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  عالميــة اللغــة العربيــة

  أ.د. محمود أحمد السّيد

  المحتويات:

  أوًال ـ توطئة

ا.   ثانياً ـ من معايري عاملية اللغة عدد املتكلمني 

  ثالثاً ـ عراقة اللغة العربية يف التاريخ البشري.

  :حضور العربية يف اللغات العامليةرابعاً ـ 

  ـ العربية يف اللغة االسبانية.١

  ة يف اللغة الفرنسية.ـ العربي٢

  ـ العربية يف اللغة اإليطالية٣

  ـ العربية يف اللغة االجنليزية.٤

  ـ العربية يف اللغة األملانية.٥

  ـ العربية يف اللغة الفارسية.٦

  ـ العربية يف اللغة الرتكية.٧

  ـ العربية يف اللغة األندونيسية.٨

  خامساً ـ االهتمام العاملي باحملتوي الرقمي العريب.

  سادساً ـ انتشار اإلعالم االلكرتوين بالعربية.

تمع املستعمل للعربية.   سابعاً ـ خصوبة ا

  ثامناً ـ صمود اللغة العربية عرب العصور أمام التحديات.

  تاسعاً ـ متيز اللغة العربية بني اللغات العاملية.

  عاشراً ـ إشادة أجنبية باللغة العربية.

  حادي عشر ـ خامتة.
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  للغــــة العربيــــةعالميـــة ا

نقدم  عد اللغة العربية لغة عاملية، وأنحناول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف املعايري اليت مبوجبها ت
األدلة على عاملية هذه اللغة ماضياً وحاضراً، وتتجلى هذه املعايري يف عدد املتكلمني بالعربية، وعراقتها يف 

عاملية، واالهتمام العاملي باحملتوى الرقمي العريب، وانتشار اإلعالم التاريخ البشري، وحضورها يف اللغات ال
تمع املستعمل للعربية، وصمودها عرب العصور أمام التحديات اليت واجهتها،  ا، وخصوبة ا االلكرتوين 
ا بني اللغات العاملية مما دعا مستشرقني من جنسيات خمتلفة إىل  والسمات واخلصائص اليت تتميز 

ا وفيمااإلش   يلي فكرة موجزة عن كل معيار من هذه املعايري. ادة 
  أوًال ـ توطئة

م إبان حرب تشرين التحريرية عام إن العرب عندما أثبتوا  فرضوا وجودهم  ١٩٧٣تضامنهم وقو
ا العشرين قراراً  على الساحة الدولية، ومن مث فرضوا لغتهم، فأصدرت اهليئة العامة لألمم املتحدة يف دور
يقضي باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرمسية املقررة يف األمم املتحدة، وعدد هذه اللغات ست بعد 
لس  دخول العربية إليها، وهي: اإلجنليزية، الفرنسية، الصينية، الروسية، اإلسبانية، العربية. كما أصدر ا

قرارًا ينص على أن يكون  ٢٠١٠عام  التنفيذي للمنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
لالحتفال باللغة العربية، وهو اليوم الذي دخلت فيه الثامن عشر من كانون األول من كل عام يوماً عاملياً 

  اللغة العربية إىل األمم املتحدة.
 وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على مكانة اللغة العربية عاملياً، ومل تنل هذه املكانة اللغوية يف

ة، واللغة للغة األملانية، واللغة اإليطاليت ثقل سياسي واقتصادي بارز مثل اات دول ذالغاألمم األخرى 
  تغالية، واللغة الفارسية.اليابانية، واللغة الرب 

ا الذيوليت ممثلي الدول العربية يف األمم امل لغة األجنبية يعون هذه يستعملون ال نتحدة ومنظما
م وأوراق العمل اليت يتقدماحلقيقة فيستعملون ال م ومداخال ا إىل هذه عربية لغتهم األم يف مناقشا ون 
  الكبري أبا الطيب املتنيب القائل: شاعرنا اجلهات، ورحم اهللا

 ومن جهلت نفسه قدره
  

 يرى غريه فيه ما ال يرى  
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  عالمية اللغة عدد المتكلمين بها معاييرمن ثانياً : 

ا. تعد اللغة العربية من أع رق اللغات يف العامل، وزاد هذه العراقة شرفًا ومسوًا نزول القرآن الكرمي 

ا، إذ يصل هذا  وهذا العمق التارخيي والتشريف السماوي يضاف إليهما كثرة هائلة يف عدد املتعاملني 

ر يف  منهم منتشري/ أربعمئة ومخسني مليونًا يعيشون يف الوطن العريب وما حوله، وكث٤٥٠العدد إىل /

  أرجاء العامل شرقاً وغرباً.

وإذا نظرنا إىل عالقة العربية باملسلمني يف العامل فإننا جند أن عدد سكان العامل اإلسالمي يصل إىل 

م استعمال بعض املفردات واجلمل باللغة العربية، مما يدعوهم إىل  مليار ونصف، وحتّتم عليهم صال

ا. من الشعائر الكنسية املسيحية ويضاف إىل ذلك أيضًا أن كثريًا  اإلقبال على تعلم العربية واإلملام 

  باللغة العربية. ىتؤد

ومع عدم وجود إحصاءات متفق عليها عامليًا فهنالك بعض املصادر اليت حتصي عدد املتحدثني 

ا لغة ثانية. ا على أ ا اللغة األم، وبعضها يضيف املتحدثني    باللغة على أ

العاملية كتاب "حقائق العامل" الصادر عن االستخبارات األمريكية، ومن أشهر اإلحصاءات 

و"إنكارتا" و"اثنولوج" وقد أمجعت معظم اإلحصاءات واملصادر على ترتيب قائمة بعشر لغات يف العامل 

ا، ونسبتهم من عدد سكان العامل، وهذه القائمة مرتبة  هي األكثر انتشارًا من حيث عدد املتكلمني 

  ازلياً على النحو اآليت:ترتيباً تن

  المرتبة األولى: اللغة االنكليزية

ا يف العامل حنو  مليون نسمة، وهي  وعددهم يتجاوز ملياراً ومثامنئة %٢٥تبلغ نسبة عدد املتكلمني 

ا ينحدرون من مجيع أحناء العامل، عالوة على ماليني أخرى  اللغة الرمسية لعديد من البلدان، واملتحدثون 

ا اللغة األكثر شيوعاً يف العامل.من البش   ر يتحدثون االجنليزية لغة ثانية على أ
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  المرتبة الثانية: لغة الماندرين (الصينية)

%، وعددهم يتجاوز املليار، وهي لغة الصني ذات أكرب تعداد ١٨.٠٥وتبلغ نسبة عدد متحدثيها 

ا أيضاً يف تايوان وسنغافورة.   سكاين يف العامل، ويُتحدث 

  مرتبة الثالثة: اللغة الهنديةال

% من عدد سكان العامل، وهي اللغة الرمسية يف اهلند ويف جزر ١١.٥١وتبلغ نسبة عدد متحدثيها 

ا يف النيبال ويف جنوب افريقيا واليمن وأوغندا،  فيجي اهلندوستانية، ويف خارج اهلند جيري التحدث 

  وحىت يف الواليات املتحدة األمريكية.

  ابعة: اللغة العربيةالمرتبة الر 

ا ٦.٦وتبلغ نسبة عدد متحدثيها يف العامل  %، وهي واحدة من أقدم لغات العامل، ويتحدث 

ا لغة القرآن الكرمي، ومثة ماليني من املسلمني يف  سكان الدول العربية، كما يقبل املاليني على تعلمها أل

  بلدان أخرى يتحدثون العربية أيضاً.

  لغة االسبانيةالمرتبة الخامسة: ال

مليون نسمة، وجيري التحدث  ٤٠٠%، وعددهم تقريباً ٦.٢٥وتبلغ نسبة عدد متحدثيها يف العامل 

  ا يف أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية عالوة على اسبانيا وكوبا وأجزاء من الواليات املتحدة األمريكية.

  المرتبة السادسة: اللغة الروسية

%، ويتوزعون يف مجهوريات االحتاد السوفييت السابق، منها ٣.٩٥ا وتبلغ نسبة عدد املتحدثني 
روسيا وبال روسيا وكازاخستان وغريها، وهي أكثر اللغات السالفية انتشاراً، وإحدى أكثر لغات العامل 

  انتشاراً، وإحدى اللغات الرمسية يف األمم املتحدة، وتعد األكثر انتشاراً جغرافياً يف أوراسيا.
  سابعة: اللغة البرتغاليةالمرتبة ال

% من عدد سكان العامل متوزعني يف الربازيل والربتغال وأنغوال ٣.٢٦وتبلغ نسبة عدد متحدثيها 

  وفنزويال وموزمبيق.
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وقد انتشرت هذه اللغة يف القرنني امليالديني اخلامس عشر والسادس عشر إبان ظهور الربتغال قوة 

ند والصني، وهي اآلن واحدة من اللغات الرئيسة يف العامل، وهي استعمارية، وامتدت من الربازيل إىل اهل

ا، وهي لغة رئيسة يف عدد من بلدان أفريقيا،  أكرب لغة يف أمريكا اجلنوبية من حيث عدد املتكلمني 

  واللغة الرمسية يف تسع دول.

  المرتبة الثامنة: اللغة البنغالية

ة هم ممليون نس ١٢٠% منهم حوايل ٣.١٩وتبلغ نسبة عدد متحدثيها من عدد سكان العامل 

جمموع سكان بنغالديش، وهي أيضاً لغة بنغال الغربية يف اهلند، وهي إحدى اللغات اهلندية اآلرية، وتعد 

  واحدة من أكثر لغات العامل انتشاراً.

  المرتبة التاسعة: اللغة الفرنسية

ا  دولة  ٣٢مل، وتستخدمها % من عدد سكان العا٣.٠٥وتبلغ نسبة عدد السكان املتحدثني 

ا يف فرنسا لغة أصلية، ويف خار رمسية،  وأفريقيا  ج فرنسا يف كندا وبلجيكا وسويسراويتحدث 

  ولكسمبورغ وموناكو.

  المرتبة العاشرة: اللغة األلمانية

ا  % من عدد سكان العامل، وتعد احدى اللغات األم األكثر ٢.٧٧وتبلغ نسبة عدد املتحدثني 

ا أملانيا والنمسا وأجزاء من سويسرا وبلجيكا.شيوعاً يف اال   حتاد األوريب، ومن أشهر البالد املتحدثة 

ا (لوي كالفي)  وإذا كانت العربية قد جاءت يف املرتبة الرابعة حبسب هذه املصادر فإن دراسة قام 

ل الفرنسية اليت احتلت وقبمل بعد االجنليزية واإلسبانية أشارت إىل أن العربية حتتل املرتبة الثالثة يف العا

  املرتبة الرابعة، وكانت املعايري اليت استخدمها الستخالص وضعية اثنيت عشرة لغة يف العامل هي اآلتية:

ا. ــ١   ترتيب هذه اللغات حبسب عدد الناطقني 

  ترتيبها حبسب التطور املتوقع لعدد السكان. ــ٢
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  ستعملة هلا.ترتيبها حبسب اعتبارها لغات رمسية للدول امل ــ٣

لس الربيطاين عام  ، وقام املشرف عليها اللغوي االجنليزي (دافيد ١٩٩٧ويف دراسة نشرها ا

/ اثنيت عشرة لغة كربى يف العامل بعد أن استعمل منهجاً خاصاً يعتمد ١٢جرادول) باستخالص وضعية /

  على اجلمع بني مخسة معايري كربى وهي:

قتصاد الدولة أو الدول اليت تستعمل اللغة اعتمادًا على مؤشر العامل االقتصادي (مدى قوة ا ــ١

  .)الدخل الوطين العام

تمع اللغوي، ويرتبط به عامل آخر هو نسبة التحدث واهلجرة من  ــ٢ نسبة النمو السكاين يف ا

  القرى إىل املراكز احلضرية الكربى ملا لذلك من تأثري على التغري اللغوي.

ا وأثرها يف تعدد األلسنة. اختفاء اللغات أو ــ٣   مو

عامل التنمية البشرية الذي يرتكز بدوره على عدد آخر من املؤشرات كنسبة التعلم، ومستوى  ــ٤

  املعيشة، ونوعية احلياة.

جاءت يف املرتبة السابعة بعد االجنليزية واألملانية والفرنسية واليابانية وكانت النتيجة أن العربية 

  ة على التوايل.واالسبانية والصيني

وجتدر اإلشارة إىل أن اللغة العربية اختذت موقعًا هلا يف كل املعايري املعتمدة على الصعيد العاملي 

  لتحديد اللغات العاملية، وهذه املعايري هي:

ا اللغة األم)، وجاء الرتتيب كماــ  ـ معيار عدد الناطقني األصليني (وهم من يتحدثون اللغة على أ

  ة ـ االجنليزية ـ اهلندية ـ العربية ـ الربتغالية والبنغالية ـ الروسية ـ اليابانية ـ البنجابية.يلي: الصيني

معيار عدد الناطقني الثانويني (وهم املتحدثون بلغة ما غري لغتهم األم): الفرنسية ـ االجنليزية ـ  ـــ

  ــ اليابانية.الروسية ، الربتغالية ـ العربية ـ اإلسبانية ـ الصينية ـ األملانية 

معيار عدد البلدان اليت تعتمد اللغة لغة رمسية: االجنليزية ـ الفرنسية ـ العربية ـ اإلسبانية ـ الروسية ـ  ـــ

  األملانية ـ الصينية ـ اهلندية ـ البنغالية.
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ة ـ األملانية ـ (األنرتنت): االجنليزية ـ الصينية ـ االسبانية ـ اليابانية ـ الربتغالياحملتوى على الشابكة  ــــ

  الفرنسية ـ الكورية ـ اإليطالية ـ املاليزية ـ اهلولندية ـ العربية.

اعتماد اللغة لغة رمسية لدى األمم املتحدة: االجنليزية ـ الصينية ـ الفرنسية ـ االسبانية ـ الروسية ـ  ــــ

علوم والثقافة، املنظمة الدولية للرتبية العربية: ويف املنظمات االقليمية والدولية: املنظمة اإلسالمية للرتبية وال

والعلوم والثقافة، منظمة املؤمتر اإلسالمي ، منظمة الوحدة االفريقية ـ منظمة دول الساحل والصحراء ـ 

اليونيسف، االحتاد الدويل لالتصاالت، حمكمة العدل الزراعية، منظمة الصحة العاملية،  منظمة األغذية

  خل.... إالدولية، البنك الدويل.

ـ معيار االنتشار اجلغرايف يف عدة قارات، إذ إن ثلث سكان القارة االفريقية يتكلمون بالعربية وتأيت ــ

ا، واللغة العربية حتتل املرتبة  بعدها السواحلية، يضاف إىل ذلك قارة آسيا، فضًال عن االهتمام العاملي 

دولة ورمسية يف ثالث دول هي اريرتيا ـ تشادـ  ٢٢األوىل يف دول البحر املتوسط، وتعد لغة أوىل رمسية يف 

دولة تستخدم الفرنسية  ٣٠دولة تستخدم االجنليزية لغة رمسية، و  ٤٥إسرائيل، وعلى الصعيد العاملي 

  دولة يف العامل تستخدم العربية لغة رمسية. ٢٥و

  ثالثاً ـ عراقة اللغة العربية في التاريخ البشري

كانت الفرتة   ت عامليتها يف فرتات متعددة، إذغات يف العامل، وجتلّ تعد اللغة العربية من أعرق الل

األوىل منذ أربعني قرناً عندما هاجرت أقوام عربية كاألكاديني واآلشوريني والبابليني والفينيقيني من موطنها 

  .)١(األول لظروف خمتلفة على رأسها قساوة املناخ، لتنتقل إىل مواطن أخرى، ومن مثَّ تنقل معها لغتها

وكانت الفرتة الثانية إبان الفتح اإلسالمي يف العهد األموي وانتشار العرب يف بقاع من األرض مل 

ا عهد من أجناس ولغات وأديان وحضارات متعددة، وكان ذلك حرياً  بأن يلتهم هذه اللغة  يكن هلم 

ا غريها من اليت خرجت من نطاق ضّيق وإطار حمصور يف اجلزيرة العربية، وأن يقضي عليها،  ويستبدل 

ا وعاشت معها، وكانت أعرق منها يف جمال العلم والثقافة واحلضارة،  لغات األمم األخرى اليت اتصلت 
                                                            

  .٢٠١٥ديسمبر  ١٩خبيرات (مجلة الكترونية مغربية) ـ السبت  عبد اللطيف الوھابي، )١(
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ولكن اللغة العربية ازدادت اتساعًا يف ميادين املعرفة، وانتشارًا يف أرجاء العامل املعروف آنذاك لعدة 

علم اللغة إلقامة تم الشعوب اليت دخلت يف اإلسالم أسباب جييء على رأسها العامل الديين إذ كان ه

لعربية كان حضاريًا بامتياز حيث شعائر الدين وتالوة كتاب اهللا وفهم العقيدة... والعامل الثاين هليمنة ا

ن اللغة العربية جاءت حتمل معها فكرًا حضاريًا جديدًا بعد أن غّري اإلسالم جاهليتهم إىل حضارة إ

  وإنسانية.

رتة الثالثة فكانت يف العصر العباسي بعد أن بلغ اإلنتاج العلمي أوجه تأليفاً وترمجه، وكان لزاماً أما الف

على أي شخص يريد االنتساب إىل خانة العلماء أن يتعلم العربية، فحملت اللغة العربية علم اإلغريق 

م من شعر ونثر ومعرفة علمية إىل أوربا، وك ان العلماء األوربيون وفلسفتهم، وعلوم املسلمني وأد

  يستعملون العربية لغة للتعليم والتعلم، ويرتمجون منها إىل الالتينية.

وإذا كان قرار تعريب الدواوين يف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان، وقرار فتح أبواب الرتمجة العلمية 

ين إىل اإلطار السياسي على مصراعيها يف عهد اخلليفة املأمون قد جتاوزا باللغة العربية إطارها الدي

واحلضاري، فتعريب الدواوين جعل التعامل يف كل اإلدارات احلكومية يف أرجاء االمرباطورية اإلسالمية 

م  جيري باللغة العربية، ودفع باملاليني من أبناء اللغات األخرى يف أرجاء آسيا وأفريقيا إىل هجر لغا

م، وامتزج ذلك بالدوافع واإلقبال على تعلم العربية للحصول على وظائف  يف الدولة أو لتسهيل معامال

  الدينية فسرت العربية يف أرجاء االمرباطورية سريان النار يف اهلشيم.

ا احلضارات وكانت اخلطوة احلضارية احلامسة يف تشجيع الرتمجة إىل العربية من اللغات اليت دوّ  نت 

مهية يف تاريخ احلياة العلمية واحلضارية للغة العربية، القدمية واشتملت على علوم األوائل خطوة شديدة األ

ا، والنت تعابريها، واستجابت ألسنة  توأثبتت العربية جناحها حني اتسعت خالياها، وجتدد مفردا

أبنائها وعقوهلم، فتولدت عن ذلك كله حركة مزدوجة للغة وألبنائها معاً، وأصبحت اللغة العربية لغة 
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قي، وأصبح أبناء العامل الوسيط من غري العرب واملسلمني يكملون زينتهم العلمية عاملية باملعىن احلقي

ا   .)١(واحلضارية بتعلم العربية والتكلم 

م الثقافات األخرى، فرتمجوا  عن الفارسية وجتدر اإلشارة إىل أن العرب احرتموا إبان ألق حضار

والفرس واهلنود واألنباط يف الفلسفة والطب والفلك  واهلندية واليونانية، واحتفظوا بعلوم اليونان والرومان

جتارب اآلخرين، مث أبدعوا وابتكروا وطبعوا ذلك كله بالطابع العريب، والرياضيات وغريها، واطلعوا على 

با و با، فكان ما أنتج يف عصر النهضة يف أور و وقّدموا خالصة جتربتهم يف ميادين العلوم واملعارف إىل أور 

بضاعتنا مل ترد إلينا  ، ومما يؤسف له يف أيامنا هذه أنالتثاقف بني العرب واألوربيني يرجع إىل نتيجة

  .)٢(بنزاهة، بل رافقها مشروع سياسي يهدف إىل تغييب هويتنا

  رابعاً: حضور العربية في اللغات العالمية

اين لغات عاملية هي اإلسبانية يف مث غات العاملية أن للعربية تأثرياً جيد املتتبعون لتأثري اللغة العربية يف الل

واإليطالية والفرنسية واالجنليزية واألملانية والرتكية والفارسية واألندونيسية، وقد اختريت هذه اللغات للتعدد 

أكثر اللغات تأثرًا بالعربية (عدا األملانية واالجنليزية اللتني اختريتا ألمهيتهما إن كانت و ال للحصر، وهي 

ا ليست الوحيدة يف تالقحها الثقايف، فهناك املالطية والسواحلية واألمازيغية يف عاملنا احلايل)  إال أ

والكردية واألوردية واليونانية والروسية واليوغوسالفية وحىت اللغات االصطناعية كاالسربانتو يف القرن 

  .)٣(املاضي حتوي مفردات ذات أصل عريب

بل يف جماالت التجارة والعلوم والدبلوماسية حنوًا من وظلت العربية هي اللغة األوىل يف العامل من ق

ا اللغة االجنليزية يف عاملنا ا عاصر، وامتدت العربية يف انتشارها إىل قارات ملألف سنة حىت أخذت مكا

  أوربا وآسيا وأفريقيا.

                                                            
 ٢٤تنا ـ ُعمان ـ الثالثاء ل الحضاري للغا خطوات حقيقية ـ ھل لدينا خطوات حقيقية للتفعي) الدكتور أحمد درويش ـ ھل لدين١(

  .٢م ص  ٢٠١٦يناير  ٥ھـ ـ ١٤٣٧ربيع األول 
   .١٢ص ٢٠١٠) الدكتور محمود السّيد ـ اللغة العربية واقعاً وارتقاًء ـ وزارة الثقافة السورية ـ دمشق ٢(

.٣ص ٢٠١٥اللغات العالمية ـ الرياض  العالمي ـ العربية في) مركز الملك عبد العزيز الثقافي ٣  ) 
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  العربية في اللغة االسبانية: ــ١

ا كما يقول (دوزي) أقبل االسبان يف بالد األندلس على تعلم العربية لعشقهم ه ذه اللغة وآدا

املستشرق اهلولندي املتخصص يف التاريخ األندلسي يف كتابه (اإلسالم االسباين) وينقل عن كاهن قرطبة 

شكواه يف ذلك العصر من أن أبناء جلدته نصارى األندلس كانوا يقبلون على قراءة كتب املسلمني 

  كن من هذه اللغة اليت أحبوها.العلمية والفقهية ال للرد عليها، وإمنا للتم

وحني سقطت قرطبة ونزح املسلمون إىل بالد املغرب العريب، غنم اإلسبان معظم الثروة العلمية 

يقل عن  ال واألدبية العربية حىت إن مكتبة واحدة من املكتبات يف عاصمة األندلس وجد فيها ما

  أربعمئة ألف خمطوطة. ٤٠٠.٠٠٠

األوىل بني لغات أوربا من حيث عدد الكلمات ذات األصل العريب  وماتزال اللغة اإلسبانية هي

منها، وهي أهم لغة وسيطة يف نقل الكلمات إىل الداخل األوريب، وكان لطليطلة أمهية خاصة يف نقل 

العلوم من العربية إىل الالتينية، وتغلغلت العربية إىل اإلسبانية يف سياق احلياة اليومية. ومن املفردات 

  يف االسبانية يذكر: العربية

Mezquino وتعين مسكني  

Fulano وتعين فالن  

Mengano وتعين من كان؟  

) الفظني إياها (إي) ليقولوا (ها) كما يف عبارة ها أنت قد جئت، وهي تأيت من  Heويقولون (

العاصمة االسبانية تعّرب اليوم مدريد وقد جاءت من   Madridكلمة (ها) العربية: كلمة (مدريد) 

ريط) العربية وتعين مصدر املاء. كلمة   (ا

Guadolquivir  ر أساسي مير بقرطبة واشبيلية جاء من "الوادي الكبري"، إال أنه يعين (النهر وهو 

  الكبري).
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  العربية في اللغة الفرنسية ــ٢

) صاحب كتاب "مهد النباتات الزراعية" أن De Candalleذكر النبايت السويسري املشهور (

لوا إىل سواحل البحر املتوسط زراعة القطن وقصب السكر واملشمش واخلوخ والرز واخلروب العرب نق

والبطيخ والباذجنان وغريها، وأن األوربيني اقتبسوا زراعتها منهم إما يف صقلية، أو يف األندلس، أو يف 

م إىل بالدهم زمن حروب الفرجنة.   أثناء عود

باتات الزراعية أن اللغة الفرنسية اقتبست من العربية أمساء ومن األدلة على تأثري العرب يف نشر الن

  عدد غري قليل من النباتات املذكورة مثل:

Artichaut اخلرشوف :  

Aubergineالباذجنان :  

Azerolierالزعرور :  

Caféierالقهوة :  

Caroubierاخلروب :  

Colocaseالقلقاس :  

Cotonnierالقطن :  

Hennéاحلناء :   

Jasminاليامسني :  

Ketmieاخلطمي :  

Lablabاللبالب :  

Lemonierالليمون :  

Nénupharالنيلوفر :  

Sumac.السماق :  
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Nadir.النظري :  

Sucreالسكر :  

Sirop:  الشراب  

Chèqueالصك :  

وقد ذكر املستشرق الفرنسي (هنري ال مانس) يف كتابه "مالحظات حول الكلمات الفرنسية املشتقة 

ربية يف الفرنسية، وأشار املهندس السويسري من األصل اللبناين حسان كلمة ع  ٧٠٠من العربية" أن مثة 

فرنسية من أصل عريب، أما الكاتب اجلزائري صالح كلمة   ٥٠٠إىل أن هنالك  ٢٠٠٢ام مكي ع

كلمة   ٤٠٠غمريش فقد ورد يف قاموسه "قاموس الكلمات الفرنسية من أصل عريب" أن هنالك حنو 

  فرنسية من أصل عريب.

 بية في اللغة اإليطاليةالعر  ـــ٣

ة يف نقل العربية إىل الفرنسية واألملانية، وأن معظم املفردات العربية طياللغة الوس أدت اإليطالية دور

  الباقية يف اللهجة الصقلية حتديداً ختتص مبجال الزراعة، ومن هذه املفردات:

Gèbbia أصلها كلمة اخلابية العربية  

Zaffaran الزعفران  

Zagara زهر  

ويف اإليطالية الرمسية استعارات عربية يف جماالت الفن والطعام واحليوانات واإلدارة، ومن املفردات يف 

االت:   هذه ا

Chitara (القيثارة) تلفظ كيتارا وتعود لكلمة  

Carato قرياط  

Spinacio السبانخ  

Lemone الليمون  



13 
 

Cassata القشطة  

Giraffa الزرافة  

Alcol الكحول  

Cotone القطن  

Magazzino املخزن  

Tarrifa التعرفة  

Fattura فاتورة  

Sultano سلطان  

  العربية في اللغة االنكليزية ـــ٤

إن مقدارًا كبريًا من املفردات العربية دخلت إىل اجنلرتا مع املقاتلني الفرجنة الذين محلوا معهم الكثري 

اء االحتكاك املباشر بني اجنلرتا من تراث املشرق العريب، تضاف إىل ذلك املفردات اليت دخلت من جرّ 

واسبانيا وصقلية، مث جاء دور االحتكاك بني االجنليز وكل من الربتغاليني والفرنسيني، ومع التوسع 

االستعماري االجنليزي يف افريقيا والبالد العربية زاد التماس اللغوي، ومن املفردات ذات األصل العريب 

وجاءت كلمة  nadirاليت تأيت يف كلمة املناخ و  almanacمة وقد دخلت االجنليزية عرب الفرنسية كل

  تعرفة. Tariffصفر،  zero(النظري) 

Surd  وفدت إىل االجنليزية عرب كلمة (سوردوس) الالتينية، وهي الرتمجة اليت اعتمدها األوروبيون

  اجلرب. Algebraم) العربية اليت كانت تعتمد للمسائل اليت ال حل ها. صلكلمة (أ

  العربية في اللغة األلمانية ـــ٥

إن أول التفاعالت األملانية مع املنطقة العربية يعود إىل أقل من ألف سنة، وحتديدًا إىل القرن الثالث 

عشر إبان حروب الفرجنة. ويف النتاج األديب األملاين ظاهرة ال نظري هلا يف النتاجني األدبيني الفرنسي 

صاحلني مع الشرق واملهتمني بتقدمي صورة إنسانية جيدة عنه، ومن واالجنليزي، وهي ظاهرة األدباء املت



14 
 

أعالم هذا النتاج غوتة وقد قام بعدة حماوالت جادة لتعلم العربية وكان شغوفًا بقراءة أدب رحالت 

املستشرقني إىل الشرق، كما أنه اهتم بالشعر اجلاهلي، وشارك يف ترمجة يوهان رايزكه لشعر املتنيب، ودرس 

الكرمي يف أثناء حياته وكان مهتماً باإلسالم ومعجباً مببادئه من توحيد واعرتاف باألنبياء املتالحقني القرآن 

  وتوليد العمل الصاحل ورفض املعجزات حىت إنه كتب قصيدة هي "أنشودة حممد".

  ٣٤٢ومن الناحية اإلحصائية يشار إىل أن عدد املفردات العربية يف اللغة األملانية ال تتجاوز الـ 

كلمة، واألغلبية الساحقة منها دخلت إىل األملانية عرب لغات وسيطة مثل الالتينية واالسبانية والفرنسية. 

  طة:يومن املفردات اليت دخلت من غري لغة وس

Atlas أطلس  

Fakir فقري  

Haschish احلشيشة  

Kadi القاضي  

Sultan سلطان  

  ومن املفردات اليت وردت بوساطة لغة أخرى:

Orange هي ليست عربية بل هندية األصل كانت تلفظ (نارنج) يف بادئ األمر، وقد : و

اعتمدها العرب وأدخلوها إىل أوربا عن طريق صقلية، وحوّهلا الفرنسيون من نارنج أوآرانج إىل أورانج 

  وأعطوها األملان.

Papagi خلت د وتلفظ (باباغاي) وجاءت من كلمة ببغاء العربية، وقد استوردها اإليطاليون، مث

  إىل األملانية عن طريق فرنسا.

Minarett وتعين املئذنة وهي لفظة حتويرية ملعىن املنارة، استوردها األتراك وصاروا يلفظون تاءها :

ا تاء طويلة، وقام الفرنسيون باستريادها من األتراك، مث أعطوها لألملان.   املربوطة على أ

Zuckerملانيا عن طريق شبه اجلزيرة اإليطالية.: تلفظ تسوكر وتعين السكر، وفدت إىل أ  
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والبد من اإلشارة إىل أن طريقة العد األملانية اعتمدت الطريقة العربية اليت تذكر املئات مث اآلحاد قبل 

العشرات فنقول: مئتان ومخسة وعشرون، وال نقول مئتان وعشرون ومخسة. وهذا معتمد يف األملانية 

  أيضاً.

  :العربية في الفارسية ـــ٦

إن اللغة الفارسية يف األعم األغلب هي من أغىن اللغات باملفردات العربية، إذ إن أكثر من مخسني 

ا مستعارة من لغات أخرى، وأغلبيتها من العربية.   باملئة من مفردا

%، ٣٠وتشري بعض املصادر إىل أن نسبة الكلمات العربية يف فارسية القرن احلادي عشر كانت 

  القرن الثاين عشر.% يف ٥٠ووصلت إىل 

وشهد القرن التاسع عشر والعشرون حماوالت إلزالة املصطلحات العربية من الفارسية وإزالة املفردات 

أن الثورة اإلسالمية اإليرانية وقفت ضّد  غات األخرى أيضًا بفعل الطهرانية الفارسية، إالالدخيلة من الل

تور اإليراين على وجوب تعليم اللغة العربية يف هذه احملاوالت، ونصت املادة السادسة عشرة من الدس

االت.   مجيع املراحل وا

% وال تقتصر االستعارة اللغوية العربية ٤٠وتصل نسبة عدد املفردات العربية يف الفارسية احملكية إىل 

  بنيوياً  اً ظم اللغات األخرى، بل إن مثة تشايف الفارسية على األمساء والصفات كما هي احلال يف مع

كبريًا بني العربية والفارسية، إذ ميكن البدء بكلمة عربية، ومن مث إضافات فارسية إليها لتشكيل كلمات 

  جديدة مثل كلمة "نا معلوم" واليت تنفي كلمة معلوم عرب إضافة الـ "نا".

ا، فعلى س بيل والفارسية تعتمد نظام تأليف األمساء املستوحى من العربية يف عدد كبري من مفردا

العريب جييء يف الفارسية "ُصلح" و"صالح" و"مصلحة" و"اصطالح" و"مصطلح"  "صلح"املثال: جذر 

  و"مصاحل" و"صاحل" و"إصالح كار" اليت تعين اإلصالح.

ا يف عدد قليل من احلاالت التعبريية مثل  ا احتفظت  واللغة الفارسية ختلو من الـ/التعريف، إال أ

  و"الوداع" و"اآلن"."األمان"، وتعين الرمحة، 



16 
 

  ـ العربية في التركية:٧

بدأ تغلغل اللغة العربية يف اللغة الرتكية بشكل خجول، ومل يأخذ مداه إال يف القرن اخلامس عشر 

ا السلجوقية، وازداد دخول املفردات العربية إىل الرتكية  بعدما حّلت االمرباطورية العثمانية مكان نظري

 مطلع القرن العشرين بدأ أعضاء حركة تركيا الفتاة مبحاوالت إلزالة تعريب خالل الفرتة العثمانية. ويف

  ٦٤٦٣الرتكية ومع ذلك ماتزال العربية هي األوىل يف اللغة الرتكية إذ بلغت الكلمات العربية يف الرتكية 

ا هي كلمة، وليست هذه املفردات مقتصرة على حقلي الزراعة واملنزل كما هي احلال يف االسبانية، وإمن

يف صلب موضوعات األدب والفكر والسياسة، فكلمات "اإلميان" و"احلرية" و"األدب" و"الشعر" 

الرتكية  Lâzimو"احلب" و"اجلمهورية" و"القانون" و"العقل" كلها يف الرتكية من أصل عربية. وكلمة 

 Beraatية. وكلمة تعين جهنم وأصلها كلمة النار العرب nârتعين مثلما هو واضح أمرًا الزماً، وكلمة 

 تعين زراعة. Ziraatتعين براءة و

تقسم إىل قسمني يف الرتكية أوهلما هو جمموعة من الكلمات اليت  atوالكلمات اليت تنتهي خبامتة 

 edebiyatوتفيد الدراسات االقتصادية و  Iktisadiyatتفيد مجع املؤنث السامل يف العربية، مثل: 

  وتفيد الدراسات األدبية.

ما: هو جمموعة من الكلمات تنتهي بشكل طبيعي جبرف التاء الطويلة أو املربوطة مثل وثانيه

maslahat  اليت أتت من مصلحة، وكلمةistibdat اليت أتت من استبداد.  

  :العربية في األندونيسية ــ ٨

يف إمارة اعتمد األندونيسيون النظام الكتايب العريب يف القرن الرابع عشر، وما يزال معتمدًا رمسيًا 

بروناي ومعتمدًا قليًال يف ماليزيا وبصورة أقل يف أندونيسيا نفسها بعد أن لتننت (استخدمت احلروف 

  .١٩٠١الالتينية) إبان االستعمار اهلولندي عام 

دخلت عن طريق  ومل تدخل الكلمات العربية عن طريق التفاعل احلي مع التجار العرب بقدر ما

ا استقدمت من مصر نظرًا ألن جيبدو  رب اهلند. ومثة كلماتالفارسية اليت وردت إليها ع مها مثل  يأ
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ًا مثل  ميد فارس لكون القاف فيها تلفظ جاليت تعين اجلمل، وكلمات مستقدمة من بال gamalكلمة 

   ربة.وتعين الق gerebaة من كلمة قميص وكلمة واليت تعين العباء gamisكلمة 

 Ikhlas، و Muslimدات ختتص بالثقافة والدين مثل ويف لغة الباهاسا األندونيسية مفر 

اآلتية من مقصود العربية  maksudزيتون، و  Zaitunوتعين (وزير)،  Wazir(االخالص) و 

Amabakdu ."وتعين مث وقد جاءت من "أما بعد  

Lakin .(لكن) تأيت من  

Labuda .(البد) جاءت من  

Waktu ."وتعين "عندما" وجاءت من كلمة "وقت  

من هذا العرض إىل أن لغتنا العربية تفاعلت مع اللغات قبل اإلسالم وبعده، فقد احتكت  وخنلص

ا، ومن بني هذه اللغات الفارسية واليونانية والنبطية واآلرامية والعربية  بأمهات اللغات القدمية وتأثرت 

لقد قيل إن معظم واحلبشية واهلندية. ويف اللغة العربية كلمات وأصول مهاجرة من هذه اللغات حىت 

األلفاظ الدالة على احلضارة وامللك واألثاث والرياش منقولة عن الفارسية، وأن معظم األلفاظ املتصلة 

بالعلم والفلسفة منقولة عن اليونانية، وأن كثريًا من الكلمات الدالة على النبات وشؤون الزراعة منقولة 

يدل  ول عن العربية أو السريانية أو احلبشية، وإن مايدل على طقوس دينية أكثره منق عن النبطية، وأن ما

  على التوابل والعقاقري واألحجار الكرمية فأصله يف الغالب من السنسكريتية أو اهلندية.

يف  ما لّ فعَّاًال حيث دخل إىل اللغة العربية أجن التفاعل بني العربية وغريها من اللغات كان تفاعال ً وإ

ؤلفات يف خمتلف فروع العلم، كل ذلك بلغة عربية فصيحة حىت إن كل مادة تراث األوائل من أمهات امل

األوائل العلمية والفكرية أصبحت يف القرن الرابع بيد العرب، وتأثرت احلضارة العقلية مبختلف الثقافات، 

فكار، وتطورت العقليات فاكتسبت عمقًا يف التفكري، وبراعة يف التحليل، واستيعابًا للمعاين وترتيبًا لأل

وظهر أثر اللقاح جليًا وواضحًا من حيث الدقة والتحليل والتفصيل واالبتكار والتجديد والرتتيب 
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غت احلضارة العربية بأصباغ جديدة مزجتها حكمة اهلند وأدب والتنسيق والتأثر باملنطق وأقيسته، واصطب

  . )١(الفرس وتأمل اليونان

رب" إىل أن اللغة العربية كانت اللغة األكثر ترمجة يف ويشري "برنارد لويس" يف كتابه "اإلسالم والغ

العامل حىت عصر النهضة واإلصالح، أي حىت الفرتة اليت بدأت فيها املوجة الكبرية من ترمجات الكتب 

املقدسة واألعمال الكالسيكية يف الغرب، إن من حيث عدد الكتب املرتمجة عن العربية أو يف عدد 

  . )٢(ه اللغةاللغات اليت درست فيها هذ

تمع والتجارة، وكانت يف  وعذت العربية لغة عملية تستخدم على نطاق واسع يف احلكومة وا

  العصور الوسطى اإلسالمية املعادل للغة الالتينية واليونانية يف الغرب.

  االهتمام العالمي بالمحتوي الرقمي العربي ــخامساً ـ

دولية التابعة لألمم املتحدة، كما جتّلى يف عدد من وجتّلى هذا االهتمام يف عدد من املنظمات ال

يزيد على مخسة وعشرين موقعاً  الدول على الصعيد العاملي، ومن بني هذه الدول أمريكا إذ إن فيها ما

يزيد على عشرة مواقع، ويف فرنسا وذلك يف الشؤون  باحملتوى الرقمي بالعربية، ويف بريطانيا ما يعىن

يف االحتاد األوريب، ويف وزارة اخلارجية الصينية، ووزارة الداخلية الروسية، ويف سويسرا، اخلارجية واألوربية، و 

يزيد على مثانية مواقع يف  ، ويف هيئة تنمية االستثمار املاليزية، ويف ماويف وزارة الشؤون اخلارجية اهلندية

  الكيان اإلسرائيلي.

مشروع ذاكرة العامل ويعىن يف بعض جوانبه وجتدر اإلشارة إىل أن منظمة اليونسكو الدولية تنجز 

بالرتاث العريب املادي والالمادي واحلفاظ على الذاكرة الرتاثية العربية وإيصاهلا إىل األجيال القادمة 

باستخدام أحدث التقنيات عرب إنشاء بوابة الكرتونية عمالقة على الشابكة العاملية باللغتني العربية 

                                                            
.٦٧١ص  ١٩٨٦عام  ٦١سويسي ـ العربية ولغة العلم ـ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ـ المجلد  ) الدكتور ـ محمد ١  ) 
) المرجع السابق. ٢  ) 
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الدول العربية واملنظمات واملؤسسات الدولية واالقليمية والوطنية واألهلية،  واالنكليزية، وبالتعاون مع

  مؤسسة، وحيظى بدعم اليونسكو واأللكسو. ٥٥وتشرتك يف املشروع 

وتعىن منظمة اإلسكوا باحملتوى الرقمي العريب، ونفذت جمموعة من األنشطة متثلت باحتضان شركات 

  نولوجيا) يف كل من األردن ولبنان وفلسطني وسورية واليمن.ناشئة وصغرية (احلاضنات التقانية: التك

ا (أيام اإلنرتنت  وكان جلوجل دور أيضًا يف نشر احملتوى الرقمي العريب وحفظه وذلك يف مبادر

دف إىل سدّ     احملتوى الرقمي بالعربية.ريالفجوة بني عدد متحدثي العربية وتوف العريب) و

  لكتروني بالعربيةانتشار اإلعالم اال ــسادساً ـ

ورد يف تقرير وكالة رويرتز أن عدد مستخدمي التواصل االجتماعي يف الوطن العريب وصل يف شهر 

مليونًا من املستخدمني مبعدل منو قدره يف الوطن العريب خالل الربع األول  ٢٢إىل  ٢٠١١آب من عام 

، كما ارتفع ٢٠١١ذ بداية %، وأن مصر وحدها أضافت أربعة ماليني مستخدم من٥٠من العام نفسه 

عدد مستخدمي التغريدات يف الوطن العريب خالل الربع األول من العام نفسه، وصّرحت رئيسة شركة 

ال أسواق واعدة، إذ ارتفع عدد املستخدمني يف املنطقة من   ٣٠(ياهو) أن األسواق العربية يف هذا ا

ربية خامس أكثر صفحات ياهو الرئيسية وأصبحت صفحة (ياهو مكتوب) الع ،مخسني ٥٠مليونًا إىل 

  الشعبية يف العامل.

ويعد اإلعالم االلكرتوين معيارًا للتمييز بني اللغات على الصعيد العاملي، ومن املؤكد أن وفرة 

الصحف املطبوعة واإلذاعات املسموعة والقنوات الفضائية يف اللغة العربية واضحة جداً، على الصعيد 

إذاعة تبث مبختلف اللغات عرب العامل اتضح أن العربية  ١١٥جنز على عينة يف العاملي، ففي إحصاء أ

يصدر يومياً  احتلت فيها املرتبة الرابعة بعد االجنليزية والفرنسية والروسية، وإذا أضفنا إىل هذا عدد ما

، وعدد وأسبوعيًا وشهريًا من صحف وجمالت عربية مكتوبة يف كل أحناء الوطن العربية ويف خارجه أيضاً 

القنوات التلفزية املستعملة للغة العربية اليت تبث عرب األقمار الصناعية أو بغريها، وعدد ساعات بثها، 
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االت اإلعالمية من حيث الكم على األقل، عدد وافر جدأ،  فإننا سنجد أن وضع العربية يف كل هذه ا

ا و    صلت إىل أقصى نقطة يف العامل.ومؤشر قوي إىل حضور هذه اللغة على الصعيد العاملي، إذ إ

  خصوبة المجتمع المستعمل للعربية ــسابعاً ـ

تمع املستعمل للغة املدروسة ألن  من املعايري اليت تستعمل يف قياس وزن اللغات نسبة خصوبة ا

عامل النمو السكاين مهم يف دراسة مستقبل اللغات ومدى منوها أو تراجعها. ومن الظواهر املعروفة أن 

الوطن العريب والعامل اإلسالمي نسبة من التوالد عالية، وهذا ما جيعل اللغة العربية يف حياة متجددة يف 

  ومستمرة، وأبعد ما تكون عن شبح االنقراض أو املوت.

ا العربية يف نفوس كل املسلمني عربًا كانوا أو  والبد من األخذ باحلسبان املكانة اخلاصة اليت حتظى 

نحها سندًا قويًا ال تتمتع به لغة أخرى من اللغات احلية، ويضيف مؤشرًا آخر إىل قوة غريهم، وهو ما مي

  حضورها ووضعها املكني.

م وشعائرهم بغري العربية بصرف  واللغة العربية هي اللغة الثانية للمسلمني الذين ال ميكنهم أداء عباد

م هلا مبجموع يصل إىل  وبتوقعات الرتفاع هذا  ٢٠١١عام مليار مسلم  ١.٦النظر عن مستوى إتقا

أي قرابة ربع سكان الكرة األرضية، ومن البدهي أن يكون هذا العامل  ٢٠٣٠مليار عام  ٢.٢العدد إىل 

  سبباً رئيساً يف عاملية اللغة العربية.

  صمود اللغة العربية عبر العصور أمام التحديات ـــثامناً ـ

ب وتدمري على يد جحافل متوحشة من على الرغم مما تعرضت له احلضارة العربية ا إلسالمية من 

املغول والترت املعادين للحضارة والعمران، وعلى يد حروب الفرجنة الذين شوَّهوا املسيحية السمحة، وعلى 

يد املستعمرين يف القرنني املاضيني، وعلى ما أخلت من نفائس املخطوطات، فإن النخبة من أبناء اللغة 
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تراثها الثقايف والعلمي منه خاصة يف خزائن االسكولایر وليدن ومدريد وباريس  العربية تطلع وتدرس

  .)١(يزيد على قرنني من الزمان ال ولندن، وحىت يف الواليات املتحدة األمريكية اليت ظهرت للوجود منذ ما

إسهامهم ولقد ظلم العرب واملسلمون مرتني األوىل بطريق النهب والتدمري، والثانية بإنكار أو جتاهل 

يف الرتاث اإلنساين حىت توهم بعضهم أنه من الصعب، إن مل يكن من املستحيل تدريس العلوم الصحية 

  والبحتة والتطبيقية بالعربية يف بعض أرجاء الوطن العريب.

وبقيت العربية من أقدم اللغات املكتوبة واملنطوقة منذ مئات السنني يف قسم كبري من آسيا وافريقيا، 

ا العلوم حىت وعن طريق  اإلسالم يف القارات اخلمس، وبقيت على العموم هي اللغة نفسها اليت كتبت 

القرن السابع اهلجري، ومل متنع الفنت والتفكك السياسي والعدوان اخلارجي من ازدهار العلوم والفنون يف 

ا وتراثها الكبري، ومتيزت بعرف حضاري زاخر وث راء قل نظريه، املشرق واملغرب، وحافظت على حضار

  .)٢(وأوصلها القرآن الكرمي إىل أعلى درجات البيان واإلتقان وهو اإلعجاز

ميشها على يد مجاعة االحتاد والرتقي يف تركيا، ويد  وعلى الرغم مما واجهته العربية من حماوالت استبعادها و

ا، وما تعرضت له من حماوالت مري رة كي تنحين أمام العاميات من االستعمار الغريب يف مشرق األرض ويف مغر

ا من جهة أخرى فإن العربية بقيت  جهة وأمام اللغات األجنبية ودعاوى تغيري كتابتها واالنقطاع عن ذاكر

صامدة، وما كانت قوة خصومنا إال بسبب ضعفنا وتشتتنا وختلفنا، وما من شك يف أن اللغة العربية مبا حتمله من 

  إىل العامل، واإلسهام جمدداً يف مسرية احلضارة املعاصرة. مضامني حضارية إمنا هي رسولنا

ويف إحدى النظرات االستشرافية توقع الكاتب اإلسباين "كاميلو خوسه سيال" احلائز جائزة نوبل عام 

واالسبانية والعربية  أن اللغات القادرة على الصمود يف وجه تغريات العصر أربع لغات هي: االجنليزية ١٩٨٩

 ي نظرة تستند إىل عاملي االنتشار والقوة الذاتية يف كل من هذه اللغات.هوالصينية و 

  
                                                            

ـ مؤتمر اتحاد  رادة السياسية واالنطالقة الحضاريةالدكتور محمد العربية ولد خليفة ـ علمية وعالمية اللغة العربية ـ اإل )١(
   ٣٥ص / ١٩٩٩المجامع اللغوية العربية ـ دمشق ـ آذار 

   ٣٨) المرجع السابق ص ٢(
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  تمّيز اللغة العربية بين اللغات العالمية ــتاسعاً ـ

استفادت اللغة العربية من اتساع املدرج الصويت فيها بانفرادها حبروف ال توجد يف اللغات األخرى  

تستغين عن متثيل احلرف الواحد  هالقاف، وهذه امليزة جعلتكالضاد والظاء والعني والغني واحلاء والطاء وا

حبرفني متالحقني، ولكل صوت يف العربية حرف يقابله، ومثة مزية يف االنسجام الصويت بني احلروف 

املتقاربة، فالتاء قريبة املخرج من الثاء، واحلاء من اخلاء، والدال من الذال، والسني من الشني، والصاد من 

اء من الظاء، والعني من الغني، يضاف إىل ذلك التقارب يف الشكل بني عدد من احلروف، الضاد، والط

وهذه مزية ال توجد يف لغة أخرى. وهناك ثبات يف احلروف العربية األصلية على الرغم من تبدل 

ه يؤدي إىل معىن جديد ال صلة بين لغات األجنبية، إذ إن تغري املصوتوهذا ال نالحظه يف الاملصوتات 

  وبني املادة األصلية.

وجتدر اإلشارة إىل أن أصوات اللغة العربية جتعل متكلمها يستطيع أن يلفظ أصوات كل اللغات يف 

  .) ١(الوقت الذي ال يتوفر لغريهم من أبناء اللغات األخرى إال بعد طول مران وممارسة

ا، إذ إن هنالك عدة ألفاظ للم عىن الواحد، وان كثريًا من ومن خصائص اللغة العربية اتساع مفردا

األمساء هي صفات للمسمى وليست امسه احلقيقي. وهنالك منطقية يف قوالب العربية، والقالب حيافظ 

على املعىن كصفة الفاعلية واملفعولية ومبالغة اسم الفاعل وامسي الزمان واملكان واسم اآللة... إخل، وهذه 

  املنطقية تساعد على اتساع العربية.

ت العربية الدقة يف التعبري، فلكل كلمة معىن خيتلف عن معىن الكلمة األخرى، وليست ومن مسا

ا مرتادفة مبرتادفة فر  تشرتك كلها يف معىن  مق وحلظ ونظر وملح ورنا وحدَّقالكلمات اليت كنا نظن أ

على النظر ) تدل على النظر مبجامع العني، و(احلظ) تدل لكل منها معىن خمتلفًا فـ (رمق ولكنّ  ،النظر

من جانب األذن، و (حّدج) تدل على الرمي بالبصر مع حدة، و(رنا) تفيد إدامة النظر يف سكون، 

  و(حّدق) مجع عينيه لشدة النظر.
                                                            

.٢٦ص ٢٠١٥ابريل  ٤العدد  ٤) مجلة جامعة جازان ـ فرع العلوم اإلنسانية ـ تجربة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا ـ المجلد   ١ ) 
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ومثة مراتب ودرجات تدل على كل منها كلمة، فهنالك مراتب للحزن، ومراتب للفرح، ومراتب 

  . )١(للحب، ومراتب للعطش

ا وتراكيبها وحروفها، فكلمة واحدة تعّرب عن مجلة تامة كما ومن مسات العربية أيضاً اإل جياز يف كلما

نالحظ ذلك يف املصادر: شكراً، عفواً، صرباً، معذرة، ونالحظه يف أمساء األفعال مثل: هيهات، وشّتان، 

: وصه، وأٍف. ونالحظ كذلك أن مثة حرفًا واحدًا يعّرب عن معىن مجلة تامة مثل األفعال: ِع، ِف، قِ 

  وهي أفعال أمر من الفعل وعى ووىف ووقى.

ومن خصائص العربية أيضاً اإلعراب الذي يوضح املعىن، وقد جعله اهللا وشياً لكالم العربية وحلية لنظامها، 

وفارقاً يف بعض األحوال بني الكالمني املتكافئني واملعنيني املختلطني كالفاعل واملفعول ال يفرق بينهما إذا تساوت 

  كون لكل واحد منهما إال باإلعراب.يف إمكان الفعل أن يحاالمها 

ا العربية جتعلها والدة ومواكبة لروح العصر ومستجيبة ملتطلباته، ويدل  وهذه السمات واخلصائص اليت تتسم 

ا املستمر على املقاومة واملنافسة، وسرعة انتشارها يدل على حيويتها ومرونتها واستمرارها فكرًا وتعب رياً على قدر

  وتواصالً.

لقد جنحت اللغة العربية يف املاضي يف أن تكون اللغة العاملية األوىل لغة عاملية وعلمية، تطلعت الشعوب 

ا مع أهلها والناطقني  ا قادرة على جمابة مشكالت العصر، ومشكال األخرى إىل تعلمها، وهي خبصائصها وقو

الستقرار فيها، بل هي أقرب إىل املنايف اليت البد أن تلفظ ا، فاللغات األخرى ليست أوطانًا بديلة ميكن ا

  .)٢(هذا اجلانبعلى اي" ماتزال دالة عل صيحة مالك حداد: "الفرنسية منفساكنيها الغرباء، ول

  إشادة أجنبية باللغة العربية عاشراً ــ

لة واضحة على مثة إشادة من أجانب مبحاسن اللغة العربية ومجاهلا وسحرها وسهولتها، وهذا يدل دال

ا يف أرجاء متعددة يف عاملنا، فها هو ذا العامل البلجيكي (جورج  عاملية اللغة العربية وإعجاب آخرين 

                                                            
  . ٢٢٧ص  ٢٠١٢ور محمود أحمد السّيد ـ في طرائق تدريس اللغة العربية ـ جامعة دمشق كلية التربية ) الدكت١(
   www.alrai.com/print:htmilة د. محمد عبيد هللا ـ عالمية اللغة العربي )٢(
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سارتون) يقول: "وهب اهللا اللغة العربية مرونة جعلتها قادرة على أن تدّون الوحي أحسن تدوين جبميع 

  عامل وأوضحها".لا متانة، وهي أسهل لغات ادقائق معانيه، وأن تعّرب عنه بعبارات عليها طالوة وفيه

غ": "ليست لغة العرب أغىن لغات العامل فحسب، بل الذين نبغوا يف ويقول العامل األملاين "فرنينبا 

ا ال ميكن حصرهم، وإن اختالفنا عنهم يف الزمان والسجايا واألخالق أقام بيننا حنن الغرباء  التأليف 

  اً ال نتبني ماوراءه إال بصعوبة".عن العربية وبني ما ألفوه حجاب

يف يستطيع اإلنسان أن يقاوم مجال هذه اللغة قة األملانية: "زيغريد هونكه": "كوتقول املستشر 

ومنطقها السليم وسحرها الفريد؟ فجريان العرب أنفسهم يف البلدان اليت فتحوها سقطوا صرعى سحر 

  مون العربية بشغف".تلك اللغة، حىت الذين بقوا على دينهم اندفعوا يتكل

ويقول "بروكلمان": "بلغت العربية بفضل القرآن الكرمي من االتساع مدى ال تكاد تعرفه أي لغة 

  أخرى من لغات الدنيا".

ام": "متتاز العربية مبا ليس له قريب من اليسر يف ويقول املستشرق النمساوي "جوستاف جروني

ا من كنايات وجمازا از، وإن ما  ة أخرى، ومع هذه السعة ت لريفعها كثرياً فوق كل لغة بشرياستعمال ا

  صر اللغات يف إيصال املعاين ويف النقل إليها".والكثرة أخ

ومن املستشرقني اإليطاليني الذين أعجبوا باللغة العربية املستشرق "كارل نلينو" الذي قال: "اللغة 

اسنها" واملستشرق "جويدي" الذي قال العربية تفوق سائر اللغات رونقاً، ويعجز اللسان عن وصف حم

ه على سالمة موسى الداعي إىل الكتاب بالعامية وباألحرف الالتينية" "رأيي أن اللغة العربية آية يف ردّ 

للتعبري عن األفكار وأنا ال أرغب يف أن ينسى الكتاب احلاليون العالقة باملاضي، ألن يف املاضي العريب 

  عربية أدت دوراً  كبرياً يف التاريخ العريب".جمداً كبرياً، وهذه اللغة ال

أن تنبت تلك اللغة  ومن املستشرقني الفرنسيني "أرنست رينان" يقول: "من أغرب املدهشات 

ا  القوية، وتصل  إىل درجة الكمال وسط الصحارى عند أمة من الّرحل، تلك اللغة اليت فاقت أخوا

ا، ودقة معانيها، وحسن نظام م ا طفولة وال بكثرة مفردا بانيها، ومل يعرف هلا يف كل طور من أطوار حيا
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ا اليت ال تبارى، وال نعرف شبيهًا هلذه اللغة  ا وانتصارا ا إال فتوحا شيخوخة، وال نكاد نعلم من شأ

ا من كل شائبة".   اليت ظهرت للباحثني كاملة من غري تدرج، وبقيت حمافظة على كيا

د، إذا نقرت على أوتاره رنَّت لديك مجيع األوتار ": "العبارة العربية كالعو وقال املستشرق "وليم مرسية

  من املعىن املباشر موكباً من العواطف والصور". ودوخفقت، مث حتّرك اللغة يف أعماق النفس من وراء حد

وأشار الكاتب القاص الفرنسي "جول فرن" يف إحدى قصصه اخليالية إىل أن "قومًا ركبوا يف سفينة 

اخرتقوا باطن الكرة األرضية، وخطر هلم أن يرتكوا هنالك أثرًا يدل على مبلغ وصوهلم، فرتكوا هنالك و 

حجرًا نقشت عليه عبارة باللغة العربية، وعندما سألوا جون فرن: ِملَ اخرتت اللغة العربية من بني اللغات 

ا لغة املستقبل، والشك أنه سيموت غريها يف حني ت بقى هي حّية حىت يرفع القرآن األخرى؟ أجاب: أل

  نفسه".

وقال املستشرق األملاين "هيلمت ريرت": "إن الكتابة االفرجنية معقدة، والكتابة العربية واضحة كل 

به، وهذه هي طبيعة الكتابة  أ خطالوضوح، فإذا مافتحت أي خطاب فلن جتد أي صعوبة يف قراءة أرد

  العربية اليت تتسم بالسهولة والوضوح".

يل" الذي قال: "كان ومن  املستشرقني األمريكيني الذين أشادوا بالعربية املستشرق "رتشرد كو

يف ذلك ألن شعبًا له آداب غنية  بل باهر، وال غروللعربية ماض كبري، ويف مذهيب أنه سيكون هلا مستق

تصل إليه ا ينبذ إرثاً  ، الخيون ماضيه، والىنة لّينة مرنة ذات مادة تكاد ال تفمتنوعة كاآلداب العربية، ولغ

بعد قرون طويلة من آبائه وأجداده" ومثة مستشرق أمريكي آخر هو "وليم ورل" يقول: "إن اللغة العربية 

ا  ا وينتظر أن حتافظ على كيا مل تتقهقر قط فيما مضى أمام أي لغة أخرى من اللغات اليت احتكت 

  .)١(يف املستقبل كما حافظت عليه يف املاضي"

  

  
                                                            

  .١٢ص ٢٠١٥الدكتور محمود أحمد السّيد ـ مختارات أدبية ـ دار اإلعصار للنشر والتوزيع ـ عمان    (١ ) 
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  خاتمة

لغة ال ترجع أي بعد أن رأينا العوامل اليت جتعل من العربية لغة عاملية البد لنا من القول: إن عاملية 

إىل مسات أصيلة فيها بقدر ما ترجع إىل قوة أهلها سياسيًا وفكريًا وثقافيًا وما ينتج من خالل اللغة من 

للغة العربية يف وضعها احلايل قد فكر وعلم وثقافة، ونسأل: هل ينطبق هذا على اللغة العربية؟ هل ا

  أسهمت من حيث مضامينها الفكرية واألدبية والعلمية والثقافية يف مسرية احلضارة املعاصرة؟

ذه اللغة أو تلك من أدب وعلم وثقافة وهو ما يفرض استخدام  إن التفاضل بني اللغات ينشأ عما ينتج 

ا.علمها واسهذه اللغة أو تلك خارج حدودها، وجيعل ت   تخدامها لغة ثانية مطلباً يسعى إليه غري الناطقني 

وغين عن البيان القول بأن مشكلة اللغة العربية ليست مشكلة انتشار وامتداد أفقي أو جغرايف، 

وعدد، وإن كانت مثة أرقام ومعايري أخرى تبني الثغرات وأوجه النقص واخللل اليت مل  وليست مشكلة كمّ 

نشوة الفرح مبا لدينا من عدد وفري من متكلمي العربية ومستعمليها وعدد الدول يُلتفت إليها، وحنن يف 

اليت جتعل منها لغة رمسية، واملنظمات الدولية اليت تعتمدها، واملساحة اجلغرافية اليت متتد عليها، 

ا، وعدد مستخدمي الشابكة ومتصفحيها واملكانة االمجال ية واإلذاعات والقنوات التلفزية اليت تبث 

للعربية بني سائر اللغات العاملية، وإمنا مشكلة العربية هي عن أي عربية نتكلم؟ عن الفصيحة أم عن 

ا؟   اللهجات احمللية؟ أم عن اهلجني اللغوي؟ وما مدى سيادة اللغة العربية وبسط نفوذها داخل أوطا

هذه األسئلة، فعلى  آمل أن يكون من بيدهم القرار على نطاق الساحة العربية لديهم اإلجابة عن

م وانتمائهم إىل أمتهم ولغتها اخلالدة يتوقف مستقبلها.   قرارا
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