعـض امتحانـات الكفايـة ولكنه يقيس ا
الذي يسـتخدم خاصـة ) TOFEL(اللغوية شهرة واسعة حتى وصلت إىل العاملية كامتحان 

 )١( .لقياس الكفاية اللغوية للطالب الراغبني يف الدراسة يف اجلامعات األمريكية
كتابة اللغوية, وهذا ما ورد أيضاً يف ويتبني أن امتحان التحصيل خيتلف عن امتحان ال

أن امتحان الكفاية هو الذي يقيس املستو اللغوي (معجم االختبارات اللغوية إذ نص عىل 
الذي اكتسبه املتعلم, وال يبنى عىل أساس مقرر ما أو برنامج تعليمي معـني, إنـه يقـيس مـا 

ومن ذلك ). ادية اتصاالً كافياً تعلمه املمتحن من معلومات تتصل بالعامل احلقيقي واحلياة الع
 :عىل سبيل املثال

هل احلصيلة اللغوية التي يمتلكها املمتحن متكنه مـن متابعـة حمـارضة ? أو أن جيـري 
دورة تدريبية بوصفه مهندسا? وقـد اعتمـدت بعـض االمتحانـات نموذجـاً للقيـاس عـىل 

نجليزيـة األمريكيـة لقيـاس الكفايـة اللغويـة باإل) TOFEL(املستو العاملي مثل امتحان 
الـذي ) IELTS(للطالب الراغبني يف االلتحاق باجلامعـات األمريكيـة للدراسـة فيهـا, أو 

يستخدم لقياس اللغة اإلنجليزية الربيطانية واألسـرتالية للطـالب الـراغبني يف الدراسـة يف 

                                                 
(14) Longman Dictionary of language teaching and applited linguistics- 

.٤٢٥مرجع سابق ص   



 

 )١( .اجلامعات الربيطانية أو األسرتالية
 اسـتعامل اللغـة الثانيـة, فيقـال عـن ولقد وضعت رشوط حلصول الكفاية اللغوية يف

شخص ما إنه يعرف هذه اللغة إذا كان قد أمل أو حقق واحداً أو أكثر من املعايري أو الرشوط 
 :اآلتية
 .اكتساب املهارات اللغوية معرفة وأسساً  −١
 .الوقوف عىل ما يقاس وما ال يقاس −٢
 ).احلقيقة واملجاز(األداء عىل املستويات املختلفة  −٣
 .الخ...تاج اللغوي أصواتاً وقواعد واستعامالً سالمة اإلن −٤
 .إنتاج لغوي بأساليب متنوعة −٥
 .أداء املهارات اللغوية الوظيفية −٦
 .إنجاز أهداف لغوية حمددة −٧
 .اإلنتاج اللغوي بكفاية عامة وشاملة −٨
 .القدرة عىل اإلرسال واالستقبال −٩
 .اإلنتاج بدرجة حمددة من الطالقة − ١٠
 )٢(. نوعةاإلنتاج بأشكال وأنواع لغوية مت − ١١

ل عليها يف قياس الكفايـة اللغويـة للمـتعلم وحتديـد مسـتواه  ومن الوسائل التي يعوّ
االختبارات, عىل أن تتسم هذه االختبارات بالصدق, واالختبار الصادق هو الـذي يصـلح 
لالستخدام يف ضوء األهداف التي وضع من أجلها, وبالثبات وذلك بـأن يعطـي االختبـار 

                                                 
(15) Dictionary of language testing (studies in language testing7)- Alan 

Davies, Annie Brown and others, Cambridge university Press- 
Reprinted 2002 P 154. 

(16) The Development of Common Framework Scale of language 

proficiency. Brian North- Peter Lang publishing- NY 2000 P42. 



 

ال استخدامه أكثر من مرة, وباملوضوعية يف منأ عن العوامل الشخصية النتائج نفسها يف ح
 .واالنطباعات الذاتية

وإن اختبار الكفاية اللغوية يقيس اجلوانب العامـة لـد مـتعلم اللغـة قياسـاً شـامالً 
جلميع املهارات اللغوية, وال ترتبط بمقرر معني أو حمتو درايس حمـدد, ذلـك ألنـه يقـيس 

العــام للمــتعلم, ويبــني مــد اســتفادته ممــا تعلمــه يف الفهــم واألداء  التحصــيل اللغــوي
 )١(.اللغوي

ومن الدراسات التي أنجزت يف جمال قياس الكفاية اللغوية يف اللغة العربية عـىل أهنـا 
 )٢(لغة لغري الناطقني هبا دراسة حممد عبد الرؤوف الشيخ يف رسالته لنيـل شـهادة الـدكتوراه

هذه الدراسة إىل بنـاء اختبـار للكفايـة اللغويـة يف اللغـة العربيـة , ولقد هدفت ١٩٨٨عام 
وقـام الباحـث . يف اللغـة اإلنجليزيـة) TOFEL(بوصفها لغة أجنبية عىل غرار اختبـارات 

باشتقاق حمتو االختبار من مصادر متنوعة كالكتب العلمية وبعض قوائم املفردات وكتب 
موعـة مـن املحكمـني قـام بحسـاب ثبـات االختبارات, وبعد أن عرض االختبـار عـىل جم

االختبار وصدق بنوده واتساقها الداخيل, وحساب صعوبة املقياس ومعايريه, وتطبيقه عـىل 
وتوصلت الدراسـة إىل . عينة من الدارسني بعد انتهائهم من دراسة اللغة يف املستو املتقدم
اء الطالـب, ووضـعه يف عدد من معايري األداء اللغوي التي يمكن من خالهلا احلكم عـىل أد

 .املستو اللغوي املناسب
 :وثمة أنواع من االختبارات منها

وتقيس هذه االختبارات اجلوانـب العامـة لـد املـتعلم قياسـاً : اختبارات الكفاية −١
شامالً جلميع املهارات اللغوية, فهي ال ترتبط بمقرر أو حمتو درايس حمـدد, وإنـام 

                                                 
 −أساسيات تعليم اللغـة العربيـة للنـاطقني بلغـات أخـر −الدكتور عبد العزيز إبراهيم العصييل) ١٧(

  .هـ ١٤٢٣جامعة اإلمام حممد بن سعود  −سلسلة بحوث اللغة
بناء مقياس للكفاية اللغويـة يف اللغـة العربيـة عـىل أهنـا لغـة  −الرؤوف الشيخالدكتور حممد عبد ) ١٨(

  .١٩٨٨جامعة طنطا  −رسالة دكتوراه غري منشورة −أجنبية



 

لم, وتبني مد استفادته مما تعلمـه فهـامً وأداء تقيس التحصيل اللغوي العام للمتع
 .جلوانب اللغة

وهتدف إىل حتديد املستو, وتوزيع املتعلمـني إىل مسـتويات, : اختبارات التصنيف −٢
وهذه االختبارات ال تقترص عىل اختبار املـتعلم يف معلومـات معينـة, وهـي عامـة 

عية والسـهولة يف وشاملة لكل ما حصله املـتعلم مـن معلومـات, ومتتـاز باملوضـو
 .التصحيح والتصنيف والرسعة يف إظهار النتائج

وهتدف إىل الوقوف عىل تعرف نقاط القوة والضـعف لـد : اختبارات التشخيص −٣
املتعلم, وتبيان الصـعوبات التـي يعانيهـا وأسـباهبا وعالجهـا بالوسـائل العلميـة 

 .الناجحة
م اإلجابة عن األسئلة يف وقت ومتتاز بالسهولة, إذ يستطيع املتعل: اختبارات الرسعة −٤

حمدد, وال تقيس الناحية املعرفيـة لـد املتعلمـني فقـط, وإنـام تقـيس رسعـتهم يف 
 .اإلجابة الصحيحة عن األسئلة

ويعطى املتعلم فيها الوقت الكايف ألدائها, وتشـتمل عـىل أسـئلة : اختبارات املعرفة −٥
 .ذات مستو عال من الصعوبة يف بعض بنودها

 رشوعات قياس الكفاية اللغوية عىل الصعيد القومي العريبمن م − سادساً 
 

ثمة مرشوعات ما تزال قيد التنفيـذ لقيـاس الكفايـة اللغويـة عـىل الصـعيد القـومي 
العريب, ومن هذه املرشوعات, مرشوع املنظمة العربية للرتبية والثقافـة والعلـوم, ومرشـوع 

اد اجلامعـات العربيـة, وجامعـة الرشـق احتاد املجامع العلمية اللغوية العربية, ومرشوع احت
وهناك اختبار العربية املعياري الذي أنجزته اجلامعة السورية اإللكرتونيـة, وفـيام . األوسط

 :ييل فكرة موجزة عن هذه املرشوعات
جـاء مرشـوع قيـاس الكفايـة : مرشوع املنظمة العربية للرتبيـة والثقافـة والعلـوم −١

ربية للرتبية والثقافة والعلـوم عـىل تنفيـذه يف إطـار مرشـوع اللغوية الذي تعمل املنظمة الع



 

النهوض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة الذي قدمته اجلمهورية العربيـة السـورية 
م الشــكر  ٢٠٠٨إىل مـؤمتر القمــة العـريب الــذي عقـد عــام  ه املـؤمتر وقــدّ يف دمشـق, وأقــرّ
طالق هـذا املرشـوع, وكلّـف املنظمـة العربيـة للجمهورية العربية السورية عىل مبادرهتا إل

 .للرتبية والثقافة والعلوم العمل عىل تنفيذه بالتنسيق مع الدول األعضاء
تصميم اختبار دويل لقياس الكفايـة اللغويـة لـد متعلمـي «ويرمي هذا املرشوع إىل 

يـد تلـك , ويتألف مـن اختبـارات قيـاس معياريـة لتحد»اللغة العربية من غري الناطقني هبا
الكفاية وفق املعايري الدولية يف جمال تعليم اللغات هلذه الرشحية من املتعلمني, عىل أن تشمل 

االستامع واملحادثة والقراءة والكتابـة يف كـل مسـتو مـن : املعايري املهارات اللغوية األربع
 :املستويات اآلتية

 ).٢(و) ١(املستو االبتدائي  −١
 ).٢(و) ١(املستو املتوسط  −٢
 ).٢(و) ١(ستو املتقدم امل −٣

 :وتتمثل إجراءات تنفيذ املرشوع يف املراحل التالية
ن مـن حتديـد مسـتو الـراغبني يف تعلـم اللغـة  −١ إعداد جمموعة من االختبارات متكّ

 .العربية من غري الناطقني هبا
ــة واالســتئناس هبــا يف وضــع  −٢ ــة اللغوي ــة يف قيــاس الكفاي عــرض املعــايري الدولي

 .االختبارات
 .ف احلاجات اللغوية للدارسنيتعرّ  −٣
 .عرض توصيف دقيق للمهارات اللغوية األربع املراد اكتساهبا −٤
 .مراعاة التدرج من مستو إىل آخر عند تقديم تلك املهارات −٥
تصميم جمموعة من التدريبات الرامية إىل إكساب املتعلم تلك املهارات واالرتقاء به  −٦

 .إىل درجة إتقاهنا
 .بصورهتا النهائية إعداد صيغة االختبارات −٧



 

ومن مرامي هذا املرشوع تزويد املتعلم باملعـارف واملهـارات املناسـبة ملسـتواه وسـنه 
وجنسيته ومكتسباته اللغوية السابقة وظروفه اخلاصة والقادرة عىل متكينـه مـن لغـة الضـاد 

غـة واستعامهلا استعامالً صحيحاً يف خمتلـف املواقـف التواصـلية احلقيقيـة, ومـدّ معلمـي الل
 .العربية بأدوات تقويم موضوعية موحدة للحد من ظاهرة تشتيت اجلهود يف هذا امليدان

وينبع املرشوع من حاجة ملحة إىل هذا االختبار الدويل الرضوري إلضفاء املزيد مـن 
النجاعة والفاعلية يف ميدان تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا, ومن ثـم يتطلـب تنفيـذ 

 :املرشوع
إطـار مرجعـي يراعـى فيـه تكـوين املتعلمـني وانـتامءاهتم الثقافيـة واملهنيـة  حتديد −١

 .وحاجاهتم اللغوية ومكتسباهتم السابقة يف اللغة العربية
اختاذ مواقف واضحة مما يراد تعليمه إىل الدارس األجنبي من اللغة العربية عىل أهنـا  −٢

سـاعدة الـدارس عـىل منظومة من البنى الصوتية والرصفية والرتكيبيـة والدالليـة مل
 .التواصل

 .تعليم اللغة العربية عىل مراحل ال دفعة واحدة −٣
وجتدر اإلشارة إىل أن وثيقة اإلطار العريب املوحـد لقيـاس الكفايـة اللغويـة يف اللغـة 
العربية للناطقني بغريها قد عملت املنظمة عىل وضعها عىل أن ينفذ املرشـوع بالتعـاون مـع 

بية بطريق فريـق عمـل برئاسـة الـدكتور حممـد بـن موسـى, ثـم جامعة حممد اخلامس املغر
توجهت املنظمة إىل تكليف املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية يف اخلرطـوم لتنفيـذ املرشـوع 

 .بعد أن شكلت فريق عمل هلذه الغاية
ثمـة مرشـوع أعـده : مرشوع جامعة الرشق األوسـط واحتـاد اجلامعـات العربيـة −٢

د الـرؤوف زهـدي مصـطفى األمـني العـام جلامعـة الرشـق األوسـط, األستاذ الدكتور عب
, وهو اختبار معياري مقنن يف اللغة العربية مبني عىل غـرار »التنال العريب«وعنوان املرشوع 

موجه إىل ناطقي اللغة العربية هنوضـاً هبـا, وإىل النـاطقني بغريهـا جتفيفـاً ملصـادر ) التوفل(
لكفاية اللغويـة للمتقـدم ومسـتواه ألغـراض أكاديميـة إقصائها, وهو اختبار يقيس مد ا



 

 :ووظيفية, وانطلق املرشوع من الفلسفة الرتبوية التي تقوم عليها منظومات احلياة كلها
 .تعلّم لتعرف −
 .تعلّم لتعمل −
 .تعلّم لتكون −
 .تعلّم لتشارك −
 .تعلّم لتخدم −

تقيـيم نـاطقي «من عبـارة  فقد أخذت من احلروف األوىل) التنال(أما عنوان املرشوع 
 :من احلروف األوىل للعبارة اآلتية TANALوجاءت حروف » العربية وغري الناطقني هبا

Test for native and non- native Arabic Language Speakers. 
 , وكان اهلدف من االختبار تعزيز مكانة اللغة العربية تواصالً وتداوالً, تعلـيامً وتعلـامً

لة املتهـاونني وإعـداد  واحلدّ من توغل اللغات األجنبية وإحالهلا حملّ اللغة العربيـة ومسـاءَ
 .العاملة األجنبية لغوياً بالعربية, وتأهيلهم لسوق العمل

وشجعت هذا املرشوع جهات متعددة, ويـر مطلقـوه أن متطلبـات تنفيـذه تكـون 
نّاع القـرار يف الـوطن باستصدار قرار بإلزامية تنفيذ التنال العريب من اجلهات الرسمية وصـ

العريب وجامعة الدول العربية واحتاد اجلامعات العربية ومنظمـة األسيسـكو وجمـامع اللغـة 
 .الخ....العربية ووزارات الثقافة والرتبية والتعليم العايل والعمل والعدل

 وجتدر اإلشارة إىل أن املؤمتر العام الحتاد اجلامعات العربية وافق عىل املرشوع, عىل أن
ق مع أمني عام مرشوع التنال العريب يف سبيل تنفيذه  .ينسّ

وهو مرشوع قومي إلنشـاء شـهادة : مرشوع احتاد املجامع العلمية اللغوية العربية −٣
, وكان قد تقدم به إىل احتاد املجامع العلميـة اللغويـة )٢ض(و) ١ض(اللغة العربية الدولية 

عضو جممعي اخلرطوم والقاهرة, وقد اعتمده يف الوطن العريب األستاذ الدكتور حسن بشري 
كل من جممعي اللغة العربية يف اخلرطوم والقاهرة عىل أن يقـوم احتـاد املجـامع بتنفيـذه مـع 

 :األطراف املعنية, وقد اشتمل املرشوع عىل



 

, ينتقـل فيهـا الـدارس مـن  −أ تصميم ست دورات دراسية مدهتا اثنان وعرشـون شـهراً
فة إىل املعجم العريب ثروة وذخرية, إىل الـنص العـريب حفظـاً الصوت العريب خمرجاً وص

, إىل البحـث العلمـي األويل واملتوسـط واملتقـدم باللغـة العربيـة  وفهامً وتذوقاً ومزاجاً
 .الفصيحة

تأليف ستة كتب دراسية تشتمل عىل أساس املـادة املطلوبـة المتحـان شـهادة اللغـة  −ب
 :قرر لكل دورة من الدورات الستالعربية الدولية, وذلك وفق املنهج امل

 .الدورة االبتدائية األوىل −
 .الدورة االبتدائية الثانية −
 .الدورة املتوسطة األوىل −
 .الدورة املتوسطة الثانية −
 .الدورة املتقدمة األوىل −
 .الدورة املتقدمة الثانية −

) ٢ض(و) ١ض(تصميم ورقي والكرتوين المتحان شـهادة اللغـة العربيـة الدوليـة  −ج
بعد اجتياز االمتحان اخلاص بالدورتني االبتدائيـة واملتوسـطة ) ١ض(وتعطى الشهادة 

 .بعد اجتياز االمتحان اخلاص بالدورة املتقدمة بنجاح) ٢ض(وتعطى الشهادة . بنجاح
أما اجلهة املصدرة للشهادة فهي احتاد املجامع العلمية اللغوية العربية, وتوقّع الشهادة مـن 

توثّق من جامعة الدول العربية, ومن وزارات اخلارجية يف كـل أقطـار الـوطن رئيسه, و
 .العريب

 .وتؤلف الكتب يف احتاد املجامع
وكان جملس االحتاد قد كلّف األستاذ الدكتور حممود أمحد السيّد التواصل مع املنظمـة 

اد بجهـود املنظمـة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عىل أن يقوم بتزويد األمانة العامة لالحتـ
وغريها من اجلهات يف مرشوع شهادة الكفاية اللغوية, وقام املكلّف بمدّ أمانة االحتاد بتقرير 
عن اجلهود التي قامت هبا املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم هبذا اخلصـوص, عـىل أن 



 

بإرشاف جلنة من أعضائها يقوم املعهد الدويل للغة العربية يف اخلرطوم بمتابعة تنفيذ املرشوع 
الدكتور حممود أمحد السيّد والدكتور حسن بشري كام أفاد بذلك منسق املرشـوع يف املنظمـة, 

 .ومل تُدع اللجنة إىل االجتامع حتى تارخيه
أنجزت هذا االختبار اجلامعة السـعودية اإللكرتونيـة يف : اختبار العربية املعياري −٤

قياس الكفاية اللغوية مع مراعاة خصوصية اللغة العربية,  ضوء أفضل املامرسات العاملية يف
ويستطيع متعلم اللغة العربية قياس قدراته اللغوية يف أي مكان حول العامل بحكم االنتشـار 

وتكمن قوة اختبار اللغة العربية املعياري يف أنه يقوم عـىل فهـم . العاملي الكبري هلذا االختبار
هـم أعمـق ألحـدث النظريـات العامليـة يف تعلـيم اللغـات عميق لنظام لغة الضاد, وعىل ف

 .وخاصة يف جمايل القياس والتقويم
ولقد جر تبني أفضل التجارب العاملية وفق اإلطار األوريب املرجعي املشرتك للغات 

)CEFR ( الذي يعد املقياس العاملي لقياس القـدرات والكفايـات اللغويـة لكونـه يشـتمل
م بعد مواءمته ومقتضيات قياس مهارات اللغة العربية وعنارصهـا, التعليم والتعلم والتقوي

يف اللغـة ) TOFEL(كام متت االستفادة من اإلطار املرجعي الذي بني عليه اختبـار التوفـل 
اإلنجليزية, وذلك هبدف توفري أدوات معيارية مقننة للوقوف عـىل درجـة إتقـان املتعلمـني 

 .ملهارات اللغة العربية ومكوناهتا
دف هذا االختبار املعياري إىل قياس مهارات متعلمي اللغة العربية لغري النـاطقني وهي

هبا يف القراءة واالستامع والكتابة والتحدث, إضافة إىل مهارة اللغة التي أفرد هلا باب خاص 
ن متعلمي العربية من خمتلف اجلوانب اللغوية الدقيقة التي جيب أن يكونوا  لقياس مد متكّ

هبا إحاطة تامة خالل مرحلـة تعلمهـم, ومتكنـوا مـن ضـبط مسـتويات النظـام قد أحاطوا 
 .اللغوي العريب قواعد نحوية ورصفية ومعجمية وداللية

وجتدر اإلشارة إىل أن بعض االختبـارات العامليـة تـأخرت يف إدراج مهـارة املحادثـة 
يـز بـالرتكيز عـىل ضمن اختباراهتا حتى وقت قريب, إال أن اختبار اللغة العربية املعيـاري مت

مجيع مهاراهتا بصورة متكاملة, إذ بفضل التقنيات احلاسوبية احلديثة صارت مهارة املحادثـة 



 

من املكونات األساسية لالختبار حيث يتحدث الطالب يف االختبار عـن موضـوع السـؤال 
 .مع تسجيل الصوت وفق آلية منظمة لذلك

ء تتضمن املهارات األربع باإلضافة ويتكون االختبار من أسئلة موزعة عىل مخسة أجزا
لكل مهارة, وروعـي يف األسـئلة التنـوع %  ٢٠بواقع ) العنارص اللغوية(إىل النظام اللغوي 

املعتمد يف االختبارات املعيارية العامليـة, فهـي تـرتاوح بـني أسـئلة موضـوعية تعتمـد عـىل 
فوي, ومـدة االختبـار االختيار من متعدد, وأخر مقالية تتطلـب الكتابـة أو التعبـري الشـ

 .ساعتان
عىل بنـود االختيـار ) االستامع واللغة والقراءة(وتعتمد أسئلة املهارات الثالث األوىل 

من متعدد يف حني تقوم أسئلة مهاريت الكتابة واملحادثة عىل السؤال ذي املوضـوع الواحـد, 
ح الكتابة يف موضوع حمدد مع مراعاة وقد خصص له عرشون دقيقة : حيث يطلب من املرشّ

ثم يطلب إليه بعد ذلك اإلدالء برأيه مدعامً بـاحلجج . رشوط الكتابة املعروفة وفق املوضوع
واألمثلة, وكذلك األمر يف مهارة التحدث, التي تقوم بدورها عىل سؤال واحد أسـايس قـد 

 .يتفرع إىل أكثر من سؤال فرعي, ويطلب من املرشح التحدث يف حدود عرش دقائق
عـت عـىل ويضم بنك أسئ لة اختبار العربية املعياري أكثر من عرشين ألف سـؤال وزّ

, وستعمل اجلامعة السعودية االلكرتونية عىل تغذية هذا البنك باستمرار ٤١٦  .نموذجاً
) اإلنرتنـت(ويتناسب االختبار مع املستو املتقدم يف برنامج العربيـة عـىل الشـابكة 

Arabic- online.net   ويمكن أن يأخذه متعلم اللغـة يف . االلكرتونيةيف اجلامعة السعودية
برنامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا حملياً وإقليمياً وعاملياً للوقوف عىل درجة كفايته 

 .ويمنح املتقدم يف ضوء ذلك كشفاً بدرجاته, فاالختبار متاح للجميع.. اللغوية
يف اإلطـار  C 1-2: م, ويرمز لـه بــ ويقدم هذا االختبار للمتعلمني يف املستو املتقد

 .املرجعي األوريب املشرتك للغات
 :أما املراحل التي مرّ هبا االختبار حتى ظهر بصورته احلالية فهي

الدورات التدريبية وورش العمل التي شارك فيها مصممو االختبار لتعـرف طـرق  −١



 

 .ذا املجالبناء األسئلة, والتدرب عليها, واإلملام باألدبيات العاملية يف ه
 .تشكيل فريق من املتخصصني لصياغة األسئلة وفقاً لكل مهارة −٢
مراجعة األسئلة من متخصصني يف اختبارات اللغة األجنبية والعربية لغري الناطقني  −٣

 .هبا عىل وجه التحديد
إجراء التعديالت واستبعاد األسئلة غـري املناسـبة, وإضـافة أسـئلة جديـدة تغطـي  −٤

 .بصورة كافية املهارات التي مل تغطّ 
املراجعة والتعديل مبارشة من قبل املتخصصـني يف اختبـارات اللغـة العربيـة لغـري  −٥

 .الناطقني هبا
حتكيم االختبار والعمل بام جاء يف مالحظات املحكمـني وإعـداد النسـخة النهائيـة  −٦

 .لالختبار
جتريب االختبار عىل رشحية واسـعة مـن الطـالب عـىل (االختبارات االستطالعية  −٧

 ).و العاملمست
تطوير االختبار باستمرار وفقاً لإلحصاءات الدورية املنتظمة الـواردة مـن الرشـكة  −٨

 .املشغلة لالختبار
 .تقنني االختبار من حيث معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز والزمن −٩

أما مراكز االختبار فهي يف أكثر من مخسة آالف مركز تنترش حول العامل, ويعد بـذلك 
وعه من حيث االنتشار العاملي والتغطية اجلغرافية غري املسبوقة فيام يتعلق باللغـة األول من ن

 .العربية



 

 مراجع الفصل
 

 :املراجع العربية
 

اختبار حتديد املستويات اللغويـة ملتعلمـي اللغـة العربيـة  −شادي جميل عيسى سكر −١
 .٢١/٨/٢٠١٦ −شبكة األلوكة −للناطقني بغريها

أساسـيات تعلـيم اللغـة العربيـة للنـاطقني  −اهيم العضـيلالدكتور عبد العزيز إبر −٢
جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود  −سلسلة بحـوث اللغـة العربيـة −بلغات أخر

 .هـ١٤٢٣
جامعـة اإلمـام  −معايري تدريس اللغـات العامليـة −الدكتور حممد بن رشيد البرشي −٣

 .دت. الرياض −حممد بن سعود اإلسالمية
بناء مقياس للكفاية اللغويـة يف اللغـة العربيـة  −شيخالدكتور حممد عبد الرؤوف ال −٤

 .١٩٨٨جامعة طنطا  −رسالة دكتوراه غري منشورة −عىل أهنا لغة ثانية
دليـل مرجعـي لتـدريب األطـر  −الدكتور حممد بن فاطمة واألستاذ حممود ونـاس −٥

ن الرتبوية املعنية بالكفايات العامة الالزمة خلـريج التعلـيم الثـانوي العـام يف الـوط
 .٢٠١٠تونس  −املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم −العريب

مطبوعات جممع  −النهوض باللغة العربية والتمكني هلا −الدكتور حممود أمحد السيّد −٦
 .٢٠١٣دمشق  −اللغة العربية بدمشق

حمارضات املوسم الثقايف ملجمع اللغـة  −الرتبية عىل املواطنة −الدكتور حممود السيّد −٧
 .٢٠٠٩مطبوعات املجمع  −ة بدمشقالعربي

 −تكوين األساتذة املتدربني بالسلك الثـانوي −وزارة الرتبية والتعليم العايل املغربية −٨
 .٢٠١١الرباط 

 .٢٠٠٧دمشق  −املعجم املدريس −وزارة الرتبية السورية −٩
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 بعالفصل السا
 من التجارب يف خدمة اللغة العربية

 جتربة اللجنة العليا للتمكني للغة العربية يف سورية أنموذجاً 
 

 :حمتو الفصل
غات وضع خطة ال −أوالً   .عمل الوطنية للتمكني للغة العربيةمسوّ
 :أقسام اخلطة −ثانياً 

غات الوضع −١  .مسوّ
 .الواقع اللغوي −٢
 :من سبل املواجهة −٣

 .وزارة الرتبية
 .التعليم العايل وزارة

 .وزارة اإلعالم
 .وزارة الثقافة

 .وزارتا االقتصاد والسياحة
 .جممع اللغة العربية

 .احتاد الكتاب العرب
 .اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية

 :إجراءات عاجلة −٤
 .الطلب إىل رئاسة جملس الوزراء

 .وزارة اإلعالم
 .وزارة الثقافة
 .وزارة الرتبية



 

 .عايلوزارة التعليم ال
 .جممع اللغة العربية
 .وزارة األوقاف

 .وزارة الشؤون االجتامعية
 .احتاد الكتاب العرب

 .اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية
 :من إنجازات اخلطة يف خدمة العربية −ثالثاً 

 .رئاسة جملس الوزراء    
 .وزارة اإلعالم
 .وزارة الرتبية

 .وزارة التعليم العايل
 .وزارة الثقافة

 .ارة األوقافوز
 .وزارة اإلدارة املحلية

 .وزارة الشؤون االجتامعية والعمل
 .وزارة االتصاالت والتقانة

 .وزارات التجارة واالقتصاد والصناعة والسياحة
 .وزارات النقل والداخلية والعدل والدفاع

 .احتاد الكتاب العرب
 .جممع اللغة العربية بدمشق

 .يةاجلمعية العلمية السورية للمعلومات
 .النقابات واملنظامت واجلمعيات األهلية

 



 

 .من إنجازات اخلطة عىل الصعيد العريب −رابعاً 
 .»النهوض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة«اإلسهام يف وضع مرشوع  −١
عقد اجتامع مائدة مسـتديرة لرؤسـاء مجعيـات محايـة اللغـة العربيـة يف الـوطن   −٢

 .العريب



 

 سابعالفصل ال
 »جارب يف خدمة اللغة العربيةتالمن «

 جتربة اللجنة العليا للتمكني للغة العربية يف سورية أنموذجاً 
 

املـوجز أن نتعــرف جتربــة اللجنـة العليــا للتمكــني للغـة العربيــة يف اجلمهوريــة  حنـاول يف هــذا الفصــل
ــا، العربيــة الســورية خطــة عمــل وطنيــة للتمكــني للغــة العربيــة واحلفــاظ عليهــا، واالهتمــام بإت ــا واالرتقــاء  قا

تمع وعلى الصعيد القومي   .وأن نقف على بعض اإلجنازات اليت حققتها يف جماالت قطاعات ا
  

غات وضع خطة العمل الوطنية للتمكني للغة العربية  أوالً ـ مسوّ
  

مكَّـن الشـيء ميّكـن مكانـة أي قـوي : ويف املعجـم). مكَّـن(التمكـني لغـًة هـو مصـدر مـن الفعـل 
ــن لــه يف الشــيء. مُكــَن فــالٌن عنــد النــاس أي عظُــم قــدرُه عنــدهم وصــار ذا منزلــة رفيعــةورَســَخ، و  أي : ومكَّ

ا يف القــرآن الكــرمي اثنــيت  جعــل لــه عليــه ســلطاناً وقــدرة وثبَّتــه ووطَّــده، وقــدر وردت هــذه الكلمــة ومشــتقا
نــــا لـــه يف األرض«: عشـــرة مــــرة، قـــال تعــــاىل نــــا ليوســــف يف «، »ولقــــد مكنَّـــاكم يف األرض«، »إنـــا مكَّ مكَّ

  .فتمكني اللغة العربية يعين تثبيتها قوية راسخة وقادرة وذات مكانة رفيعة وعالية. اخل... »األرض

ولقــد كانــت اللغــة العربيــة مهمَّشــة ومســتبعدة أيــام احلكــم العثمــاين لــبالد الشــام يف مطلــع القــرن 
  .املاضي على يد مجاعة االحتاد والرتقي وانتهاجها سياسة الترتيك

ومــا أن حتــررت بــالد الشــام مــن احلكــم الرتكــي، حــىت عــادت للغــة العربيــة مكانتهــا، وأســس يف 
مـــع العلمـــي العـــريب عـــام  ، ويف العـــام نفســـه غـــدا املعهـــد الطـــيب العـــريب وإىل جانبـــه كليـــة ١٩١٩دمشـــق ا

  .احلقوق نواة للجامعة السورية اليت اعتمد التدريس فيها اللغة العربية الفصيحة

نتــــداب الفرنســــي علــــى ســــورية يف فــــرض لغتــــه الفرنســــية، وظلــــت اللغــــة العربيــــة هــــي وأخفــــق اال
املعتمــدة، وبعــد نيــل االســتقالل وجــالء االســتعمار نــص الدســتور الســوري علــى أن اللغــة الرمسيــة يف الدولــة 

  .١٩٥٢هي العربية، وصدر قانون حلماية اللغة العربية عام 

معيــني  لســّد حاجــات الكليــات العلميــة، وتســلَّح رجــاالت وكــان مثــة تعــاون بــني اجلــامعيني وا
التعريــب األوائــل باإلميــان، وقــوة االنتمــاء، وقــوة اإلرادة، فــألفوا وترمجــوا أمهــات الكتــب يف العلــوم اإلنســانية 
  .والعلوم البحتة والتطبيقية، ومما ساعد على التأليف إىل جانب الكتب املرجعية وجود معاجم متخصصة



 

  :ن القوانني والتشريعات والقرارات حلماية اللغة العربية منهاوأصدرت سورية حزمة م

املتضـــمن تعزيـــز اســـتعمال اللغـــة العربيـــة يف  ٦/١١/١٩٥٢والتـــاريخ / ١٣٩/ــــ املرســـوم التشـــريعي ذو الـــرقم 
  .البيئة، وذلك مبنع إطالق األمساء األعجمية على احملال العامة واخلاصة

ــ بــالغ مــن رئاســة جملــس الــوزراء رقــم  يــنص علــى احلــد مــن طغيــان األمســاء األجنبيــة  ١٩٧٠لعــام  ب/٩٥ـ
  .على احملال العامة واخلاصة

حــول تعريــب أمســاء احملــالت القائمــة يف  ١٩٨٠ـــ تعمــيم مــن رئاســة جملــس الــوزراء إىل اجلهــات املعنيــة عــام 
  .البالد

ة علـى اخـتالف يتضـمن اختيـار األمسـاء العربيـة فقـط للمنشـآت السـياحي ١٩٨٠ـ قرار وزير السياحة لعـام 
ا، وحيظر عليها استخدام أمساء أجنبية ا وفئا   .درجا

ــ املرســوم اجلمهــوري ذو الــرقم  حــول تــدريس اللغــة العربيــة يف مجيــع ســنوات الدراســة  ١٩٨٣لعــام / ٧٥٩/ـ
  .لغري املتخصصني

ــ توصــية اللجنــة الثقافيــة لعــام  نون اللغــة باختيــار املعيــدين وأعضــاء اهليئــة التدرســية مــن الــذين حيســ ١٩٨٤ـ
م  العربيــة يف التــدريس، واعتمــاد شــرط إتقــان اللغــة العربيــة يف ترقيــة أعضــاء اهليئــة التدريســية يف مؤلفــا

  .وحبوثهم وتدريسهم

  .ـ تعزيز تعلم اللغات األجنبية إىل جانب العربية

 بيــَد أن هــذه اإلجــراءات كافــة مل تــؤِد إىل حتقيــق األهــداف املرجــوة، إذ مــا يــزال الوضــع اللغــوي
يعاين القصور يف خمتلف مواقعه إن يف العملية التعليمية التعلمية يف مدارس التعلـيم العـام مـا قبـل اجلـامعي، 
ــــــديات وحــــــوارات  ــــــات وحمافــــــل ومنت ــــــة إعالمــــــاً وإعالن ــــــة اخلارجي وإن يف التــــــدريس اجلــــــامعي، وإن يف البيئ

  .اخل... وتراسالً 

بتشـكيل  ٢٦/١/٢٠٠٧والتـاريخ / ٤/هلذه األسـباب جمتمعـة صـدر القـرار اجلمهـوري ذو الـرقم 
ا ا، واالرتقاء    .جلنة للتمكني للغة العربية، واحملافظة عليها، واالهتمام بإتقا

وحدد القرار اجلمهوري مهمة اللجنة بإجناز خطة عمل وطنية تسـتهدف التمكـني للغـة العربيـة، 
ــا، ومتابعــة خطــوات  ــا، واالرتقــاء  التنفيــذ بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة، واحلفــاظ عليهــا، واالهتمــام بإتقا

علــى أن ترفــع اللجنــة املشــكلة تقاريرهــا إىل الســّيدة نائــب رئــيس اجلمهوريــة للشــؤون الثقافيــة الــدكتورة جنــاح 
ذا اخلصوص ا  ا ومالحظا   .العطار شهرياً، وتتلقى توجيها

  



 

 ثانياً ـ أقسام اخلطة
  

املسـّوغات الـيت دعـت إىل وضـع اخلطـة، وعـرض اشتملت اخلطة على أربعة أقسـام، تنـاول أوهلـا 
القسم الثاين منها إىل الواقع اللغوي والعوامـل املـؤثرة فيـه، ووقـف القسـم الثالـث علـى سـبل املواجهـة، ورّكـز 

  .القسم الرابع واألخري على القضايا امللحة اليت تتطلب املعاجلة السريعة
  
:א١

تمـــع، وأمهيـــة لغتنـــا العربيـــة يف  وترجـــع هـــذه املســـّوغات إىل أمهيـــة اللغـــة عامـــة يف حيـــاة الفـــرد وا
ـــا لغـــة العقيـــدة والـــدين، وبيـــان مـــا  احلفـــاظ علـــى هويتنـــا وذاتيتنـــا الثقافيـــة ووجودنـــا احلضـــاري فضـــًال عـــن أ

ميشــها، وإبعادهــا عــن اســتئناف دورهــا احلضــاري ومــن . تتعــرض لــه مــن حتــديات تســتهدف اســتبعادها و
ا سورية يف جمال النهوض باللغة العربيةاملسّوغات أيضاً    .عدم كفاية اإلجراءات اليت اختذ

א٢ א :א
عرضـــت اخلطـــة هلـــذا الواقـــع فأبانـــت إعـــراض ســـواد النـــاس عـــن اســـتعمال العربيـــة الســـليمة إن يف 

 خمتلـــف العمليـــة التعليميـــة التعلميـــة أو يف خارجهـــا، واجلنـــوح إىل اســـتخدام العاميـــة واأللفـــاظ األجنبيـــة يف
جماالت احلياة، وعرضت اخلطة أيضاً إىل كثرة األغالط اللغوية الـيت يرتكبهـا املعلمـون واملتعلمـون يف داخـل 
تمـــع يف مناشـــطهم  املـــدارس واملعاهـــد واجلامعـــات والـــيت يرتكبهـــا اخلرجيـــون والعـــاملون يف خمتلـــف مرافـــق ا

 عمليـة التعبـري اللغـوي ومتثـل املقـروء وإدراك مـا اللغوية قراءة وحمادثة وكتابة، وأشـارت اخلطـة إىل القصـور يف
وراء الســــطور والغايــــات البعيــــدة، والعــــزوف عــــن القــــراءة احلــــرة، والفقــــر يف الرصــــيد اللغــــوي واحلفظــــي مــــن 
الشــواهد الشــعرية والنثريــة، وعــدم متكــن بعــض املتخــرجني مــن البحــث يف املعــاجم، والقصــور يف إكســاب 

  .الذي هو أساس للتعلم املستمر مدى احلياة املتعلمني مهارات التعلم الذايت

ا مـؤثرة يف هـذا الوضـع اللغـوي ومؤديـة إىل  وعرضت اخلطة لبعض العوامل اليت رأى الباحثون أ
  .تدنيه إن يف العملية التعليمية التعلمية أو يف خارجها

  
א٣ :א

بنـاء مجيعـاً أن يكونـوا بـارين بـأمهم، ملا كانت اللغة العربية الفصيحة هي لغتنا األم كـان علـى األ
ومن هنا كانت املسؤولية ملقاة على كاهل اجلميع، وتتطلـب . وعاملني على الوفاء هلا التزاماً وسلوكاً وأداءً 

  :العمل على جبهات متعددة، ومن سبل املواجهة اليت أشارت إليها اخلطة



 

ود، بـل االنفتـاح علـى الثقافـات األخـرى وإتقـان ـ تعزيز االنتماء واحلفاظ على اهلويـة، وهـذا ال يعـين اجلمـ١
ـا  يـار واالسـتالب إىل جانـب إتقـان اللغـة األم واالعتـزاز  اللغات األجنبيـة يف منـأى عـن الدونيـة واال

  .واحلرص على سالمتها وانتشارها رمزاً للهوية والذاتية الثقافية لألمة

ـــ احلـــرص علـــى الســـالمة اللغويـــة يف الكتـــب واملراســـالت بـــني٢  الـــوزارات واملؤسســـات ودور النشـــر وســـائر ـ
  .اجلهات املعنية، وختصيص مدقق لغوي يف كل منها

ـ ضرورة إتقان الناشئة مجيعاً أساسيات لغتهم، والنص علـى النجـاح يف اختبـارات اللغـة شـرطاً يف التعيـني ٣
  .يف وظائف الدولة، ويف االلتحاق باجلامعات ويف الرتقية يف الوظائف

شريعات والقـرارات امللزمـة حلمايـة اللغـة العربيـة مـن خطـر اسـتعمال اللهجـات العاميـة واللغـات ـ تطبيق الت٤
  .األجنبية

  :توزيع األدوار على اجلهات املعنية لتقوم كل منها بدورها يف خدمة اللغة العربية، ومن هذه اجلهاتـ ٥
  

א :א
  :وتعمل على تنفيذ ما يأيت

  .ربيات رياض األطفال وللمعلمني على استخدام العربية السهلة والسليمةإجراء دورات تدريبية ملـ 

ــ التــزام مجيــع املعلمــني يف مراحــل التعلــيم كافــة باســتخدام العربيــة، وأال خيضــعوا للرتقيــة يف وظــائفهم إال إذا  ـ
م أساسيات لغتهم   .أثبتوا إتقا

  .يت يتفاعلون معهاـ تنويع طرائق التدريس واملرونة يف استخدامها وفق األجواء ال

ـ تشجيع املتعلمـني كافـة علـى اسـتخدام العربيـة السـليمة يف مناشـطهم اللغويـة، والتشـدد يف عـدم قبـول أي 
  .إجابة بالعامية

  .ـ ختصيص جوائز للناشئة املتميزين

  .ـ الرتكيز على النحو الوظيفي وعلى التعبري الوظيفي يف املناهج

  .األصالة واملعاصرة، على أن تكون لغتها لغة احلياة النابضة ـ إعادة النظر يف املناهج لتجمع بني

ــ اإلكثــار مــن حفــظ النصــوص مــن القــرآن الكــرمي واحلــديث النبــوي الشــريف واألشــعار واخلطــب البليغــة يف  ـ
  .مراحل التعليم كافة

منـه  ـ ضبط مجيع الكتب املؤلفة بالشكل يف احللقة األوىل مـن مرحلـة التعلـيم األساسـي، وضـبط مـا ُخيشـى
  .اللبس يف املراحل التالية

  .ـ إنتاج كتب الكرتونية مبسطة بالعربية



 

  ).اإلنرتنت(ـ تصميم دروس العربية باحلاسوب وعلى الشابكة 

ــــ تطـــوير أســـاليب االمتحانـــات يف مجيـــع املراحـــل التعليميـــة، وعـــدم االقتصـــار يف التقـــومي علـــى االمتحانـــات 
  .مي األداء اللغوي والكفاية اللغويةالكتابية، وضرورة وضع أدوات موضوعية لتقو 

  .ـ إجراء حبوث علمية ملعاجلة املشكالت اللغوية الرتبوية

  .ـ العناية باملكتبات املدرسية

  .ـ إغناء البيئة التعليمية التعلمية مبصادر التعلم املختلفة

  .ـ تفعيل املناشط اللغوية الالصفية

  .يات الناطقة بالعربية الفصيحةـ تفعيل املسرح املدرسي واإلكثار من عرض املسرح

  .ـ زيادة االهتمام بذوي احلاجات اخلاصة

  .ـ اإلشراف الفعال على املدارس اخلاصة واالرتقاء بواقع اللغة العربية فيها

ا م مهارا   .ـ وضع مناهج خاصة لتعليم املغرتبني وأبنائهم وغري الناطقني بالعربية بغية إكسا

  .مة والشائقة يف الربامج التعليمية التلفزيةـ الرتكيز على العربية السلي

ـــ التنســـيق مـــع وزارة اإلعـــالم إلنتـــاج بـــرامج تلفزيـــة شـــائقة وممتعـــة إن ألبنائهـــا املقيمـــني واملغرتبـــني وإن لغـــري  ـ
ا   .الناطقني 

  
א מ א :א

  :وتعىن بتنفيذ ما يلي

  .عية كافة على أساس إتقان أساسيات لغتهمـ اختيار الطلبة الراغبني يف االنتساب إىل الكليات اجلام

ــــ التــــزام مجيــــع أعضــــاء اهليئــــة التدريســــية يف اجلامعــــات واملعاهــــد اســــتخدام العربيــــة الفصــــيحة يف التــــدريس  ـ
  .اجلامعي

  .ـ إعادة النظر يف مناهج تدريس اللغة العربية يف كلية اآلداب لتكون وظيفية

ــ إعــادة النظــر يف منــاهج تعلــيم اللغــة العربيــة  لغــري املختصــني يف ضــوء اختصــاص الطالــب يف كليتــه اســتثارة ـ
  .للدافعية، وتأميناً للمنحى الوظيفي

  .ـ إعادة النظر يف برامج إعداد معلمي اللغة اختياراً و تأهيًال وتدريباً 

  .تعميم تدريس اللغة العربية مطلباً جامعياً يف كل الكليات اجلامعية ويف اجلامعات الرمسية واخلاصةـ 



 

ــ و  ضــع خريطــة حبثيــة بالتنســيق مــع وزارة الرتبيــة ملشــكالت تعلــيم اللغــة العربيــة وتعلمهــا بغيــة معاجلــة هــذه ـ
  .املشكالت باألساليب العلمية

م أساسيات اللغةـ    .األخذ باحلسبان أن يكون من بني شروط ترقية أعضاء اهليئة التدريسية إتقا

  .ية بدمشق يف التدريس والرتمجةـ اعتماد املصطلحات اليت أقرها جممع اللغة العرب

ـ تفعيل حلقات البحث لتـؤدي األهـداف املرسـومة هلـا مـن حيـث تعويـد الطالـب علـى البحـث والتلخـيص 
  .والعرض واملناقشة باللغة العربية السليمة

ــ الرتكيــز علــى اللســانيات التطبيقيــة يف كليــات اآلداب والعلــوم اإلنســانية وتوظيفهــا يف خدمــة اللغــة العربيــة  ـ
  .الفصيحة

  .ـ إعادة االمتحانات الشفهية إىل أساليب التقومي، وعدم االقتصار على االمتحانات الكتابية

  .ـ اإلكثار من ضروب النشاط اللغوي بالفصيحة يف املناشط اللغوية الالصفية

  .ـ ختصيص جوائز للمتفوقني يف أدائهم اللغوي

  .ـ تفعيل الرتمجة اآللية
  

מ א :א
  :ما يلي وتعمل على

ـــا وخصائصـــها ومجاهلـــا، وتقـــدمي منـــاذج مـــن تلـــك  ُ ـــ بـــث بـــرامج تلفزيـــة تعـــىن باللغـــة العربيـــة مـــن حيـــث مسا ـ
  .»لغتنا اجلميلة«السمات على غرار برنامج 

  .ـ بث برامج تعىن بتصويب األغالط الشائعة يف لغة احلياة بطرائق شائقة

  .إدارة حوارات نقدية حوهلاـ بث برامج تعىن بتسليط األضواء على الكتب املهمة و 

  .اخل... ـ تطبيق القوانني واألنظمة الرامية إىل استخدام العربية يف اإلعالنات والالفتات

ــ رفــض األعمــال الدراميــة املصــوغة باللهجــات احملليــة، وعـدم املوافقــة علــى إنتــاج هــذه األعمــال بالعاميــة يف 
  .القطاعني العام واخلاص

والكلمــات األجنبيــة فقـــط، والســماح بــأن تكــون اإلعالنــات بالعربيــة الفصـــيحة، رفــض اإلعالنــات بالعاميــة ـــ 
  .وعلى أن تكون الكلمات األجنبية ترمجة هلا وحتت العربية وخبط أصغر من العربية

ـ بث برامج تعىن بتسليط األضواء على أعالم يف تراثنا القدمي واملعاصر خدموا اللغة العربية ووقفـوا نتـاجهم 
  .انتشارهاعلى ذيوعها و 



 

ــال اإلعالمــي، ووضــع  ــ إنشــاء جلنــة لغويــة خمتصــة باللغــات األجنبيــة لدراســة املصــطلحات األجنبيــة يف ا ـ
  .ُمقاِبالت هلا بالعربية بالتنسيق مع جممع اللغة العربية وتعميمها بعد اعتمادها

  .هاـ تفعيل التدقيق اللغوي ومراقبة الرتمجات وتصحيح األغالط واألساليب املوجودة في

  .ـ عقد دورات تدريبية مستمرة للعاملني يف اإلعالم بغية حتسني أدائهم اللغوي

ال اللغوي) األمهات واآلباء(ـ بث برامج تعىن بتوعية األسرة    .للتعامل مع األطفال يف ا

، وذلـــك ـــ إجنـــاز بــرامج لتعلـــيم اللغـــة العربيــة ألبنائهـــا وللمغرتبـــني ولألجانــب الـــراغبني يف تعلـــم اللغــة العربيـــة
ال   .بالتنسيق مع املعاهد املتخصصة يف هذا ا

  .ـ ختصيص زوايا لألطفال يف اإلعالم املقروء تضبط بالشكل

افـتح يـا «ـ اإلكثار من بث الربامج النوعية اخلاصة باألطفـال واملصـوغة بالعربيـة املبسـطة علـى غـرار برنـامج 
» املدبلجـــــة«ة بالعربيـــــة الفصـــــيحة ، وتقـــــدمي حـــــوارات األفـــــالم ومسلســـــالت الرســـــوم املتحركـــــ»مسســـــم

  .وبأساليب جاذبة

م مادياً ومعنويـاً بأشـكال وأسـاليب  ال اإلعالمي ومكافأ ـ ختصيص جوائز للناشطني املتميزين لغوياً يف ا
  .مناسبة

  .ـ إجراء مسابقات وختصيص جوائز للفائزين من األطفال والشباب

  .يتها من األخطاء اللغوية والتارخييةـ تشكيل جلنة لدراسة املسلسالت التارخيية لتنق

ـــــ االشــــرتاط علــــى وســــائل اإلعــــالم اخلاصــــة املرخصــــة يف ســــورية صــــحافة وإذاعــــة وتلفــــزة أن تلتــــزم بالعربيــــة 
  .الفصيحة يف خمتلف براجمها وموادها اإلعالمية واإلعالنية

تمـع علـى أن تبـث ـ عقد ندوات مجاهريية للتوعية باللغة األم وتبيان األدوار اليت تؤديها يف حيـا ة الفـرد وا
  .يف التلفزة تعميماً للفائدة

  .ـ اإلكثار من األغاين املؤداة بالفصيحة يف األقنية العامة واخلاصة

  .ـ بث برامج تعىن باحلكايات الشعبية على أن خترج بالفصيحة

  .ـ تنظيم مسابقات دورية لإلنتاج اإلعالمي باللغة العربية الفصيحة على املستوى العريب
  

א :א
  :وتضطلع بدورها يف جمال االرتقاء باللغة العربية على النحو التايل

  .ـ طباعة الكتب اخلاصة باألطفال والعناية بإخراجها بصورة شائقة وتوزيعها بأسعار رمزية



 

وختصـيص ، )اخل... القصـة ـ املقالـة، الشـعر ـ املسـرح(ـ إجراء مسابقات لألطفال يف خمتلف الفنـون األدبيـة 
  .جوائز للفائزين

  .ـ طباعة األعمال الفائزة ونشرها وتوزيعها

ــ تقــدمي العــروض املســرحية املصــوغة بالعربيــة الفصــيحة، ورفــض العــروض املنجــزة بالعاميــة، واســتبعادها مــن  ـ
  .القطاعني العام واخلاص

  .ـ تعزيز التزام العربية السهلة يف مناهج تعليم الكبار وحمو األمية

  .اعة الكتب الرتاثية، على أن يتم اختيارها بدقة، وعلى أن تضبط بالشكلـ تفعيل طب

ـ االهتمام بتوفري الصور الناطقة يف مرحلة رياض األطفال تصميماً وإخراجاً وطباعة، على أن هذه املرحلـة 
  .تعىن بتنمية االستعداد للقراءة يف املرحلة التالية

  .خمتلف ميادين املعرفة ـ رفد املراكز الثقافية بالكتب املتنوعة يف

الت اليت تصدرها وزارة الثقافة حبيث تغطي جماالت القصة القصرية والشعر، إضافة  ـ العمل على تنويع ا
الت النوعية اليت تصدرها الوزارة يف جمال املسرح والفنون التشكيلية والسينمائية   .اخل... إىل ا

مــع ) اإلنرتنــت(بعــدد مــن احلواســيب متصــلة بالشــابكة  ـــ ختصــيص صــاالت خاصــة يف املراكــز الثقافيــة تــزود
  .مكتبة إلكرتونية

ــ إقامــة املعــارض الشــهرية يف املراكــز الثقافيــة لبيــع الكتــب بأســعار رمزيــة تعميمــاً للفائــدة وحتقيقــاً إليصــال  ـ
  .الكتاب إىل يد القارئ، وضماناً إلنشاء نواة املكتبة يف كل بيت بأرخص األسعار

ــالت والكتــب ودوائــر ـــ ختصــيص صــاالت خاصــ ة يف كــل مركــز ثقــايف لألطفــال تشــتمل علــى الصــحف وا
  .اخل... املعارف

  .ـ إقامة نواد خاصة باألطفال والناشئة يف املراكز الثقافية ملمارسة األنشطة الثقافية املتنوعة

  .ـ طباعة احلكايا الشعبية على أن خترج بالصور امللونة والعربية الفصيحة

  .كتب املرتمجة من اللغات األجنبية ورفع وترية ما يرتجم منها إىل العربيةـ االهتمام بال

  .ـ تنشيط قيام اجلمعيات الثقافية املدنية ذات الطابع الثقايف ورعايتها

  .ـ إنشاء قناة خاصة بالشؤون الثقافية بالتنسيق مع وزارة اإلعالم
  



 

א א :א
القــــرارات الصــــادرة خبصــــوص إلــــزام احملــــال التجاريــــة واملؤسســــات وتعنيــــان بتطبيــــق التشــــريعات و 

اخل باسـتعمال ... السياحية واحملال العامة من مطاعم وفنـادق ومقـاٍه وحانـات ومقاصـف ومـالٍه ومتنزهـات
  .األلفاظ العربية يف التسمية

  
א :א
  :ويعىن بـ

  .ـ تكثيف اجلهود خبصوص وضع مصطلحات احلياة العامة

  .تكثيف اجلهود خبصوص وضع مصطلحات خمتلف العلوم األساسية والتطبيقية واإلنسانية ـ

  .ـ توحيد املصطلحات املستخدمة يف مؤسسات التعليم العايل من جامعات ومعاهد

  .ـ اإلسهام يف تيسري تعليم اللغة العربية وتعلمها مؤازرة لوزارة الرتبية

  .عجمية وشؤون الثقافة املختلفة تدقيقاً وطباعًة ونشراً ـ استثمار املعلوماتية يف املصطلحية وامل

  .ـ اإلفادة من الرتاث العلمي العريب يف وضع املصطلحات

امع العربية وتوثيقها وطباعتها ونشرها ا ا   .ـ مجع القرارات والتوصيات واملنهجيات اليت أصدر

  .يق الرتاثـ تعزيز حتقيق الرتاث ونشره، والتنسيق مع اجلهات املعنية بتحق

ـــــة املوحـــــدة يف وضـــــع  ـــــادئ األساســـــية للمنهجي ـــــيًال يتضـــــمن شـــــرح املب ـــــاب مرشـــــد يكـــــون دل ـــــأليف كت ـــــ ت ـ
  .املصطلحات، على أن يوع على الوزارات املعنية ومراكز الرتمجة لالستئناس به

  .ـ إصدار معجم شامل للمعاين بأسلوب حديث يتسق واملستجدات يف جماالت العلوم والثقافة

  .م ألفاظ احلضارة واحلياة العامة املعاصرة على أن يكون ثالثي اللغةـ إصدار معج

  .ـ إصدار املواد املطبوعة ورقياً على أقراص لتسهيل اقتنائها

  .ـ استكمال حتقيق تاريخ مدينة دمشق البن عساكر
  

א א :א
  :ويضطلع بدوره يف جمال خدمة اللغة العربية بـ

ـــ طباعـــة الكتـــب اخلاصـــة با اخل، وتوزيعهـــا علـــى أوســـع نطـــاق ... ألطفـــال مـــن شـــعر وقصـــص ومســـرحياتـ
  .وبأسعار رمزية، على أن تكون متنّوعة وتراعي مراحل الطفولة، ومضبوطة بالشكل، وبإخراج جّيد



 

ـــ إجــراء مســابقات لألدبــاء الــذين يكتبــون لألطفــال يف خمتلــف الفنــون األدبيــة، وختصــيص جــوائز للفــائزين، 
  .فائزة وتوزيعهاوطباعة األعمال ال

ــــ إجـــراء مســـابقات لألطفـــال يف خمتلـــف الفنـــون األدبيـــة، وختصـــيص جـــوائز للفـــائزين وطباعـــة النتـــاج الفـــائز 
  .وتوزيعه

  .ـ إخراج احلكايا الشعبية بالعربية الفصيحة وطباعتها ونشرها

  ...سباتالتزام الفصيحة يف ندوات االحتاد ويف مجيع مناشطه اللغوية اجتماعات واحتفاالت ومناـ 
  

א א :א
  :وتقوم بدورها يف جمال

من حيث املواقـع التعليميـة واإلعالميـة والثقافيـة واملكتبـات ) اإلنرتنت(ـ زيادة احملتوى الرقمي على الشابكة 
  .العربية واإللكرتونية

  .ادة احلاسوبـ اإلسهام يف تأهيل األطر معلوماتياً، ومتكني الناشئة من امتالك قي

  .ـ اإلسهام يف إجناز الكتب اإللكرتونية وتوزيعها

  .ـ العمل على تطويع احلاسوب خلدمة العربية
  
א٤ :א

مثة قضايا ملحة تتطلب إجراءات عاجلة ملعاجلتها، ومن هـذه األمـور الـيت تسـتدعي اإلجـراءات 
  :العاجلة ما يلي

  

  :الطلب إىل رئاسة جملس الوزراء
ار تعمـــيم علـــى وزارات الدولـــة واملؤسســـات واملـــديريات، وعلـــى املنظمـــات واالحتـــادات والنقابـــات ــــ إصـــد١

واجلمعيــات ودور النشــر والطباعــة ضــرورة ختصــيص مــدقق لغــوي يف كــل منهــا، يقــوم بتصــحيح الكتــب 
  .واملراسالت الصادرة عن كل منها، حرصاً على سالمة اللغة العربية

املعنيـة يف الدولـة أن يكـون مـن بـني شـروط النجـاح يف مسـابقات التعيـني ـ إصدار تعميم جلميـع اجلهـات ٢
  .للوظائف إتقان أساسيات اللغة، وأن يطبق هذا الشرط يف الرتقية أيضاً 



 

ـ تكليف األمانة العامـة ملدينـة دمشـق عاصـمة للثقافـة العربيـة أن يكـون مجيـع مـا يعـرض يف هـذه املناسـبة ٣
اخل مصـوغاً كلــه ... ات وكتــب ودوريـات وجمـالت ومسـرحياتمـن مطويـات ونشـرات وإعالنـات والفتـ

  .بالعربية الفصيحة

  :ـ تكليف اجلهات املعنية فيما يلي تنفيذ املهام املوكولة إىل كل منها على النحو اآليت٤
  

  :وزارة اإلعالم
واعتمــاد  ـــ اســتبعاد الكلمــات العاميــة مــن اإلعالنــات الــيت متــنح املؤسســة العربيــة لإلعــالن املوافقــة عليهــا،

ـا، وإذا كانـت اإلعالنـات تشـمل علـى كلمـات أجنبيـة فتوضـع حتـت الكلمـات العربيـة  الفصيحة مكا
  .وخبط أصغر

  .ـ بث برامج إذاعية وتلفزية لتصويب األغالط اللغوية

  .ـ تفعيل التدقيق اللغوي على املواد اليت تبث إذاعياً وتلفزياً ويف الصحف

  .اليات العربية ويف الصحافة املكتوبةـ بث برامج إذاعية وتلفزية عن مج

  .ـ اإلكثار من الربامج املخصصة لألطفال بالعربية، وتطوير أساليب تقدميها

  .ـ اعتماد املسلسالت واملسرحيات واألغاين املؤداة بلغة قريبة من الفصيحة

  .ـ اإلكثار من بث األغاين املؤداة بالعربية الفصيحة

  .يف الربامج اإلذاعية والتلفزية لتحسني أدائهم اللغوي ـ إجراء دورات تدريبية للعاملني

  :وزارة الثقافة
ـ التعميم على املراكز الثقافية كافة إللقاء حماضرات حول تنمية الـوعي اللغـوي، وتبيـان األدوار الـيت تؤديهـا 

  .اللغة األم يف حياة األمة

  .اً ـ رفع وترية طباعة كتب األطفال والعناية بإخراجها شكًال ومضمون

  .ـ تأمني وصول الكتاب إىل القارئ بأسعار رمزية من خالل املعارض اليت تقيمها الوزارة أو تشارك فيها

  .ـ رفع وترية الكتب املرتمجة إىل العربية

  :وزارة الرتبية
ــــ عقــــد دورات جلميــــع املعلمــــني لتــــدريبهم علــــى اســــتخدام أساســــيات اللغــــة بصــــورة ســــليمة، وأال تقتصــــر  ـ

ي اللغــــة العربيــــة وحــــدهم، انطالقــــاً مــــن أن تعلــــيم اللغــــة مســــؤولية مجاعيــــة، وأن الــــدورات علــــى معلمــــ
  .استخدام اللغة السليمة من معلمني مجيع املواد يسهم أميا إسهام يف حتسني الواقع اللغوي للمتعلمني



 

ــــ إجـــراء دورات تدريبيـــة ملربيـــات ريـــاض األطفـــال لتـــدريبهم علـــى اســـتخدام اللغـــة املبســـطة يف التواصـــل مـــع 
  .األطفال

ــ  ضــبط الكتــب املؤلفــة بالشــكل يف مجيــع املــواد الدراســية وخاصــة يف احللقــة األوىل مــن مرحلــة التعلــيم األساســي، ـ
  .واالستمرار يف عملية الضبط يف املراحل التالية، على أن يضبط ما خيشى منه اللبس

  .فة يف البيئة التعليمية التعلميةتفعيل املكتبات املدرسية يف املراحل كافة، والعمل على تعدد مصادر املعر ـ 

  .ـ اإلشراف الفعال على املدارس اخلاصة واالرتقاء بواقع اللغة العربية فيها

ـــ الرتكيــز علــى اســتخدام اللغــة العربيــة الســليمة والشــائقة يف الــربامج التعليميــة التلفزيــة، وتلــك املوجهــة إىل 
  .األطفال

واحلــــديث النبــــوي الشــــريف والشــــعر القــــدمي واخلطــــب ـــــ اإلكثــــار مــــن حفــــظ النصــــوص مــــن القــــرآن الكــــرمي 
  .البالغية

  .ـ تطوير أساليب االمتحانات وختصيص حّيز من الدرجات لالمتحانات الشفوية

  .ـ إجراء حبوث علمية لدراسة مشكالت تعليم العربية وتعلمها يف مراحل التعليم

  .مهم بالعاميةـ التزام املعلمني باستخدام الفصيحة وإسباغ ثوب الفصيحة على كال

  .ـ إعادة النظر يف حمتويات املناهج لتغدو وظيفية ولغتها نابضة باحلياة

  

  :وزارة التعليم العايل
  .ـ جعل مقرر اللغة العربية متطلباً جامعياً يف اجلامعات الرمسية واخلاصة ويف خمتلف التخصصات

االكتفـاء باالمتحانـات التحريريـة  ـ ختصيص حّيز من أساليب تقومي الدارسني لالمتحانات الشفوية، وعـدم
  .لقياس األداء اللغوي

ـ التزام أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعـات واملعاهـد باسـتخدام العربيـة الفصـيحة يف دروسـهم كافـة، يف 
م على استعمال العربية يف أسئلتهم وأجوبتهم   .منأى عن استخدام العامية يف الشرح، وتدريب طال

  .بصورة مستمرة مواكبة لروح العصر، واحلرص على استخدام اللغة العربية السليمة فيهاـ تطوير املناهج 

  .ـ توحيد املصطلحات املستخدمة يف مؤسسات التعليم العايل بالتنسيق مع جممع اللغة العربية

  :جممع اللغة العربية
  .ـ إجناز وضع مصطلحات احلياة العامة

  .ة واإلعالم واإلعالناتـ تصحيح األغالط الشائعة يف لغة الصحاف



 

  .ـ متابعة حتقيق كتب الرتاث
  

  :وزارة األوقاف
ـــة لالرتقـــاء باملســـتوى اللغـــوي  ـــائس، وإجـــراء دورات تدريبي ـــ رفـــع املســـتوى اللغـــوي خلطبـــاء املســـاجد والكن ـ

  .للخطباء، وعدم استخدام العامية يف اخلطب حبجة النزول إىل مستوى اجلمهور

الوعظ على تنمية الوعي اللغـوي وتبيـان دور اللغـة األم يف بنـاء الشخصـية ـ الرتكيز يف جانب من اخلطب و 
تمــع والتــاريخ، وحتقيــق  املتكاملــة وفهــم لغــة العقيــدة ووحــدة األمــة، ودورهــا يف فهــم الكــون والــنفس وا

  .األمن القومي، واحلفاظ على الشخصية الوطنية من الذوبان، وعلى الثقافة القومية من االستالب
  

  :لشؤون االجتماعية والعملوزارة ا
ـــ تعمــيم اخلطــة الوطنيــة لتمكــني اللغــة العربيــة علــى اجلمعيــات الثقافيــة واملؤسســات غــري احلكوميــة والــدور 

  .التابعة للوزارة بغية إسهامها إىل جانب اجلهات الرمسية يف حتقيق األهداف املرسومة للخطة

  .ـ تكليف حماضرين حياضرون يف جمال بث الوعي اللغوي

  .مؤازرة أعضاء جلنة التمكني يف متابعة تنفيذ اإلجراءات املتعلقة باملوضوع ـ
  

  :احتاد الكتاب العرب
  .ـ عدم طباعة أي كتاب ما مل تكن لغته العربية على مستوى راٍق وخالية من اخلطأ

  .ـ زيادة نسبة طباعة الكتب املخصصة لألطفال بالعربية الفصيحة
  

  :لوماتيةاجلمعية العلمية السورية للمع
ا لتمكينهـا مـن حيـازة الشـهادة الدوليـة  ـ إجراء دورات تدريبيـة لألطـر العاملـة يف الـوزارات املعنيـة ومؤسسـا

االت اللغويـة املعـاجم، الصـرف، االشـتقاق، : لقيادة احلاسوب، وتوظيف ذلك يف بعض جوانبه يف ا
  .اخل... النحو، الداللة

  .ـ زيادة احملتوى الرقمي على الشابكة
  



 

 ثالثاً ـ من إنجازات اخلطة يف خدمة العربية
  

تابعــت جلنــة التمكــني للغــة العربيــة تنفيــذ اخلطــة الــيت وضــعتها مــع اجلهــات املعنيــة، وهــي إن مل 
ـا أجنـزت عـدة أمـور مـع أن الطريـق  تكن قد حققـت نتيجـة متابعتهـا مجيـع مـا كانـت تطمـح إىل حتقيقـه فإ

  :ليت حتققت بناًء على املتابعة احلثيثة مع اجلهات املعنيةطويل وشاق، وفيما يلي بعض اإلجنازات ا
  

א :א
ــ التعمــيم علــى الــوزارات ضــرورة تشــكيل جلنــة للمصــطلحات يف كــل وزارة تعمــل علــى مجــع املصــطلحات  ـ
األجنبيــة املســتخدمة يف كــل قطــاع، ورفعهــا إىل جممــع اللغــة العربيــة علــى أنــه املرجعيــة العليــا يف شــؤون 

  .للغة العربية، خبصوص وضع البديل العريب املقابل هلا، وتعميمها على اجلهات املعنيةا

ا إدخــال النجــاح يف اللغــة العربيــة شــرطاً يف شــروط اإلعــالن عــن  ــ التعمــيم علــى وزارات الدولــة ومؤسســا ـ
  .املسابقات اليت جتريها الدولة

غـــة العربيـــة يف إدارة اجللســـات واالجتماعـــات ــــ التعمـــيم علـــى الـــوزارات واملؤسســـات احلكوميـــة اســـتخدام الل
  .واملناقشات اليت جتري فيها

ا تعيني مدقق لغوي يف كل منها حفاظاً على السالمة اللغويةـ    .التعميم على وزارة الدولة ومؤسسا
  

מ א :א
مـــع بوضـــع البـــديل ــــ موافـــاة جممـــع اللغـــة العربيـــة بقائمـــة باملصـــطلحات األجنبيـــة يف جمـــال اإلعـــالم ليقـــوم ا

  .العريب املقابل هلا

ــ اإلســهام يف التوعيــة اللغويــة عــرب براجمهــا اإلذاعيــة والتلفزيــة والصــحفية إن يف املقــاالت أو يف شــرح معــاين  ـ
  .اخل... بعض األمساء، أو يف تصحيح األخطاء الشائعة

ـــاالت . ..ــــ إجـــراء دورات تدريبيـــة للمـــذيعني واملـــذيعات واملخـــرجني واملخرجـــات واحملـــررين اخل وذلـــك يف ا
  .اللغوية

  .ـ إجراء مسابقات لغوية وتكرمي الفائزين فيها

ـــ عقــد نــدوات إذاعيــة وتلفزيــة مبناســبة االحتفــاالت بيــوم اللغــة األم واليــوم العــاملي للغــة العربيــة ويــوم اللغــة 
  .العربية



 

ـــالت باســـتعمال العربيـــة الفصـــيحة يف موادهـــا املنشـــورة بعـــد أ ن كانـــت زاخـــرة باألخطـــاء، ــــ التـــزام بعـــض ا
  .وذلك بناء على الكتب اليت وجهتها إليها جلنة التمكني للغة العربية

  .ـ تنقية لغة شريط األخبار والربامج املرتمجة من األخطاء اللغوية الواردة فيها

  .ـ تفعيل التدقيق اللغوي يف الربامج اإلعالمية

  .ـ اإلكثار من األغاين واألناشيد املؤداة بالفصيحة

ــ تفعيــل عمــل الرقابــة بــوزارة اإلعــالم ليشــمل عملهــا ســالمة اللغــة إىل جانــب ســالمة املضــمون الفكــري يف  ـ
  .املواد املقدمة

  .االهتمام بالربامج املوجهة إىل األطفال، واحلرص على أن يكون احلوار فيها بالعربية السهلة وامليسرةـ 

جارية ملراجعة مديريات التجـارة الداخليـة خبصـوص ـ بث نشرات تلفزية إعالنية تدعو أصحاب احملالت الت
  .وضع التسميات العربية مكان األجنبية

  
א :א

  .إجراء دورات تدريبية للمعلمني كافة الستخدام العربية السهلة وامليسرة يف العملية التعليمية التعلميةـ 

مـ التعميم على مجيع املعلمني الستخدام العربية السليمة يف درو    .سهم ومناقشا

ــ تعــديل الئحــة تقــومي أداء املعلمــني واملدرســني والــنص فيهــا علــى مــدى اســتخدام املعلــم واملــدرس للعربيــة  ـ
الفصـيحة يف دروســه، وأخــذ ذلــك باحلســبان يف الرتقيـة الوظيفيــة، إضــافة إىل اهتمامــه باملناشــط اللغويــة 

  .الالصفية

يهن علـى اسـتخدام العربيـة السـهلة يف التعامـل مـع األطفـال، ـ إجراء دورات تدريبية ملربيات األطفال لتدريب
  .وإسباغ ثوب الفصيحة يف روح العامية

ـ ضبط الكتب املؤلفة بالشكل يف احللقة األوىل من مرحلـة التعلـيم األساسـي وضـبط مـا خيشـى منـه اللـبس 
  .يف بقية املراحل

ة العربيــــة وعــــدم االكتفــــاء باالمتحانــــات ـــــ إعــــادة االمتحانــــات الشــــفهية إىل أســــاليب تقــــومي األداء يف اللغــــ
  .التحريرية

  .اخل... ـ تفعيل املكتبات املدرسية ورفدها بأحدث الكتب واملطويات والنشرات واألشرطة

ـ التنسيق بني وزاريت الرتبية والتعليم العـايل يف جمـال وضـع املنـاهج يف كليـة الرتبيـة، ويف جمـال تـأليف الكتـب 
  .املدرسية بوزارة الرتبية



 

جملـــة املدرســـة، جملـــة احلـــائط، اإلذاعـــة املدرســـية، املســـرح، املقـــابالت، «ــــ تفعيـــل املناشـــط اللغويـــة الالصـــفية 
  .»اخل... املناظرات

ـ إقامة االحتفاالت وإلقـاء الكلمـات يف املناسـبات االحتفاليـة الوطنيـة واالحتفـاالت بيـوم اللغـة األم واليـوم 
  .ةالعاملي للغة العربية ويوم اللغة العربي

  .ـ إجراء دورات تدريبية للموجهني االختصاصيني كافة وختصيص حّيز منها للغة

  .ـ إجراء دورات تدريبية ألمناء املكتبات املدرسية، وختصيص حّيز منها للغة

ـ إجراء مسابقات يف املدرسة الواحدة، وبني املدارس يف احملافظة الواحدة، وبني احملافظات، وعلى مسـتوى 
  .الفائزين على املستوى الوطينالقطر، وتكرمي 

  .ـ استثمار جمالس أولياء األمور يف جانب منها للتوعية اللغوية

  .ـ إجراء دورات تدريبية للمعلمني كافة الستخدام عالمات الرتقيم يف الكتابة

  .ـ ختصيص حّيز يف القناة الرتبوية الفضائية للتوعية اللغوية

  .تينية يف رموز مادة الرياضيات يف املرحلة الثانويةـ اعتماد األحرف العربية بدًال من الال

  .ـ تلحني األناشيد املصوغة بالفصيحة يف الرياض ومرحلة التعليم األساسي

ــ إقامــة معــارض يف املــدارس تشــتمل علــى لوحــات تتضــمن عبــارات تشــيد باللغــة العربيــة ومنــاذج مــن اخلــط  ـ
  .العريب وبعض إبداعات الطالب واملعلمني

ة يف كل مدرسة للعناية باملناشط اللغوية الالصفية تتكون مـن مـديري املـدارس ومعلمـي العربيـة ـ تكوين جلن
  .ومدرسيها واملشاركني يف هذه األنشطة من املدرسني

ـــ ختصــيص حيّــز يف جملــة املدرســة وجملــة احلــائط واإلذاعــة املدرســية للفوائــد اللغويــة، وعــرض منــاذج مــن لغتنــا 
  .اجلميلة

 القناة الرتبوية الفضائية مـع أعـالم خـدموا اللغـة العربيـة، وتسـليط األضـواء علـى أمهـات ـ إجراء حوارات يف
ا ا والدعوة إىل قراء   .الكتب يف اللغة العربية تعريفاً 

  .ـ إحداث مكتبات يف الصفوف

  .ـ االهتمام بتعليم اخلط وإجراء دورات تدريبية الكتساب هذه املهارة

ــ االهتمــام حبفــظ النصــوص األد بيــة يف مراحــل التعلــيم بعــد أن تبــني أن مثــة إمهــاًال للحفــظ، ووضــع معــايري ـ
  .واضحة لعملية احلفظ وتعميمها على املدارس

  .ـ تفعيل التعليم التفاعلي وتوظيف التقانة يف خدمة اللغة العربية



 

  .ـ إقامة معارض يف املدارس لعرض إنتاجات الطلبة اللغوية يف الفنون األدبية

  .يب املستمر على الكشف يف املعجم األمهيةـ إيالء التدر 

  .ـ تنقية الالفتات واإلعالنات يف املدارس من األخطاء اللغوية

  .ـ توفري املعجم املدرسي وإعادة طباعته سداً حلاجات املؤسسات الرتبوية إليه

  .ـ إيالء املطالعة احلرة األمهية يف العملية الرتبوية بعد أن تبني العزوف عنها

  .دورات تدريبية للمعلمني واملدرسني لصوغ االختبارات املوضوعية لقياس أداء الطلبةـ إجراء 

  .ـ وضع فائدة لغوية إىل جانب احلكمة اليومية يف صفوف املدارس

ـ التعميم على املدارس إليالء القراءة اجلهرية األمهية يف احللقة األوىل من مرحلـة التعلـيم األساسـي ألمهيتهـا 
  .خطاء ودورها يف التمكني لألداء اللغوييف الكشف عن األ

  .ـ مسرحة املناهج نظراً للدور الكبري للمسرح يف التمكني للغة العربية

ـــ وضــع منــاذج مــن دروس منوذجيــة تصــميماً وتنفيــذاً وتقوميــاً يف جملــة املعلــم العــريب الــيت تصــدرها وزارة الرتبيــة  
ا املعلمون يف جماالت عملهم   .كي يستأنس 

  .على املدارس إليالء استخدام التقانة ووسائلها يف العملية الرتبوية ـ التعميم

لة احلائطية نبذة عن سـرية أعـالم خـدموا اللغـة العربيـة  ـ التعميم على املدارس ألن تتضمن جملة املدرسة وا
  .والتعريف بآثارهم

  
א מ א :א

عربية الفصيحة يف احملاضرات واملناقشات واحلكم علـى ـ التعميم على اجلامعات واملعاهد كافة الستخدام ال
م على أخطائهم اللغوية   .رسائل الدراسات العليا يف املاجستري والدكتوراه والتشدد يف حماسبة طال

ــــ إلـــزام اجلامعـــات اخلاصـــة بالتـــدريس بالعربيـــة الفصـــيحة يف مجيـــع املقـــررات اجلامعيـــة مـــا عـــدا مقـــررين اثنـــني 
  .بيةيدرسان باللغة األجن

ـــ اإلبقــاء علــى تــدريس مقــرر اللغــة العربيــة لغــري املختصــني علــى أنــه مطلــب جــامعي، علــى أن يكــون حمتــواه 
  .وظيفياً يف ضوء طبيعة الكليات اجلامعية

ـــ إقامــة دورات ألعضــاء اهليئــة التدريســية يف اجلامعــات لتقــويتهم باســتخدام مهــارات التواصــل اللغــوي علــى 
  .باللغة األجنبية يف مركز تعليم اللغة اإلجنليزية غرار الدورات اليت تقام هلم

  .الرتبية ـ إعادة النظر يف مناهج كلية الرتبية حمتوى وأدلة للمعلمني بالتنسيق مع وزارة



 

ا   .ـ تفعيل الرتمجة اآللية وإعداد األطر املتخصصة يف ميدا

ــ الرتكيــز علــى اللســانيات التطبيقيــة يف كليــات اآلداب والعلــوم اإلنســاني ة وتوظيفهــا يف خدمــة اللغــة العربيــة ـ
  .الفصيحة

ـ تفعيل حلقات البحث لتـؤدي األهـداف املرسـومة هلـا مـن حيـث تعويـد الطالـب علـى البحـث والتلخـيص 
  .والعرض واملناقشة باللغة العربية السليمة يف كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية

  .وتبسيط اللغة يف الكتب املرتمجة ـ تكثيف اجلهود يف عملية التدقيق اللغوي للكتب اجلامعية

ــ تشــكيل جلنــة يف وزارة التعلــيم العــايل بإشــراف جلنــة التمكــني للغــة العربيــة يف الــوزارة مهمتهــا إجنــاز اختبــار  ـ
  .اإلجنليزي) توفل(معياري يف اللغة العربية على غرار 

  .ملي للغة العربية ويوم اللغة العربيةـ إقامة احتفاالت يف الكليات اجلامعية مبناسبة يوم اللغة األم واليوم العا

ـــ التعمـــيم علـــى أعضـــاء اهليئـــة التدريســـية ألن تكـــون مناقشـــات احلكـــم علـــى رســـائل املاجســـتري والـــدكتوراه  ـ
  .بالعربية السليمة، واحلؤول دون وضع الرسائل يف املكتبات اجلامعية إن مل تكن مدققة لغوياً 

ــ اإلعــالن عــن مســابقة ألفضــل كتــاب مؤلــف أو مــرت  جم يف امليــادين العلميــة باللغــة العربيــة وتكــرمي املــؤلفني ـ
  .واملرتمجني

  .ـ تشكيل جلنة للتمكني للغة العربية يف كل جامعة ويف كل كلية يف اجلامعات الرمسية واخلاصة

ــ ا لتنســيق بــني وزارة التعلــيم العــايل واجلمعيــة العلميــة الســورية للمعلوماتيــة واملركــز العــريب للتعريــب والرتمجــ ة ـ
  .والتأليف والنشر لوضع آلية الختيار أمهات الكتب العلمية للرتمجة إىل العربية

ـ اإلفـادة مـن مشـروع معجـم اللغـة العربيـة التفـاعلي الـذي أجنـز بالتعـاون بـني املعهـد العـايل للعلـوم التطبيقيـة 
  .ة والثقافة والعلوموالتكنولوجيا بدمشق ومدينة امللك عبد العزيز بالسعودية، واملنظمة العربية للرتبي

  .ـ إعادة االختبارات الشفوية إىل تقومي األداء اللغوي وعدم االقتصار على االمتحانات التحريرية

م البحثيـة يف الربجميـات  ـ توجيه طلبـة اهلندسـة املعلوماتيـة واهلندسـة الكهربائيـة حنـو توظيـف بعـض مشـروعا
  .التطبيقية للغة العربية

تعيني املعيدين وتأصيل املدرسني وترقية أعضاء اهليئة التدريسية واليت تـنص علـى ـ التشدد يف تطبيق شروط 
  .النجاح يف اللغة العربية والتمكني منها

ـ التعميم على اجلامعات الرمسية واخلاصة لتشكيل جلنة للتدقيق اللغوي لكل ما يصدر عنها من مراسـالت 
  .حة اإلعالناتوبالغات داخلية وكتب صادرة قبل نشرها ووضعها يف لو 

علـى املوقـع االلكـرتوين يتضـمن عنـاوين كتـب وموضـوعات ومقـاالت » بنـك اللغـة العربيـة«ـ تنفيـذ مشـروع 
  .وحبوثاً يف اللغة العربية وتراجم أعالم، وفوائد حنوية وبالغية وخمتارات شعرية مجيلة



 

  .ة من قبلُ ـ اعتماد الرتمجة يف ترقية أعضاء اهليئة التدريسية بعد أن كانت غري معتمد

  .ـ توصيف املقررات املعتمدة يف اجلامعات الرمسية واخلاصة

ــ التعمــيم علــى مدرســي اللغــة العربيــة لغــري املختصــني يتضــمن حتــري الدقــة يف وضــع أســئلتهم حبيــث تكــون  ـ
خاليــة مــن األخطــاء اللغويــة أوًال، وأن تركــز علــى اجلوانــب التطبيقيــة ثانيــاً ال احلفظيــة فقــط، وأن تكــون 

  .ة للشرحية املستهدفة من الطلبة ثالثاً مالئم

اية الكتب املؤلفة للمصطلحات األجنبية، ووضع املقابل العريب هلا   .ـ وضع ثبت يف 

  .ـ تعريب رسائل املاجستري والدكتوراه للمعيدين املوفدين، وجعل ذلك شرطاً للتعني والتأصيل
  

א :א
  .املراكز الثقافية ملمارسة األنشطة الثقافية املتنوعة ـ إقامة نواد خاصة باألطفال والناشئة يف

  .إصدار سلسلة من الكتب الرامية إىل التمكني للغة العربية وعنوان السلسلة التمكني للغة العربيةـ 

  .ـ طباعة كتب ودواوين شعرية مضبوطة بالشكل

ـــــ تشـــــكيل مجعيـــــات أصـــــدقاء اللغـــــة العربيـــــة يف املراكـــــز الثقافيـــــة يف احملافظـــــات  ويف النـــــوادي االجتماعيـــــة ـ
  .واجلمعيات األهلية

  .ـ مجع احملاضرات اليت ألقيت يف املراكز الثقافية واختيار بعضها لتعميمه على املراكز

  .ـ  تفعيل مكتبات األطفال يف املراكز الثقافية، وإغناؤها بإصدارات جديدة

  .اخلارج على اللغة العربية الفصيحةاالقتصار يف عرض املسرحيات اليت تشارك الوزارة يف إرساهلا إىل ـ 

  .)اليوم العاملي للغة العربية، يوم اللغة األم، يوم اللغة العربية(إقامة االحتفاالت بأيام اللغة العربية ـ 

الت بعد أن تبني وجود أخطاء لغوية فيها   .ـ تفعيل التدقيق اللغوي يف إصدارات الوزارة من الكتب وا

  .ورجاالت الفكر الذين خدموا اللغة العربية مبناسبة االحتفاالت باللغة العربيةتكرمي عدد من األدباء ـ 

ــ التعمــيم علــى مــديريات الثقافــة يف احملافظــات لعــدم إعطــاء أي موافقــة ألصــحاب حمــالت الفيــديو إن مل  ـ
  .تكن التسمية للمحل بالعربية

  .ـ رفع وترية نسبة ما تصدره الوزارة من كتب األطفال

  .رات يف التوعية اللغوية يف املراكز الثقافيةـ إلقاء حماض

  .ـ إحداث جائزتني يف جمال األدب والفنون

  .ـ إقامة دورات تدريبية حول أسلوب املخاطبات للعاملني يف الوزارة واملديريات التابعة هلا



 

القتصــار يف  ـــ توجيــه اإلعالنــات وكتابــة الالفتــات يف بعــض املعــارض الفنيــة التشــكيلية باللغــة العربيــة وعــدم ا
  .كتابتها على اإلجنليزية

  .وتقوم اهليئة العامة السورية للكتاب بتنفيذه) دار القراءة(ـ إطالق مشروع 
  

א :א
  .ـ عدم تعيني أي خطيب ديين إال إذا اجتاز امتحاناً أثبت فيه جناحه يف اللغة العربية

  .اللغويـ إقامة دورات لبعض خطباء املساجد لتقويتهم يف األداء 

  .ـ إيالء االختبارات الشفوية بالعربية الفصيحة األمهية يف تقومي أداء الطلبة

  .ـ إقامة دورات يف حمو األمية يف املساجد

ــ الرتكيــز يف الــدورات التدريبيــة الــيت جتريهــا الــوزارة علــى لغــة احليــاة واجلوانــب التطبيقيــة العمليــة تنفيــذاً لبنــود  ـ
  .بيةخطة العمل الوطنية للغة العر 

ــ إغنــاء املكتبــات يف املــدارس الثانويــة الشــرعية واملعاهــد بالكتــب املعاصــرة واحلديثــة، وعــدم االقتصــار علــى   ـ
  .كتب الرتاث

ــ بــث بــرامج تلفزيــة يف قنــاة نــور الشــام تتحــدث عــن أعــالم خــدموا اللغــة العربيــة، وبــرامج يف جمــال التوعيــة  ـ
  .اللغوية

واملعاهــد مــن الكتــب الراميــة إىل إثــارة النعــرات الطائفيــة واملذهبيــة ـــ تنقيــة املكتبــات يف املســاجد واملــدارس 
  .والتكفريية واليت تشوه حقيقة الرسالة اإلسالمية

ـــذه  ـــ املشـــاركة يف االحتفـــاالت الـــيت تقـــام للغـــة العربيـــة، والتعمـــيم علـــى املـــدارس واملعاهـــد إقامـــة نـــدوات  ـ
  ).م، يوم اللغة العربيةاليوم العاملي للغة العربية، يوم اللغة األ(املناسبة 

  .ـ إجراء مسابقات يف املدارس الشرعية واملعاهد يف حفظ الشعر وتكرمي الفائزين فيها

م ودروسهم   .ـ التعميم على خطباء املساجد عدم استخدام العامية يف خطبهم وحماضرا

ا   .ـ طباعة كتب تناولت خصائص اللغة العربية ومسا

  .ة العربيةـ تكرمي كوكبة ممن خدموا اللغ
  

א א א :א
  .ـ تشكيل جلان فرعية للتمكني للغة العربية يف كل حمافظة من حمافظات الدولة برئاسة احملافظ



 

ــــ عقـــد اجتماعـــات دوريـــة يف الـــوزارة، حيضـــرها رؤســـاء جلـــان التمكـــني يف احملافظـــات وتكـــون االجتماعـــات 
ا للتمكــني، للتباحــث يف ســري عمــل جلــان التمكــني برئاســة معــاون الــوزير، وحبضــور رئــيس اللجنــة العليــ

  .الفرعية، والوقوف على الصعوبات، واملقرتحات لتذليلها

ــ  تشــكيل جلــان يف كــل حمافظــة ملســح الشــوارع، واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلبــالغ أصــحاب احملــال التجاريــة ـ
ــــادق ومقــــاٍه ومــــالٍه وحانــــات ومقاصــــف ومتنزهــــات ب وجــــوب اســــتعمال والعامــــة كافــــة مــــن مطــــاعم وفن

التســميات العربيــة، ووضــع الكلمــات األجنبيــة حبــروف أصــغر حتــت الكلمــات العربيــة يف حــال وجودهـــا، 
  .وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة واملؤسسة العربية لإلعالن

ــــ متابعــــة رؤســــاء جمــــالس املــــدن يف كــــل حمافظــــة للوقــــوف علــــى مــــا مت خبصــــوص مســــح احملــــالت التجاريــــة  ـ
  .شوارع ووضع البديل العريب للكلمات األجنبية فيهاوالالفتات يف ال

ـ التعمـيم علـى جلـان التمكـني الفرعيـة يف احملافظـات إلجـراء دورات تدريبيـة للعـاملني يف الـدواوين لتـدريبهم 
  .على أساليب الرتاسل والتمكني من أساسيات اللغة العربية

ــ  زمــة حبــق أصــحاب احملــالت التجاريــة الــذين أنــذروا لوضــع التعمــيم علــى احملــافظني الختــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالـ
م   .التسمية العربية مكان األجنبية على واجهات حماهلم وذلك بعد أن انتهت مدة إنذارا

ــ تعمــيم التجــارب الرائــدة يف التمكــني للغــة العربيــة والــواردة مــن إحــدى احملافظــات علــى ســائر احملافظــات  ـ
ا واحلذو حذوه   .ااألخرى لالستئناس 

ـ التعمـيم علـى مـديري اخلـدمات الفنيـة يف احملافظـات لتـدقيق الشاخصـات الطرقيـة والسـياحية وتنقيتهـا مـن 
  .األخطاء اللغوية

ــ التعمــيم علــى جلــان التمكــني الفرعيــة يف احملافظــات لتشــكيل جلــان تطوعيــة ملراقبــة األخطــاء يف الالفتــات  ـ
  .اواإلعالنات وعلى واجهات احملال والسعي إىل تالفيه

ــا  ـــ التعمــيم علــى جلــان التمكــني الفرعيــة يف احملافظــات للحــرص علــى الســالمة اللغويــة يف حماضــر اجتماعا
  .اليت ترفعها إىل اللجنة العليا للتمكني بعد أن تبني أن مثة أخطاء لغوية فيها

شعراً أو نثراً أو التعميم على جلان التمكني الفرعية يف احملافظات لعرض الفتات يف ساحات احملافظة تتضمن ـ 
  .أقواالً ملستشرقني تشيد باللغة العربية، وذلك يف املناسبات االحتفالية للغة العربية

ـ التعميم على جلان التمكني الفرعية يف احملافظات إلقامـة احتفـال برعايـة احملـافظ لتكـرمي مـن كـان هلـم دور 
ية هلم، يعود تقديرها للسـّيد احملـافظ يف ضـوء بارز وممّيز يف خدمة العربية يف احملافظة، وتقدمي هدايا رمز 

  .مقرتحات جلنة التمكني الفرعية يف احملافظة
  



 

א א א :א
ــــا علــــى ــــ  ــــا واالرتقـــاء  تعمــــيم خطـــة العمــــل الوطنيـــة لتمكــــني اللغـــة العربيــــة واحلفـــاظ عليهــــا واالهتمـــام بإتقا

  .كليف حماضرين حياضرون يف جمال بث الوعي اللغوياجلمعيات الثقافية والدور التابعة هلا، وت

ا اجلمعيـات التابعـة لـوزارة الشـؤون  ـ التنسيق مع وزارة الثقافة يف اإلشراف على املناشط الثقافية اليت تقوم 
  .االجتماعية والعلم

جلمعيـات مبسـتلزمات ختصيص حّيز يف النوادي واجلمعيات التابعة للوزارة لقراءة األطفال، وتزويد هذه النوادي واـ 
  .ذلك من كتب مالئمة، باإلضافة إىل تسهيل منح تراخيص لنوادي القراء

  .ـ تفعيل التدقيق اللغوي للكتب الصادرة عن الوزارة

  :تعديل املادة الثالثة من مشروع قانون اجلمعيات األهلية الذي أعدته الوزارة حبيث أضيف إليهاـ 

يف احلفـــاظ علـــى اهلويـــة والذاتيـــة ) العربيـــة الفصـــيحة(األم  التوعيـــة بالـــدور الـــوطين والقـــومي للغـــة
  .الثقافية لألمة

ا عرب املناشط والفعاليات الثقافية الـيت تؤديهـا  ـ اإلسهام يف التمكني للغة العربية واحلفاظ عليها واالرتقاء 
  .اجلمعيات والنوادي

  
א א :א

ض حـروف اللغـة العربيـة يتوسـطها حـرف الضـاد، وذلـك مبناسـبة ـ إصدار طابع بريدي تذكاري يتضـمن بعـ
  .االحتفاالت بيوم اللغة العربية

ـــتم فيهـــا اســـتبدال األرقـــام  ـــ التعمـــيم علـــى مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي للحـــّد مـــن ظـــاهرة العربيـــزي الـــيت ي ـ
اخل، ... 3 بـــ والعــني 7واحلـاء بـــ  2واحلـروف الالتينيــة بــبعض احلـروف العربيــة حيــث يرمـز إىل اهلمــزة بـــ 

اختصــار لعبــارة مــا شــاء  MSAاختصــار لعبــارة إن شــاء اهللا و SAوذكــر املختصــرات املنتشــرة مثــل 
  .اهللا

  .إصدار طوابع بريدية بأمساء رؤساء جممع اللغة العربية منذ تأسيسه حىت الوقت احلاضر مع صورهمـ 
  

א א א א :א
اللجنــة العليــا للتمكــني للغــة العربيــة مــن غــرف الصــناعة والتجــارة بــأن تكــون املراســالت باللغــة االلتــزام بكتــاب ـــ 

  .العربية يف داخل القطر وباللغتني العربية واألجنبية إذا كانت موجهة إىل اخلارج



 

ـ ختصيص مكتبات يف الشركات واملصانع ملساعدة العاملني فيها على زيادة ثقافتهم وتسهيل عملية إعـارة 
  .الكتب هلم تشجيعاً هلم وحتبيباً هلم يف املطالعة احلرة

ـــــ التعمــــيم علــــى غــــرف الصــــناعة حلــــث مصــــانع األلبســــة علــــى جتنــــب اســــتعمال الكلمــــات األجنبيــــة علــــى 
املنتوجات، ووضع الكلمات العربية عليها، ووضع الكلمات العربية على األكيـاس املوزعـة علـى احملـال 

  .التجارية أيضاً 

ة االقتصـــاد بعـــدم إعطـــاء تـــراخيص للمحـــالت الـــيت تســـتخدم األمســـاء األجنبيـــة، إال إذا كانـــت ــــ التـــزام وزار 
املؤسســة فرعــاً ملؤسســة عامليــة ويــربز صــاحبها مــا يثبــت أنــه وكيــل هلــا فتعطــى املوافقــة بــاللغتني العربيــة 

  .واألجنبية على أن تكون العربية أوالً 

زهــات واملؤسســات اخلدميــة وضــع لــوائح الطعــام بــاللغتني ـــ التعمــيم مــن وزارة الســياحة علــى املطــاعم واملتن
  .العربية واألجنبية

ـــ التعمــيم مــن وزارة االقتصــاد علــى مــديريات االقتصــاد والتجــارة الداخليــة يف احملافظــات ملتابعــة أصــحاب 
احملال التجارية الذين مازالوا يستخدمون التسـميات األجنبيـة، وعـدم إعطـاء أي تـرخيص جديـد إن مل 

  .صاحبه بالتسمية العربية يتقيد

ــــ التعمـــيم مـــن وزاريت االقتصـــاد والســـياحة علـــى جمـــالس املـــدن الختـــاذ اإلجـــراءات املعنيـــة يف جمـــال التســـمية 
العربيـــة علـــى املنشـــآت التجاريـــة والســـياحية بعـــد أن تبـــني أن بعـــض جمـــالس املـــدن ال تلتـــزم باألنظمـــة 

  .املرعية
  

א א א א א :א
ا ألن يكــون مــا يكتــب علــى الشاخصــات واللوحــات واإلعالنــات  ــ التعمــيم مــن وزارة النقــل علــى مــديريا ـ
ــــة ســــليمة، واحلــــؤول دون اســــتخدام العاميــــات علــــى  ــــة ومــــا يكتــــب علــــى الســــيارات بلغــــة عربي الطرقي

  .املركبات

و بالفصيحة الزاخـرة باألخطـاء ـ التعميم من وزارة الداخلية إلزالة العبارات املكتوبة على املركبات بالعامية أ
  .اللغوية

ــــ تزويــــد مكتبــــات الســــجون يف وزارة الداخليــــة بالكتــــب الثقافيــــة املتنوعــــة تشــــجيعاً للســــجناء علــــى زيــــادة  ـ
  .ثقافتهم، ومواصلة بعضهم دراسته للحصول على الشهادة الثانوية واجلامعية



 

ــ الســعي إىل ختفــيض مــدة الســجن عــن الســجناء الــذين خيضــعون لــدورات  حمــو األميــة، أو حيصــلون علــى ـ
تمــع بعـد انقضــاء  شـهادات دراسـية تشــجيعاً هلـم علـى حتســني مسـتواهم الثقــايف، وتعزيـزاً لـدجمهم يف ا

  .مدة سجنهم

ـ التعميم من وزارة الداخلية علـى دوائـر السـجالت املدنيـة خبصـوص التقيـد بتسـمية الـوالدات بأمسـاء عربيـة 
  .على التسميات األجنبية ألبنائهمبعد أن تبني أن مثة أهايل يقبلون 

  
א א :א

  .ـ زيادة االهتمام بالكتب املوجهة إىل األطفال مضموناً وإخراجاً 

  .ـ زيادة احملاضرات يف فروع االحتاد املتعلقة بالتوعية اللغوية

  .ربيةـ تكرمي كوكبة من الكتاب الذين خدموا اللغة العربية مبناسبات االحتفاالت باللغة الع

  .ـ اإلعالن عن مسابقات لكتاب أدب األطفال، وختصيص جوائز ألحسن كتاب أُّلف لألطفال

  .ـ تزويد املدارس بنسخ من الكتب اليت أصدرها االحتاد واملوجهة إىل األطفال

  .ـ طباعة كتب تناولت مزايا اللغة العربية وخصائصها

  .صيص جوائز للفائزينـ إجراء مسابقة لألطفال يف خمتلف الفنون األدبية، وخت

  .ـ تفعيل آلية التدقيق اللغوي يف كل ما ينشره االحتاد
  

א :א
  .ـ متابعة حتقيق بعض املخطوطات الرتاثية وطباعتها

  .ـ طباعة الكتب املؤلفة واملعاجم املتخصصة

  .ـ متابعة إصدار جملته الفصلية احملكمة

  .يه خبصوص وضع البديل العريب للتسميات األجنبيةـ البت يف الطلبات املرفوعة إل

  .ـ إصدار كراس بقواعد اإلمالء وآخر باألخطاء الشائعة

  .ـ وضع قانون حلماية اللغة العربية وقد رفع إىل اجلهات العليا الستكمال إصداره

ا   .ـ إقامة ندوات لالحتفال باللغة العربية يف مناسبا

  .ايا اللغويةـ إلقاء حماضرات تتناول بعض القض

  .ـ دراسة املصطلحات الواردة إليه من بعض اجلهات يف الدولة ووضع البديل العريب هلا



 

ا   .ـ دراسة بعض األخطاء الشائعة وإصدار القرارات الالزمة بشأ
  

א א :א
  .ـ العمل على زيادة احملتوى الرقمي بالعربية

حيـث أعلنـت عـن ) اإلنرتنـت(على زيادة احملتوى الرقمي بالعربيـة علـى الشـابكة ـ ختصيص جوائز للعاملني 
  .جائزة الكندي ألحسن موقع وأفضل حبث

  
א א א :א

  .ـ اإلسهام يف التوعية اللغوية

  .ـ إجراء مسابقات لغوية وتكرمي الفائزين فيها

  .ـ تكرمي كوكبة من الذين خدموا العربية
  

 رابعاً ـ من إنجازات اخلطة عىل الصعيد العريب
  

تمــع،  مل تكتــف اللجنــة العليــا للتمكــني للغــة العربيــة خبدمــة اللغــة العربيــة داخليــاً يف قطاعــات ا
  :وإمنا أسهمت يف خدمة العربية على الصعيد العريب القومي، ومن هذه اإلسهامات

  
מ١ א«א א
:»א

وهو املشروع الذي تقدمت بـه اجلمهوريـة العربيـة السـورية إىل مـؤمتر القمـة العـريب الـذي عقـد يف 
ا إلطالق هذا املشروع٢٠٠٨دمشق عام    .، ومتت املوافقة عليه، وتقدمي الشكر لسورية على مبادر

ـذه ) العربية الفصيحة(لغتنا األم  ويهدف املشروع إىل احلفاظ على اهلوية العربية متمثلة يف واالهتمام 
ـا وعـاء للمعرفـة، وسـبيل األمـة حنـو التوجـه إىل جمتمـع املعرفـة، ودعـم التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة  اللغة على أ

االت   .والثقافية يف الدول العربية استناداً إىل دور اللغة األمة يف هذه ا

قوميـة، وسياسـات وطنيـة متناسـقة معهـا وخطـط لتنفيـذها ويتضمن املشروع وضع سياسة لغويـة 
من خالل بـرامج وطنيـة وقوميـة، ووضـع بـرامج قوميـة ووطنيـة ملعاجلـة قضـايا اللغـة العربيـة، ذات األولويـة يف 



 

التوجه حنو جمتمع املعرفة واقتصاد املعرفة يف جماالت حتديث مناهج تعليم اللغـة العربيـة، واسـتخدام التقانـة، 
بــدأ الــتعلم الــذايت، والعنايــة مبدرســي العربيــة، وتعريــب العلــوم والتقانــات، وتوطينهــا لــدى القــوى واعتمــاد م

العاملــة العربيــة يف مجيــع القطاعــات، تعليمــاً وتأليفــاً وترمجــة، مــع االهتمــام باللغــات األجنبيــة اهتمامــاً كبــرياً، 
ــا، إذ مل يــرَ  التــاريخ تقــدم أمــة مــن األمــم بغــري  وفصــل مســألة إتقــان اللغــات األجنبيــة عــن مســألة التعلــيم 

لغتهــا، ومــن الشــواهد علــى ذلــك أن كوريــا حتتــل املرتبــة الســابعة والعشــرين يف تقريــر التنميــة البشــرية وتــدّرس 
ضـتها بلغتهـا الوطنيـة، وكـذلك األمـر يف فنلنـدة  بلغتها األم، كما أن الباكسـتان دولـة صـناعية نوويـة بنـت 

  .سلم التنمية البشريةاليت حتتل املراتب األوىل يف 

ومن بنود مشروع النهـوض باللغـة العربيـة للتوجـه حنـو جمتمـع املعرفـة تعزيـز اسـتعمال اللغـة العربيـة 
يف اإلعــالم واإلعالنــات، ووضــع بــرامج لتعزيــز البحــث والتطــوير، وزيــادة عــدد املؤسســات العاملــة يف جمــال 

ا حبوث اللغة العربية، وإصدار تشريعات وطنية حلماية اللغ ة العربية، وترقية استخدامها، وتطوير اسـتعماال
، وزيـادة احملتـوى الرقمـي العـريب، ووضـع )اإلنرتنـت(يف اإلعالم واإلعالن، ويف املواقـع العربيـة علـى الشـابكة 

بـــرامج للتوعيـــة اللغويـــة، وتأكيـــد اســـتعمال اللغـــة العربيـــة رمسيـــاً يف احملافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة، والنشـــاطات 
  .والثقافية كاملؤمترات والندواتالعلمية 

ـــة للرتبيـــة والثقافـــة والعلـــوم عـــدداً مـــن الفعاليـــات واألنشـــطة املتعلقـــة  ولقـــد أجنـــزت املنظمـــة العربي
باملشـــروع، وأجنـــز بعضـــها بإشـــراف مـــن رئـــيس اللجنـــة العليـــا للتمكـــني للغـــة العربيـــة يف ســـورية، ومـــن هـــذه 

  :املشروعات املنجزة بإشرافه

  .ية يف احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسيـ مناهج اللغة العرب

  .ـ وضع مصفوفة للكفايات اللغوية يف مرحلة التعليم األساسي والثانوي

  .ـ اخلطة العامة لتعريب التعليم

  ).اإلنرتنت(ـ احملتوى الرقمي للغة العربية على الشابكة 

  .ـ مسببات تدين مستوى األداء يف اللغة العربية

  .غة العربية وأدلتها يف احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسيـ إجناز كتب الل
  
א٢ א א

א :א
قامــت اللجنــة العليــا للتمكــني للغــة العربيــة بــدعوة رؤســاء مجعيــات محايــة اللغــة العربيــة يف الــوطن 

برعايـــة الســـّيدة نائـــب  ٢٠١٠عـــام ) ســـبتمرب(أيلـــول  ٣٠و ٢٩مشـــق يـــومي العـــريب إىل اجتمـــاع عقـــد يف د



 

رئـــيس اجلمهوريـــة للشـــؤون الثقافيـــة الـــدكتور جنـــاح العطـــار، وحضـــر االجتمـــاع رؤســـاء مجعيـــات محايـــة اللغـــة 
العربية يف كل من املغرب ومصر واجلزائر والسودان واإلمارات ولبنان، وكـان الغـرض مـن االجتمـاع البحـث 

ايــــة يف جتـــارب مح ايــــة اللغــــة العربيــــة والــــدفاع عنهــــا والتمكــــني هلـــا وتبــــادل اخلــــربات، وقــــد صــــدر بيــــان يف 
إعالن دمشـق لرؤسـاء اجلمعيـات األهليـة للـدفاع عـن اللغـة العربيـة يف الـوطن العـريب «االجتماع أطلق عليه 

ة علـــى الصـــعيدين ، واشـــتمل اإلعـــالن علـــى املخـــاطر الـــيت تواجـــه اللغـــة العربيـــ»وجلنـــة التمكـــني للغـــة العربيـــة
الداخلي واخلارجي، وأبان هذه املخاطر، وأشار إىل أن مسؤولية احلفاظ على اللغـة العربيـة تتطلـب إصـدار 
ا وانتشارها يف مجيع جمـاالت احليـاة، وأبـان البيـان أن  قوانني وتشريعات ترمي إىل محاية اللغة وتعزيز سريور

يع مراحل التعليم أثبتت جناعتها ومتيزها على مدى قرن كامل، التجربة السورية يف التعليم باللغة األم يف مج
  .وتعد أمنوذجاً رائداً يف احلفاظ على اهلوية العربية

ودعا املشاركون يف االجتماع إىل تعميم السياسة اللغوية السورية يف التعليم باللغـة األم والتجربـة 
عمــيم التجربــة الســودانية الــيت قطعــت أشــواطاً يف الســورية يف التمكــني للغــة العربيــة علــى األقطــار العربيــة، وت

ــذه التجــارب، وقــدروا عاليــاً مشــروع النهــوض باللغــة العربيــة للتوجــه حنــو  جمــال التعريــب العــايل لالســتئناس 
، واعتمـده ٢٠٠٨جمتمع املعرفة الذي تقدمت به سورية إىل مؤمتر القمة العريب الذي عقـد يف دمشـق عـام 

ـا إلطـالق هـذا املشـروع الرائـد، وأكـدوا ضـرورة التعـاون الوثيـق مــع املـؤمتر وقـّدم الشـكر لسـو  رية علـى مبادر
ا املتعلقة بالشؤون اللغويـة والـدفاع  ا وتوصيا جمامع اللغة العربية يف الوطن العريب، والعمل على تنفيذ قرارا

ما دعـوا إىل ضـرورة إنشـاء عن العربية، كما أكدوا ضرورة التنسيق بني اجلهود الشعبية واحلكومية الرمسية، ك
مجعيات أهلية ومدنية حلماية اللغة العربية يف سائر أقطار الوطن العريب، وضـرورة التوجـه إىل الشـباب علـى 
ــم عمــاد املســتقبل العــريب، والعمــل علــى احلــوار معهــم، ودعــوا أخــرياً إىل تعــاون أوثــق بــني املنظمــة العربيــة  أ

  .األهلية املعنية باللغة العربيةللرتبية والثقافة والعلوم واجلمعيات 

تلـــك هـــي إشـــارات ملـــا قامـــت بـــه اللجنـــة العليـــا للتمكـــني للغـــة العربيـــة علـــى الصـــعيدين احمللـــي 
هــل حققــت اللجنــة األهــداف املرســومة هلــا يف متابعــة تنفيــذ بنــود خطــة العمــل : والعــريب، وجيــيء الســؤال

ا؟الوطنية للتمكني للغة العربية، واحلفاظ عليها، واالهتما ا واالرتقاء    م بإتقا

الواقــع لقــد قطعــت اللجنــة خطــوات يف جمــاالت عملهــا، ومــا تــزال أمامهــا خطــوات، مــع األخــذ 
باحلسبان أن التمكني للغة إمنا هو مسؤولية اجلميع، مسـؤولية أبنـاء األمـة كافـة مـا دامـت اللغـة العربيـة هـي 

م  واجلنـة ! وأوفيـاء هلـن، إذ ال شـيء أمـر مـن العقـوقلغتهم األم، ومجيل جـداً أن يكـون األبنـاء بـررة بأمهـا
  .حتت أقدام األمهات

 
 



 

 الفصل الثامن
 من جتارب املجامع اللغوية يف خدمة العربية
 جتربة جممع اللغة العربية بدمشق أنموذجاً 

 
 :حمتو الفصل

 
 .من أساليب العمل يف املجمع − أوالً 
 :من إنجازات املجمع − ثانياً 

 .ماسيةوضع املصطلحات الدبلو − ١
 .وضع املصطلحات القانونية يف الدول العربية − ٢
 .معجم املصطلحات الطبية الكثري اللغات − ٣
 .معجم املصطلحات احلراجية − ٤
 .املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينية − ٥
 .معجم مصطلحات احلديث − ٦
 .معجم مصطلحات العلوم الفيزيائية − ٧

 .من مطبوعات املجمع − ثالثاً 
 .خامتة − رابعاً 



 

  الفصل الثامن
  في خدمة اللغة العربية تجارب المجامع اللغويةمن 

  مجمع اللغة العربية بدمشق أنموذجاً تجربة 
  

ا جممع اللغة العربية يف دمشق  فصلحناول يف هذا ال املوجز أن نقدم فكرة عن اجلهود اليت قام 
  .وب عمله وبعض إجنازاتهخدمة للغتنا األم العربية الفصيحة، وأن نقف على أسل

  أوًال ـ من أساليب العمل في المجمع
امع اللغوية على الصعيد العريب، فقد أنشئ عام  ، ١٩١٩يعد جممع اللغة العربية بدمشق أبا ا

مع العلمي العريب"وكان امسه إبان افتتاحه  ، وكان اهلدف من إنشائه يتمثل يف خدمة اللغة العربية يف "ا
ال احلكوم ي، وذلك بإصالح لغة الدواوين، ولغة التدريس والتعليم والكتب املدرسية، ومواجهة ا

متطلبات احلضارة الواسعة واحلياة العصرية يف القرن العشرين، واعتماد اللغة العربية لغة للتعليم والتدريس 
لحات وكتب لتيسري يف مجيع العلوم يف اجلامعة السورية، ومّد اجلامعات املفتتحة مبا حتتاج إليه من مصط

  .التعليم والتدريس بالعربية
وآمن رجاالت التعريب األوائل بأمهية اللغة العربية يف التعليم ملواجهة سياسة الترتيك اليت رمت إىل 
هيمنة اللغة الرتكية على جماالت احلياة كلها يف بالد الشام آنذاك وإقصاء اللغة العربية، وما أن حترر 

لعثماين حىت وقعوا حتت االحتالل الفرنسي الذي رمى أيضًا إىل فرض لغته العرب من االستبداد ا
الفرنسية وإبعاد اللغة العربية، إال أن مجيع حماوالت األتراك والفرنسيني باءت كلها باإلخفاق، وظل 

  .السوريون متمسكني بلغتهم األم العربية الفصيحة
حات، وإمنا رأوا أن البداية هي اليت تفسح يف ومل يرتيث رجاالت التعريب األوائل حىت تتوفر املصطل

ال لتوليد املصطلحات، وأن االستعمال هو الذي يعمل على توحيدها، واعتمدوا الرتمجة من اللغات  ا
العلمية العاملية، كما اعتمدوا التعريب التدرجيي الشامل ضمن خطة شاملة للتعريب، ورأوا أن تعريب 

  .الطب جييء يف مقدمة األولويات
  :ووضع األمري مصطفى الشهايب شروطاً لنقل املصطلحات إىل العربية، وقد متثلت هذه الشروط يف اآليت

ـ حتري لفظ عريب يؤدي معىن اللفظ األعجمي، وهذا يقتضي أن نكون مطلعني اطالعًا واسعاً ١
  .على األلفاظ العلمية املبثوثة يف املعاجم العربية ويف خمتلف كتبنا العلمية القدمية

ـ إذا كان اللفظ األعجمي جديداً، أي ليس له مقابل يف لغتنا، ترمجناه مبعناه كلما كان قابًال ٢
للرتمجة، أو اشتققنا له لفظًا عربيًا مقارباً، ونرجع يف وضع اللفظ العريب إىل الوسائل املتمثلة يف االشتقاق 

از والنحت والرتكيب املزجي   .وا



 

 بالوسائل السابقة عمدنا إىل التعريب مراعني قواعده قدر ـ إذا تعذر علينا وضع لفظ عريب٣
  .)١("املستطاع

مع  وتنفيذًا للشرط األول املتمثل يف حتري لفظ عريب يؤدي معىن اللفظ األعجمي قام رجاالت ا
بالبحث والتنقيب يف بطون املعاجم عن املفردات العربية القدمية بغية وضع املصطلحات العربية مقابل 

حات األجنبية انطالقاً من أن كل معىن جيول يف الذهن البد أن يكون له لفظ يف اللغة العربية ولو  املصطل
كان كامنًا يف أغوار معامجها، وينبغي أال يتجاوز العرب عقبة من عقبات املصطلحات دون تذليلها 

معي حممد مجيل برتمجتها إىل العربية، ولو تكبد يف ذلك أعظم املشقات كما أشار إىل ذلك الطبيب ا
  .اخلاين

  :وبنيَّ األمري مصطفى الشهايب منهجه يف وضع املصطلحات الزراعية قائالً 
البن سيده، " املخصص"عمدت يف وضع املصطلحات الزراعية إىل األمهات من كتب اللغة "

كتاب البن العّوام االشبيلي، وخمطوطة  " الفالحة األندلسية"و" البن وحشية"وخمطوطة كتاب الفالحة 
البن سينا، " القانون"لعبد الغين النابلسي، و" علم الفالحة"لشرف الدين الدمياطي، و" فضل اخليل"

، والكتب اليت "رسائل األصمعي يف اخليل"لإلدريسي، و" اجلامع لصفات أشتات النبات"وخمطوطة 
  .)٢("ألفت يف عصر النهضة يف مصر والشام

د صالح الدين الكواكيب يف جممع اللغة العربية بدمشق ومن االجتهادات اليت قدمها الدكتور حمم
استقراء بعض الصيغ يف تراثنا واقرتاح توليد كلمات جديدة يف ضوئها، ومن الصيغ اليت أشار إليها صيغة 

للداللة على احلركة واالضطراب مثل غليان وهيجان، واقرتح بالقياس عليها مخسة عشر مقطعاً  ) فـََعالن(
 Mouvement de vat et“ًا مثل نـََوسان وَرَوذان ترمجة للتعبري الفرنسي كيماويًا وفيزيائي

vient"واقرتح عليها قياسًا ستة وثالثني مصطلحاً  "ُصبابة"للداللة على بقية الشيء مثل " فُعالة"، و ،
وصيغة  ملا يبقى بعد اجلين،" الُعفارة"كيماويًا وطبيًا مثل ُكثافة ملا يبقى بعد التكثيف، والعامة تستخدم 

ملن يشكو أملاً " ممعود"الدالة على أمل يف العضو املسمى به، فقد مجع إحدى عشرة كلمة منها " مفعول"
" مسكور"للمصاب بالزهري، و" مزهور"للمصاب بدماغه، واقرتح بالقياس عليه " مدموغ"يف معدته، و

اإليدز، وصيغة  للمصاب مبرض" مأدوز"للمصاب مبرض السكر، وحديثًا كان مثة مقرتح أن يطلق 
صاغ " أفعولة"للرؤوس النووية، وصيغة " راؤوس"للداللة على اآللة، اقرتح بناء عليها مصطلح " فاعول"

  .)٣(وقد شاعت هاتان الكلمتان" أقصوصة"وهي دراسة مفصلة ملوضوع، و" أُطروحة"عليها 

                                                 
 .٩٣ص ١٩٦٥ ٢ط دمشق يف العربية اللغة جممع مطبوعات ـ واحلديث القدمي يف العربية اللغة يف العلمية املصطلحات ـ الشهايب مصطفى الدكتور )١(

 .املقدمة ـ ١٩٨٢ بريوت ـ لبنان مكتبة ـ ٢ط ـ الزراعية العلوم معجم ـ الشهايب مصطفى دكتورال) ٢( 

لد ـ دمشق جممع جملة ـ العلمية املصطلحات يف العربية األوزان ـ الكواكيب الدين صالح حممد الدكتور) ٣(  .٢٠٥ص  ـ٣ ، ١ ا



 

مع صيغة  للداللة على " َعلفَـ "للداللة على املرض، وصيغة " ُفعال"ومن الصيغ اليت اعتمدها ا
  .اخل... للمكان، وفعَّالة السم اآللة" َمْفعلة"لاللتهاب، وصيغة " االفتعال"الداء، وصيغة 

معيون قد مشَّروا عن سواعدهم للبحث والتنقيب يف املعاجم العربية عن بعض الصيغ  وإذا كان ا
م يف الوقت نفسه قد ذهب بعضهم إىل االستئناس ببع ض األلفاظ العامة مللء الفراغ والقياس عليها فإ

باملعاجم الكربى اليت غفلت عن مجع تلك األلفاظ العلمية املستخدمة عند الفالحني واملهنيني والبياطرة 
  .)١(إخل... وهي أداة السقي القدمية يف مصر، واجلّبالة واحلّفارة، والدرّاسة" الشادوق"مثل كلمة 

روط اليت وضعها الشهايب مال جممع اللغة العربية بدمشق ويف جمال الرتمجة يف البند الثاين من الش
اري"إىل الرتمجة باملعىن، فوضع الدكتور حسين سبح عبارة   Tout à"ترمجة لعبارة " نظام ا

l'égout " وهي ترمجة حرفية هلا" الكل إىل الكنيف"بدًال من عبارة.  
ومل يعمد إىل " أغرّ "ة كلمة الفرنسي" Marqué en tête"ووضع األمري الشهايب مقابل عبارة 

  .)٢("معّلم يف رأسه"الرتمجة احلرفية هلا 
مع وضع  قبل االسم املفرد داللة على النفي إذا وافق هذا االستعمال الذوق، ومل " ال"وأجاز ا

  .ينفر منه السمع
يف " فَعال" َفعول"على صيغة  phileوترجم الدكتور صالح الدين الكواكيب الالحقة 

"Hydrophile "٣(َجذوب املاء(.  
ترمجة لكلمة " ُمَزيَتنه"مثل " ُمَفْعَلَلة"اقرتح استعمال صيغة " erie"و " aie"ويف مقابل الالحقة 

"olivaie " ترمجة لكلمة " مربتقة"و"orangerie "أي بستان الربتقال، وذلك ملا فوق الثالثي :
على صيغة " isme"، وترمجة الالحقة "Laiterie"ترمجة لـ " َمْلَبنة"ملا كان ثالثيًا فقال " َمْفَعلة"و

  .Socialismeاملصدر الصناعي 
ا تدل " able"ويف مقابل الالحقة  رأى الشهايب أن هذه الالحقة التستقر على بناء واحد، إذ إ

مبعىن قابل ألن حيب، ومرة على القابلية الفاعلة كما يف  ai miableتارة على القابلية املنفعلة كما يف 
variable  مبعىن قابل للتغري أو التبدل، ومرة على صفة كما يفraisonable  وذلك "عاقل"مبعىن ،

  .)٤("حبسب ما يتصل به

                                                 

لد دمشق جممع جملة ـ واملواليد راعةالز  علوم يف واملولد العامي ـ الشهايب مصطفى الدكتور) ١(  .٣٩٢و ٣٩٠ص ٢ج ٣٢ ا

 .٩٣ص سابق مرجع ـ واحلديث القدمي يف العربية اللغة يف العلمية املصطلحات ـ الشهايب مصطفى الدكتور) ٢(

 .٣٢ص السابق املرجع) ٣(

 .٧٧ص السابق املرجع) ٤(



 

ومن املعروف عند النباتيني أن :"إذ يقول" sous"وجلأ الشهايب إىل صيغة لتصغري السابقة الفرنسية 
" sous"ون بإضافة املصدر بني كل حلقة وأخرى من تلك احللقات حلقة صغرية يدل عليها الفرنسي

  .)١("ُجنني، وعلى هذا النحو وردت كلمة ُشعيبة  وطُريقة ورُتيبة" sousgenre: "فيقال
وأبان الشهايب أن يف االشتقاق جماالت لتنمية اللغة والسيما املصطلحات العلمية، واالشتقاق من 

نا، فكهرب من الكهرباء، وبّلر من األعيان يف العلوم العصرية هو اليوم ضرورة بادية للعيان أمام أعين
  .البلور، ومغنط من املغناطيس، وبستنة من البستان

مع االشتقاق من أمساء األعيان مطلقًا ودون قيد الضرورة، وهلذا جند أن استخدام  وأجاز ا
لتخزين املعلومات فيه، واحملوسب ملن " حوسب"مقابل الكومبيوتر قد اشتقت من الفعل " حاسوب"

  .لعمليقوم با
مع أيضًا اخلروج على القياس للضرورة العلمية، فأباح استعمال  َوتة"وأجاز ا لألرض الكثرية " َمتـْ

  .)٢("َمَتاتة"شجر التوت بتصحيح عينها بدًال من إعالهلا لتكون 
مع قرارًا ينص على أن النحت ظاهرة لغوية احتاجت إليها اللغة قدمياً  ويف جمال النحت أصدر ا

ومل يلتزم فيها األخذ من كل الكلمات، وال موافقة احلركات والسكنات، وقد وردت من هذا  وحديثاً،
النوع كثرة جتيز قياسيته، ومن مث جيوز أن ينحت من كل كلمتني أو أكثر اسم أو فعل عند احلاجة، على 

أن يكون  أن يراعى ماأمكن استخدام األصلي من احلروف دون الزوائد، فإن كان املنحوت امسًا اشرتط
إال إذا اقتضت " تفعلل"أو " فعلل"على وزن عريب، والوصف منه بإضافة ياء النسب، وإن كان على وزن 

  .)٣("الضرورة غري ذلك، وذلك جرياً على ماورد من الكلمات املنحوتة
لقد : "ومارس الدكتور حممد صالح الدين الكواكيب هذا النوع من االشتقاق يف الكيمياء، إذ يقول

م العلمية ألين وجدت فيه حًال دفعتين  احلاجة امللحة إىل النحت مثلما فعل الغربيون يف مصطلحا
للمعضلة، وتيسريًا الجتياز العقبات اليت تعرتض املؤلف واملرتمجة، وذلك ملرونة االشتقاق والوصف من 

  :)٤(وقّدم الكواكيب باقة من الكلمات عمل على حنتها من مثل" الكلمة املنحوتة وسهولته
  .حتليل خلي من خّل وإماهة: َخْلَمَههْ 
  .من حامض وحائيل: محضئيل
  .حامض خلُّون من محض وخلُّون: َمحَْضلون

                                                 

لد ـ الشهايب مصطفى الدكتور) ١( مع لةجم من والثالثون الثامن ا  .٣٦٤ص ٣ج العريب، العلمي ا

 .١٦٤ ص سابق مرجع ـ واحلديث القدمي يف العربية اللغة يف العلمية املصطلحات ـ الشهايب مصطفى الدكتور) ٢(

 .٢٠٤ص السابق املرجع) ٣(

 .٤٠٦ص سابق مرجع ـ العلمية املصطلحات يف العربية األوزان ـ الكواكيب الدين صالح الدكتور) ٤(



 

إن الكلمة : "إال أن الدكتور الشهايب حتفظ على كثري من الصيغ اليت وردت يف النحت قائالً 
من غضروفيات الزعانف،  بدالً " ُغضرنفيات"بدًال من مستقيمات األجنحة، و" املسجناحيات"املنحوتة 

وأشباه هذه السرطانات املستهجنة اليت يلجأ إليها بعض املؤلفني ال حاجة هلا البتة، وكلمتان هنا أصلح 
ورأى أن ال سبيل إىل إجياد  ) ١("بكثري من كلمة نابية تشذ عن الرتاكيب العربية، ويستغلق فيها املعىن

االت   .قواعد للنحت ميكن تطبيقها يف كل ا
معي الدكتور وجيه السمان موضوع النحت ملا يف الكلمات املنحوتة من جمافاة ك ما عارض ا

يف اعتقادي أن النحت مستثقل على : "للدقة والوضوح، ومها من أهم خصائص اللغة العلمية، إذ يقول
يت هي األغلب، وينبغي أال يستعمل إال عندما تدعو إليه الضرورة، والسيما عند ترمجة املصطلحات ال

  .)٢("مركبة يف اللغات األجنبية
وعلى كل حال ينبغي أن يظل النحت قليل االستعمال حديثاً : "ويف موضع آخر يقول السمان

ألن اللغة العربية ال تتقبله بسهولة، وخري للمصطلح أن يتألف من كلمتني مضافتني أو من ثالث كلمات 
أن بعض أصحاب النظر يف اللغة وممن ألفوا فيها ومن العجيب ... أحيانًا من أن ينحت حنتًا مستقالً 

م رديئة سقيمة ال يقبلها أحد   .)٣("مؤلفات حسنة عاجلوا النحت فجاءت منحوتا
از يف توليد املصطلحات فقد رأى الشهايب أنه من األساليب الفّعالة يف وضع  أما أسلوب ا

ا: املصطلحات العلمية إذ يقول ز يف وضع عدد كبري من مصطلحات العلوم البّد لنا من الرجوع إىل ا
  .)٤(إخل... واملخرتعات احلديثة كالقطار والشاحنة واحلافلة

 quartileمقابل كلمة ) ربعيل(ومثة من جلأ إىل التعريب اجلزئي لبعض الكلمات فاستخدم كلمة 
ا تدل على احلدود اليت تقسم السلسلة إىل أربعة أقسام متساوية، واستعملت كلمة  مقابل  ) عشريل(أل

ا تدل على احلدود اليت تفصل السلسلة إىل عشرة أقسام متساوية، واستعملت   decileكلمة  أل
، وقد استخدم بعض أساتذة الفالسفة املعاصرين هذا النوع من centileمقابل كلمة ) مئيل(كلكمة 

قابل ، ومجالوجيا مidéologieمقابل كلمة ) فكرولوجيا(التعريب اجلزئي فوضعوا كلمة 
Esthétique.  

فاالقتصار على تعريب الكاسعة الدالة : "إال أن األمري الشهايب مل يوافق على هذا املنحى إذ يقول
على العلم أو البحث ولصقها بكلمة عربية النجار أمر ال أظن أن الذوق العريب يسوغه، ومن األصح أن 

                                                 

 .١٥٧ص سابق مرجع ـ العلمية املصطلحات ـ الشهايب مصطفى تورالدك) ١(

 .٨٥ص ،٤٩/١ دمشق جممع جملة العلمي، املصطلح يف والغموض الدقة ، السمان وجيه الدكتور) ٢(

مع جملة ـ السمان وجيه الدكتور) ٣(  .٣٤٩ص: ٥٧/٣ ا

 .١٦ص العلمية، املصطلحات ، الشهايب مصطفى الدكتور) ٤(



 

، وقد شاع هذا Esthétique، وعلم اجلمال مقابل idéologieعلم األفكار مقابل : يقال
  .املصطلح

وإذا أريد أن ترتجم الكلمة الفرنسية الواحدة بكلمة عربية واحدة ميكن اللجوء إىل املصدر الصناعي 
أما إذا جاز مسايرة املتساهلني يف شؤون التعريب وجب تعريب الكلمة ... فكريّات وأسطوريّات: فيقال

ومع هذا فالتعريب ال جيوز اللجوء إليه يف مثل هذه إيديولوجية واستاتيك، : األعجمية كلها فيقال
  .)١("الكلمات اليت تسهل ترمجتها

وكان رأي الشهايب صرحيًا يف إدخال حروف أو أصوات جديدة إىل العربية يف أثناء تعريب 
ا يف  الكلمات األجنبية، إذ إنه مل يوافق أولئك الذين ال ينطقون باألمساء العلمية املعربة إال كما ينطق 

واواً، ) O(ماالذي جيربهم على التعاجم، وملاذا ال ينطقون باحلرف : اللغات األوروبية، وتساءل مستنكراً 
وعندما يقتبس األوروبيون من العربية  : "؟ مث يتابع قائالً Microbeياء كما يف مكروب ) E(وباحلرف 

م ال يضيفون إىل تلك اللغات أحرفًا  جديدة، فالفرنسيون مثًال كلمات فيها أحرف خلت منها لغا
م Koubbaُكبَّة : قالوا" قبة"عندما فرنسوا كلمة    .)٢("بالكاف ومل يضيفوا حرف القاف إىل لسا

وقد وضع بعض رجاالت التعريب يف أثناء ترمجة املصطلحات األجنبية كلمات عربية ذات حروف 
هذا املذهب الدكتور صالح الدين  قريبة من حروف املصطلح األجنيب وإيقاع قريب منه، وكان ممن ذهبوا

التأفني من تأفن مبعىن : الذي يعين تكرير البرتول إىل تأفني فقال Affinageالكواكيب فرتجم مصطلح 
تتبع أواخر األمور كما يف القاموس، وتأفني البرتول اخلام أي تتبع أمر تصفيته للحصول عليه أنقى 

  .)٣(مايكون
إىل موِصلة ألن الغاية من تلك األداة هي داللة  Boussoleونقل الكواكيب مصطلح البوصلة 

عرّبت " يافتج"وهي من أصل تركي " الفتة"مستخدمها على االجتاه املوصل إىل مقصوده، وأبان أن كلمة 
ا حّول لفظها من يافتة املعرّبة إىل " يافتة"أوًال إىل  ) الفتة(لكن مدلوهلا العام وهو لَفت النظر إىل مضمو
  .)٤(العربية

ومن يتصفح جملة املعهد العلمي العريب بدمشق جيد حبوثاً عن املصطلحات العلمية أجنزها كوكبة من 
ا، ومنها   :العلماء يف خمتلف ميادي املعرفة، وكانت تعّرب عن رأي أصحا

  .ـ إسهامات الدكتور أمني معلوف يف النبات وأمساء النجوم

                                                 

 .١٩٦ص السابق، املرجع الشهايب، صطفىم الدكتور) ١(

مع جملة اصطالحية، لغوية مالحظات الشهايب، مصطفى الدكتور) ٢(  .١٠:  ٣٧/١ ا

 .٧ص العلمية، املصطلحات الشهايب، مصطفى الدكتور) ٣(

 .٢٥ ص السابق، املرجع) ٤(



 

  .عةـ إسهامات الدكتور مجيل اخلاين يف علم الطبي
  .ـ إسهامات الدكتور داوود الشليب يف اجلواهر

  .ـ إسهامات الدكتور حسين سبح والدكتور مرشد خاطر يف الطب الباطين
  .ـ إسهامات الدكتور حممد صالح الدين الكواكيب يف الكيمياء

  :ومن املبادئ اليت روعيت يف هذه اإلسهامات
أبواب الثالثي مصدر على وزن ِفعالة بكثر ـ يصاغ للداللة على احلرفة أو شبهها من أي باب من ١

  .إخل.. العني ِغراسة، ِحنالة، ِمساكة
قياسًا من أمساء األعيان الثالثية األصول للمكان الذي َيكثر فيه األعيان سواء " َمْفَعلة"ـ تصاغ ٢

َقرة: أكان من احليوان أو من النبات أو اجلماد مثل   .َمْلَبنة، َمْزَبدة، َمبـْ
ا  ـ يصاغ قياساً ٣ من الفعل الثالثي على وزن ِمفعل وِمْفعلة وِمفعاَل للداللة على اآللة اليت يعاجل 
  ".ِمبَضع، ِممَْلسة"الشيء 
  .إخل.. ُزهار، ُصداع، ُكساح، ُعصاب: للمرض مثل" فُعال"ـ ُيصاغ ٤
  .زهَّار، حنَّال: لالحرتاف مثل" فعَّال"، يصاغ ٥
  ...وظائفي، ملوكي، شعويب، مالئكيأخالقي، : ـ ينسب إىل مجع التكسري مثل٦
جندها يف الفرنسية أربع  " حديدة"ـ يفضل استخدام كلمة واحدة يف وضع املصطلحات، فكلمة ٧
 il aيف العربية جندها ثالث كلمات يف الفرنسية " مشى"، وكلمة  de ferun morceau: كلمات

marché)١( .  
  ثانياً ـ من إنجازات المجمع

مع، وإمنا نشري إىل بعضها، ومن هذه  لسنا اآلن يف صدد حصر ا ا مجيع اإلجنازات اليت قام 
  :اإلجنازات
ـ قام الدكتور مأمون احلموي بوضع املصطلحات الدبلوماسية، وقد طبع معجم املصطلحات ١

  .مصطلح/ ٤٠٠/، واشتمل على ١٩٤٩الدبلوماسية يف دمشق عام 
قانونية يف الدولة العربية، وقد طبع هذا العمل ـ قام الدكتور عدنان اخلطيب بوضع املصطلحات ال٢

  .١٩٥٢يف دمشق عام 

                                                 

 ٩/٧/٢٠٠٨-٧ ـ ليبيا ـ طرابلس ـ املوحدة للمصطلحات العريب اللغوي املرصد ندوة ـ املصطلحات وضع يف السورية التجربة ـ السّيد أمحد حممود الدكتور) ١(

  .٦ص
 



 

نقله إىل العربية األساتذة مرشد ": كلريفيل"ـ معجم املصطلحات الطبية الكثري اللغات للدكتور ٣
، ١٩٥٦خاطر، أمحد محدي اخلياط، حممد صالح الدين الكواكيب، وقد طبعته اجلامعة السورية عام 

  .مصطلحاً / ١٤٥٣٤/على ويشتمل هذا املعجم 
  :لقد جرينا يف هذه الرتمجة على األسس أو القواعد اآلتية: "ويقول املرتمجون

ا النتخاب الكلمة العربية ١ ـ حتّري املعىن الصحيح لكل كلمة من كلمات هذا املعجم والكثري من مرادفا
ترمجة سابقة صحيحة أثبتناها، وإن كان هلا الصرحية املوافقة هلذا املعىن أوالً، فإن كان هلذه الكلمة أو املصطلح 

مرادفات مبعناها نفسه أثبتنا بعض تلك املرادفات زيادة يف اإليضاح، وإن مل يكن هلذه الكلمة ترمجة صحيحة عمدنا 
  .إىل وضع ترمجة صحيحة ماأمكن وفق معناها احلقيقي، مستعينني يف ذلك ببعض طرق االشتقاق املقررة

مدنا إىل اشتقاق اسم آلة من معناها كاملِمص واملِنبذة، وإن كان مكانًا أو فإن كانت الكلمة آلة ع
موضعًا لفعل مااستعملنا هلا اسم مكان كاملصرَّة واملَعّد، وإن كان مصدرًا لعمل ترمجناها بالفعل املاضي 

  .لذلك العمل
َعل للداللة على ودرجنا يف ترمجتنا على بعض األوزان املخصصة قدميًا إليضاح بعض املعاين كوزن فَـ 

املرض كالَفَيل لداء الفيل، وخصصنا وزن استفعل للكلمات اليت يقصد منها الستشفاء كاستلقاح 
" Abilité"و " Able"يف ترمجة الكلمات املنتهية بـ " َفعولية"و" َفعول"واستمصال، واستعملنا وزن 

بلية للرد، كما قالت العرب َشروب يف فيما كان يستعمل فيه قابل للرد أو قا" َردودية"و " َردود: "فقلنا
"Potable " إخل... كُكباد، وُعصاب، وُصداع: للداء يف احلشو أو عضو" ُفعال"مثًال، ووزن.  

تد إىل ترمجة صحيحة هلا، كنا نعمد لوضع كلمة أقرب ماتكون من ٢ ـ يف الكلمات اليت مل 
  .معناها الصحيح كاُحلمة

خال األمساء اخلاصة اليت سعينا إىل تعريبها بشكل أقرب مايكون ـ مل نعمد إىل التعريب جهدنا، ما٣
  .للفظها يف لغتها التابعة هلا

  .ـ مل نلجأ إىل االشتقاق من بعض الكلمات املعربة إال يف احلاجة القصوى كالَبْسَرتة٣
ـ اضطررنا للنحت يف بعض الكلمات اليت تدعو احلاجة إليه بإحلاح كالنسبة واإلضافة إىل تلك ٤

لكلمات كالكريراء منحوتة من الكرية احلمراء ومجعها كريراوات، وكريضاء للكرية البيضاء ومجعها  ا
  .كريضات أو كريضاوات

ـ لقد تركنا أكثر األمساء الكيماويةواملصطلحات الكيماوية على حاهلا غالباً، خشية الفوضى ٥
  .من إقرار إمجاعي يفصل فيهالعل أرباب التخصص فيها يقومون بواجبهم يف مثل ذلك ... واالضطراب

ـ لقد حرصنا يف أكثر ماأثبتناه من كلمات عربية على شكلها على أصح وجوهها حبسب ماعثرنا ٦
ا   ".عليه من كتب اللغة املوثوق 

  



 

  :ـ معجم المصطلحات الحراجية٤
وهو معجم باإلجنليزية والفرنسية والعربية مع تعريف املصطلحات بالعربية وقد وضعه األمري 

مع العلمي العريب بدمشق بطبعه عام  ، وقد نقله إىل العربية عن ١٩٦٢مصطفى الشهايب، وقام ا
  ).فاو(الرتمجة الفرنسية املعّول عليها لدى منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة 

مصطلحًا باالجنليزية يقابلها أكثر من ذلك العدد يف كل من / ٩٨٧/يشتمل املعجم على 
ا إجنليزي، وله ترمجة إفرنسية اإلف ا بالعربية، وأصل هذه املصطلحات وتعريفا رنسية والعربية مع تعريفا

  .دقيقة هي اليت نقلت إىل العربية
اعتمد األمري يف وضع املصطلحات العربية أو حتقيقها القرارات العلمية اليت اختذها جممعًا دمشق 

  :وع مثلوالقاهرة يف قياسيه عدد من األوزان واجلم
من البـُْرعم،  Ecussonnerـ إجازة االشتقاق من أمساء األعيان لضرورة علمية فقال بـَْرَعَم ١
َرَت : واملشتقات من أمساء األعيان عند القدماء تعد باملئات مثل. من اإلقليم Acclimaterوأقْـَلَم  َكبـْ

  .إخل.. من الكربيت، وذهَّب من الذهب، وعصفر من العصفر، وبـَنَّج من البنج
َغَرس "ـ قرار التضمني أي تضمني األلفاظ اللغوية معاين اصطالحية كتضمني فعل َشجَّر معىن ٢

Planter."  
  .للحرفة من أبواب الثالثي كالِغراسة من َغَرَس، والرِسامة من َرَسمَ " ِفعالة"ـ قرار اشتقاف ٣
دَّويل، والبساتيين غري البستاين، ـ قرار إجازة النسبة إىل مجع التكسري عند احلاجة فالدَُّويل غري ال٤

ال معجم املصطلحات احلرجية نسبة إىل اَحلَرجة وإمنا " معجم املصطلحات اِحلراجية"ولقد أمسى املعجم 
واِحلراج واألحراج هي اليت كانت " Forêt"َحَرجة ال غابة أمام كلمة "واستعملت كلمة . إىل اِحلراج

  .يف زمن األيوبيني واملماليك وقوانني الدولة العثمانية" طانيةاِحلراج السل"تستعمل يف كتبنا القدمية 
  .ـ إجازة مجع الصفة اليت تكون على وزن فعالء باأللف والتاء مثل خضراوات وشجراوات٥
ال أحيائي "النافية مع الكلمة العربية مع مراعاة الذوق، وذلك يف مثل " ال"ـ إجازة تركيب ٦

Abiotique."  
وهي اليت يزاد فيها على الكلمة ياء النسب والتاء مثل " املصادر الصناعية"ت ـ قياسية مصادر مسي٧
  ...وأمثال ذلك عند القدماء كثري كقوهلم جاهلّية وكميَّة وكيفّية وعروبّية. Activitéَفعاليَّة 
ـ قبول كلمات موّلدة مشهورة وردت يف املعجم الوسيط مثل َشَتل وكذلك َشتََّل للتكثري واملبالغة ٨

، وقد جعلت األلفاظ املولدة بني Planterالشتلة أي الغرسة، واملشتل، ومثل شجَّر مبعىن غرس و 
  .قوسني تفريقاً هلا عن غريها

وجتدر اإلشارة إىل أن املصطلحات اإلجنليزية املرتبة على حروف املعجم هي األساس، وقد جعل 
والفرنسية، فصار من السهل على لك منها رقم، ووضع فهرس عريب وآخر فرنسي للمصطلحات العربية 



 

من يطالعون العلوم احلراجية بإحدى هاتني اللغتني الرجوع إىل األصل حيث جيدون املصطلح اإلجنليزي 
  .والتعريف العريب

ولقد تضمن املعجم فهرسًا لأللفاظ العربية وأرقامها وقد رتبت ترتيبًا ألفبائيًا وفهرسًا لأللفاظ 
  .ألفبائياً أيضاً  الفرنسية، وقد رتبت ترتيباً 

  :ـ المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينية ٥
أشار . ١٩٧١لألستاذ الدكتور مجيل صليبا، وقد قامت بطبعه دار الكتاب اللبناين بريوت عام 

لماء واضعه األستاذ الدكتور مجيل صليبا إىل الطريقة الصحيحة والسبل الواضحة اليت جيب على الع
  :اتباعها يف وضع املصطلحات العلمية، وهي عنده تنحصر يف القواعد اآلتية

هي البحث يف الكتب العربية القدمية عن اصطالح مستعمل للداللة على املعىن : القاعدة األولى
املراد ترمجته، ويشرتط يف هذه القاعدة أن يكون اللفظ الذي استعمله القدماء مطابقًا للمعىن اجلديد، 

) اجلواهر(ذا وجدناه مطابقًا له أطلقنا عليه دون تبديل أو تغيري، مثال ذلك أن القدماء أطلقوا لفظ فإ
، وأطلقوا لفظ املقوالت على املعىن الذي تدل عليه  "Substance"على املعىن الذي تدل عليه كلمة 

  ".Catégories"كلمة 
عىن احلديث فيبدل معناه قليًال، هي البحث عن لفظ قدمي يقرب معناه من امل: القاعدة الثانية

فقد أطلق على هذا املعىن اسم  Intuitionويطلق على املعىن اجلديد، مثال ذلك ماترمجنا به لفظ 
  ".احلدس"

هي البحث عن لفظ جديد ملعىن جديد مع مراعاة قواعد االشتقاق العريب كأن : القاعدة الثالثة
للداللة على " االستبطان"، ولفظ Personnalitéللداللة على " الشخصية"يستعمل لفظ 

"Introspection " ولفظ االهتمام للداللة على ،Intérêt للداللة " املوالفة"أو " التكيف"، ولفظ
وهذا شبيه مبا فعله . ، فهذه كلها اصطالحات حديثة مل يستعملها القدماءAdaptationعلى 

وكلمة  Acteللداللة على " فعل"وكلمة  ،Puissanceللداللة على " قوة"القدماء من استعمال كلمة 
  .Possibilitéللداللة على : إمكان"، وكلمة Formeللداللة على " صورة"

هي اقتباس اللفظ األجنيب حبروفه على أن يصاغ صياغة عربية، وهو مايطلق عليه : القاعدة الرابعة
ة يف ترمجة أو قولنا الدميقراطي Hormiqueيف ترمجة " هرمية"كقولنا " التعريب"اسم 

Démocratie.  
  :ـ معجم المصطلحات الحديثية ٦

صّنف هذا املعجم بالعربية الدكتور نور الدين العرت األستاذ يف كلية الشريعة جبامعة دمشق، وقد 
ترمجته وصاغه بالفرنسية الدكتور عبد اهللا الشريازي الصباغ عضو اهليئة التدريسية يف الكلية، والدكتور 

  .١٩٧٦وقام جممع اللغة العربية بدمشق بطباعته عام . لداود عبد اهللا كري



 

  :ولقد رتبت فيه املصطلحات ترتيباً ألفبائياً، ويف كل صفحة من صفحات املعجم ثالثة جداول
  .ـ جدول املصطلحات وشرحها باللغة العربية إىل اليمني
  .ـ جدول ترمجة املصطلحات وشروحها باللغة الفرنسية

  .ادر االصطالحاتـ جدول اإلحاالت إىل مص
والواقع يعد هذا العمل يف جمال املعجمات املتخصصة، وكان العمل يف ميدان املعجمات 

معجم األلفاظ واملصطلحات "املتخصصة قد بوشر فيه من قبُل فقد وضع األستاذ الدكتور حسين سبح 
، وكان آنئذ أستاذاً ١٩٣٥وقامت اجلامعة السورية بطباعته عام " الفنية الواردة يف أمراض اجلملة العصبية

معجم الرياضيات "لألمراض العصبية والباطنية يف املعهد الطيب العريب بدمشق، وصدر يف دمشق أيضًا 
الدكتور صالح األمحد، : وقد قام بوضعه ثالثة من أساتذة الرياضيات يف جامعة دمشق وهم" املعاصرة

  .١٩٨٣والدكتور موفق دعبول والدكتورة إهلام احلمصي عام 
  :٢٠٠٧ـ معجم مصطلحات العلوم الفيزيائية عام  ٧

قامت جلنة مصطلحات العلوم الرياضية واملعلوماتية والفيزيائية والكيميائية بوضع معجم 
  .٢٠٠٧مصطلحات العلوم الفيزيائية عام 

وقد عملت على توحيد املصطلحات املستعملة فعًال يف اجلامعات السورية، متهيدًا لتوحيد 
  .هذا امليدان يف الوطن العريب كله املصطلحات يف

، ويشتمل على تعريفات املصطلحات، كما أنه "عريب وإجنليزي وفرنسي"واملعجم ثالثي اللغات 
  .يشتمل على األصول الالتينية واليونانية للمصطلح إن وجدت

يب  ويراعي هذا املعجم يف اختيار املصطلح املوحد مايساعد على توحيد املصطلحات يف الوطن العر 
  .كله

  :وقد تضمنت خطة العمل أربع مراحل وهي
  :المرحلة األولى

عدد الكتب اليت "ـ مجع مصطلحات علم الفيزياء من الكتب اجلامعية وتذخريها يف احلاسوب ١
ا اللجنة  ا زهاء / ٨٠/زودت    ".مصطلحاً /  ٧٦٥٠/كتاباً بلغ عدد مصطلحا

اثنان منها للمصطلح : عمدة أو حقولجدول يتألف من ستة أ: ـ تنظيم جداول املصطلحات٢
باللغة االجنليزية والفرنسية، وثالث ملصطلحات اجلامعات السورية املقابلة للمصطلح بلغة أجنبية، ورابع 
للمصطلح املقابل الذي اختارته اللجنة، واخلامس مقابل للمصطلح يف معجم هيئة الطاقة الذرية السورية 

التعريب، ولقد اختريت مصطلحات مكتب تنسيق التعريب  والسادس ملعجم مصطلحات مكتب تنسيق
ا أوسع  باعتبارها موحدة يف الوطن العريب كله، وقد فّضلت على مصطلحات جمامع اللغة العربية أل

  .انتشاراً منها وذيوعاً 



 

ا يف املشروع٣ أقرت اللجنة االكتفاء يف هذه : ـ حتديد الكتب اجلامعية اليت اعتمدت مصطلحا
  .بالكتب اجلامعية اليت حوت فهرساً باملصطلحات املستعملة فيهااملرحلة 
ـ اختيار املصطلح املوحد بني اجلامعات السورية، وقد قبلت اللجنة أحياناً أكثر من مصطلح عريب ٤

واحد مقابل املصطلح األجنيب إذا كانت مجيعها تؤدي املعىن بالدرجة نفسها من اجلودة مع تفضيل 
  .ضيل آخر يف حاالت أخرى وفق السياق أو الرتكيبأحدها يف حاالت، وتف
  :المرحلة الثانية

  :إعداد نسخة ثالثية اللغات بإدخال اللغة الفرنسية وإصدارها، وتقوم هذه املرحلة على
مع بغية إزالة التضارب ١ ـ عرض ماتقره اللجنة من املصطلحات على جلنة تنسيق املصطلح يف ا

  .صاً على اتساق املصطلحاتبينها وبني اختصاصات أخرى وحر 
ـ إرسال نسخة من مصطلحات الفيزياء املوحدة إىل اجلامعات باللغتني العربية واإلجنليزية فقط ٢

  .لدراستها وإبداء املالحظات عليها
  .ـ إعداد النسخة الثالثية اللغات بإدخال الفرنسية وإصدارها، ومن مث ترسل إىل اجلامعات٣

  :المرحلة الثالثة
  .سخة منقحة مع تعريفات موجزة للمصطلحاتـ إصدار ن

يُوسَّع املعجم باملصطلحات اليت مل ترد يف الكتب اجلامعية املدروسة، باالعتماد : المرحلة الرابعة
معجم أكسفورد أو معجم لونغمان يف "على معجم أو أكثر من املعجمات املعتمدة على نطاق واسع 

  ".الفيزياء على سبيل املثال
  مالحظات

ا، ـ رت١ بت املصطلحات يف املعجم مبدخل إجنليزي يعتمد الرتتيب اهلجائي اإلجنليزي حلروف كلما
  .ورقمت وفق أرقام متسلسلة تعطي رقماً لكل مصطلح، فيبقى مالزماً له يف مسارد اللغات الثالث

ـ تضمن املعجم مسردين مدخل أحدمها فرنسي، ومدخل اآلخر عريب، ويرافق كل مصطلح فيها ٢
  .حىت يسهل الرجوع إليه يف املدخل اإلجنليزي، ومنه إىل أي واحدة من اللغات الثالثرقمه 

  :ـ اتبع املعجم عالمات الرتقيم االصطالحية التالية٣
  .تدل على أن مابعدها شرح أو تعليق: 
  .تدل على أن مابني القوسني هو رمز أو اختصار للمصطلح) و(

  .ربية أو األجنبيةتفصل بني املقابالت املتعددة الع:  ، أو
ـ استخدمت املختصرات التالية للداللة على األصل الذي تيسر للمصطلح اإلجنليزي، وكتب حتته ٤
  ..إيطايل: Itأملاين، : Geعريب، : Arيوناين، : Gr. التيين: Lat. أكسفورد



 

 ـ إثبات حرف العلة يف أواخر كلمات املصطلحات العربية بصرف النظر عن حملها من اإلعراب،٥
  .Parallel: مقابل" موازي: "حفاظاً على األصل الكامل للكلمة مثل

  :من مطبوعات المجمع مؤخراً  -ثالثاً 
مع الفصلية احملكمة ـ  مع ـ جملة ا   من مطبوعات ا

  :ـ تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر
لد ١   .حتقيق أرناؤوط ومراد وخطيب/ ٥٠/ـ ا
لد ٢   .صاغرجيمأمون . حتقيق أ/ ١٩/ـ ا
لد ٣   .فخر الدين قباوة. حتقيق د/ ١١/ـ ا
لد ٤   .حتقيق أمحد فوزي اهليب/ ١٢/ـ ا
لد ٥   .سكينة الشهايب. حتقيق أ/ ٦٩/ـ ا
لد ٦   .حتقيق عدنان عمر اخلطيب/ ٢٢/ـ ا
لد ٧   .أديب اجلادر.حتقيق أ/ ١٨/ـ ا

  :املعاجم
  .ـ معجم فصاح العامية من لسان العرب١
  ).احليوان والنبات(كلمات املصطلحية يف لسان العرب ـ معجم ال٢
  ).الطب والعلوم(ـ معجم الكلمات املصطلحية يف لسان العرب ٣
  ).اإلدارة واالقتصاد والعسكرية والفنون والرياضة(ـ معجم الكلمات املصطلحية يف لسان العرب ٤
  ).للدكتور أمين الشوا(ـ معجم أمساء األفعال ٥
  .الفيزياء ـ معجم مصطلحات علم٦
  .ـ معجم مصطلحات علم الكيمياء٧
  ).يف سبيله إىل املطبعة(ـ معجم مصطلحات علم الرياضيات ٨
  .ـ معجم مصطلحات اجليولوجيا٩
  .ـ معجم مصطلحات العلوم الزراعية١٠
  .ـ معجم مصطلحات علوم األحياء١١
  .ـ معجم مصطلحات البيئة١٢
  .ـ معجم مصطلحات اإلعالم١٣
  .املعلوماتيةـ معجم مصطلحات ١٤
  .ـ معجم مصطلحات طب األسنان١٥
  ).حممود السيد.تأليف د(ـ جنوم ال تأفل ١٦



 

  ).حممود السيد. تأليف د(ـ النهوض باللغة العربية والتمكني هلا ١٧
  ).حممود السيد. تأليف د(ـ اهلوية ولغة التعليم يف البالد العربية ١٨
  ).د السيدحممو . تأليف د(ـ اخلطة العامة لتنسيق التعري ١٩
  

مع جمموعة من الكتب عن أعضائه الراحلني تتضمن   :أصدر ا
  

معيون األوائل ١  )إبراهيم الزيبق. د: تأليف(ـ عز الدين التنوخي ٩ )مازن املبارك. د: تأليف(ـ ا
 ).نزار أباظة. د: تأليف(عدنان اخلطيب . ـ د١٠ )إبراهيم الزيبق. أ: تأليف(ـ عبد القادر املبارك ٢
 )مكي احلسين.د:تأليف(ـ األمري جعفر احلسين ١١ )بسمة رحيم. أ: تأليف(حممد سليم اجلندي  ـ٣
 )أيهم بطحوش.أ: تأليف(ـ إلياس عبدو قدسي ١٢ )زهري بقدونس: تأليف(ـ رشيد بقدونس ٤
 )أيهم بطحوش.أ: تأليف(ـ مرتي قندلفت ١٣ )مهاة فرح اخلوري: تأليف(مجيل صليبا . ـ د٥
 )حممود السيد.د: تأليف(حكمة هاشم . ـ د١٤ )حممود السيد.د: تأليف(لطرابلسي أجمد ا.ـ د٦
حممود .د: تأليف(عبد الوهاب حومد .ـ د٧

 )السيد
ممدوح .د: تأليف(ـ األمري مصطفى الشهايب ١٥

 )خسارة
مازن .د:تأليف(صالح الدين املنجد .ـ د٨

 )املبارك
)فخري اهللا الشري: تأليف(ـ الشيخ أمني السويد ١٦

مع بعد عام  مع أو / ١٧/م ٢٠١٠وصدر عن ا سبعة عشر كتابًا من تأليف مؤسِّسي ا
  .وهي الواردة يف القائمة املرافقة" دار البيِّنة للنشر"حتقيقهم، وقد أعادت طبعها 

  



 

  قائمة بمطبوعات مجمع اللغة العربية
  التي أعادت طبعها دار البينة للنشر

  
 ُعنَي به/ حققه  المؤلِّف 

  بازايار العزيز باهللا الفاطمي ـ البيزرة١
 عز الدين التنوخي ضياء الدين املقدسي ـ املنتقى من أخبار األصمعي٢
 عز الدين التنوخي ابن احلنبلي احلليب ـ حبر العوام فيما أصاب فيه العوام٣

  عبد القادر املغريب ـ عثرات اللسان يف اللغة٤
 رد عليحممد ك  ـ األشربة البن قتيبة٥

 عز الدين التنوخي اإلمام اجلواليقي ـ تكملة إصالح ماتغلط به العامة٦
  حممد كرد علي ـ املعاصرون٧

جة البيطار صدر الدين الكنغراوي ـ املوىف يف النحو الكويف٨  الشيخ 
  خليل مردم بك ـ األعرابيات٩
  حممد كرد علي ـ كنوز األجداد١٠
  حممد كرد علي ـ غوطة دمشق١١
  اإلمام عبد الرمحن األنباري ـ أسرار العربية١٢

 حممد كرد علي أبو علي التنوخي ـ املستجاد من فعالت األجواد للتنوخي١٣
ـ حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث ١٤

 عشر
جة البيطار الشيخ عبد الرزاق البيطار  الشيخ 

 مد كرد عليحم ظهري الدين البيهقي ـ تاريخ حكماء اإلسالم للبيهقي١٥
  حممد سليم اجلندي ـ اجلامع يف أخبار أيب العالء١٦

   )مردم(ـ ديوان اخلليل ١٧
  



 

  ـ خاتمة رابعاً 
  

ا سورية يف السنوات الست األخرية قد انعكست  وجتدر اإلشارة إىل أن األوضاع الصعبة واألليمة اليت مرت 
مع من عقد مؤمتراته السنوية اليت كان حيضرها رؤساء سلبًا على أداء جممع اللغة العربية بدمشق، إذ مل يتم كن ا

جمامع اللغة العربية يف الدول العربية، ومل يتمكن من رفع وترية نسبة الكتب اليت يطبعها، وال من االشرتاك يف املعارض 
مع مل تتوقف عن أداء عملها، ومن هذه اللجان   :واملؤمترات اخلارجية، ومع ذلك كله فإن جلان ا

  .جلنة ألفاظ احلضارة
  جلنة اإلعالم
  .جلنة البيئة

  جلنة اللغة العربية وعلومها
  جلنة النبات

  جلنة اجليولوجيا
  جلنة الرياضيات واملع

  لوماتية
  جلنة العلوم الطبيعية
  جلنة النشاط الثقايف

  جلنة املعاجم
لة   جلنة ا

  جلنة املخطوطات والرتاث
مع   جلنة مؤسسي ا
  ملصطلحاتجلنة التنسيق بني ا

  جلنة املكتبة
  جلنة الرتمجة

  جلنة جائزة حممد كرد علي للعلوم اإلنسانية



 

 فهرس املحتويات
 

 (    )ص                    تصدير
 (    )ص         اللغة العربية بني االمتداد واالنحسار −الفصل األول

 (    )ص             امتداد اللغة العربية −أوالً 
 (    )ص             اللغة العربية انحسار −ثانياً 
 (    )ص             :مستلزمات االمتداد −ثالثاً 
 (    )ص           .القدوة من احلكام والزعامء −١
 (    )ص               .الوعي واالنتامء −٢
 (    )ص           .وضع قوانني حلامية اللغة العربية −٣
 (    )ص       .العناية بالطفولة املبكرة والتعليم األسايس −٤
 (    )ص     .العربية وانتشارها يف العامل السخاء املادي المتداد −٥
 (    )ص             .تفعيل املجامع اللغوية −٦
 (    )ص         .تفعيل املسابقات يف مجيع املناحي اللغوية −٧
 (    )ص           .احلدّ من ظاهرة العربيزي −٨
 (    )ص   .اإلكثار من افتتاح مجعيات محاية اللغة العربية والتمكني هلا −٩

 (    )ص   .قتداء بالتجربة السورية يف احلفاظ عىل العربية والتمكني هلااال −١٠
 (    )ص       حتديات تعليم اللغة العربية يف التعليم العام −الفصل الثاين

 (    )ص       من حتديات تعليم اللغة العربية يف التعليم العام −أوالً 
 (    )ص     :العاممن أبرز حتديات تعليم اللغة العربية يف التعليم  −ثانياً 

 (    )ص         :بعض التحديات الداخلية−١
 (    )ص         .القصور يف أداء املعلمني  −  أ

 (    )ص   .القصور يف بناء املناهج واختبار املحتو  −  ب



 

 (    )ص     .ختلّف طرائق تعليم اللغة وتعلمها −ج
 (    )ص   .قلة املناشط اللغوية التي يامرسها املتعلمون −د
 (    )ص     .ستخدام التقنيات احلديثةالفقر يف ا −هـ
 (    )ص       .القصور يف أساليب التقويم −و

 (    )ص           :بعض التحديات اخلارجية−٢
 (    )ص           .البيئة امللوثة لغوياً  −أ

 (    )ص       .اجلانب املظلم من العوملة−ب
 (    )ص       ).اإلنرتنت(املعلوماتية والشابكة  −ج

 (    )ص             :واجهةبعض سبل امل −ثالثاً 
 (    )ص   .إعادة النظر يف برامج إعداد املعلمني اختياراً وتأهيالً وتدريباً  −١
 (    )ص     .إعادة النظر يف بناء املناهج اللغوية عىل أسس علمية −٢
 (    )ص         .تطوير طرائق تعليم اللغة وتعلمها −٣
 (    ) ص  .تفعيل الربامج الرتبوية اللغوية عىل الشابكة واحلواسيب −٤
 (    )ص     .السعي اجلاد إىل تنقية البيئة من التلوث اللغوي −٥
 (    )ص             .تعزيز االنتامء −٦
 (    )ص   .توظيف نتائج البحوث العلمية يف االرتقاء بالواقع اللغوي −٧
 (    )ص       واقع تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية −الفصل الثالث

 (    )ص   .يف التدريس اجلامعي يف الوطن العريب واقع اللغة املستخدمة −أوالً 
 (    )ص         .الشكو من ضعف مستو اخلرجيني −ثانياً 
 (    )ص         .طريقة التدريس أحد مكونات املنهج −ثالثاً 

 (    )ص       :طرائق تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية −رابعاً 
 (    )ص     رتبيةتدريس اللغة العربية يف كليات اآلداب وال−١

 (    )ص           حمتو املناهج  −  أ



 

 (    )ص         طرائق التدريس  −  ب
 (    )ص           أساليب التقويم −ج

 (   )ص تدريس اللغة العربية لغري املتخصصني عىل أهنا متطلب جامعي −٢
 صو عىل درب النهوض بطرائق تدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية −خامساً 

 (    )ص             جوظيفية املناه −١
 (    )ص         توصيف املقررات الدراسية −٢
 (   )ص     إحداث تغيريات جوهرية يف طرائق التدريس −٣
 (   )ص     توظيف تقانة املعلومات واالتصاالت احلديثة −٤
 (    )ص  التكامل يف إعداد مدريس اللغة العربية يف اجلامعات العربية −٥
 (   )ص  اجلامعات إىل دورات تدريبية تربوية إخضاع اهليئات التدريسية يف −٦
 (    )ص   التطوير املهني ألعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات −٧
 (    )ص           تنويع أساليب التقويم −٨
إدخال مقـرري اسـتخدام املكتبـة وتعـدد مصـادر الـتعلم وأسـاليب  −٩

 (    )ص         .البحث إىل املقررات اجلامعية
 (    )ص  .ة الرتمجة للمراجع وأمهات الكتب األجنبيةتشجيع حرك −١٠
التنسيق بني منظومـة التعلـيم اجلـامعي ومنظومـة التعلـيم مـا قبـل  −١١

 (    )ص               .اجلامعي
 (    )ص           طبيعة العرص وتعليم اللغة −الفصل الرابع

 (    )ص             .من سامت العرص احلارض − أوالً 
 (    )ص           .نا احلايلتعليم اللغة يف عرص − ثانياً 
 (    )ص         من وسائل تعليم اللغة يف العرص احلارض − ثالثاً 

 (    )ص             .رصة املعرفة − ١
 (    )ص             .احلاسوب − ٢



 

 (    )ص         ).اإلنرتنت(التعلم بالشابكة  − ٣
 (    )ص             .مصادر الفصل ومراجعه

 )   ( ص         جولة يف رحاب التجديد اللغوي − الفصل اخلامس
 (    )ص               مدخل تعريفي −أوالً 
 (    )ص         اللغة العربية بني املحافظني واملجددين −ثانياً 
 (    )ص             :اجتاهات التجديد اللغوي −ثالثاً 

 (    )ص         .التجديد يف جمال وضع املصطلحات −١
 (    )ص           :التوجه نحو تيسري النحو −٢

 (    )ص       .النأي عن التطويل إىل االختصار  −  أ
 (    )ص           .اإللغاء والدمج  −  ب
 (    )ص         .الرتكيز عىل النحو الوظيفي −ج

 (    )ص         .التوجه نحو تيسري القواعد اإلمالئية −٣
 (    )ص           .التجديد يف جمال البالغة −٤
 (    )ص   .التجديد يف جمال إضافة دالالت جديدة لكلامت وعبارات −٥
 (    ) ص          .التجديد يف جمال اجلنوسة −٦
 (    )ص         .التجديد يف جمال تعليم اللغة وتعلمها −٧

 (    )ص                 خامتة −رابعاً 
 (    )ص       مفهوماً ومعياراً وقياساً : الكفاية اللغوية −الفصل السادس

 (    )ص             .مفهوم الكفاية والقدرة − أوالً 
 (    )ص             .مفهوم الكفاية اللغوية − ثانياً 
 (    )ص             . الكفاية اللغويةمعايري − ثالثاً 

 (    )ص           .مستويات تعليم اللغة وتعلمها − رابعاً 
 (    )ص             .قياس الكفاية اللغوية − خامساً 



 

 (    )ص   .من مرشوعات قياس الكفاية اللغوية عىل الصعيد القومي − سادساً 
 (    )ص                 مراجع الفصل

 (    )ص   ا للتمكني للغة العربية يف سورية أنموذجاً جتربة اللجنة العلي − الفصل السابع
غات وضع خطة العمل الوطنية للتمكني للغة العربية −أوالً   (    )ص   .مسوّ
 (    )ص               :أقسام اخلطة −ثانياً 

غات الوضع −١  (    )ص           .مسوّ
 (    )ص             .الواقع اللغوي −٢
 (    )ص           :من سبل املواجهة −٣

 (    )ص             .وزارة الرتبية
 (    )ص           .وزارة التعليم العايل

 (    )ص             .وزارة اإلعالم
 (    )ص             .وزارة الثقافة

 (    )ص         .وزارتا االقتصاد والسياحة
 (    )ص           .جممع اللغة العربية

 (    )ص           .احتاد الكتاب العرب
 ) (   ص       .اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية

 (    )ص             :إجراءات عاجلة −٤
 (    )ص         .الطلب إىل رئاسة جملس الوزراء

 (    )ص             .وزارة اإلعالم
 (    )ص             .وزارة الثقافة
 (    )ص             .وزارة الرتبية

 (    )ص           .وزارة التعليم العايل
 (...)ص           .جممع اللغة العربية



 

 (    )ص             .وزارة األوقاف
 (    )ص         .وزارة الشؤون االجتامعية

 (    )ص           .احتاد الكتاب العرب
 (    )ص       .اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية

 (    )ص         :من إنجازات اخلطة يف خدمة العربية −ثالثاً 
 (    )ص             .رئاسة جملس الوزراء    

 (    )ص               .وزارة اإلعالم
 (    )ص               .وزارة الرتبية

 (    )ص             .وزارة التعليم العايل
 (    )ص               .وزارة الثقافة

 (    )ص             .وزارة األوقاف
 (    )ص             .وزارة اإلدارة املحلية

 (    )ص         .وزارة الشؤون االجتامعية والعمل
 (    )ص           .وزارة االتصاالت والتقانة

 (    )ص     .صناعة والسياحةوزارات التجارة واالقتصاد وال
 (    )ص       .وزارات النقل والداخلية والعدل والدفاع

 (    )ص             .احتاد الكتاب العرب
 (    )ص           .جممع اللغة العربية بدمشق

 (    )ص         .اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية
 (    )ص       .النقابات واملنظامت واجلمعيات األهلية

 (    )ص         :ن إنجازات اخلطة عىل الصعيد العريبم −رابعاً 
النهـوض باللغـة العربيـة للتوجـه نحـو جمتمـع «اإلسهام يف وضع مرشوع  −١

 (    )ص               .»املعرفة



 

عقد اجتامع مائدة مستديرة لرؤساء مجعيات محاية اللغـة العربيـة يف الـوطن   −٢
 (    )ص                 .العريب

 (    )ص       العربية بدمشق أنموذجاً  جتربة جممع اللغة −الفصل الثامن
 (    )ص           .من أساليب العمل يف املجمع − أوالً 
 (    )ص             :من إنجازات املجمع − ثانياً 

 (    )ص         .وضع املصطلحات الدبلوماسية − ١
 (    )ص     .وضع املصطلحات القانونية يف الدول العربية − ٢
 )    (ص       .معجم املصطلحات الطبية الكثري اللغات − ٣
 (    )ص         .معجم املصطلحات احلراجية − ٤
 )  .(الفرنسية واإلنجليزية والالتينية ص املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية و − ٥
 (    )ص         .معجم مصطلحات احلديث − ٦
 (   )ص       .معجم مصطلحات العلوم الفيزيائية − ٧

 (    )ص             .من مطبوعات املجمع − ثالثاً 
 (    )ص                 .خامتة − رابعاً 

 
 
 

 
 

 
 


