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اللغة العربية في عالم اليوم: 
الرصيد واآلفاق

الرصيد:

أ- الرصيد التاريخي  والحضاري:

تنتمي اللغة العربية إىل فصيلة اللغات السامية، وهي لغة 

الشعر  قول  يف  العربية  القبائل  استعملتها  لغة  من  انتقلت 

والخطابة عىل مدى قرنني قبل مجيء اإلسالم )فرتة الجاهلية( 

واآلداب  الطبيعية  والعلوم  الرشعية  للعلوم  حاملة  لغة  إىل 

والفلسفة انطالقا من أواخر القرن السابع امليالدي :

ومتتد اللغة العربية داخل مجال جغرايف شاسع يصل إىل 13 

)املغرب  األطليس  املحيط  من  وميتد  مربع  كيلومرت  مليون 

وموريتانيا( إىل بلدان الخليج العريب.  كام أنها اللغة الرسمية 

للبلدان العربية حيث يصل عدد الناطقني حوايل  300 مليون 

نسمة.

وتعترب اللغة العربية لغة عمل معتَمدة يف هيئة األمم املتحدة 

القرن  من  السبعينيات  أواسط  منذ  الدولية  املنظامت  ويف 

العرشين، إذ تعترب العربية والصينية اللغتني غري األوروبيتني 

عامليا  السادسة  املرتبة  العربية  اللغة  تحتل  كام  الوحيدتني. 

من حيث عدد الناطقني بها. وعىل املستوى الديني، يستعمل 

القرآن  لغة  بصفتها  األرض  سكان  ربع  حوايل  العربية  اللغَة 

الكريم والشعائر الدينية اإلسالمية. 

ب- الرصيد املعريف واللغوي:

متثل اللغة العربية الفصحى متْنا اشتغل به النحاة واللغويون 

ل هذا املنت من معطيات  منذ القرن األول للهجرة. وقد تشكَّ

لغوية تتمثل يف:

ͳ ͳالقرآن الكريم من حيث تفسريه وقراءاته؛

ͳ ͳ.الشعر العريب الجاهيل والخطابة العربية

الكتابة  نظام  تطور  أسهم يف  تطورا  العريب  الخط  كام عرف 

العربية )عمل نرص بن عاصم يف النقط واإلعجام، وعمل أيب 

والضمة  )الفتحة  اإلعرابية  الحركات  الدؤيل يف وضع  األسود 

والكرة((. 

العريب محطة أساسية من محطات  النحو  gقد مثلت نشأة 

فقد  العربية،  اللغة  واملعريف  التاريخي  واملنجز  الرصيد 

كام  الرصيد،  ذلك  بناء  يف  أساسية  لبنة  سيبويه  كتاب  شكل 

اعتمدتها  التي  والتطبيقية  النظرية  املادة  عىل  اشتمل 

النحوية )مدرسة البرصة ومدرسة الكوفة واملدرسة  املدارس 

البغدادية(.

كام وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي أسس الدرس اللغوي 

العني(  )معجم  عريب  معجم  ألول  وضعه  خالل  من  العريب 

وابتكاره لعلم العروض وموسيقى الشعر العريب )أوزان بحور 

الشعر العريب(.

ل ظهور فقه اللغة العربية عىل يد الثعالبي وابن فارس  وشكَّ

محطة بارزة يف بناء علوم اللغة العربية وبناء رصيد العربية 

العلمي وتشييد رصحها الثقايف والفكري والحضاري. كام كان 

بارز  دور  العبايس  العرص  يف  الحكمة"  "بيت  مؤسسة  لبناء 

ورائد يف ترجمة علوم اليونان ونقل ثقافات حضارات الرشق 

األقىص ويف نشأة وتطور الفلسفة وتاريخ العلوم واملعارف يف  

الحضارة العربية اإلسالمية.

يف  العرب  أنجزها  التي  واملؤلفات  الكتب  ترجمة  مرت  لقد 

مرحلتني  خالل  من  واملعارص  والحديث  القديم  تاريخهم 

أساسيتني: 

األستاذ مراد موهوب
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

عني الشق، جامعة الحسن الثاين 

بالدار البيضاء

مـــقــــــــاالت
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مرحلة البناء :  �

حيث  إسالمية  عربية  علمية  حضارة  تأسيس  مرحلة  وهي 

وبدايات  األموي  العرص  أواخر  يف  الرتجمة  حركة  ازدهرت 

العرص العبايس بعد تشييد "بيت الحكمة" يف عرص الخليفة 

/ 833 ميالدية ودخول عدد  املأمون )218 هجرية  العبايس 

كبري من املفاهيم واملصطلحات العلمية والحضارية إىل اللغة 

العربية ثم تحول هذه املصطلحات بعد انتشارها إىل ألفاظ 

أغنت معجم اللهجات العربية العامية املحكية. 

مرحلة اإلحياء والنهضة:  �

وهي مرحلة إحياء الحضارة العربية اإلسالمية التي متتد من 

القرن 19 إىل العرص الحايل حيث تُرجمت إىل اللغة العربية 

العديد من األلفاظ واملصطلحات. 

الفرق بني املرحلتني:  �

ͳ  أوال: إن علوم اإلغريق ومعارفهم كانت مستقرة )ُمنَجزة

مرحلة  أثناء  األوائل  العرب  ترجمها  حني  تاريخياً(  ومنتهية 

مرحلة  تاريخياً  فتقابل  والنهضة  اإلحياء  مرحلة  أما  البناء، 

اللغة  تتصدى  التي  واملعارصة  الحديثة  الغربية  الحضارة 

العربية لرتجمتها. 

ͳ  العربية الحضارة  كانت  البناء،  مرحلة  خالل  ثانيا: 

اإلسالمية متقدمة ورائدة ووارثة الحضارات القدمية السابقة 

بخالف الفرتة الراهنة. بينام يف املرحلة الثانية )مرحلة اإلحياء 

املقرتَضة  فاأللفاظ  واملعارص(،  الحديث  العرص  يف  والنهضة 

موجودة يف كل مجال: يف العلوم الدقيقة ويف العلوم اإلنسانية 

ويف النقد األديب والفنون ونظريات الرتجمة والفلسفة لكونها 

علوما مستورَدة من العلوم والثقافة الغربية.

متنوعا  لغويا  وضعا  القدم  منذ  العربية  اللغة  عرفت  لقد 

يتميز بوجود مستويني: مستوى الكتابة ومستوى الشفاهة أو 

العامية انطالقا من القرن الثالث الهجري / التاسع امليالدي( 

العربية  اللغة  اتصلت  حيث  اإلسالمية  الفتوحات  عرص  مع 

باللغات املحلية مثل األمازيغية، والقبطية، والكردية، الخ.(، 

 )Diglossie( اللغوية  االزدواجية  ظهور  إىل  الذي  اليشء 

)لسان عريب معيار )Koiné( يف مقابل مستوى لغوي عامي 

منذ   )Triglossie( لغوية  ثالثية  إىل  تطورها  ثم  محيك(  أو 

القرن الخامس الهجري / الحادي عرش امليالدي، ومثال ذلك 

ري  السِّ وفن  باألندلس  املوشح  يف  املستعملة  العربية  اللغة 

األدبية الشعبية. 

ف اللهجات العربية املعارصة إىل خمس مجموعات أو  وتُصنَّ

تكتالت لغوية تشكلت منذ القرن السادس عرش، وهي :

-1 لهجات شبه الجزيرة العربية ؛

-2 اللهجات العراقية ؛

-3 اللهجات الشامية )سوريا – لبنان – فلسطني – األردن( ؛

-4 اللهجات املرصية والسودانية ؛

-5 اللهجات املغاربية. 

وقد شهدت فرتة النهضة العربية حركة إحياء اللغة العربية 

وتنميتها وذلك ملواجهة اللغات التي أخذت  تزاحم  يف عقر 

دارها الهيمنة كاللغة الرتكية التي كان يفرضها العثامنيون يف 

املرافق اإلدارية بالبلدان العربية يف الفرتة املمتدة بني القرنني 

السابع عرش والتاسع عرش.

اآلفاق:

ميكن  التي  التحديات  من  عددا  حاليا  العربية  اللغة  تواجه 

رصدها يف ما ييل:

أ- تحديات داخلية تتمثل يف :

ثنايئ  � لغوي  )وضع  معقد  سوسيولساين  وضع  وجود 

وثاليث(؛

 متكني للغة العربية يف املحيط )إدارة – تعليم – بحث  �

علمي – ثقافة - اقتصاد....( 

التخطيط اللغوي. �

ب- تحديات خارجية تتجىل يف :

واالجتامعية  � واالقتصادية  التقنية  وتداعياتها  العوملة 

والثقافية واللغوية؛

املعرفة،  � باقتصاد  يعرف  ما  بروز  الرقمي  العرص  ولوج 

يف  الرقمية  بالفجوة  يسمى  ما  وبروز  املعلومات  وتفجر 

مجال تكنولوجيا املعلومات عىل املستوى الفردي والجامعي 

 – )هاتف  الرقمي  التواصل  وسائط   – )إنرتنت  واللغوي 

مراسلة – حوار وتفاوض عن بعد(. وتواجه اللغة العربية، يف 

هذا الباب، تحديات تقنية تتمثل يف :  

ͳ ͳ تخزين أساليب  وتصميم  الربمجة  لغات  تصميم 

املعلومات واسرتجاعها؛

ͳ ͳ –)  – والتوليف  )التحليل  العربية  للغة  اآللية  املعالجة 

بناء املعاجم اإللكرتونية(؛

ͳ ͳالبحث والنرش اإللكرتوين؛

ͳ ͳ بالعربية )الناطقني  والكبار  للصغار  بعد  عن  التعليم 

وبغريها( : نطق -  إمالء وكتابة– قواعد الرصف )استخالص 

تركيب   – )اإلعراب  والنحو  الكلامت(  وترصيف  الجذور 

الجمل وترتيبها( – صياغة األساليب....(. 

لقد بذلت جهود كبرية وأنجزت مرشوعات هائلة لردم تلك 

العرص  يف  ومتكينها  العربية  اللغة  لتأهيل  الرقمية  الفجوة 

الرقمي، وبناء منظومة رقمية للغة العربية متطورة ملواكبة 

تطوير   – العربية  املواقع  تصميم  الرقمية:  الثورة  منجزات 

للكالم  اآللية  املعالجة  وأنظمة  العربية  باللغة  الربمجيات 

ورقمنة  وتوليفها(،  األصوات  )تحليل  العربية  والنصوص 

االلتامس   : واألساليب  النحوية  والقواعد  الرصفية  الصيغ 

املعاجم  ورقمنة  والرتاكيب،  واملصطلحات  للكلامت  الفوري 

القدمية والحديثة، والرتجمة من العربية وإليها )للغة العادية 

وفهرسة  بالغية(،  صور   – مسكوكة  )تعابري  الفنية  واللغة 

املكتبات العربية، والبحث الببليوغرايف اإللكرتوين، والتدقيق 

التطريزي  الصويت  )التدقيق  للكلامت  اللغوي  والتصحيح 

واملؤلفات  املؤلفني  وتصنيف  والنحوي(،  واإلماليئ  والرصيف 

واستعراض فهارس املكتبات وإنجاز البحوث بداللة األلفاظ 

والعبارات، الخ.

ويف املجال الرتبوي، تم وضع منصات للتعلم عن بعد لكنها 

تحتاج إىل إعادة صياغة محتويات وأساليبها عىل غرار اللغات 

العاملية الرائدة )اإلنجليزية مثال(.

املنجزة،  واملشاريع  املبذولة  الجهود  تلك  كل  رغم  أنه  غري 

سبيل  ويف  ومستعصية.  قامئة  الرقمية  الفجوة  تلك  تزال  ال 

التخفيف من آثارها، نقرتح جملة من املقرتحات العملية.

مقترحات:

اإلسرتاتيجية  األهداف  تشمل  إسرتاتيجية عمل  ينبغي وضع 

واإلجرائية التالية: 

)التطبيق  وأداة  للعلم  موضوعا  العربية  اللغة  جعل   1-

واملعالجة والعالج(، فاللغة العربية  تتميز بنظام صويت غني 

ومتنوع يغطي مختلف التجاويف الرنينية )الشفتان - الفم – 

الحنك – الحلق – الحنجرة – األنف(: 28 صامت و3 صوائت 

أصوات   4  – صائتي(  )مثلث  طويلة  صوائت  و3  قصرية 

مفخمة. كام أنها تتوفر عىل نسق رصيف غري سلسيل )نسق  

رصفية  وأواسط  رصفية،  سوابق  من  يتكون  غني  الكلمة 

ولواحق رصفية(، وللعربية اشتقاق وتوليد رصيف هائل يقوم 

عىل هيكل مؤلف من الجذور والصيغ : الجذور الثالثية، فهي 

املعاجم  إحصاء  عىل  بناء  جذر   9000 من  أكرث  عىل  تتوفر 

العريب  الرصف  انتظام  إىل  إضافة  العربية،  للغة  الكربى 

واطراده مام يزيد من قابليته للمعالجة الرقمية اآللية. كام 

أن للغة العربية نسقا نحويا غنيا ومرنا: تركيب جميل فعيل 

)ف + فا + مف( وتركيب جميل اسمي )اسم + اسم – اسم 

+ فعل(، ولها نظام ترتيبي مرن: التقديم والتأخري، إضافة إىل 

قدرة كلامتها عىل العديد من الوظائف النحو وتتوفر اللغة 

العربية عىل نسق معجمي غني ذي قوة توليدية اشتقاقية 

القواعد  تحدده  الصيغة(   – )الجذر  نظام  عىل  بناًء  هائلة 

الصوتية التأليفية للغة العربية التي تجيز التوليد أو متنعه. 

املعلم واملتعلم واملناهج  املتمحور عىل  والتعلم  التعليم   2-

والوسائط واملحتويات.

-3 الثقافة واإلعالم ودورهام يف ترش اللغة العربية ومتكينها 

الوظيفي يف املحيط ويف الحياة العامة.

العلمية واألكادميية ودورها يف نرش  البحوث والدراسات   4-

اللغة العربية يف األوساط العلمية.

-5 حوسبة اللغة العربية وتطبيقاتها )اللسانيات الحاسوبية 

واإلعالميات والهندسة اللغوية(.

والتقنية  العلمية  املصطلحات  وتعريب  الرتجمة   6-

واالقتصادية.

-7 تعزيز الحضور واالنتشار الرقمي للعربية عامليا. 
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