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 دور اللغات القومية في الدراسات العليا والبحث العلمي
 ()دراسة وصفية تحليليَة لصالحية اللغة العربية لغة للعلم والتكنولوجيا

 

 جامعة اليرموك –مفيق دوشق لدكتور ل

 ةـ. مقدم1

ال شك في أن آالف اللغات واللهجات تنتشر اآلن في هذا العاالم الفساي   
معيناة مهماا صاغر حجمهاا أو كبار هال ولهاا لغاة  وال يوجد في العاالم مجموةاة

خاصة تتفاهم بها  ويتخاطب أبناؤهاا بهاا  وتساتعملها فاي منااحي الحيااة دينياة 
كانت أو اجتماةية أو اقتصادية أو ةلمية. والعالقة بين اللغة ومتكلميهاا ةالقاة 
وثيقة  فال يوجد شعب هال ويعتّز بلغته  ألنها ةنصر رئيسي في بناء شخصيته 

نتمي هليها  هضافة هلا  كاون اللغاة ةاما  شخصية المجتمع أو الجماةة التي يو
تفاااهم وتفاةاا  وتخاطااب  فهااي فااي آن واحااد ةاماا  توحيااد لفئااات الشااعب  وال 
ت توحااد باااه بااين جماةاتهاااا  يُوجااد فااي العاااالم قوميااة ال تتخاااذ ماان اللغااة أساساااا

 ورةاياها.

  اؤهالت التااي تجعلهاالااديها كاا  الماا –ماادار هااذا البحااث  –واللغااة العربيااة 
م  وهي تتمتع بقوة توحيدية لغة الجماةة  أو لغة مشتركة لغير جماةة في هذا العال

ت ال يوجااااا  د لهاااااا مثيااااا   فهاااااي ةلااااا  األطلاااااب لغاااااة شاااااعوب تقطااااان أوطانااااااا
 متقارباااة ومتجااااورة  ولكااا  هاااذي الشاااعوب تااااريد واحاااد  وةاااادات تكااااد تكاااون 

 لبهاااا هلااا  أصااا  واحاااد. وكااا  طتقالياااد دينياااة واجتماةياااة تعاااود فاااي أواحااادة  و
ت كبيااارات تالمتكلماااين بهاااذي اللغاااة يعتااازون بهاااا  ويقااادرونها ويولونهاااا اه  فاااي  ماماااا

ت كثياارون  ولهاام  الماادارو وطيرهااا ماان دور العلاام  ولكاان أةااداء هااذي اللغااة أيضااا
متعااددة  وهاام ةلاا  مسااتويات شاات   فماانهم ماان يعلاان ةداوتااه ةلاا  رؤوو  دوافااع

هاادم ماان الااداخ  بطريقااة طياار مباشاارة  أو مباشاارة األشااهاد  وماانهم ماان يحاااو  ال
ت.  أحيانا

من هنا انطلقت الصايحات هناا وهنااك بعادم صاالحية اللغاة العربياة لعصار 
حااال  اللهجااات المحليااة باادالها بلغااات أجنبيااة  أو ه  العلاام والتكنولوجيااا  وضاارورة ه  

العااالي محلهااا  هلاا  آخاار هااذي الصاايحات. فلماااذا ال تصاال  اللغااة العربيااة للتعلاايم 
 والبحث العلمي؟ ومن هم القائمون ةل  دةم هذا الرأي؟

 هدافهم؟وما هي دوافعهم وأ
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 . اللغة العربية قاصرة وغير مناسبة للعصر الحديث:2

ال يسااعنا فااي هااذا المقااام هال أن نااربط بااين حااركتين رئيسااتين تبنّتااا ةمليااة 
ةااااء بعااادم التشاااهير باللغاااة العربياااة الفصاااح   وحملتاااا راياااة محاربتهاااا  واالدّ 

صالحيتها. هاتان الحركتان هما  حركة الدةوة هل  العامية  وحركة الدةوة هلا  
استخدام لغة أجنبية في الجامعات والمعاهد العليا. وال يفوتنا أن نشير بهذا الصدد 

نه ةلا  الارطم مان اخاتالف العصاور التاي انطلقات فيهاا هاتاان الحركتاان  أهل  
 ة.ـ  فالهدف واحد  وهو القضاء ةل  هذي اللغوةل  الرطم من اختالف الوسيلة

 الدعوة إلى العاميّة: 1. 2

 سااااهاب فااااي هااااذا الموضااااوذ لاااايو ماااان أهااااداف هااااذا هن االستفاضااااة وا   
 القضاااية  الرتباطهاااا البحاااث  ولكااان وجااادنا أن مااان المفياااد التعاااري  ةلااا  هاااذي 

 لااااا  اساااااتعما  اللغاااااات األجنبياااااة الوثياااااق بالحركاااااة الثانياااااة  وهاااااي الااااادةوة ه
كثر من مائة ةام ال تنادي بعدم اةتبار اللغة العربياة ات التي انطلقت منذ أصوألفا

ويضاها مان فقط  ب  تنادي بهدم تلك اللغاة وتقلغة للدراسات العليا والبحث العلمي 
داة توحياد وتضاامن  فاال تقا  خطاورة مان يادةو هلا  نباذ جذورها حتا  ال تعاود أ

ةن ذلك الذي يدةو هل  ةادم اساتعما   الفصح  واستخدام لهجات محلية بدالت منها
 اللغة العربية في مجاالت العلم والتكنولوجيا.

وجهود االستشراق والمستشرقين ومن تبعهم من المضالّلين مان أبنااء األماة 
 يراد مثالين اثنين فقط.إكثيرة ومتعددة  ولكن لضيق المقام سأكتفي ب

ن    "كنات أجاد بايةيايقو  ويلكوكو  أحد مشااهير حركاة الادةوة هلا  العام
ت مان األذكيااء  ولكانهم  –طلبة كلية الهندساة فاي القااهرة  –الطلبة  مان يعاّدون حقّاا

كاااانوا يسااايرون فاااي دروساااهم بااابالدة  ألنهااام كاااانوا يقرأونهاااا باللغاااة الفصاااح  
 (.972)شاهين ص .المصطنعة  وليو باللغة المصرية الحية"

ت ةلاا  ضااافة هلاا  كااون والاارّد ةلاا  هااذا االَدةاااء بساايط  فإ   الرجاا  حاقاادا
الفصااح   فقااد دلّاا  ةلاا  جهاا  وةاادم معرفااة بعلااوم اللغااة سااواء أكااان منهااا 
التاريخي أم الوصفّي  فمن بديهيات ةلم اللغة أّن اللهجة المحلياة هاي انحاراف 
ةن اللغة األّم  وهي اللغة العربية في هذي الحالاة  فها  يعقا  أن تكاون اللهجاة 

 فاااي أطلبهاااا  أكثااار قااادرة مااان اللغاااة  والتاااي تصاااطبظ بالواليفاااة االجتماةياااة
 األص ؟
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ويورد الدكتور شاهين قوالت آخر ةل  لسان هذا المستشارق  فهاو يارّدد "أن 
 الاااذي ةااااق المصاااريين ةااان االختاااراذ هاااو كتاااابتهم بالفصاااح ". والااارّد ةلااا  

شاك   ةلم اللغة هاذي المارة  ولكان ياأتي ةلا  مث  هذا االّدةاء ال يحتاج هل  تدخ 
ميركااا أماااذا كاناات لغااة المختاارةين فااي بريطانيااا وفرنسااا و استفسااار بساايط 

نجليااز الااذين ينتمااي هوروسااي لاايهم هااذا ا؟ أكاناات لهجااات محليااة؟ هاا  كتااب ا  
ت المستشاارق بلهجااة الهااوكني أم بلهجااة بيرمنجهااام والمدال نااد؟ لقااد كتبااوا جميعااا

 Standardنجليزيااة الفصااح   أو مااا يسااّم  بااـ"ستاندر هنجلااي " باللغااة ا   

English.ولم يكن يقب  منهم أن يكتبوا بغير ذلك   

  لقااااد تضااااافرت جهااااود الدددددعوة إلددددى اسدددد عمان اللغددددا  ا  نبيددددة 2. 2
ربيااة( فااي هاااذا المسااتعمرين والمستشاارقين والمساااتغربين )ماان أبناااء األماااة الع

سااتعمار جاهاادات منااذ وصااوله هلاا  الاابالد العربيااة  سااواء المجااا . فقااد ةماا  اال
حاال    ةل  طمو اللغة العربياة وهيطاليالفرنسي أم ا أم  االستعمار البريطاني

 لغة المستعمر المحت  مكانها لتكون اللغة الرسمية للبالد  وخاصة في التعليم.

كماا  وقد دةم المستشرقون جهود المستعمرين هذي سواء بطريقة مباشرة
ثقفاين و بطريقة طيار مباشارة كتادريبهم لنفار مان المبيّنا في الفقرات السابقة  أ

جنبيااة باةتبارهااا لغااة التقاادم وا أداة للاادةوة هلاا  نشاار اللغااة األالعاارب ليكوناا
والحضارة  وطمو اللغة العربية باةتبارها لغة رجعية تقليدية في طريقها هل  

 الموت.

ت أن أورد للقارئ الكريم فقرة واحدة فقط من مقا  نشار   وأجد ةلّي لزاما
بقلام  1271يولياو  –كو  ةادد ماايو ولألسف  في مجلة ةلمية تصدرها اليونس

ن تستعم  الياوم أاللغة العربية الفصح  ال يمكن  انطوان مطر  يقو  فيه  "هنّ 
 اب الاهرة بأس في نق  الفكر الحديث لثالثة

ت  وهاي ةناد  -1 قد احتفالت اللغة العربية لمدة قارون بطاابع ديناي قاوّي جادا
 كالمسااااالمين لغاااااة الاااااوحي  وهاااااي كاااااذلك لغاااااة الاااااوحي ةناااااد األتااااارا

والباكستانيّين وآخرين من الاذين ال يساتطيعون فهمهاا  وهاؤالء لهام لغاة 
 في حين أن العرب ليست لهم لغة من هذا النوذ. قومية ةلمانية

اللغة العربية وسيلة معبّرة ةن حضارة قديمة قوية التأثير اللت مرتبطة  -9
 عبير ةن التاريد.تكثر من وسيلة للأبتراثها القديم كأنها لن تكون 

ر االجتماااةي واالقتصااادي العااالم العربااي ماان ناحيااة  كمااا ووز التطااتجااا -3
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ناه الا  منفصاالت ةان حركاة قنّي مان ناحياة أخارل  ألتجاوزي التطور الت
 التقدم العلمّي المسرةة المعاصرة ألسباب سياسية في جوهرها!!

وهنا نوّد أن نقو  بأن الباحث المدقق أو اللغوّي المنصف ال يستطيع أن 
مناقشاتنا للسابب األو  الاذي    هاذا القاو  ماّر الكارام. ففاي مجاا يمّر ةل  مثا

و أنواذ اللغة غة الحديث لم يورد في تصنيفاته ألن ةلم اللهأوردي الكاتب نقو   
ت يادة   لياه الادرو اللغااوّي باللغااة العلمانياة  ولكان ماا توصاا  همساتوياتها شايئا

لغااة نوةيااات  الحااديث هااو أّن لكاا  لغااة لهجااات جغرافيااة واجتماةيااة  ولكاا 
registers  ولكّ  نوةية خصائص معينة حسب الموضوذ أو الواليفة اللغوية  

  Scientific registerفهناك النوةية الدينية والقانونية  وهناك النوةية العلميّة 
ت الفقرة التالية   وليست العلمانية. ولنتمعّن معا

 اس خراج المسافة بين بلدين معلومي الطون والعرض

ي الطاو  والعار   دنا أن نعرف أجزاء المسافة بين بلدين معلومهذا أر
ت فااي جيااب مااا ضااربنا جيااب تمااام أ بااين الطااولين فيجتمااع جيااب كثرهمااا ةرضااا

ولا   ر العرضاين ةلا  جياب تماام القاوو األولا   ونقسام جياب أكثاالقوو األ
 فيخارج جياب القااوو الثانياة  ثاام نأخاذ فضاا  ماا بااين هاذي القااوو الثانياة وبااين

ول  فيخرج عرضين  ونضرب جيب تمام الفض  في جيب تمام القوو األق  الأ
 فيبق  المطلوب. 29جيب تمام المسافة  تقوسها وتلغيها من 

وليكن لبرهانه  أ ب المسافة بين بلدي أ  ب  وج د ما بين فلكاي نصافي 
 ل  آخر البرهان(... )هنهاريهما..

  دون االصااطال  جزاء الدوريااةلك نعلاام المسااافة بااين البلاادين باااألوبااذ
 .(617-615المسعودّي. ص  بالشبر والذراذ. )القانون

 فهااذا الكااالم قااد كتااب قباا  ةاادة قاارون  ولكاان بأساالوب ةلمااّي واضاا  
ت كما يّدةي الكاتب. وخالصة القو  هّن اللغة العربية لم تحتفال بطابع  وليو دينيا

و  فاإن دينّي قوّي هو السبب في ضعف اللغة العربياة وموتهاا  با  ةلا  العكا
ةلا  هاذي اللغاة مان  الفاسالمّي متمثالت في القارآن الكاريم هاو الاذي حاالدين ا   

ن. ويبدو أنّه قد فات الكاتب أّن حت  اآل بقاها حيّة متطورةأاالندثار والموت  و
 اللغة العربية  ةبر العصور  قاد اساتوةبت وةكسات بكا  صادق ودقاة كا  ماا

 ةلا  الصاعيد االجتمااةي أوطرأ ةلا  مجتعهاا مان تغيارات وتطاورات ساواء 
االقتصادّي أو العلمّي  أو أنه قد تجاه  ذلك. فقد كتب كا  ماا يتعلاق باالمجتمع 

سالمّي والعربّي منذ قرون ةدة بهذي اللغة. وهنا نتساء  قاائلين  مااذا كانات ا   
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اريااة المتمثلااة فااي قبااة سااالمي وهندسااته المعملغااة مصااّممي الفاان العربااي ا   
نجليزيااة أم صااور الحمااراء وقرطبااة؟ هاا  كاناات اللغااة ا   زهاار وقالصااخرة واأل

امخة حت  اآلن بلغاة التساابي  الروسية؟ ه  كتبت مخططات هذي الصرو  الش
 دةية  أم بلغة اللوطاريتمات وةلم المثلثات والهندسة المعمارية؟واأل

ة العربية اساتيعاب ماا كتاب بلغاات وسؤا  آخر هو  لماذا استطاةت اللغ
ت فاااي القااارون الهجرياااة األوأ أكبااار الحضاااارات ولااا  كالهندياااة كثرهاااا تقااادما

طريقيااة  وفااي مجاااالت العلاام والطااب والهندسااة والصاايدلة والرياضاايات وا 
ذا استطاةت ةما  هوطيرها؟ ألم تكن تتسم بطابع دينّي قوّي في تلك األيام؟ ثم 

 ذلك قب  قرون  أال تستطيع ذلك اليوم؟

ريخنااا المعاصاار  فقااد اسااتطاذ خياار يااأتي ماان تاؤا  األوجااواب هااذا الساا
العلماااء العاارب  وفااي ةاادة مناساابات  تااأليف كتااب باللغااة العربيااة فااي العلااوم 

رشااد خاااطر المختلفااة. فعلاا  ساابي  المثااا  ال الحصاار كتااب الاادكتور الجااّرا  م
ت في ةلم الجراحة في ستة مجلدات  والدكتور أحمد حمدي  )جامعة دمشق( سفرا

ت في ةلم الجرا مارا  الباطنياة  ساني ساب  فاي األم  والادكتور حثيالخيّاط كتابا
 .(1)وطيرهم كثيرون

وفي معر  رّدنا ةل  قو  الكاتب بأّن اللغة العربية وسيلة للتعبير ةن 
التاريد فقط نقو   هّن الكاتب قد فاتته حقيقة ةلمية لغويّة  وهاي أّن اللغاة  أيّاة 

عناي الضيّق أو الواسع لغة  هي وةاء للفكر والحضارة والثقافة  وأن التاريد بم
في  دريسّي قد كتبهو جزء من تلك الحضارة  أو الثقافة  ولكنّه تجاه  أّن ا   

الجغرافيا والفلك  وأّن ابن الهيثم قاد كتاب فاي الرياضايات والبصاريات  وابان 
كثياارة   سااينا كتااب فااي الطااّب  وطياارهم وطياارهم كثياارون  وكتاابهم العلميااة

 تميّز والدقيق.سلوبها العلمّي المومعروفة بأ

وردي الكاتب كسبب ثالث لعادم صاالحية العربياة للفكار الحاديث  أأما ما 
جتمااةي فالكاتب يرّد ةل  نفسه فهو يقو   لقد تجاوز التطاور االقتصاادي واال

 سددبا  ةاان حركااة التطااور العلمااّي  نااه الاا  منفصااالت والتقنااي العااالم العربااي أل
 . وهنا بيت القصيد.سياسية في  وهرها

أسباب التأخر وةدم مجاراة التقدم العلمّي هي أسباب سياسية وليست هذن 

                                                           

لمزيددم مددم للمات مددهذ  ددم ادد ل للممدده ا لكتددة مادده  للددمحم ةف  هالددا  اددمللة مم  ددم )للت ددهم للاةاددم(  (1) 
 . 1791 للممتم للثهلث  لة
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ت لغوية. وبما أّن اللغاة وةااء الفكار والحضاارة والتقنياة والعلام  فاإن هاذا  أسبابا
ناء سيمتلئ بما يصبّه أه  هذي اللغة من حضارة وةلم وتقنية. فالقصور هذن ا   

 هو في أه  هذي اللغة  ال في اللغة نفسها.

كلمااة أخياارة أودّ هضااافتها فااي مجااا  الااردّ ةلاا  ةاادم صااالحية و 3. 2
التعلايم والتكنولوجيا  وضارورة اساتعما  لغاة أجنبياة فاي للعلم اللغة العربية 

 الجااامعّي  قااد ال يسااتغرب المهااتّم بشااؤون اللغااة العربيااة الفصااح  وقضااايا
تعمرين أو سااالعصاار أن يساامع دةااوات مشااابهة لمااا ساابق ذكااري  ماان قباا  الم

تبااااةهم مااان المساااتغربين أو المتفااارنجين  ولكااان الغرياااب شااارقين او أالمست
مناابر معاهادنا وجامعاتناا   أن نسمع تلاك الادةوات تنطلاق مان ةلا  والمؤلم
ار أن التي ن عّو  ةليها في تقادمنا وحضاارتنا. فقاد أورد الادكتور حساين نّصا

اد الجامعات المصرية أةلنت أن العربية تصل  لبع  أقسام الصايدلة  وللماو
الطبيّة ذات التطبيق العلمي العام كالطّب الشرةّي والصحة العامة  وصّرحت 
بااأن العربيااة ال تصاال  اآلن للعلااوم الحديثااة ماان طااّب وهندسااة ورياضاايات 

 ا.ـوطيره

الرّد على مثن هذا االّدعاء للدك ور عبددالملك أبدو عدول الدذر أورد وأ رك 
 يس فددددي  امعددددة دم دددد ال سدددد ين ال ددددالي: ف ددددد انددددطّر عندددددما ان ددددد  لل دددددر

ثم  ،أن دّرس الكيمياء العنوية باللغة العربية، فاس طاع أن يفعن ذلك بعد أسابيع
رّكد  عليده هدو أب ولده: وومدا أحدّ  أن قارن بين عمله فدي ال داهرة وفدي دم د  

طال  كليدة النندسدة بال داهرة، حسن الن ائج ال ي أحر ها الطال  بالنسبة لن ائج 
االس يعا  الذر  وصلوا إليه،  ن الطال  هنداك كدان ونخامة ال حصين، وحسن 

يفنم دقائ  المونوع، مّما كان ي يح له فرصة اس يعا  قدر أكبدر مدن معلومدا  
المددادة المعطدداة، فدد فّنم الطالدد  للغددة المحانددرة وال ددرن، كددان يعفيدده مددن بددذن 
م نود مناعل ينصرل نصفه لفنم اللغة وال عرل على المفردا  الصدعبة فدي 

 .ة ا  نبية ال ي يدرس بناو. )د. نّصار...(اللغ

 . علم اللغة وقنية اللغا  ال ومية:3

  ناود أن نأخاذ لهذي المسألة من وجهة النالر اللغوياة المحضاة نافي تناول
اللغاة التااريخي والمقاارن  بعين االةتبار وجهاات نالار ةلام اللغاة العاام وةلام 
وصاافّي  وخاصااة مااا يتعلااق وةلاام اللغااة النفسااي واالجتماااةي  وةلاام اللغااة ال

 باألسلوبية والتفاة  السياقّي.

 علم اللغة العام:1. 3
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لا  بعاا  هتطرقناا فاي سااياق مناقشاتنا لمااا جااء فاي مقااا  أنطاوان مطاار 
اآلراء اللغوية المدةمة لمبدأ أهمية اللغة القومياة فاي الدراساات العلياا والبحاث 

احثين فاي ةلام اللغاة العلمي  ونوّد فاي هاذا المجاا  أن نضايف أن دراساات البا
ت من قب  بوجود لغة أفض  من لغاة  أو لهجاة  العاّم قد أثبتت خطأ ما كان شائعا
 أفضاااا  ماااان لهجااااة  لااااذلك فااااإن اسااااتعما  مصااااطلحات مثاااا  لغااااة بدائيااااة

  primitive lang  أو لغة مقدسةDivine lag هي مغالطات ال تعتمد ةل  أسو 
كلميهاااا ي باحتياجاااات متصاااحيحة  فاااال يوجاااد لغاااة أو لهجاااة فاااي العاااالم ال تفااا

االتصالية أوطير االتصالية. ولكن تقتضي الموضوةية العلمية أن نشير هل  ما 
يلي  بما أن أية لغاة أو لهجاة صاالحة للتعبيار ةان احتياجاات متكلميهاا والقياام 

ما   فمماا ال شاك فياه أن كلية وطير االتصالية ةلا  الوجاه األبوالائفها االتصا
ضت المجموةة التي تتكلمها هل  ذا ما تعرهاجه مشكلة تلك اللغة أو اللهجة ستو

ي تغيياااار مفاااااجئ متسااااارذ فااااي معطياتهااااا الحضااااارية )االجتماةيااااة منهااااا أ
واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية وطيرها(. وفي رأينا أن ذلك صاحي  لايو 

ساواء تلاك  بالنسبة للغاة العربياة فحساب  با  بالنسابة لجمياع اللغاات فاي العاالم
 ة في المجتمعات المتقدمة أو طير المتقدمة.المستعمل

من هناا وةبار التااريد جااء ماا يعارف فاي ةلاوم اللغاة بعملياة االقتبااو 
نجليزيااة  والتااي يعتبرهااا الكثياارون لغااة العلاام   فاللغااة ا   Borrowingاللغااوي 

ومنهااا اللغااة العربيااة   ملوالتكنولوجيااا اقتبساات الكثياار ماان مختلااف لغااات العااا
الطاااب والصااايدلة ةلااا  سااابي  المثاااا  مقتبساااة مااان اللغاااة  فمعالااام مصاااطلحات

تينياة واليونانياة خرل مقتبسة من الالنية  ومعالم المصطلحات العلمية األالالتي
لمانية وطيرها. فال ضرر والحالة هذي من أن تقتبو العربية من والفرنسية واأل

ت ألن هذي اللغة يجب أن تساتجيب الحتياجاات مجتمع اتهاا اللغات األخرل  نالرا
المعاصرة. والمشكلة التي تواجه العربية في هذا المجاا  تقسام قسامين  مشاكلة 

 .quantitativeومشكلة كمية  qualitativeنوةية 

 نااه بهااا القصااور المعجمااي للغااة  وذلااك ألأمااا المشااكلة النوةيااة فنقصااد 
ال يوجد في اللغة العربية لفالة مقابلة لكا  مصاطل  ةلماي تاأتي باه حضاارات 

 لمختلفااة فااي حقااو  الطااّب والعلاام والتكنولوجيااا وطيرهااا. وهااذا أماارالعااالم ا
ت. فاالختراةااات والتكنولوجيااا فاي تلااك الحضااارات  طبيعاي وواقعااي فااي آن معاا
تأتي في معالمها نتيجة الحتياجاات النااو ةاماة والمختارةين خاصاة فاي تلاك 

ير ن كان كثلوطن العربّي ةل  وجه التحديد  وهالمجتمعات وليو الحتياجات ا
 من تلك االختراةات والتقنيات لها صبغة ةالمية كاألدوية واآلالت مثالت.
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نتجاه توأما المشكلة الكمية  فنعني بهاا ةادم القادرة ةلا  مالحقاة كا  ماا 
ت ليست مشكلة اللغة بقدر  حضارات العالم من مصطلحات ومجاراته. وهذي طبعا

 الترجمة.ما هي مشكلة المجامع اللغوية  والقائمين ةل  التعريب و

 علم اللغة ال اريخي الم ارن 2. 3

المسلّم بها في ةلم اللغة العام أن اللغة كالكائن الحّي   من القواةد البدهية
ت  ت الماار  والفتااور وتضاامح  أحيانااا تولااد وتنمااو  وتزدهاار  ويصاايبها أحيانااا

  ولادت ونمات وازدهارت  وال نسانية أخرلوتموت. واللغة العربية كأية لغة ه  
نهاا ضاعفت فاي فتارة مان الفتارات  وخاصاة تلاك التاي خضاعت فيهاا شك في أ

لاام نجليااز وطياارهم  ولكاان هااذي اللغااة   كاااألتراك وا شااعوبها للمحتاا  األجنباايّ 
ت  وذلك لما يأتي تمت  ولن تموت أ  بدا

مان التلاف والضاياذ أوالت  ألنها لغة القرآن الكريم  وهذا الكتاب محفوال 
 تاب المقدو محفوالة هل  يوم يبعثون.والموت  وبذلك فإّن لغة هذا الك

ت  ه ن هذي اللغة هي اللغة الرسمية اآلن لما يزيد ةلا  ةشارين دولاة  ثانيا
وهن تعااّددت لهجاتهااا فااي اللغااة اليوميااة ألكثاار ماان مائااة وةشاارين مليااون ماان 

 البشر.

ت  وجاود ه   قباا  متزاياد فاي الشارق والغارب اآلن لاتعلّم اللغاة العربياة ثالثا
بغاا  النالاار ةاان الاادوافع سااواء أكاناات ألطاارا  سياسااية أو كلغااة أجنبيااة 

 اقتصادية أو ثقافية.

ت  نقاااو   هن اللغاااة التاااي أثبتااات جااادارتها كلغاااة للعلااام والطاااّب  وتاريخياااا
واالختراذ في فترة من الفترات لقادرة ةل  هثبات تلك الجدارة مارات ومارات 

 هذا أخلص العاملون ةليها نياتهم وكثفوا جهودهم.

واللغة العبرية   لنالر اللغوية المقارنة نقو  هن اللغة العربيةومن وجهة ا
ت هل  اللغة السامية  وهما ت شابهان في تهما من أص  لغوّي واحد  وتنتسبان معا

أو  كثيااار مااان األوجاااه اللغوياااة ساااواء ةلااا  المساااتول الصاااوتّي أو الصااارفيّ 
ماا أن اللغاة التركيبّي  هضافة هل  الكثيار مان السامات األسالوبية المتشاابهة  وب

العبريااة هااي لغااة العلاام والتكنولوجيااا فااي فلسااطين المحتلااة فلاام ال تصاال  اللغااة 
 العربية لكي تكون لغة العلم والتكنولوجيا في الوطن العربي؟
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والجواب ةل  ذلك بسيط. فمعالم العلمااء اليهاود  ساواء المقيماون مانهم 
ت  أن يحاضاروا  في جامعاات فلساطين المحتلاة أم الزائارون  يطلاب مانهم رساميّا

يكتبوا باللغة العبرية  وأن يترجماوا كا  ماا كتباوي فاي مجاا  تخصصاهم هلا  و
كثار اآلن أ مهاالاللغة العبرية هن كان نشر بغير هذي اللغة. فاللغة العبرية ال يتك

فلغاتهم تناا  المحتلاة  وماع ذلاك ماليين نسمة  نصفهم فقط فاي فلساطين  5من 
ألن ةلماااءهم مخلصااون لتلااك اللغااة رطاام الحااال األوفاار ماان العنايااة والتطااوير 

نجليزيااة وخاصااة معاارفتهم فااي قاارارة أنفسااهم أن النشاار أو التاادريو باللغااة ا   
للقادمين من االتحاد الساوفياتي قاد يكاون  مريكا  وباللغة الروسيةأللقادمين من 

ت.  أجدل وأنفع وأوسع انتشارا

 يّ ـْفسّي والنّ ـة الع لـم اللغـعل 3. 3

Psycho – Mentalistic Linguistics 

لقد اختلف العلماء فيما بينهم فيما يتعلق بتحديد العالقة بين الفكر واللغة  
فمان قائاا  بصادارة الفكاار ةلا  اللغااة  وماان قائا  بتاازامن الفكار واللغااة  ولكاان 
الرأي األقول والذي أثبتته التجارب في ميدان ةلم اللغاة النفساّي هاو أن الفكار 

صااحاب هااذا الاارأي ةلاا  صااحة مااذهبهم هااو قاادرة سااابق ةلاا  اللغااة  ودلياا  أ
ذا أتقنهاا  وقاد أّدل ذلاك هلا  هنسان ةل  التعبير ةّما في نفسه بلغات ةديادة ا   

 اةتبار اللغة واليفة من والائف الفكر.

ت ةلا  اللغاة  أم  والذي يعنينا فاي هاذا المجاا   ساواء أكاان الفكار ساابقا
ت معهااا هااو ه   الوثيقااة بااين الفكاار واللغااة  جماااذ الباااحثين ةلاا  الصاالة متزامنااا

تقان لغة ما للتعبير ةن فكرة أو للتفكير في المشاك  التي تعتر  ه  وضرورة 
ت ما. فالناطقون بالعربية مثالت    يفكرون بالعربياة أو بلغاة أخارل يتقنونهاا قوما

  ثم نكسو فكرنا ثوب الكلمات  والت لغة العربية أو أكثر  فنحن نفكر أتقانهم لكإ  
و الكلمات التاي تعبّار ةناه. فاالفكر موجاود أيوجد بمعز  ةن اللغة فالفكر ال 

ودقته تعتمد   ر أو المعن كفي اللغة  واللغة أو الكالم هو الوجود الخارجّي للف
في ذروتها  ةل  قدرة الفْرد ةل  اختيار الكلمات المناسبة. وهذي القدرة تكون

غتاه القومياة  لغتاه األّم  ةندما يلجأ الفرد هل  التعبيار ةان أفكااري باساتخدام ل
والتي نمت معه منذ الطفولة  واختمارت كلماتهاا وتعابيرهاا ةنادي  فأصابحت 
لديه القدرة ةل  االختيار األصوب واألدّق  ألنها تتي  لاه اساتخدام كثيار مان 

ذن نحرم يريد من معن  بيسر وثقة. فلماذا هيصا  ما التي تمكنه من ه  البدائ  
ة التاي أبناءنا في التعليم الع الي من هاذي الفرصاة الذهبياة  ومان الفوائاد الجّما

 يمكااااااااااااااااااان أن يجنوهاااااااااااااااااااا باساااااااااااااااااااتخدام لغاااااااااااااااااااتهم القوميّاااااااااااااااااااة؟
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تقاانهم وه  يمكن في يوم من األيام أن يتقن كّ  أبنائنا لغة أجنبية أكثار مان ه  
 للغة العربية أو حت  بقدر هتقانهم لها؟

م الطلبة اللغة لقد أثبتت خبرتنا  وخبرة كثيرة من زمالئنا في مجا  تعلي
باللغاة  كمتطلب جامعّي لمساةدتهم ةل  تلقّي العلوم األخرل نجليزية مثالت ا   
 نجليزية أن هؤالء الطلبة القوا  وما زالوا يالقون مصاةب ومشاك  شتّ  ا   

ن وجاود فجاوة كبيارة باين ماا جهة النالر النفسية البحتة  لوحال أفمن و
رو الثانوية واالبتدائياة  وباين ماا هاو يكتسبه الطالب من تعليم ةام في المدا

 مطلوب منه في التعليم الجامعّي له ةدة آثار سلبية نجم  منها 

ن أأوالت  التخااوف ماان الدراسااة الجامعيااة خاصااة ةناادما ياادرك الطالااب 
معالم هذي الدراسة ساتكون باللغاة األجنبياة  والتاي ةاان  الطالاب الكثيار فاي 

 قة.سبي  النجا  فيها في المراح  الساب

ت  امعّي ةطاااء األهميااة الكباارل للّغااة األجنبيااة فااي التعلاايم الجاا  هن ه  ثانيااا
قومية  ويجعلاه يشاعر باالنقص ةنادما يجاد أناه ال يزةزذ ثقة الطالب بلغته ال

يستطيع التعبير ةن نفسه وأفكاري بتلك اللغة األجنبية المفروضة ةليه  وهذا 
ت لالضطراب وا    ت ما يكون مصدرا  الطمأنينة. حساو بعدمطالبا

ت  فر  اللغة األجنبية في الجامعات ياؤدي بالتاالي هلا  أن تفار   ثالثا
 قااا   مشاااكلة تحصاااي  مواجهاااة مشاااكلتين تعليميتاااين ةلااا  األةلااا  الطالاااب 

 المادة العلمية ووةيها  ومشاكلة فهام اللغاة التاي يتلقا  بهاا هاذي الماادة. وهاذا
ن التادريو بلغتاه ضاةة وقات أكثار مماا لاو كااهيفر  ةليه بذ  جهد أكبر و

 القومية.

ت  ه   ضعاف الصلة بين الطالب والمدّرو وذلك ألن الطالب يحااو  رابعا
ت مان  ت خوفاا أن يتحاش  التكلم مع المدرو أو مناقشته  وخاصة هذا كان أجنبياا

 الحرج والخج  لعدم مقدرته ةل  التعبير ةن نفسه.

 علم اللغة ال طبي يّ  4. 3

وتعلّمهاا  ةننا لسنا ضدّ تعليم اللغات األجنبياال يفوتنا أن نشير هنا هل  أ
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سواء ةل  المستول األكاديمّي التخصصاي أو ةلا  المساتول الثقاافي العاام  
فمعرفة لغة أجنبية واحدة ةلا  األقا  أصابحت اآلن ضارورة مان ضارورات 

خرين حت  بالنسبة هل  هاؤالء النااو الاذين التفاهم والتفاة  والتعاي  مع اآل
نجليزية والفرنسية وطيرهما  ولكن خبرة ن اللغات العالمية كا   تعتبر لغاتهم م

بنااا ي وبحااوثهم  وخبرتنااا فااي تعلاايم طاّل العاااملين فااي حقاا  ةلاام اللغااة التطبيقاا
أثبتت وجود ضعف شديد في مستول تحصي  هاؤالء الطاالب للغات األجنبية 

ا يجعاا  االةتماااد ةليهااا كلغااة للتاادريو فااي الجامفااي اللغااة األجنبيااة  عااات مّماا
ت بالمخاطر  ومضيعة للجهد والوقت والما .  والمعاهد العليا محفوفا

 Contrastiveلقد أثبتت البحاوث فاي مجاالي التحليا  اللغاوّي التقاابلّي 

analysis  وتحلياا  األخطاااء اللغويااةError analysis  أّن طالبنااا يواجهااون 
ع المستويات  مشكالت جّمة في تعلمهم للّغة األجنبية وتعاملهم بها  وةل  جمي

 وفاااااااااي جمياااااااااع المهاااااااااارات. وناااااااااودّ أن ننااااااااااق  هناااااااااا الصاااااااااعوبات 
والمشاك  التي تواجه الطالب العربّي في مجااالت القاراءة والكتاباة والتعبيار 

 الشفوي.

 أوالً: م كال  ال راءة:

وةلاا    فااي هااذا المجااا  الحالنااا أن الطالااب يواجااه مشااكالت كثياارة
 ن هذي المستويات مستويات مختلفة تتفاوت في الصعوبات  وم

 مشكالت التعام  مع اللغة ةل  مستول الحروف. -1
 .الكلماتمشكالت التعام  مع اللغة ةل  مستول  -9
 مشكالت التعام  مع اللغة ةل  مستول التراكيب. -3
 مشكالت التعام  مع اللغة ةل  مستول السياق/ النّص. -1

ت ما ويستوةبه  ةلياه القياام بسلسالة مان الع لمياات فلكي يفهم الطالب نّصا
الرئيسية والفرةية  وبكثير من الجهد والتركيز هذا كان النّص باللغة األجنبياة  

ت آنيّ في حين يكون تحقيق هذي العم ت حينماا يكاون الانّص باللغاة األّم. ليات تلقائيا ا
فعل  مستول الحروف والمقاطع  هناك فاروق ةديادة باين اللغاة العربياة وباين 

 نجليزية مثالت.أية لغة ةالمية كا   

فااالحروف تختلااف فااي شااكلها  وترتيبهااا  ووجودهااا فااي مقاااطع  واتجاااي 
الكتابة مختلف  فهو مان اليماين هلا  الشاما  فاي العربياة ةلا  ةكاو ذلاك فاي 

ضافة هل  أن اللغة العربية تمي  هل  أن تكون أكثر صوتية نجليزية  هذا با   ا   
Phonemic    وهنااك مصااةب تواجاه الطالابنجليزيةفي كتابتها من اللغة ا   
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ت ةلاا  مساااتول المفاااردات والمصاااطلحات أ . فاااالفرق باااين اللغتاااين واساااع  يضاااا
 فالكلمات في اللغة العربية تختلف في شكلها ومبناها  واشتقاقاتها وواليفتها.

وةلا  المساتول البنيااوّي التركيباّي  سااواء ةلا  مسااتول الجملاة أو شاابه 
ت فااي فهاامالجملااة  فااإن للعالقااات الصاارفية والن ت كبياارا  حويااة بااين الكلمااات أثاارا

ت في حا  قراءة النّص يقرأ  وه  لما الطالب  دراك هذي العالقات يكون أيسر كثيرا
دراك العالقااات بااين ن ةمليااة ه  أباللغااة األم منااه باللغااة األجنبيااة  وال شااك فااي 

ّم يحتاج هل  وقت وجهد أكثر منه في اللغة األ كّونات الجملة في اللغة األجنبيةم
ت  وكلّاا وخاصااة ةناادما يكااون  ه أو جلّااه باللغااة ةاابء الطالااب الدراسااّي كبياارا

 األجنبية.

ت  ةلاا  معرفااة المفااردات  ت جياادا ت  لفهاام الاانّص فهمااا ولاايو األماار مقصااورا
و أوالعالقات بين مكونات الجملة الواحدة  ب  يتعداي هل  فهم العالقات السياقيّة 

داد الانّص الانّص  وحتا  ةلا  امتا ما فوق الجملية ةل  امتاداد جازء كبيار مان
ت. فالطالب يجب أن تكون لديه المقدرة الجيدة ةل  التحلي  السياقّي  بكامله أحيانا
والتفاة  النصّي  وهذا أمر ليو بالسه  حت  في قراءة النّص باللغة األّم  فما 

 ضااافة هلاا  ذلااك  يجااب أن ياادركذا كااان الاانّص باللغااة األجنبيااة؟ وبا   هبالااك 
يصاااا  ياااات التحويلياااة والتوليدياااة فاااي اللغاااة األجنبياااة وطريقاااة ه  لالعمالطالاااب 

 المعلومات للقارئ.

  هي أن القاراءة الساريعة الفعالاة ال يمكان دوكلمة أخيرة في هذا الّصد
ذا كان القارئ يتمتع هلا  حادّ كبيار بالخلفياة اللغوياة نفساها التاي ه تحقيقها هالّ 

هل  المعن  الدقيق للنّص ولمعرفة  يتمتع بها الكاتب. وهذا ضرورّي للوصو 
ما يرمي هليه الكاتب. ولألسف الشديد  فإن معالم طالبنا ال يملكون مث  هاذي 
الخلفية في اللغات األجنبياة  ولاذلك فاإنهم يعاانون الكثيار فاي فهام النصاوص 
باللغااة األجنبيااة  وهااذا بالتااالي يااؤدي هلاا  اخااتالف فااي الخلفيااة العلميااة أو 

كاتب والقارئ  مّما يزيد مان مشاكالت الاتعلّم ويعقاد األماور األكاديمية بين ال
ت.ـأكثر  ذلك ألن الطالب سيضطر للعم  ةل  جبهتين منهكتين في آن مع  ا

 ثانياً: م كال  الك ابة:

نجليزية كلغاة أجنبياة  لقد أثبتت خبراتنا وتجاربنا في حق  تعليم اللغة ا   
بية  أن الطالب العرب يعانون في كثير من الدو  العروةل  جميع المستويات 

نفسااهم كتابااة  وهااذا الاااهر ماان أخطااائهم أماان مشااكلة حقيقيااة فااي التعبياار ةاان 
الكثيرة سواء ةل  مستول الكلمة )التهجئة(  أم ةل  مستول التركياب أم ةلا  
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مستول النّص. وفي تصورنا  تعود معالم أسباب هذي المشكالت هل  مصدرين 
 ن هما يرئيسي

ة االجتماةي ة  وهي العوام  االجتماةية والحضاارية التاي تاتحكم العوام  اللغوي   (1)
 في تكوين مفهوم الطالب بالنسبة لمهارة الكتابة وأهميتها في المجتمع.

ةوام  أخرل أثبتتها الدراسات اللغوية التحليلية المقارنة  وهي الفاروق  (9)
هلا   نجليزياة وتراكيبهماا  هضاافةالواسعة في قواةد اللغتين العربية وا   

الفاااروق البيانياااة والساااياقية ةاماااة. الشاااك فاااي أن للحيااااة االجتماةياااة 
ت في تشكي  اتجاهات معيناة نحاو أهمياة والتراثية واالقتصادية  ت كبيرا أثرا

للتعبياار ةاان أنااواذ التفاةاا   الكتابااة  وفااي ترساايد قوالااب كتابيااة معينااة
 االجتماااةي والسياسااي والاادينّي كافااة فااي المجتمااع العربااي. وقااد كاااان

سالم  متمثالت في القرآن الكريم  وماا انبثاق ةناه مان دراساات وةلاوم لل  
قرآنية  وخاصة ةل  المستول األسالوبي التعبياري  هضاافة هلا  كتاباات 
الكثير من ةلماء العرب والمسلمين في كافة العلوم  أثٌر كبيار فاي قولباة 

باين  األسلوب الكتابّي العربي  ولكن لألساف الشاديد  كاان التسااذ الهاوة
اللغاة العربيااة المنطوقاة هااذي األياام  واللغااة العربياة المكتوبااة أثار ساالبّي 

 ةل  تحصي  طالبنا في مهارة الكتابة.

وخالصااة القااو  هنااا هن الضااعف العااام فااي التعبياار الكتااابّي لاادل الطلبااة 
 العرب له أثر سلبّي ةل  التعبير الكتابّي باللغة األجنبية.

اللغوية فقد أثبت ةملنا في حقلي اللغويات  أما بالنسبة لمجموةة العوام 
ةل   Error analysisوتحلي  األخطاء  Comparative ling uisticsالمقارنة 

اخاااتالف أنواةهاااا  أن للفاااروق الشاااكلية والمضااامونية باااين اللغتاااين العربياااة 
ت فااي تعثاار طالبنااا فااي الكتابااة  أو فااي وصااولهم هلاا  وا    ت واضااحا نجليزيااة أثاارا

 األكاديمية. في كتاباتهم األكاديمية أو طيرمستول مقبو  

الفاروق الشاكلية  هذ هن اللغاة ليهاا  هشاارة ومن أهم الفروق التاي ناود ا   
العربية تختلف ةن جميع اللغات األوروبية في شك  حروفهاا  وكلماتهاا  وفاي 

هناااك اخااتالف ةلاا  مسااتول األدوات  واتجاااي الكتابااة  وفااي نالااام التاارقيم. 
ف. وهناك اختالف في نالام ترتيب مكوناات الجملاة  وتتابعهاا  وأدوات التعري
لااد  وقااد هوالفاةاا  والعاادد والمعاادود والصاافة والموصااوف... وتطااابق الفعاا  

استخلصت من تحليلي ألخطاء طالبي الكتابية أن معالم األخطاء تنادرج تحات 
 ثالث فئات رئيسية 
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مااا يتعلااق تااأثير نالااام الكتابااة العربيااة ةلاا  أساااو الطالااب  وخاصااة في -1
باختياااار المفاااردات والتراكياااب المناسااابة  فهنااااك الكثيااار مااان التراكياااب 

فااي كتاباااتهم والتااي هااي ةبااارة ةاان ترجمااة مباشاارة وحرفيااة  المسااتعملة
ت للتركيب العربّي.   أحيانا

تقاان الكتاباة ةلا  مساتول الانّص الكاما . ةدم التادريب الكاافي  وةادم ه   -9
كياب الرصاينة  ناسبة  وكتاباة التراماختيار المفردات الفالطالب قد يتقن 

ّي  ولكنااه يفشاا  فااي كتابااة نااّص متكاماا  متتااابع يالهاار فيااه التفاةاا  النّصاا
 المنطقّي  فتخرج كتاباته طير متناسقة وطير مترابطة.

ةدم تنبّه المدّرسين سواء كانوا من العرب أم من األجانب  هل  ضرورة  -3
نجليزياة غتاين العربياة وا   شارة هل  الفروق األسلوبية والبيانية فاي اللا   

 ةل  مستول التراكيب منفصلة  والفقرات أو النصوص كاملة.

 ثالثاً: م كال  ال عبير ال فور:

ال شك في أن الطالب هو المحور األساسّي في التعليم الجامعّي. وفي جّو 
ت  يجب أن يتكلم الطالب أكثر من المدّرو  ال أن  جامعّي صحّي  ال نقو  مثاليا

وا  وقته مجرد مستمع. وفي هذي الحالة  فالطالب بحاجة هل  حصايلة يجلو ط
وةلمية موضوةية تمكناه مان المناقشاة والمجادلاة والمحااورة  وتمكناه   لغوية

ت من هلقاء بع  التقارير  والبحوث والادفاذ ةنهاا. وهناا نجاد أن المساعف أيضا
َسر ويعطي الطالاب الوحيد للطالب هو اللجوء هل  لغته األّم  ألن التعبير بها أي

ت أثقة أكبر فض . ولكن اةتماد اللغة األجنبية كلغة للتدريو في المعاهد   وموقفا
  ن يكون الطالب قد أتقن هذي اللغة بشك  يمكّنه من استعمالها بيسرأالعليا دون 

ت وتفاةله الجامعّي  فهو يجد نفسه مضله تأثير سلبّي ةل  تحصي  الطالب  طربا
وذلك لعدم مقدرته ةل  التعبير ةّما يريد قوله بهذي اللغاة طير واثق من نفسه  

األجنبية  وفي كثير من األحيان يخطر بباا  الطالاب أن يساأ  أو يستفسار ةان 
بلغته من ناحية وألنه يحاو  ترجماة  ثقته نقطة معينة  ولكنه ال يفع  ذلك لعدم

ت أطاو   ما يرياد أن يقاو  مان العربياة هلا  اللغاة األجنبيّاة  وباذلك يضايع و قتاا
 ويكون المحاضر قد انتق  هل  نقطة أخرل.

 فهااا  مااان داذس ألن نسااابّب لطالبناااا كااا  هاااذي التعقيااادات والصاااعوبات  
 ونضااايع جاااّ  وقاااتهم فاااي مشاااكالت جانبياااة بااادالت مااان التركياااز ةلااا  األماااور

وهي الفهام واالساتيعاب للماادة التاي يدرساها كاّ  مانهم  ويتخصاص  األساسية 
 فيها؟؟
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ياارل العاااملون فااي حقاا  تعلاايم اللغااات األجنبيااة ألطاارا  العلاام والطااّب 
والتكنولوجيا أن اللغة التاي يجاب اساتعمالها لتعلايم تلاك العلاوم  أو ماا يطلقاون 
ةليااه اللغااة "العلميااة" تتميااز بخصااائص أساالوبية وسااياقية خاصااة. وماان هااذي 

فااي التعبياار  والقاادرة ةلاا  التحلياا   والتعريااف الخصااائص والممياازات الدقااة 
ت بميازات  والتصنيف والتمثي   والتعمايم والتخصايص. وتمتااز هاذي اللغاة أيضاا

يصااا  المعلومااات بدقااة  وبأساالوب ههلاا   خاصااة فااي التفاةاا  السااياقي الهااادف
 بياني متميز.

 وا أن تلك اللغة ال تملكنويحاو  كثيرون من أةداء اللغة العربية أن يبيّ 
المميزات والخصائص السابقة الذكر  وبذلك فهي طير مؤهلة لكي تكون لغاة 
للتدريو والتأليف في ميادين العلم والطاب والتكنولوجياا  ولحسان حاال اللغاة 

الام الاذين يتهمونهاا بالقصاور ال العربية  كما أسلفنا في موضع سابق  أن مع
بعياد. ولكاي نكاون يمتّون هل  ةلوم اللغة الحديثة بصلة ال من قريب وال من 

أكثر دقة وةلمية في دفاةنا ةن مقدرة اللغة العربية ومميزاتها  فإننا سنحاو  
فااي الصاافحات القليلااة القادمااة  هثبااات أن الخصااائص األساالوبية  والممياازات 

 ة".ـالسياقية والبيانية للغة العربية ال تختلف ةن تلك التي يسّمونها "لغة ةلميّ 

 لاااام اللغااااة التطبيقااااي  وخاصااااة أولئااااك ن ةاهااااتم العاااااملون فااااي مياااادا
 المهتمون بلغة العلم والتكنولوجيا  باالتركيز ةلا  فكارة البياان والبالطاة. وفاي
نالاارهم أن ةلاام البيااان فااي اللغااة العلميااة مهااتّم بتنالاايم المعلومااات  وربطهااا 

ذا  فإن الوالائف البيانياة للّغاة يجاب أن ينالار هليهاا مان باألفكار المتعلقة بها. ل
يقولااه الاانّص. فعلاا  ساابي  المثااا  قااد تكااون واليفااة الاانّص التعريااف  خااال  مااا

والبرهان  وبالتالي  فإّن الواليفة البيانية لتلك الفقرة   والتصنيف  أو األفترا 
أو ذلك النّص هي التعرياف والتصانيف أو االفتارا  والبرهاان  وبمعنا  أدّق 

ن الواليفاااة ون هنااااك تناساااق وتناساااب باااين التعبيااار اللغاااوّي وباااييجاااب أن يكااا
 يصالية للّغة.ا   

والسؤا  اآلن ه  يمكن للّغة العربية أن تقوم بمث  هذي الالاهرة التعبيرية 
 يصالية المطلوبة؟وتلك الواليفة ا   

اللغة  الباحث المتمّرو أو حت  القارئ المتأنّي في نصوص الشك في أن
ا . فدقّااة جابااة ةلاا  هااذا السااؤالعربيااة قااديمها وحااديثها ال يجااد صااعوبة فااي ا   
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التعبير وسالمة اللفاال  والقادرة العجيباة للشاعراء العارب وأدبااء العربيّاة ةلا  
يصا  ما يجو  في خواطرهم هل  القاارئ أو الساامع واضاحة جلياة  وأفضا  ه  

مثا س نسوقه هنا هو التعبير القرآني الكريم  ودقته المتناهية سواء ةل  مستول 
 .الجملة أو النّص أو حت  الحرف الواحد

ولكاان لكااي ال نتااي  الفرصااة للمتفاارنجنين ليعااودوا أو يقولااوا هن اللغااة 
العربية لغة تاريد وأدب فحسب  فإننا نسوق هليهم األمثلة التالياة مان نصاوص 

 ةلمية بحتة.

 الوظيفة ا ولى: ال عريل

اء لم بدراسة البن  هو أحد ةلوم الطّب األساسية. ويعني هذا العةلم النس 
الكائن الحّي. وهو األص  في التعّرف ةل  كيفية قيام أنساجة المجهرّي لخاليا 

  –  الخااااااّص هاااااذا الكاااااائن بأةمالهاااااا الحيوياااااة "مااااان كتااااااب ةلااااام النسااااا
 د. المرابي وواد".

 التعريف في اللغة العلمية يشتم  ةل  ما يلي 
ةاماة + أداة رباط أو ضامير  الكلمة المعّرفة + جملة أو ُجَميلاة هخبارياة

 ات خاصة للكلمة المعّرفة.وص  + مميزات وصف

ت يراد تعريفه هو "ةلم النس " يليه  واض  من المثا  السابق أّن لدينا شيئا
ثام لام  وهاي "هاو أحاد ةلاوم الطاّب األساساية"   جملة هخبارية ةامة "معّمماة"

يكتاااف  الباحاااث أو المعاااّرف باااذلك  فأضااااف هلااا  الجملاااة العمومياااة ماااا يفياااد 
  "ويعنااا  )هاااذا العلااام( بدراساااة البنااااء التخصاااص والدقاااة فاااي التعرياااف فقاااا 

 لد".هالمجهري... 

وما ينطبق ةل  تعريف ةلم النس  ينطبق ةل  تعريف طيري من العلاوم 
 والفنون وطيرهما.

 الوظيفة الثانية: ال صنيل العاّم والدقي 
Classification & sub - classification 

 اء هلاااا  التصاااانيف فااااي اللغااااة العلميااااة هااااو تقساااايم الشاااايء أو األشااااي
ب أسو وقواةد معينة  وضمن أُطُر محددة سمجموةات أو فئات أو أصناف ح

ت  مثااا  ذلااك تقساايم الماادارو فااي األردن. فمااثالت يمكاان تقساايمها حسااب   طالبااا
 هلاا المرحلااة التعليميااة هلاا  ابتدائيااة  وهةداديااة  وثانويااة  أو حسااب النوةيااة 
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العواما . وهلياك المثاا  لاد  أو حساب مازي س مان هاذي هالتجارّي والصناةّي... 
 التالي الذي يثبت مقدرة اللغة العربية ةل  القيام بهذي الواليفة خير قيام.

لكتروناي(  تنقسام خارائط أنواذ خارائط ساير العملياات )فاي الحسااب ا   
 ن هما يسير العمليات بشك  ةام هل  قسمين رئيسي

 )أ( خرائط النالم 

قياة التاي تاربط باين مجموةاة يحّدد بالرساوم العالقاات المنط ذوهذا النو
 العمليات المتتالية والمترابطة للنالام المطلوب.

 )ب( خرائط سير البرام  

وهي تحّدد بالرسوم العالقات المنطقية والتسلس  العاّم بين مجموةة مان 
 األحداث والعمليات المترابطة والمتتالية التي يتكون منها البرنام .

 ائط سير العمليات كما يلي )تصنيف دقيق( هذا ويمكن تصنيف خر

 خرائط التتابع البسيط. -1
 خرائط التفرذ. -9
 خرائط الدوران البسيط. -3
 خرائط الدورانات المتداخلة. -1

 )من كتاب أصو  البرمجة بلغة فورتران  د. منصور(.

واض  من المثا  السابق أن اللغة العربية ال تختلف ةن اللغة العلمية في 
ةاااّم أو بشااك  دقياااق  بحيااث توصااا   مقاادرتها ةلاا  تصااانيف األشااياء بشاااك 

 المعلومات هل  القارئ بك  سهولة ومنطقية وتتابع.

 Descriptionالوظيفة الثالثة: الوصل 

ت ما يكون راء جّما أن يكون لعملية أو تجربة أو هوالوصف ه معين  وطالبا
الفعااا  المساااتعم  هاااو الفعااا  المضاااارذ البسااايط  أو الفعااا  المضاااارذ المبناااّي 

ت بحادثااة معينااة  حصاالت فااي الماضااي   للمجهااو   هال هذا كااان الوصااف خاصااا
 يجاز والدقة والشمولية.با    لميةوتمتاز اللغة الع

 مثا  
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  +الشااك  كلااويّ  صااغير بلغمااي +ةضااودة البلغميّااة )اللنفاوي ااة(  هااي العقاا
  ملاام 96-1العقاادة بااين  +قطااريتوّضااع ةلاا  طريااق العااروق البلغميّااة. يختلااف 

منخفضاة  ساّرة  لهاا خفيفاة خشونةتشويه  أملوسطحها +. باهت ورديّ  +لونها
ا   العاروق البلغميّاةتدخ  وتخرج منها العاروق الدموياة واألليااف العصابية. أّما

   وتخرج فقط من سّرتها.فتدخ  هل  العقدة من محيطها

 )من كتاب ةلم النس  الخاّص. د. المسرابي وواد(.

متمكّن من لغتاه العربياة أن في الكلمات القليلة السابقة استطاذ المؤلف ال
ت من أةضااء الجسام  ت وشامالت لعضو صغير جدا ت موجزا ت دقيقا ت ةلميا يعطي وصفا

)بلغمااّي(  وشاكله )كلااوّي(  ومكاناه وحجمااه )صااغير(   نوةاها نسااني  فااذكر 
ملاام(  ولونااه )وردّي باهاات(  وصاافة سااطحه  وأهااّم أجزائااه  96-1وقطااري )

 وأماكن تداخلها.

ت فاي هيصاا  المعلوماات مان تلاك فه  توجد لغة ةلم ية أكثار دقّاة ونجاحاا
 المستعملة في الفقرة السابقة؟

 الوظيفة الرابعة: الوصل الوظيفيّ 

Functional description 

لد من وجهة النالار العلمياة ههو المقدرة ةل  وصف جهاز أو ةضو... 
 ومة.العضو بطريقة منطقية متتابعة ومفهالواليفية لذلك الجهاز أو 

  مثا 
 لكترونية ومن أبرز خصائص الحاسبات ا   

بصاوة الداخلياة هماا )أ( قدرتها ةل  تخزين العملياات والمعطياات والبارام  
فيما يسم  بذاكرة الحاسب  فيستطيع الحاسب استخدام هذي الذاكرة في أثناء  مؤقتة

تنفيذ البرنام  المطلوب  الذي يتالش  من وحادة الاذاكرة ماع المعطياات الخاصاة  
لغاار  التوسااع فااي طاقااة التخاازين  بصااورة دائماةفيااذي  أو جارد االنتهاااء ماان تنبم

 للحاسب  وتكون هذي ةل  شك  مكتبات تستخدم ةند الحاجة.

لكتروناااي بقدرتاااه ةلااا  أداء )ب( السااارةة والدقاااة  يتمياااز الحاساااب ا   
 لد.هالحسابية والمنطقية المطلوبة بسرةة ودقة فائقتين...  العمليات

 د. منصور(.  البرمجة بلغة فورتران )من كتاب أصو 
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 الوظيفة الخامسة: الم ارنة والم ابلة
Comparison & Contrast 

المواضيع العملية  وحت  المواضيع العامة يحتاج الباحث هلا   في معالم
ت هلاا  أوجااه التشااابه واالخااتالف  وللّغااة  مقارنااة األشااياء بعضااها باابع  مشاايرا

هاي القادرة ةلا  اساتعما  تعاابير خاصاة  ميزة خاصة في هذا المجا  العلمية 
ودقيقة تري تلك االختالفاات ةلا  وجاه الّدقاة مهماا كانات درجاة االخاتالف أو 

 التشابه.

ت بمثاا  هااذي التعااابير  فعلاا  ساابي  المثااا  ال  واللغااة العربيااة طنيااة جاادا
 الحصر 

 .(%199و وص متطابقان )متشابهان 
 .و وص متشابهان هل  حّد كبير

 ما.هل  حّد و وص متشابهان 
ت   .و وص متشابهان تقريبا

 .و وص متشابهان في كثير/ قلي  من الصفات
 .بع / معالم        

ت.  و وص مختلفان تماما
 و وص مختلفان في أوجه ةدة.

 .بع  الشيءو وص مختلفان 
 لد.ههناك اختالف كبير بين و  جذرّي...      

 و أكبر/ أصغر من ص.

 لد مث  ص.ه ... و لـ الحجم نفسه/ الرائحة/ الطو

ل  لماا رنسان بعياون المخلوقاات الفقارياة األخامثا   لو قورنت ةين ا   
وجد اختالف جذرّي في األسو التشريحية التي تشكّ  العين  وال في الوالائف 
الحيويّة التي تقوم بها أجزاؤها المختلفة. ولكان االختالفاات تتعلاق بتطاور تلاك 

ت مع نوذ ا لحياة التي يعيشها المخلوق  والفعاليات التي الوالائف وتنوةها  تمشيّا
كذلك تتركز االختالفات في شك   يقوم بها  والالرف الزمنّي الذي يتحرك به...

العدسة البلورية  وشك  البؤبؤ العينّي ونوذ الخاليا البصري ة... وكذلك ملحقات 
 العين وطيرها.

مجلااة  –عااي  نسااان وةيااون الحيااوان  )ساارل ساابع ال)مفارقااات بااين ةااين ا   
 (.99ص  1291بري  ه 396العربي/ العدد 
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 الوظيفة السادسة: ال عميم وال خصيص و حلين المعلوما 
generalization & qualification & interpretation of data 

ةطااء هفي كثير من األبحاث أو الكتابات األكاديمية  يحتاج الباحاث هلا  
ان أخرل يحتاج هل  هةطاء رأي أكثار تعميم نتيجة  ولكنه في أحيحكم ةام أو 

ت ةل  الواقع. فلو استعمل نا تعابير مثا  "معالام دقة  ومدةّم بحقائق أكثر انطباقا
ت تنقصاااة الدقاااة فاااي النااااو فاااي األ ردن يكرهاااون التااادخين" لكاااان ذلاااك تعميماااا

مثالت من الناو في األردن يكرهون التدخين   %76المعلومات  أما لو قلنا هن 
ت  ت بالحقائق ا    لكان ذلك حكما  حصائية الموضوةية.مدةما

فااي هاذا المجااا . ة بالتعااابير التاي يمكاان أن تساتعم  واللغاة العربيااة طنيا
 ن نقو  نستطيع أ فعل  سبي  المثا 

 %199ك  الطالب يفضلون دراسة لغة أجنبية 
 فما فوق %29األطلبية العالم  يفضلون دراسة لغة أجنبية 

 %29هل   %99راسة لغة أجنبية الغالبية من الطالب يفضلون د
 %29هل   %79 كثير من الطالب يفضلون دراسة لغة أجنبية

 %59ةدد كاف من الطالب يفضلون دراسة لغة أجنبية 
ت يفضلون دراسة لغة أجنبية   %69- %16نصف الطالب تقريبا
 %36األقلية من الطالب يفضلون دراسة لغة أجنبية 

 %96ة بع  الطالب يفضلون دراسة لغة أجنبي
 %16جنبية ئي  من الطالب يفضلون دراسة لغة أةدد ض

ت من الطالب يفضلون دراسة لغة   %6جنبية أةدد قلي  جدا
 صفر % –حد من الطالب يفّض  دراسة لغة أجنبية ال أ

وهكذا مع وجوي هذا الغن  في التراكيب اللغوية يستطيع الباحث أن يعبّر 
 ت بدقة ووضو .ةن نفسه  ويعلّق ةل  ما لديه من معلوما

 الوظيفة السابعة: المناظرة/ والم ادلة واالس ن اج

Argument/ Discussion/ Conclusion 

ت ماا نصابو هلا  تقاديم رأي  ةند مناقشة أي موضوذ أكاديمّي  فإنناا طالباا
ت  فنحتاج هل   متوازن. وهنا فإننا نحتاج هل  طير واليفة لغوية ةلمية في آن معا

   والتعميم والتمثي  والتخصيص والمقابلة والمقارنة التعريف ةل  سبي  المثا
 وطير ذلك  فعند مناقشتنا لفكرة أو لرأي ما  ال باد مان أن نبايّن رأي اآلخارين

 فيه  ومحاسنه ومساوئه  ونخرج بعد ذلك بخالصة معينة.
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ف وهضافة هل  طن  اللغة العربية بالتراكياب والتعاابير الخاصاة بالوالاائ
ت تراكيب تمكن الكاتب من  و مجتمعة كر منفردة أاللغوية السابقة الذ هناك أيضا

 هجراء حوار ناج  مع قارئه أو مستمعه.

 .....  ولكي..مثا  ذلك  من أج .
 بما أن.....

 حيث هن.....
 وبناء ةليه....
 مّما تقّدم....

 هذن...
 )ونتيجة( لذلك...

 وخالصة ما تقّدم...

 نستطيع أن نستنت ....
 نثبت....
 ..نبرهن...
 نبيّن....

 لد.ه    
9999 

 الخالصة وال وصيا 

هذي الدراساة بماا ال يادةو هلا  الشاك فاي أن اللغاة العربياة لغاة  لقد بيّنت
ت  حي ااة قوي ااة تملااك قابليااة البقاااء واالسااتمرار  وذلااك ألّن لااديها مرونااة واسااتعدادا

اكبات يجّد ةل  حياة شعوبها من تغيّر وتطاّور  واساتيعابه. فهاي قاد ولتقبّ  ما 
سالمية ةبر العصور  وقاادرة ةلا  مواكباة اتسااذ ة العربية ا   راتساذ الحضا

الحضارة العالميّة الحالية  ألنها ما زالت تملك تلك المقومات والخصائص التي 
مكّنتها من القيام بذلك في السابق. فقد كانت مرنة وما زالت  طنيّاة باشاتقاقاتها 

   وتفاةلها النصّي أو السياقّي.وتنوذ أساليبها البيانية والبالطية

وأثبتاات هااذي الدراسااة كااذلك أّن أّي اتهااام للّغااة العربيااة بالقصااور  وأّي 
تفضي  للّغة األجنبياة ةليهاا هاو اتهاام باطا  مان الوجاوي القومياة واالجتماةياة 

نمااا عربيااة ال يمكاان أن ترتقااي وحاادها  وهوالعلميااة واللغويااة البحتااة  فاللغااة ال
لهاا والقاائمين ةلا  شاأنها. وقاد رأيناا أن اللغاة العربيّاة ال تحتاج هلا  جهاود أه

تنقصها خصائص اللغة العلمية أو والائفها أو مقوماتها  سواء أكاان ذلاك ةلا  
 م التفاةاااااا  أمسااااااتول المفااااااردات أم المصااااااطلحات  أم التراكيااااااب البنيويااااااة 
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 الساااياقّي  فاللغاااة العربياااة قاااادرة ةلااا  التعبيااار الااادقيق والماااوجز والشاااام  
ةوا  . وكمااا كاناات العربيااةلمنطقااي ةلاا  المسااتويات كافّااة  وفااي العلااوم ةاّماا

ين بجهااود أ بنائهااا قااادرة ةلاا  اسااتيعاب ةلااوم اليونااان والرومااان والهنااد والّصاا
ميااركيين ادرة بااال شااك ةلاا  اسااتيعاب ةلااوم األوالسّااريان  وطياارهم  فهااي قاا

 نجليز والفرنسيين واأللمان والروو وطيرهم.وا   

كّ  شيء  هو ا خالص فاي خدماة تلاك اللغاة   أوالت وقب فالمطلوب هذن 
والعناية بها حت  تتمكن من القيام بدورها العلمّي والحضارّي ةل  أكم  وجه. 
وهذا  في رأينا  ال يمكن تحقيقه أو القيام به ةلا  الوجاه األكما  هال هذا أخاذت 

 األمور التالية بعين االةتبار 

بية بشاك  ةلماّي ساليم فاي جمياع مراحا  التركيز ةل  تعليم اللغة العر -
ةداد الكوادر والمعاهد المتخصصة يم ولجميع التخصصات  وهذا يقتضي هالتعل

لمواكبااة التطااورات المسااتمّرة  والمسااتجدة فااي ميااادين تعلاايم اللغااات الوطنيااة 
 واللغات األجنبية ةل  حّد سواء.

وطن العربي اء الةمليات الترجمة والتعريب في أرجَ  التركيز ةل  هنجا 
 كافة  وهذا يكون بالقيام بما يلي 

هةداد الكوادر المتخصصة في الترجمة والتعريب سواء أكان ذلك ةل   -
المنالمااة  –مسااتول الاادو  العربيااة منفااردة  أم ةلاا  مسااتول الجامعااة العربيّااة 

 بشك  جماةّي وةاّم. -العربية للتربية والثقافة والعلوم

قطار الوطن العربي بأنواةها المختلفة في أم الترجمة هنشاء مراكز تعلي -
 ةا س فيها. كافة  وفي ك  جامعة أو معهدس 

دةم أةما  المجامع اللغوية العربية  ومراكز التعريب فيها  وتطويرها  -
 ونشرها.

العم  ةل  تيسير تداو  المصطلحات العلمية المعّربة  وذلك بتوزيعها  -
لااك المراكااز بتوزيعهااا ةلاا  دوائرهااا ةلاا  المراكااز العلميااة كافااة  وأن تقااوم ت

 العلميّة المختلفة  ال أن تبق  حبيسة المكتبات والمكاتب فقط.

 مفي  دو  د. 
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 المرا ع

 المرا ع العربية -أ

 سلوب  دمشق.( اللغة واأل1299دوري   ةدنان )ابن 

 الهند.  1ط  ( القانون المسعودي1266البيروني  محمد بن أحمد )

( تنمياة اللغاة العربياة فاي العصار الحاديث  1273هيم )باراهالسامرائي  
 والثقافة والعلوم.للتربية المنالمة العربية 

( اللغاااة العربياااة فاااي التعلااايم العاااالي والبحاااث 1273المباااارك  ماااازن )
 العلمي  بيروت.

 ( ةلم النس  الخاص  دمشق.1299المسرابي  مصطف  )

ان وةاااين نسااا"مفارقاااات باااين ةاااين ا  (1291سااابع العاااي   سُااارل )
   الكويت.396العدد   الحيوان"  مجلة العربي

  الرساااالة  3( فاااي ةلااام اللغاااة العاااام  ط1299شااااهين  ةبدالصااابور )
 بيروت.

تران  العاادوي  ربلغااة فااو مجااةرب( أصااو  ال1293منصااور  ةااو  )
 ةمان.

مكتبااااة   ( الكتابااااة العربيااااة العلميااااة واألديبااااة1279موساااا   أشاااارف )
 الخانجي  القاهرة.

 ( دراسات لغوية  الرائد العربي  بيروت.1291سين )نصار  ح
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