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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1397 ربيع ،46لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 183-200 م؛ صص 2018

 في غرس القيم المدبلجة األفالمومساهمة ترجمة دور ال
 األخالقّية لدى أبناء الدول المطّلة على خليج فارس 

 ورعابدبمحمدجواد 
 بوشهر-خلیج فارس جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العربمساعد أستاذ 

 07/08/1396: البحث قبول خيتار   88/06/1396: البحث استالم خيتار 

 صالملخّ 
لألفػػ ـ اّػػألو ا وفػػر يف شخػػوة  شطفػػیوة ا ههػػاؿ وشػػو یههم يػػو الاػػیم اوسػػ میوة وشاالیػػد شػػعوب م  اػػة خلػػیج 

الػػت شتوطػػأل مػػ  فػػارسف فػػكذا لػػاف لألفػػ ـ رػػألا الػػدور ا موػػال  فلل عػػة دور ن ةاػػالو عػػ  ذلػػ ف   وػػ  ب عػػة ا فػػ ـ 
الشػػرةعة والػػ اث اوقلیسػػر دسػػتورا  لل یػػاة اخػػ  إرسػػاي ا لػػادئ اوسػػ میوة لػػدن ا ب ػػاي واّهػػاظ علػػ   اػػاي ا سػػرة 
وانبتعػػاد عػػ   ا انػػا مػػ  ا فػػ ـ الغربیوػػة الػػت شسػػتهدؼ نػػد  ظاافت ػػاا ومػػ  ر ػػا ةاهػػر انرشلػػاط الوهیػػد بػػ  اللوغػػة 

شػػػعوب ا   اػػػةف ّیػػػذ شتوطػػػد رػػػألل اللوغػػػة وسػػػیلة ل عػػػة ا فػػػ ـ الػػػت ش ت هػػػا شػػػعوب العربیوػػػة واّهػػػاظ علػػػ  ظاافػػػة 
ا   اةا فا مر رألا ةُعدو ضساف  هوزةوة رألل الشعوب لل هػاظ علػ  روةوتهػا وبالتػال انلتػااـ بالوفػاؽ وانبتعػاد عػ   

لا  ةػػػرب ن بػػ  شػػعوب اّ ػػػارة لػػالو أمػػر ةػػػ دون إا ان شػػراخ بػػ  الشػػػعوبف خايوػػة وأفو العربیوػػة شعتػػػ  ع فػػرا  مشػػ  
اوس میوةا فالدارسوف هلألل اللوغة بالتسػاهبم اربػ ة والت لوػر بالخهػاية بكمخػاتم التفػدون للعو ػة الػت ةشػ وها الغػرب 
ضػػدو ا سػػػلس  ب ف مػػػ  الألخ قیوػػػة  لخ وػػػ  علػػػ  شػػػرط سبخػػ  الشػػػلاب مػػػ  ا عػػػارؼ وا هػػػارات ل سػػػتطداـ ا موػػػال 

عتسػػػاد بػػػرامج شدرةلیوػػػة وش ریلیوػػػة لویهػػػة ومت ػػػدودة  وششػػػ یب باّ ػػػور يف دورات شدرةلیوػػػة  تلهػػػة  هػػػارات ال عػػػة با
وإدمػػػاج مػػػوادو  تفوػػػة بال عػػػة ضػػػس  ا اػػػررات ااامعیوػػػة  وشیسػػػ  ا شػػػارلة الواسػػػعة للشػػػلاب يف الهعالیوػػػات الوه یوػػػة 

الت هیػػػألا ةلػػدو ذلػػػ  راموػػا   وػػا  ػػػرن أفو ر الػػ  شػػػر ة  والعربیوػػة والدولیوػػة التدرةلیوػػػة والت ریلیوػػة لوضػػػب معػػارفهم يف  ػػالو 
ػا متسسوػخة  عرة ة م  شعوب الللداف العربیوة أيل ت شتابب ا ف ـ اوةرا یوػة ا دبل ػة إا اللغػة العربیوػة  خايوػة وأتو

الواافة اوس میوة واحمللویوة دبا ةت اسب مب ااوو العائلرا فإلجناز رألا اهلدؼ أشار الل ذ أوون إا أمهویوة اللغة العربیوة و 
لشعوب ا   اة مثو ألود عل  ضرورة ا شارلة يف شرعة ا ف ـ  وأخ ا  ب و دور ا رالا التعلیسیوة يف خلق فرص عسال 

 للدارس  و شر الواافة اوس میوة وال اث احمللرو   للدوؿ اوس میوةا
 
   دبل ة ا ف ـ  الایم  الواافةااللوغة العربیوة  ال عة  : الرئيسة الكلمات

                                                                                                                                                       

المسؤول الکاتب                      Javad406@gmail.com 
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 مةالمقدّ  .1
إفو اللغػػة العربیوػػة  شُعػػػدو ع فػػرا  أساسػػیوا يف شخػػػوة  اللو سػػة الواافیوػػة للشػػػعوب اوسػػ میوة  فهػػػألل 
الا ػػػیوة أع تهػػػا خفويػػػیوتها  ّیػػػذ بػػػدت الشػػػعوب ا سػػػلسة ربػػػاو با تسػػػاي إا  سوعػػػة ذبسعهػػػا 

مستاروة  سلیوا   وةتهاعػال الػلعم مػب الػلعم ا خػرا ورػألا  وػا روةوة  معام أفرادرا ةعیشوف يف بیئة 
 عػػال الػػدوؿ اوسػػ میوة أف نػػتمو بتطفػػیع مرالػػا لتعلػػیم اللغػػة العربیوػػة الهفػػ    لل هػػاظ علػػ  
اللو سة الواافیوة وانبتعاد ع  ان شراخ و سف  واة العائلة ا سلسة وششتتوها  والوقوؼ أماـ ربدوةات 

 العربیوة والواافة اوس میوةا العو ة ذبال اللغة
فسػػػ  رػػػألا ا   لػػػق ش ػػػرح ال عػػػة وا هػػػارات اله ػویوػػػة ا تعلواػػػة هبػػػا  هسػػػها  لساػػػرور مػػػ  ا اػػػرورات 
الدراسػػػیوة يف مرالػػػا شعلػػػیم اللغػػػة العربیوػػػة  وبفػػػهتها مػػػادوة دراسػػػیوة بكمخاتػػػا أف شسػػػارم يف التفػػػدون 

 ا دبل ة ذبال اهلوةوة اوس میوةف وذل  ع  هرةق لله ـو الألن ةش و  الغرب ب ف م  ا دبل ة وغ 
اوفادة م  ذبػارب ال ػ ب  وشعلیسػانم ااامعیوػة وش لیػق أفخػاررم ووضػعها يف  ػالو الت هیػألف لخػ و 
رػألا ا مػػر نةتیسوػػر إنو علػػ  شػػرط أف شتوايػػال  هػود م سسػػیوة مدروسػػة  شتػػززر فیهػػا  هػػود مرالػػا 

ر ػػاؾ شػػر ة عرة ػػة مػػ  شػػعوب الللػػداف العربیوػػة أيػػل ت شتػػابب  التعلػػیم واوع میػػ و  خايوػػة وأفو 
ا فػ ـ اوةرا یوػػة ا دبل ػة إا اللغػػة العربیوػة الهفػػ    لخوتػا متساسػػخة مػب ااػػوو العػائلرو واّ ػػارة 

 اوس میوة وال اث احمللورا

 أهداف البحث
 اوع ـ العريب ذبال إةرافا أوون: شلی  دور شرعة ا ف ـ يف شف یح الرؤةة ارباهئة لدن وسائال

ظا یا: اّذو عل  استغ ؿ آلیات  دةدة ورساي أخ قیوة عا یوة للتوايال ب   تلف الواافات 
 والدةا ات لدوؿ ا   اةا

 أسئلة البحث
 ةتهروع  ا شادوـ يف مادومة الدراسة وأردافها  التساؤنت التالیة: 

 اوس میوة والتارخيیوة وعرضها عل  دوؿ ا   اة؟أوون : ما رو الداعر إا شرعة ا ف ـ 
 ظا یا : ما رو الافد م  اختیار اللغة العربیوة الهف   لل عة والدبل ة؟
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 فروض البحث
 ش  لق دراست ا م  الهرضیوت  التالیت :

ةرا یػػة إفو الػدراما العربیوػػة ماار ػة مػػب الػدراما الغربیوػػة وال لیوػة  فیهػػا خلػال وقفػػور  فالػدراما او ا1
 بك تا ها الهّنو والغّنو اخ  أف شسدو ذل  انفتاارا

اختیػػار اللغػػة العربیوػػة الهفػػ   لل عػػة والدبل ػػة لخوتػػا  امعػػة بػػ  ا تسعػػات اوسػػ میوة   ا2
ورألا ا مر ة س  ردف  ومها: ضساف اّهاظ عل  اهلوةوػة الواافیوػة واّ ػارةوة للشػعوب اوسػ میوة 

اة خلیج فارس  وضساف الرواج الت ارن الواسب بكقلػاؿ الا ػوات اله ػائیوة يف ودبا فیها شعوب م  
  الو الدوؿ العربیوة عل  شرائهاا

 منهج البحث
اشولب اللاّذ ا  هج الويهر  وةهػدؼ إا ويػف وضػب رػاررة الدبل ػة وال عػة لألفػ ـ ا   لیوػة 

 بوضعها الرار  يف الللداف العربیوةا

 خلفّية البحث 
ّوؿ الدراما ا دبل ة باللوغػة العربیوػة لوػ ة  غاللیوتهػا أدرلػت خ ػورة رػألل ا فػ ـف ّیػذ  الل وث  

است ت ت أفو رألل الدراما ش فبو يف م امرة الدوؿ الغربیوة لت اؿ م  ا شارد العريب يف هسا شراظػ  
ـ( 2226التالیػػػدن واوسػػػ مر لفػػػا  الواافػػػة ا   لیوػػػة م هػػػا: دراسػػػة مػػػ  اّدةػػػدن وآخػػػرة    

  نػػػدؼ الدراسػػػة إا «اسػػػتطدامات الشػػػلاب العػػػريبو للا ػػػوات اله ػػػائیة وش ظ رػػػا فػػػیهم»بع ػػػواف: 
شعروض الشلاب العريبو للا وات اله ائیوة وعاداش  ولػألل  علػ  دوافػب الشػلاب  یالتعروؼ عل   مد

ال تػائج الػت  لػ  ومػ  ام  وراي التعروض للا وات اله ائیوة واستطدام  إةوارا واوشلاعات الت  اواه
ـ( 1999خلفت إلیها ارشهاع ّ م شعروض العريبو للا وات اله ائیوةا ودراسة بارعة محاة شا    

شػػػػػػ ظ  التعػػػػػػروض للػػػػػػدراما ا   لیوػػػػػػة يف التلیهاةػػػػػػوف علػػػػػػ  إدراؾ الشػػػػػػلاب اللل ػػػػػػا و للواقػػػػػػب »بع ػػػػػػواف: 
التعروؼ عل  الع قة ب  شعروض الشلاب اللل ا و للدراما ا   لیوة وإدارؾ  یف ندؼ إل«ان تساعرو 

الشػػلاب للواقػػب ان تسػػاعرو  وذلػػ  مػػ  خػػ ؿ إدرالهػػم  ههػػومر الع ػػف واودمػػاف  وقػػد شويوػػلت 
الدراسػػة إا و ػػود ع قػػة ذات دنلػػة إّفػػائیوة بػػ  التعػػروض للػػدراما ا   لیوػػة يف التلهیاةػػوف وإدراؾ 
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ـ( 2227الخر  لعیػػ)   ن تسػػاعر وذلػػ  لخػػالو مػػ  الع ػػف واودمػػافا وأة ػػا  دراسػػة علػػدالواقػػب ا
 لوػة للیوػة  21ا  شورة يف العدد « ش ظ  ا ف ـ وا سلس ت ا   لیة عل  سلوؾ بعم الشلاب»

ال بیوػػة ا ساسػػیوةا فسػػ  ال تػػائج الػػت خلفػػت إلیهػػا رػػألل الدراسػػة أفو متابعػػة بعػػم الشػػلاب للػػدراما 
العربیوػة وشػلاع دوافػب الشػلاب وأفو اشسػاع رقعتهػا يف  الدراماا   لیوة ا دبل ة  ايت  تی ة افتاار 

 الللداف العربیوة  اي لرفب ال اع يف ان تاج احمللور والعريبوا
ما خيعو موضوع شرعة الدراما اوةرا یوة إفو اللاّػذ   ةعوػر علػ  دراسػة مستهی ػة ش اولػت  أموا

ّػدو معرفػة اللاّػذ  فػكفو ا وضػوع   ةت ػروؽ إلیػ  أّػد سػون بعػم ا اػانت العاموػة  ا وضوعا ويف
علػػ  او   ػػتف ّیػػذ ش اولػػت ا وضػػوع يف ّػػدود ضػػیواةف لا ػػت بع ػػها ذات  اػػرة سػػللیوة ورؤةػػة 
خاهئةف ّیذ عدوت ذل  وسیلة نخ اؽ اله ا الواايف العريبو  وا خرن لا ت ذات  ارة إجيابیوة 

 ا اوةرا یوة رادفة وملتامةاورأت الدرام

 ربّية أهّميتها وخصائصهاالع اللغة. 2
إفو الدوؿ اوس میوة إضافة إا ظاافتها احمللویوة هلا ظاافتها اوس میوة ورػألل الواافػة اوسػ میوة ذبسػب  

ػػػػػة رػػػػر ( الػوػػاػاف E.B.TYLORفیسػػػا بی هػػػاف  فو ّسػػػب شعرةػػػف الػعػالػػػػم ا  ػتػروبػولػو ػػػػر شػاةػلػػػػور   
والػهػػ و  وا خػػ ؽ  والػاػا ػػوف  والعػرؼ  عػاػائػػد ذلػ  الػخػالو الػسػرلػػوب الػػألن ةػشػسػػال الػسػعػرفػػة  والػ»

   ايػػػر   «ف مػػػ  ّیػػػػذ رػػػو ع ػػػو يف مػ ػتػسػػػػبولػػػػالو الػاػػػػدرات والػعػػػػادات الػتػػػػر ةخػتػسػلػهػػػػا او سػػػػا
 ا(77ـ: 1985

 هرابیشػػر  لػػ  رلػػائا أساسػػیوة ومػػ  ضػػس ها اللوغػػة العربیوػػة العربیوػػة واوسػػ میوة قامػػت ع واّ ػػارة
وذلػػػػ   فو اللوغػػػػة جبا ػػػػب ظ ظػػػػة ع ايػػػػر أخػػػػرن شُعػػػػدو مػػػػ  ماوومػػػػات الواافػػػػة ورػػػػألل  (77ـ: 2222

ا خػ   اػووـا اوومات رر: الع اير ا عرفیوة  و سق ا عتادات  و سق ا عػاة  والع ايػر الرماةوػةا وا 
فػػػكفو رػػػألل الع ايػػػر الػػػت  ا(5ـ: 2212 علػػػد الواّػػػد اااسػػػور   هػػػا اللوغػػػةانشفػػػاؿ وأمهو ةشػػػسال وسػػػائال 

ة ػػسوها مههػػـو الواافػػة جنػػدرا ششػػخوال ااػػورر ا ساسػػرو للواافػػة العربیوػػة ون اخػػ  للػػ ام السیاسػػیوة 
ػأل ا اللوغػة العربیوػة  يوػةوانخت فات أف ربُػوؿ دوف شرلوػا رػألل الع ايػر يف الواافػة الواّػدة  خا إذا ازبو

 ادات رألل ا تسعات اوس میوة ع اير مش لة شرب ن فیسا ب  شعوب اّ ارة اوس میوةاومعت
أمهویوة اللغة العربیوة لع فر أساسرو يف شخوة  اللو سة الواافیوػة للس تسػب اوسػ مر ع ػدما  شاداد
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 ػػػرن ر الػػػ  ر سػػػات ظاافیوػػػة ربػػػاوؿ أف شهػػػرض ریس تهػػػا علػػػ  ا   اػػػة  ورػػػر شلػػػ  الػػػت  ػػػايت 
 لعربیوػػةفمسػػتهدفة وم  ػػةا فهػػألل اهل سػػة الواافیوػػة ذبسوػػدت يف ا فػػ ـ ا   لیوػػة ا دبل ػػة إا اللغػػة ا

ا ربسال يف هیوانا آظارا   روبة للواافة اوس میوة وال اظیوة للشعوب ا سلسةا  فكتو
ا   ػ)و اّتػالو الدارس  لألف ـ ا   لیوة ا دبل ة شويولوا إا  تائج شدؿو علػ  أفو الهلػم  بعم

( وبدر ػػة ةع ػػلهم  ػػدوا ا رػػألا وأفو الهئػػة الػػت %42ا رشلػػة ا وا يف ا شػػاردة لػػدن العیو ػػة وب سػػلة  
لػدن العیو ػػةا  یػػة( وشاػػب يف الدر ػة الوا %27ةع لهػا الهلػم ا   ػػ)و بشػخال متوسوػػ ن ششػخوال  سػلة  

 ا(344ـ: 2227 لعی)  ا عروضة  لیوة وشارةلا   ها رألل اّفیلة ّفلت بال سلة إا ا ف ـ ا 
 ر ا اخ  الاوؿ: فس 
ب فو  سلة لل ة م  ا ف ـ وا سلس ت ا عروضػة ربسػال م ػام  وشاالیػد وعػادات مغػاةرة  ا1

 ل لیعة  تسعاش ا اوس میوة واحمللویوةا
ػػػا أفػػػ ـ إفو ا فػػػ ـ وا سلسػػػ ت ا   لیوػػػة ا دبل ػػػة شسػػػتهدؼ اللوغػػػة العربیوػػػة ويف  هػػػا الوقػػػت إ ا2 تو

 للع ف وااراة والسرقة واوظارة اا سیوةا أموا ااا ب الواايفو واو سا  وا خ قر فیها قلیاٌل  دوا ا
رألل ا ف ـ شستغرؽ مساّة زم یوة واسعة وهلا ش ظ را السل)و عل  او تاج اوس مرو واحمللور  إفو 

 مرو وال اث احمللوراالألن  سال يف هیواش  مهاریم وقیسا  م  التارةخ اوس 
اللوغة العربیوة الهف   لوسیلة مػ ظورة للایػاـ برسػالة خ ػرة  ومهػاریم  وقػیم  وعػادات   فاختیار

یوة الت هلا الت ظ  ا لاشر  واذبارات وشاالید إس میوة بكمخاتا ش وةر ا هاریم والایم او سا یوة والرّو
اراشػػ  ومعتاداشػػ ا وذلػػ  ن مهػػارات وخػػ ات يف  سػػابةػػتمو إنو مػػ  خػػ ؿ الت يف سػػلوؾ الهػػرد واذبو

 اؿ اللوغة العربیوة ولألل  اّفوؿ عل  الخهاية ال زمة يف إشااف أسالیب ال عة وف وتا الت اخ  
زبػػػدـ شػػػلخة اوعػػػ ـ وم ت انػػػا مػػػ  ا فػػػ ـ  سػػػواي لا ػػػت شلػػػ  ا فػػػ ـ م ت ػػػة باللوغػػػة العربیوػػػة أـ 

الع ػػػػف  وااراػػػػة  والسػػػػرقة    ػػػػام  اخ  ػػػػا الػػػػتطلوع مػػػػ  ممدبل ػػػػة مػػػػ  وإا شلػػػػ  اللوغػػػػة  ّػػػػ و 
وإنيراؼ الشاذ واوظارة الت رباوؿ أف شهرضها العو ة ع  اهل سػات الواافیوػة  خايوػة وأفو ر الػ  
شر ة عرة ة مػ  شػعوب الللػداف العربیوػة أيػل ت شتػابب ا فػ ـ الغربیوػة ا دبل ػة إا اللوغػة العربیوػة 

ػػا ة اوالػػت شخػػوف بع ااػػوو العػػائلر والاػػیم ا خ قیوػػةا زد علػػ  ذلػػ  أفو رػػألا  سػػبیػػدة لػػالو اللعػػد عسو
انختیار اخ  أف ةخوف فرية أماـ ال  ب للایاـ با شارلة يف الدبل ة وشرعة ا ف ـا لخ و ا ي  
 ػػا حبا ػػة إا  هػػود م سسػػیوة مدروسػػة  شتػػززر فیهػػا  هػػود مرالػػا التعلػػیم واوع میػػ ا إذف شلػػ و ل
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ـو الػػألن ا ػػا  العػػ ج ا  اسػػب ل قیػػة الواافػػة  خػػ الػػدور اهلػػا أف شتل وػػال مرالػػا شعلػػیم اللوغػػة العربیوػػة فكتو
اوس میوة ويف  هػا الوقػت مسػتون اللوغػة العربیوػة يف التلهاةػوف العػريب واوسػ مر  لػر ةػ دون دورل 

العربیوػػػػة  غػػػػةیوػػػػة  وةعلوػػػػم ال ػػػػاس اللو ا  شػػػػود بويػػػػه   مدرسػػػػة  فیوهوػػػػد أوايػػػػر الواافػػػػة اوسػػػػ میوة واحمللو 
الفػػػ ی ة عػػػ  برا ػػػ  الیومیوػػػة  فهػػػألل الػػػ امج علیهػػػا أف شرسػػػم لإلعػػػ ـ العػػػريب خ وػػػة شسػػػاعدل يف 

ف الغريب  وربدوةات العو ة اللغوةوة والواافیوة الت ندود لیاف رألل ا موةا  موا هة الّا

 الحضور والمشاركة ضرورة. 3
ػا شُعػدو  ا دلوة وما ااظلها فهألل ش لود ضرورة اّ ور وا شارلة يف شرعة ا ف ـ ودبل تهػاف ذلػ   تو

 مفدرا  زاخرا     ةرةد أف خيلق ل هس  فريا  للعسالا 
أ و ا   ّأل أة ا  ّ ورا   شی ا  ومشارلة قوةوة  دوا  لألف ـ ال لیوة ا دبل ة باللوغػة العربیوػة  غ 

اّ ػور لواافت ػا  بال سػلة إا ّ ػور الواافػات ا خػرن بػدا  الهف   وبعم اللغات احمللیوةا لخػ و 
ا  بال ار إا أمهویت   لخ و انلت اؽ هبألا الرلب اخ  أف ةخو  ا  إذا متو اعتلػار  فمت خرا  دو سرةعا  دو

او تػػاج وشااسػػم ا عػػارؼ لررا ػػاتا وبعیػػدا  عػػ  رػػألل انعتلػػارات  شلاػػ  أرػػمو العوامػػال رػػر و ػػود 
 ت والويػػوؿ ا سػػلق إا ا عػػارؼ ال ػػرورةوةا ويف رػػألا اوهػػار ةتػػدخوال دور ال بیػػة ا هػػارات وا عل ػػ

 والتعلیم وا  سوسات الت ةُ اط بعهدنا  شر ال اث الواايفو وإظرايلا

 مراكز التعليم دور. 4
التعلػػیم الػػدور ا موػػال يف  شػػػر الواافػػة اوسػػ میوة والػػ اث احمللػػرو الػػػألن سبتلخػػ  الػػدوؿ اوسػػ میوة مػػػ    رالػػا

یوػة مػب ا اضػر  لسػا  رارػا يف ا عسػاؿ  ويف  ضس ها إةرافا يف لالو مهاریم اهلوةوات الواافیوة  شُعتػ  الع قػة ّا
 الع قة  تلهة سباما  م  بلد  خرا رألل وفا دف  ويف التارةخ  أمرا  ّیوةوا  لخ  اخ  أف شخ

هلألل التعػالیم ةاهػر ل ػا دور اللوغػة العربیوػة للغػة راب ػة فیسػا بػ  الػدوؿ اوسػ میوة  ولػألل    ارا  
دور رألل ا رالا الت شاـو ب بیة ال  ب يف  اؿ اللوغػة العربیوػةا إفو رػألا التعلػیم ن ةهػمو ا ػواه  يف 

للواافػػات ا خػػرنف لػػر  ا  ـ اللوغػػة العربیوػػة ف سػػب: فهػػو يػػا  أة ػػالػػدوؿ اوسػػ میوة الػػت شسػػتطد
ةػػتسخو  عػػدد للػػ  مػػ  الشػػلاب إا انلتهػػات إا ا  شػػ ة الل وػػاية  فػػكفو اّفػػوؿ علػػ  الخهػػاية يف 
ػػػػا  ةسػػػػسح هلػػػػم ا سػػػػامهة يف  اػػػػال الػػػػ اث اوسػػػػ مرو والاػػػػومرو للػػػػدوؿ  رػػػػألا ا ػػػػاؿ ةلعػػػػب دورا  مهسو
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و ػػود وش سػػیا م سوسػػات  إفو طدمة هلػػألل اللوغػػة يف شػػخال مػػ  ا شػػخاؿا اوسػػ میوة والػػدوؿ ا سػػت
شاـو هبألا ا همو سبخو هم م  الويوؿ إا اهلدؼ الألن ي  بفددل ورو أة ا  أمر  وررنو: فدبل ة 
ا ف ـ إا للتا اللغت  ن ةت ارب أللتة مب التو و  إا الواافة احمللویوةا إفو الواافات ن شاداد إنو قووة 

ا ورػألا التو وػ  نةعػّن ا عػااؿ الػدوؿ اوسػ میوة عػ  لغتهػا رنع دما شتو وػ  أة ػا  إا الواافػات ا خػ
وظاافتهاا فكذف ة لغر و ود الع اةة بتدرةا اللوغة العربیوة وإشااتا عل  أنو ةخوف ذل  عل  ّساب 

 عو ةالغة ا ـو والواافة احمللویوة وذل  لعدوة أسلاب م ها التفدون لت دوةات ال

 العولمة. 5
(ا Globalizationمفػػػػػػػػػػػػػػ لح مػػػػػػػػػػػػػػ  ا فػػػػػػػػػػػػػػ ل ات ا عايػػػػػػػػػػػػػػرة ومػػػػػػػػػػػػػػ  م لخلسػػػػػػػػػػػػػػة     العو ػػػػػػػػػػػػػػة

إفو مفػػػػ لح العو ػػػػة مفػػػػدر ربػػػػاعرو مشػػػػتقو مػػػػ   العػػػػاَ   وةػػػػ   علػػػػ  وزف  (9ـ: 2222 الارضػػػػاون 
ةػدؿو علػ    فَػْعَلَلة ف موال الهْرَسػ ة  أْن أف ةفػلح غػ  الهر سػیو  فر سػیو  ورػألا ةعػّن أفو الػوزف رػألا

العو ة شعّن الاسر والاهر واو لار عل  لوف م  اربفويیوة ةعو   الاهر »الاسرةوة واو لار  فكذف 
 ا(13ـ: 1999 عسارة  « لیخوف عا یوا ا

(   رػػو: إلسػػاب الشػػري هػػابب العا یوػػة وخبايوػػة  عػػال   ػػاؽ Globalizationورد يف  شعرةػػف العو ػػة   و ػػا
ورػػألا ةعػػّن شعسػػیم اػػ ن مػػ  ا اػػاط الهخرةوػػة والسیاسػػیوة  (34ـ: 2221 علػػد سػػعید علػػد  الشػػري أو ش لیاػػ  عا ی ػػا 

ارة ػا يف الونةػات ا تو ػدة  فسػ  ا هػ ض   ُولػدتوانقتفادةوة عل    اؽ العا  للوػ ا و فو الػدعوة إا العو ػة  
ّیػاة بشػخال عػاـو  ومػ  ضػس ها  ا شعّن الدعوة إا شلّنو ال سوذج ا مرةخر يف انقتفاد والسیاسة ويف هرةاة ا أتو

 ا(52-39ـ: 2222 کساؿ   والهخر واوع ـ الواافة

 العولمة أضرار. 6
شعسػػیم أوؿو مػػا شػػ دون إلیػػ  العو ػػة يف ضػػوي رػػألا ا ههػػـو رػػو مػػا ةعػػرؼ ب سػػا اهلوةوػػاتا  فو  لعػػالو 

ال سػػػوذ رو ا مرةخػػػرو يف رػػػألل ا ػػػانت ةعػػػّن انبتعػػػاد عػػػ  أنو  اػػػاـ آخػػػر متولػػػب فیهػػػاا مػػػ  ا ظػػػار 
رألا العفر   ةُعدو  السللیوة للعو ة الواافیوة  اختهاي اّدود الواافیوة ب  ا مم  ّیذ أفو او ساف يف

ا ة تسر إا الواافة السائدة دو  ق علی  الخو  الواافة لیوا  ورر لسا ةتوهة تسر إا ظاافة أرض  ودة   إاو
فلو ود رألل الت دوةات للعو ة وأظررػا علػ  اللوغػة العربیوػة عػ  العفػور  ا(98ـ: 2212  سد  الغربیوة 
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 هسػػ  ورػو رػال ة لغػر لألموػة اوسػ میوة يف رػػألل  حوخايوػة يف العفػر اّػدةذ  فه الػ  سػ اؿ ة ػر 
الاػػروؼ أف ششػػارؾ يف ّهػػأل اللوغػػة العربیوػػة للغػػة دة یوػػة مشػػ لة ذبسػػب الشػػعوب واوموػػة اوسػػ میوة؟ 

 فااواب  عم وذل :
للوقوؼ عل  أبعاد شػ ظ  العو ػة يف اللوغػة العربیوػة بويػهها لغػة التعػاةا ان تسػاعر ووسػیلة  ا1

ر والتعلػػ  اوع مػػر ووسػػیلة التعامػػال الواػػايفو والػػدةّن بػػ  شػػعوب ا موػػة اوسػػ میوة التعلػػیم ا لػػادا
 ا(99-98ـ: 2212  سد  
لت دةػػد ا ظػػػر السػػػیوق الػػػألن ّػػق أو ةل ػػػق ا موػػػة اوسػػػ میوة مػػ   ػػػرواي ا ػػػدفاع العػػػرب إا دبل ػػػة  ا2

 م  ال اث اوس مرو واحمللوراا ف ـ ا   لیوة واللعیدة ع  الواافة اوس میوة وعدـ استهادنم 

 العولمة فوائد. 7
ورغػم أفو العو ػػة لا ػت يف اللداةػػة شعػّن العو ػػة انقتفػادةوة الػػت سبوولػت يف عو ػػة انقتفػاد الرأ ػػال  

إنو أفو اّدةذ ع ها رألا الیـو بدأ ةتوقوػف لوػ ا  علػ  م اػور ظاػايفو  ذلػ   فو العو ػة الواافیوػة لسػا 
إجيابیوػػة وم هػػا سػػللیوةا أموػػا آظػػار  اقػػد شرلػػت آظػػارا  للػػ ة علػػ  ّیػػاة ااػػ ا اللشػػرن م هػػ ةرارػػا الخوػػ 

العو ة اوجيابیوة ظاافیوا  فس ها شوف  الوسائال اّدةوة لیا فا ن ل شر الواافات احمللیوة واحملافاػة علیهػا 
ػػػا أة ػػػا  للتعامػػػال عػػػ  الواافػػػاتا بػػػ  ا مػػػم ظاافانػػػا  وػػػا ا خػػػ  عػػػ  ذلػػػ  شلػػػادؿ يف ّػػػدودرا وإاو

ا ولخ  لیف اخ  شوریف العو ة وانستهادة م  مع یانا الواافاتانستهادة وانّ اـ ب  أب اي 
 ربدمة رألل اللوغة وال اث اوس مر واحمللور؟ ما الوسائال ا شروعة لل هاظ عل  ال اث اوس مرو؟

 لتحّديات العولمة اللغويّة التصّدي .8
یاة يف العا  وش مو يف اللغوةوة:  العو ة ر ّا رر عسلیوة  عال اللوغة انجنلیاةوة لغة عا یوة مهیس ة يف  تلف  وّا

 علػر إ اعیػال  هیوانا نسیا بایوة لغات العا  والت ظ  فیها  وهسا بع ها م  اربرة ة ّا ػارةوة والواافیوػة 
اللوغة العربیوة وفرض علیها اختیار ا لهاظ العربیوة لسعادؿ  ل فس  ربدوةات العو ة: ربخوسها ع (15ـ: 2225

 ش اال هبا شل  ا لهاظ وا سالیب ا   لیوة الوافدة إا اللیئة العربیوةا
ػا ن شعػّن عو ػة اللوغػة  والعو ة ػا أخ ػر ألػواف العو ػةف  تو اللغوةوة ن شاالو خ ورة م  ذل  بػال إتو
وریس تهػػا علػػ  » سػػلوح هبػػا أمرةخػػا يف شػػ و ر ػػـو العو ػػة علػػ  العػػا ورػػر اللوغػػة الػػت شت«اوجنلیاةوػػة 
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ا شعّن أة ا  عو ة ظاافة رألل اللوغة وسیادنا عل ظاافات العا  للوهاا واللوغة   سائر اللغات فا ن وإاو
ة العربیوة شُعدو ألور ما ةتعروض م  اللغات هلألا ال وع مػ  العو ػةف ذلػ  لخوتػا لغػة أ  لیوػة ولغػة دة یوػ

يف آٍف واّد  وػا ةعػّن أفو ا وا هػة بػ  اوجنلیاةوػة والعربیوػة يف ضػوي العو ػة شعػّن ا وا هػة بػ  الواافػة 
 ا مر الألن قد أشعال غاوا  فخرةوا  م أل قروفا- یوةالغربیوة والواافة اوس م

 الدبلجة. 9
م  دبلَج ةُدبلج  َدبْلَ ة  دبلػج الهػیلَم أو ا سلسػاَل:  الػ  مػ  لغػٍة إا أخػرن حبیػذ ةتوافػق  الدبل ة
 ا(722: 1ـ  ج2228  تار عسر   واولااُي مب الفوورة ا ت ر لةالفَّوُت 
لػػة ال عػة  وفیهػػا شػتمو إعػػادة لتابػػة   سبػرو عسلیػػة الدبل ػة بو ظػػة مراّػال أساسػػیوة ورػر :أوون : مّر
و العسال لام    باللغة اادةػدة  مػب مراعػاة هػوؿ ااسلػة  لتت اسػب مػب هػوؿ ااسلػة يف لغػة سی ارة

لػػػة ةسػػػتعاف دبسوولػػػ    فػػػ  يف الػػػ لػػػة التسػػػ یال  يف رػػػألل ا ّر لسػػػا يف   دوب ج ا لػػػدأا ظا یػػػا : مّر
لة ةاـو ا طتفووف  بكعادة وضب ا  يوات شس یال الفوتا ظالوا : عسلیوة انستلداؿ  يف رألل ا ّر

ا سػػ لوة  واسػػتلداؿ اّػػوار  بشػػخال دقیػػق  لیخػػوف زمػػ  ربرةػػ  الشػػهال  م اباػػا  سبامػػا  لػػام    ػػق 
 ااسلة باللغة اادةدةا

أسػػػلاب دبل ػػػة الػػػدراما ا   لیوػػػة فعدةػػػدة: ضػػػعف إ تػػػاج الػػػدراما الداخلیوػػػة وعػػػدـ إشػػػلاعها  أموػػػا
مػػػ  دوؿ أخػػػرن  ولغػػػات أخػػػرن  لػػػدوافب ا ػػػواه    فهػػػألا الػػػ اع ةػػػ دون إا  اػػػال ا عسػػػاؿ اایػػػدة

  تاجلت اوز الوغرة التا یة يف او تاج احمللورا م   ا ب آخر شعت  الدبل ة ذبارة مرحبة ألور م  او
ا يػػیال أّیا ػػا ف ّیػػذ ةشػػ ن ا سلسػػال مػػ  م شػػ ل  بعػػد أف ةخػػوف قػػد ويػػال إا ذروشػػ  الرحبیوػػة  

أظ اي عرضػ  ا ووؿا ر ػاؾ  ا ػب ظاػايفف  وبدأت الشرلة ا  ت ة ل   بتسوةا  ب سعار أقالو م  سعرل
 الدبل ةّیذ ةسارم الدوب ج  بالتعروؼ عل  ظاافة أخرن  شع   ع ها الدراما ال اذبة بعد ا

 خا ػػة الػػدراما التلهاةو یػػة الخلػػ ة وش ظ رػػا ا لاشػػر والسػػرةب علػػ  ا شػػاردة  ولػػألل   اػػرا    اػػرا  
ة أف شخػوف هلػم مسػامهة يف اشسػاع رقعػة سبػدود الػدراما  سلاب الدبل ة  بكمخاف ه ب اللغػة العربیوػ

ّػوؿ إةػراف  رباهئػةاوةرا یوة وربایق ظ ظة أرػداؼ رئیسػة ورػر:  أوون : العسػال علػ  شفػ یح الرؤةػة ا
وا تشار الهخر والواافة احمللیوة لشعوب ا   اةا ظا یا : اّفوؿ عل  مػردود مػادنو للػ ا ظالوػا : اّػدو 

 سللیوةام  آظار العو ة ال
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 إلى العربّية ومنها في خدمة الّلغة العربّية والثقافة اإلسالمّية الدبلجة. 10
مػ  -أبرز أشخاؿ العو ة الواافیوػة الػت ةشػهدرا العفػر اّاضػر رػر العو ػة اللغوةوػةا إفو العو ػة  لعالو 
الػدولوف  قد فت ت بابا  ووفورت عیب الوسائال لخػالو لغػة لت ػد سػلیلها إا خػوض التوايػال - اّیة

لخ وها م   اّیة أخرن قد أدوت إا ما اخ  اوه ؽ علی  مف لح  أزمة اهلوةوػة اللغوةوػة   ّیػذ 
ػا ش تسػر رػوةوتهم  أفو أب اي رألا العفر   ةعودوا ةعیشوف اللوغة الت ش تسر إلیها ظاافتهم وأرضهم وإاو

روةوتهم الواافیوة اختهػت رػوةوتهما ةػرن اللغوةوة إا اللوغة ا هیس ة يف التوايال الدولوا فخسا اختهت 
اللوغة وظلات لوتا لغة دة یوة م   ا ب ولغة أ  لیوة م   أللاللعم أفو العو ة قد  ايت بخالو ما ربتاج إلی  ر

 ا ب آخر بػال اخػ  الاػوؿ أفو العو ػة شػ   ربدمػة رػألل اللوغػةا إنو أفو الػلعم ا خػر ةػرن مػا خيػالف ذلػ  
العربیوة بدأت شفلح معاولة داخػال أرضػها وخار هػا وم سػیوة لػدن ال ػاها  هبػا وال ػاها  وةاعسوف أفو اللوغة 

ا وأفو ان تسػاي هلػألل اللوغػة الػألن ةتسووػال يف الرغلػة يف شعلوسهػا وشعلیسهػا واسػتطدامها ةػ اع شػیئا  فشػیئا  رػابغ  
ا أة ا  داخلیوة موال ا عدـا ا  هج وذل   سلاب لیست فا ن خار یوة موال ریس ة اللوغة الغربیوة واستی ئها وإاو 

 ا(15/1/2215 إدرةا  ورر   لسیاسة اللغوةوة لدعم رألل اللوغةاللغونو وا

 على الثقافات األخرى االنفتاح. 11
ػا   إفو  ػال  واّػد بػال إتو ع قة العػرب والشػعوب ا ػاورة بشػل  اااةػرة العربیوػة لیسػت  ع قػة ذات  اذبو

ع قػػػة ذات  اذبػػػار ف أن ع قػػػة ا خػػػأل واوع ػػػاي ولسػػػا أخػػػأل العػػػرب العلػػػم عػػػ  الهػػػرس واهل ػػػود 
  علػػػومهم يف مػػػ فاػػػد أع ػػػوا الخوػػ  أة ػػػا     والیو ػػاف وشرعػػػوا الخوػػػ  مػػ  الختػػػب السػػػرةا یوة والیو ا یوػػة

الهل  والرةاضیات والخیسیاي وال ب وعلـو ا رض والهیاةاي ومازالت رألل العلػـو يف  ػألور العلػم 
ا فاللوغػػػة العربیوػػػة للغػػػػة ّیوػػػة مت ػػػوورة آخػػػألة هرةاهػػػػا يػػػو العا یوػػػة ومواللػػػة التاػػػػدوـ  اّػػػدةذ وأيػػػول 

اللغاشا وروبیوػة ب لهػاظ لوػ ة  دتواّ ارة  إبواف ال ه ة اوس میوة الخ ن يف العفػور الوسػ   رفػ
 وخبايوة يف عهد ال عة م  العربیوة إا ال شی یوة قلال عفر ال ه ة ا وروبیوةا

ةش و عاقال يف أفو ا ػرور إا روةوػات  تػارة ومل یوػة ن ةعػّن الا یعػة مػب الػرواب ن الػت ذبسع ػا  ن
لػ   ةسػسح ل ػا رػألا ا ػرور بكعػادة بتارخي ا  وأيول ا  وبا  اهق الت  عیا فیها  بػال علػ  عخػا ذ

وم هت ػة  ادةوػة ب اي ع قة ع  ال ارة الت شلایها إا شل  اللیئػاتا اخػ  أف شفػلح شلػ  ال اػرة  
علػػ  رؤن  تلهػػة  ومتسعو ػػة يف ع قتهػػا بػػالواقب  دوف أف ش خػػر أبػػدا  أفو ا سػػ لة شتعلوػػق ب رةاػػة مػػ  
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متعدودة لشطع مع و  ورر مت افسة فیسا بی ها  سواي   هرؽ ب اي روةوت اا وذل   فو اهلوةوات الیـو
ششل  لعخة ا لف ورقة  میال فػون  ةلا ت ع  اختیار أو رر مهروضة أو موروظةا أموا الیـو فاهلوةو 

Mille-Feuilles  ولغوةوا    (  ش الم فیها هلاات زبتلف هلیعتهاا فاهلوةوة ا عايرة متعدودة   غرافیا
 ا(4ـ: 2228آغراف    وظاافیوا   وسیاسیوا  

شعػػػػدود اهلوةوػػػػات وش افسػػػػها اخػػػػ  أف  عیشػػػػ  لهريػػػػة سػػػػاية  أو علػػػػ  العخػػػػا لهوضػػػػ   إفو »
م فاعل  يف رألل العسلیوة  ومعا اةا وشتعلوق ال تی ة بفورة لل ة باومخا یوة ا تاّة لألفراد أف ةُعوا أتو

عاشػػػا   ومُ    بػػػا ع  التػػػارخير والشطفػػػر علػػػ  السػػػواي(ا وإذا لػػػاف رػػػألا التػػػ ظ  مهروضػػػا   وإ لارةػػػا  
ةسػػػػسوی  الهیلسػػػػوؼ باشرةػػػػ  فیهػػػػرن  لكرا ػػػػة  فػػػػكف الشػػػػ و وا عا ػػػػاة الػػػػت شػػػػ  م ع ػػػػ  شػػػػدفب إا مػػػػا

 Patrick Viveret)  یػػدة  ةُعػػاد غاللػػا  إعػػادة إ شػػائها شاهاػػر اهلوةوػػات: ورػػو شرا ػػب يػػو روةوػػات ّو
ال اوعػ ـ ّسب ا ن فا  وقلیػال التسػامح  أو يػو ا عخاسػات لارةخاشورةوػة هلوةوػات روو تهػا وسػائ

وانسته ؾا وعل  عخا لالو ذل   ع دما اخ  لألفراد أف ةستوسروا الواافات واهلوةوات بفهتها 
م ةعیشػػوف وقتهػػا شعػػدود  میػػادة  هلػػم مسػػتالال اهلوةوػػات  هسػػها موضػػوع ّػػوار مشػػ ؾ وم هػػتح  فػػكتو

معهػػػم  ع ػػػدما  لعسػػػالاهلوةوػػػات وشعایػػػدرا علػػػ  أ وػػػ  ربرةػػػرا لت ایػػػق ذوانػػػم  وانلتاػػػاي بػػػا خرة  وا
ةخو وف قادرة  عل  إبداع أسالیب ّیاة  وع دما ةلدو هلم مستالال اهلوةوات  هسها موضوع ّوار 

م ةعیشوف وقتها شعدود اهلوةو  فهألل  ( هس  ا فدر « ات وشعایدرا عل  أ و  ربرةرامش ؾ وم هتح  فكتو
 ت ػات اوسػ میوة وال اظیوػة مػ  ا  ةا رداؼ الو ظة وغ را  شو و  ضرورة انرتسػاـ بالدبل ػة وشرعػ

 ا ف ـ وبألل   ا شتل و اجيابیوات ال عة لألف ـ م ها:
زةادة ارب ات العلسیوة والواافیوة بال سلة إا اّ ارة اوس میوة وال اث احمللورو وسدو الوغػرات  ا1

 ةخ ا موة اوس میوةاورفب الشلهات الت ّفلت للسواه   يف الللداف اوس میوة بال سلة إا شار 
ت ا تساعیوػػة و هسػػیوة وظاافیوػػة ة سػػح ال ػػاس إشػػلاعها بشػػ و ال ػػرؽ   ا2 ر ػػاؾ ّا ػػات وخػػ و

والػدراما اوةرا یوػػة اخ هػػا أف شلػػاو شلػػ  الرغلػات واّا ػػاتف  فو ارتسامهػػا ة فػػبو يف غاللیتػػ  علػػ  
ّػاؿ  يفف قػد أدوت رػألل ا هسوػة او ساف وعل  هرةاة ّیاش  وظاافت ا فال عة والدجبلة ع دئأل شخػو 

شرلیارا عل   اال قفع ّایایوة م  الشارع  واّ ارة اوس میوة وال اث احمللور ب سلوب  ألوابا 
خايوة وأفو الدراما اوةرا یوة يف  وا لها ان تساعیة  والتارخيیوة واوس میوة  ورر الت ش اال شهايػیال 

أن شل  ااوا ب الت اختهت يف  ة ومیوة اللسی ة وا عاوددقیاة للس تسعات اوةرا یوة ومشاللها الی
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الػػدراما العربیوػػة وشرلػػت دوافػػب ا ػػواه  مهسولػػػة وغػػ  مشػػلعةف واو سػػاف إذا   ششػػلب ّا اشػػ  ةلػػػدأ 
بالل ذ ع  أنو  شاط إ سا و ةشػلب ّا اشػ  أةوػا  لػاف ذلػ  ال شػاطف   وػ  جيػد فیػ  مت هوسػا لتلػ  

 م  الع ف ا خلوت الألن  سل ا رب ي ن شل  ا سلس ت وسیلة الدوافب وأّیا ا  اللعم ةر 
ـ ا دبل ػػة إا اللوغػػة  ا3 ػػة  فػ ها رػػألل ا فػ  رػألا ودبػػا أفو اللوغػة العربیوػػة  شُعػدو الوسػػیلة وا داة وجنػػاز رػألل ا هسو

هاظ علیهػا ذبػال اهل سػات الػت شرةػد ا ب اللوغة وم  مثو ّا لا ػاي علیهػاا لسػا ةػرن العربیوة ستخوف  ان  ل شاط ه و
اللوغة العربیوة الهفی ة اللسی ة ا ههومة الواض ة  الت ش اسب العفر   ع ـالدلتور  سد ا طتار أفو بذو وسائال او

ةُعػػدو شلای ػػػا   إذا اسػػتسب إلیػػػ  ال ػػاس  اسػػػتارو يف أذرػػاتم علػػػ  التخػػرار  ومػػػب اسػػتسرار ذلػػػ  ش  لػػب شلػػػ  ا سػػػالیب 
ػدةذ الهفی ة ا سسوعة يف ذالػرنم  فی فػال هلػم مػا ةسػسو  با لخػة  وشػدفعهم رػألل ا لخػة إا  ال اشػ  أظ ػاي ّا

او اللغونو ال لیعرو  يف ّاسیسهمدوف شخلوف  وة سو ع درم ّا  ا(4ؽ: 1399 ا طتار    التعل  شلاائیوا  ع  أ
هاظ عل  الواافػة اوسػ میوة  علی ػا أف  عتػّن بال عػة لػالو الع اةػة  ويف  فلعد الوقوؼ عل  دور ال عة يف ّا

ا  ئسة  م ها: الایـا خب  ن م ه یوة لت وةر أ ش ة  امعیوة يف شرعة   ها الوقت   وفور الاروؼ وا ست دوات
ويف عدوة  انت ألادایوة م ها برامج التعلیم ع  بعد   ا ستوةات الدراما اوةرا یوة ودبل تها إا العربیوة عل  لافوة 

فوؿ عل  انعتساد ا لادار العػا ر لػلعم للیانػا  والتط ػی ن للت ػووؿ إا   امعػة إلخ و یوػة بعػد إ شػاي وّا
واربايوػة   ػةوش سیا  اػـا للطدمػة اولخ و یوػة الألاشیوػة  والػدخوؿ يف شػرالات اسػ اشی یوة مػب ا  سوسػات العاموػ

ّاض ػات علسیوةا  واوعداد و شاي 
فرص عسال للراغل  يف أمر ال عة بلألؿ ااهود وشوف  ا مواؿ لت س  رةادة ا عساؿ  وإ شاي

اػػرورات الدراسػػیوة ااامعیوػػة  وإ شػػاي مرالػػا رةػػادة ا عسػػاؿ يف رػػألا الفػػدد يف ااامعػػات  ل شػػر يف ا 
شوقیب شرالة بػ   -1فخرة العسال اّرو وا  اللة بك شاي ما ةعرؼ حباض ات ا عساؿا وذل  ع : 

ـوا  ػاةا ال عػػة إقامػػة الورشػات واحملاضػرات اربايوػػة با -2ا رالػا التعلیسیوػة والا ػػاع  اربػاصو والعػا
إقامػة ا عػرض بغیػة  شػر ا عسػاؿ ا  عػة  والتعػروؼ علػ   -3والدبل ة م  خ ؿ دعوة ا هتسو ا 

 ااأ واع برامج دبل ة الفوت والفورة  ولیهیة اّفوؿ علیها والعسال هب

 العربّية والدبلجة الّلغة. 12
م  رألا ا   لق  ست یب أف  اوؿ أفو الدبل ػة رػر ّاوػا   افػألة ظاافیوػة رائعػة شهػتح علػ  الشػعوب   

ولخػػ  الا ػػیوة رػػر لیػػف  ػػدبلج؟ فػػ  اخػػ   نو مػػ  لػػاف أف ةاػػـو بالدبل ػػة  بػػال نبػػدو مػػ  ب ػػاي 
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ا  اسػػػلة  ةم ػػػارج يف شعلوػػػم اللوغػػػة وبػػػرامج م اسػػػلة هلػػػم  باوضػػػافة إا إمخا یوػػػة إعػػػداد ا ػػػواد التعلیسیوػػػ
وا رشل ة بدبل ة ا ف ـ هلم أة ا  م  أ ال التعلیم ا ستهدؼ لت وةر مهارة شرعة ا ف ـ وش سیتها 

 وفق ال رةاة ا عتسدة عل  الهف  ا
أفو الت ػػامر اللوغػػون ولسػػب ا هػػارة الخافیػػة ن  فػػال إنو بالتوايػػال فی لغػػر أف  ػػدعم ذلػػ   ودبػػا

فػػػ ـ الػػػت شسػػػتطدـ اللوغػػػة العربیوػػػة الهفػػػی ة  ّػػػ و شت ػػػام  اربػػػ ة بكقامػػػة دورات شدرةلیوػػػة شعػػػرض ا 
جبا لػ   م اللغوةوة فیها وش الم ورو عسال هیوػب ون شػ و ولخػ  دبهػردل ن ةخهػر و  الػب بػ ف شت ػا

الخهاية ال زمة يف معرفة ا سػالیب الخػ ـ ا سػتطدمة يف رػألل ا فػ ـ ّػ و  فػال ال الػب علػ  
 شرعة موال رألل ا سالیب ع د شرعت  لألف ـاا ادرة ال زمة يف 

الخو  م  ااامعات شاـو بتدرةا اللوغة العربیوػة  ور ػاؾ  هػود ّخومیوػة  یوػدةا وععیوػة  فه اؾ
اللوغة العربیوة شاـو جبهػود   سػودة  ووزارة التعلػیم لػدةها ارتسػاـ يف إ شػاي ودعػم رػألل الا ػیوة  لسػا 

اوسػ میوة واحمللویوػة   لواافػةدور الرةادنو يف إبداع وإ شاي أف ـ زبتعو باأفو لوزارة اوع ـ واوذاعة ال
ف    ع  قیاـ عدد لل  مػ  ر ػاؿ ا عسػاؿ بك شػاي عػدد مػ  ا  سوسػات ا رلیوػة العاملػة يف  شػر 
یػػدرا لخػػر شفػػبو يف رػػدؼ  الواػافت ا فخػػالو مػػا ةعوز ػػا يف رػػألا ا ػػاؿ رػػو شاػػافر رػػألل ااهػػود وشّو

أن اسػػتغ ؿ رػػألل ا ػػوارد ا تاّػػة  ة ق فػػرص للعسػػال بال سػػلة إا هػػ ب اللوغػػة العربیوػػواّػػد ورػػو خلػػ
ووضػػعها يف شػػخال مػػ اوم لت وةػػال رػػألل الهػػرص إا واقػػب عسلػػر  ّػػ و ةخو ػػوا قػػد قػػاموا  دبسػػاعدة 
أ هسػػهم ومسػػاعدة وهػػ هم  ف ی سػػا ةلػػدؤوف مشػػروعا  يػػغ ا  سػػیوفور فػػرص عسػػال هلػػم  فسػػ  مثو رػػو 

 مشالال وه هما الو إّدن أرمو 
بورشػػات عسػػال يف رػػألا ا ػػاؿ إضػػافة إا عػػروض ّػػوؿ اػػاذج ا عسػػاؿ اّدةوػػة اربايوػػة  الایػػاـ

بشػػػػرلات ا عسػػػػاؿ ال اشػػػػئة يف إ تػػػػاج ا فػػػػ ـ  وشسػػػػتهدؼ ورشػػػػة العسػػػػال روواد ا عسػػػػاؿ وهػػػػ ب 
ا ػػػاؿ  وخروجيػػر ااامعػػػات ذون ا فخػػػار اوبداعیوػػة يف  ػػػاؿ دبل ػػػة ا فػػػ ـ إضػػافة إا اربػػػ اي مػػػ 

والا ػػاع اربػػاصو سػػواي مػػ   ػػاؿ ا  عػػ  والاػػائس  بػػ مر شرعػػة ا فػػ ـ أو العػػامل  يف  دارا لػػا
 ػػػػاؿ اللوغػػػػػة العربیوػػػػة يف ا رالػػػػػا التعلیسیوػػػػة  هبػػػػػدؼ شاػػػػد  الػػػػػدعم اللو سػػػػتو مػػػػػ  شػػػػدرةب ومتابعػػػػػة 

 واستشارات شا یوة م  خ اي يف رألا ا اؿا 
اج إا عسلیوػػػة دبل ػػػة ف ػویوػػػة شعتسػػػد علػػػ  العدةػػػد مػػػ  ال ػػػاس ا ه یوػػػ  الػػػدراما ا  عػػػة فت تػػػ أموػػػا

واله وػػا    ومعػػدوات او تػػاج  وإسػػتودةورات التفػػوةر وغػػ  ذلػػ   ومػػ  ال لیعػػرو إفو هػػ ب اللوغػػة 
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م ةتسخو وف م  أف ةخو وا م ع   فیخػ العربیوة ن دوررػم ع دئػأل  وفةست یعوف الایاـ بألل   إنو أتو
لة ا لتغاة م  مشارد الدراما إا ا تلاور  وذل  ةلـا الت لور دبا  تا   ا   م ل عة شويیال الرسا

الدراماا ودبا أفو علسیوة الدبل ة مه ة   فة ويعلة ش لب م  ا دبلج  هدا  لل ا  وا   م نةخوف 
ـو ا ػػػ   ػػػ  بعسلیوػػػة وةتهػػػروغ بعػػػد ذلػػػ  لػػػالو مػػػ    معارفػػػا  بتا یوػػػات الدبل ػػػة  فه ػػػا ش تهػػػر مهػػػا ا هتسو

الدبل ػػة لعسلػػ  اربػػاصو فعلػػ  سػػلیال ا وػػاؿ: شػػ ؾ السػػی ارةو للسػػی ارةت  واّػػوار للستطفوفػػ  يف 
اّوار  واوخراج للسطرج  والدبل ة للسدبلجا وبال لب رألل ا عسػاؿ اله ویػة ربتػاج إا مسػتلامات 

ا نو واسػػػتدةورات  ونشتػػػوفور رػػػألل ا دوات إ ورػػػألل الشػػػرلات سػػػتاـو هبػػػألل  لشػػػرلات او تػػػاج الهػػػّنو
ػػة بعػػد الت ػػاؽ احمل فػػ  وذون اربػػ ة إلیهػػاا أموػػا هػػ ب اللغػػة العربیوػػة  فلكمخػػاتم ان ػػراط إا  ا هسو
رػػػألل الشػػػرلات لػػػدن التسػػػاهبم الخهػػػاية ال زمػػػة يف شرعػػػة  ػػػعو الػػػدراماف غػػػ  أفو لهػػػاية ا  عػػػ  

درا لیست بخافیة لت  اب أخرن شسارم يف رألا ال  اح  بع ها جناح لل  بال ر ال  أسل ایقّو
شرشل ن بالهیلم  هس  قلال الدبل ػة وا خػرن شػرشل ن بعسلیوػة الدبل ػة وبعػدرا م هػا: اّسلػة التسػوةایوة 
للهیلم ولو ا  ما شتل و اوستودةورات ا وزوعة للهیلم رألا ا مر  وهلا ا ظػر اللػاليف يف جناّػ   زد علػ  

شػػػارد  واسػػػتغ ؿ الا ػػػوات ذات شػػػعلیوة لإلعػػػ ف  واختیػػػار الوقػػػت ذلػػػ  اّػػػ اـ الافوػػػة لعالیوػػػة ا 
 ا  اسب لللذو  وفخرة الهیلم  و ود هاقم   ؼ وغ راا

 توصيات. 13
أفو ر ال  شر ة عرة ة م  شعوب الللداف العربیة أيل ت شتابب ا ف ـ اوةرا یوة ا دبل ة إا  دبا

ا متسسوخة دبا ةت اسب مب ااوو العائلر  جيب أف شخوف لدن ااامعة قادة  اللوغة العربیوة  خايوة وأتو
شػػدرةب ذون قػػدرات مولتػػة وسػػ ال مػػ  اوجنػػازات يف ا ػػانت ا  لوبػػة بخوػػرة باوضػػافة إا بػػرامج 
متطفوفة يف ال عة يف اللغت  العربیوة والهارسیوة ودبشارلات م  الا اعات ذات الفلة  م  أ ال 

 أ ال الويوؿ إا رألا اهلدؼ  اـو بتاد  التويیات التالیة: م ح ال  ب أف ال  تائج وم 
شاػػػد  دروس م اوسػػػة شػػػرشل ن بفػػػورة أو بػػػ خرن بػػػا ارورات الدراسػػػیوة  وعػػػرض مسلسػػػ ت   ا1

 لالافع وا غامرات باللوغة الهف   ا لسو ة يف إهار مارور ا طت ا
سوةال ا شارةب ا ستهدفة م  ربرةم بعم ااهات اّخومیوة والا اع ارباصو عل  الایاـ بت ا2

أ ال التفدون لله ـو الألن ةش و  الغرب ب ف م  ا   لیوةف لالوزارة الداخلیوة  ووزارة الواافة  ووزارة 
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 ال بیوة  ووزارة التعلیم العال والل ذ العلسروا
اللوغػػة العربیوػػة ارتسػػاـ مرالػػا التعلػػیم ا ع یوػػة وا طتفوػػة بتعلػػیم اللوغػػة العربیوػػة ب بیػػة  یػػال جيیػػد  ا3

 الهف   وةرقور   مستوال العلسرو يف  اؿ ال عة خايوة شرعة ا ف ـ اوس میوة واحمللویوةا
 إقامة دورات شدرةلیوة مهاراشیوة  فوفة شرشل ن ب عة ا ف ـا ا4
 اّ ور وا شارلة يف دورات شدرةلیوة للدبل ة إا العربیوة والهارسیوةا ا5
 ال عػػة والدبل ػػة برعاةػػة وإشػػراؼ أقسػػاـ اللوغػػة العربیوػػة والل ػػاف العلسیوػػة إ شػػاي ورشػػات يف ا6

 للوغة العربیوة ا ساروة يف ااامعات م  خ ؿ دعوة اللاّو  وا تطفوف ا
زةػادة عػدد سػػاعات ّفػع ماػرور فػػ ة التػدرةب إا أربػب ّفػػع أسػلوعیوة ل ػ ب اللوغػػة  ا7

 یار وا  ش ة ا ت ووعة الفیهیوة وغ  الفیهیوةاالعربیوة  وشوزةعها ب  ال ارن والت ل
اوفػػػادة مػػػ  اوعػػػ ـ  والتشػػػ یب علػػػ  إقامػػػة دورات و ػػػدوات اختفايػػػیوة ل قیػػػة لهػػػايات  ا8

 ه ب اللوغة العربیوة يف  اؿ ال عةا
زةػػادة التػػدرةلات الت لیایوػػة خايوػػة يف ماػػرور ال عػػة والػػدروس ا رشل ػػة بػػألل   ووضػػعها يف  ا9
 اّاسوب وسبخ  ال للة م  التعامال معهاابرامج 
ش وةر ا سالیب والتاا ات وال رائق ال بوةوة ا ستطدمة يف شدرةا مارر ال عة والدروس  ا12

ػػػدات شعتػػػّن  ا رشل ػػة هبػػػألا ا اػػرور م هػػػا: التط ػػی ن إا  امعػػػة الخ و یػػػة  وانعتسػػاد علػػػ  مػػوادو وّو
 وسائال اوع ـ اادةدةابالتخ ولو یا اّدةوة لإلع ـ وانشفاؿ و 

ارػػات ال ػػ ب يػػو ال عػػة مػػ  العربیوػػة وإا العربیوػػة   ا11 نبػػدو مػػ  انرتسػػاـ بت سیػػة میػػوؿ واذبو
 م  أ ال الويوؿ إا ّلوؿ  خ ة  عااة الل الة وفتح مستالاٍل زارٍر أماـ ال  با

رةػق التعػروؼ علػ  آراي ربدةد ا خ اي الشائعة يف ال عة بػ  هػ ب اللوغػة العربیوػة عػ  ه ا12
بعم ا درس  يف ااامعات م  خ ؿ استلا ات ع  مادوة ال عة  وا شاکال ا ساسیوة يف ال عة 

هبػدؼ  ال عػة الت شوا ػ  هػ ب اللوغػة العربیوػةف ّػ و ةػتمو التويوػال إا عػدد مػ  ا هػارات يف  ػاؿ 
 ة الت شااـ يف رألا الفدداعرضها عل  ال  ب يف مارور ال عة والدورات التدرةلیو 

 النتيجة. 14
 مهیوػػة شرعػػة ا فػػ ـ ولػػألل   اػػرا   مهیوػػة إجيػػاد فػػرص عسػػال ل ػػ ب اللوغػػة العربیوػػة والت ػػدوةات   اػػرا  
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الت شوا ههػا ا موػة اوسػ میوة  فػكفو اّا ػة شلػدو ماسوػة ا ف وألوػر مػ  أنو وقػت م ػ  يف الایػاـ 
العلسػر الااخػر  يػیدالعلسػر يف  ػاؿ ال عػة  لإلفػادة مػ  رػألا الر حبـا وعـا لرفب مسػتون ال ػ ب 

 موتهم وا مم ا خرن  والعسال عل  شعاةال ع  ارشلاههم بدة هم اوس مر وشراظهم احمللرا وذل  
بعػد ّفػػوهلم علػ  الخهػػايات ال زمػة يف رػػألا ا ػاؿ اخػػ هم التعػ  يف عیػػب ا  سسػات اّخومیوػػة 

جبسیػب أ واعهػا لس عػ  ذون  میػةيف رػألا الفػدد  للایػاـ ب عػة الوسػائ ن اوع وا رلیوة ال اشػ ة 
خ ةا ون ةتیوسر ذل  إنو بكشراؼ احمل ف   وا ستشارة  اله وی  واّسلة التسوةایوةا فع دئأل شخوف 

شعػا  م هػا  دبل ة الدراما اوةرا یة و تا ها الهّنو والغّنو قد ّااوت جناّا  يف سػدو شلػ  الوغػرة الػت
اللغػػػػة العربیوػػػػة الهفػػػػ   لل عػػػػة والدبل ػػػػة لخوتػػػػا  امعػػػػة بػػػػ   یػػػػارالػػػػدراما العربیوػػػػةا لسػػػػا وأفو اخت

ا تسعػػػػػات اوسػػػػػ میوة ة ػػػػػس  رػػػػػدف  ومهػػػػػا: اّهػػػػػاظ علػػػػػ  اهلوةوػػػػػة الواافیوػػػػػة واّ ػػػػػارةوة للشػػػػػعوب 
ب بكقلػاؿ الا ػوات اوس میوة ودبػا فیهػا شػعوب م  اػة خلػیج فػارس  وضػساف الػرواج الت ػارن الواسػ

 عل  شرائهاا عربیوةاله ائیوة يف  الو الدوؿ ال

 المصادر

 الكتب
دة العاال العريب  ط  ب وت: دار الساقرا2222 ورج    هرابیشر  ـ(  ّو

اائق  ط2221سعید علد  إ اعیال    علد    دار ا  دلا ارب رايا1ـ(  العو ة والعا  اوس مر: أرقاـ ّو

 ـ(  ا سلسوف والعو ة  الااررة: دار ال شر العريبا2222ةوسف    الارضاون 

   الااررة: عا  الختبا 1  ط1ـ(  مع م اللغة العربیوة ا عايرة  ج2228عسر  أمحد     تار

   عساف: دار الخرمالا2ـ(  او وروبولو یا الواافیوة  ط1985إبراریم     اير 

 الرسائل
ة يف اللوغة العربیوة  الل ذ التخسیلر ل یال در ة الدلتورال بخلویة علـو ا عارؼ ـ(  أظر العو 2225إ اعیال  سیوة     علر

 بااامعة اوس میوة العا یوة مالیاةةا
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 المجاّلت
دور ا  سسات التعلیسرو العراقرو اّخومرو وا رلیوة يف شعاةا ّوار الواافات يف «ـ(  2212الواّد اااسور   ارم    علد

 ا22-1  يع14ا لوة السیاسیوة والدولیوة  اويدار » ا تسب العراقر 

   لوة ا لادایوة للدراسات ان تساعیوة »أظر العو ة عل  اهلوةوة الواافیوة لألفراد والشعوب«ـ(  2212زغو     سد 
 ا121-93  يع4واو سا یوة  العدد 

   لوة  سب اللوغة العربیوة بدمشق  ا لد »اوع ـ وش سیة ا لخة اللغوةوة ب  الواقب وال سوح«ـ(  1999سعد    الخردن 
   عدد خاصو  اللوغة العربیوة ووسائال اوع ـ(ا64

 بیة    لوة للیوة ال»ش ظ  ا ف ـ وا سلس ت ا   لیوة عل  سلوؾ بعم الشلاب«ـ(  2227علد الخر     لعی) 
 ا344ا ساسیوة  العدد الواّد واربسسوف  ص 

 ةياإللکترون المواقع
مداخلة يف ال دوة الدولیوة اهلوةوات »اهلوةات الواافیة يف عفر ا علوماشیة والشابخة «ـ(  9/12/2216فلیب    آغراف 

ة  ق ر م    ـا2228ة اةر  32إا  28الواافیوة العربیوة الت ة اوسها ا لا الوهّن للواافة واله وف وال اث بالدّو
 www.wata.cc/forums/uploaded/123_1202022726.doc 

شعلیم اللوغة العربیوة يف ضوي موا هة ربدةات العو ة وشللیة مت للانا: »ـ(  15/29/2216 ورر  فر الدة     إدرةا 
 «ام ه ا وسیاسة

http://www.atida.org/melayu/index.php?opion=com_content&id=53;2   

ا رئیوة وآظاررا ان تساعیوة    عايرةف حبذ يف ّلاة اوذاعةاوذاعة ا رئیوة والواافة العربیوة ا»ـ(  15/12/2216ف اد  زلرةا 
 «اوالواافیوة يف الوه  العريب

 https://www.uop.edu.jo/download/research/members/47_583_ahma.pdf 

 المؤتمرات
يف دورش  الوام ة والست  ةـو   ماالة مادمة يف م سبر  سب اللوغة «اللوغة العربیوة ب  العوربة والعو ة»ـ(  2222بشر   لساؿ 
 www.arabicademy.org.egـ ا2222م  أبرةال   یساف( س ة  1قػ ا وافق 1423م  احملروـ س ة  18انظ   

  حبذ مادوـ إا  دوة اللوغة «ضعف ا داي اللغون أسلاب  وع   »ؽ( 29/12/1399-26أبال   سد ا طتار    ولد
 ا4غون بدمشق  ص العربیوة الت أقامها ا سب الل
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فرزندان  تیدوبله شده در ترب یها لمینقش ترجمه و مشارکت ف

 یاخالق یها فارس بر اساس ارزش جیخل ۀحوز یکشورها
  جواد پورعابد محمد

طگبُ ٖعرث بت٘ادث ٍ زثبى گرٍُ برٗاستبد  ثَضْر، خل٘ج فبرس دًا

 دهیكچ
ابى ثار اسابس آهاَزُ     ت٘کَدکبى ٍ ترث ت٘ضخص ٕر٘گ در ضکل ّب  لن٘ف  ّٕاب  ساٌت  ٍ ٖاسامه  ّٕاب  ًآ

قص ثسسا ج٘خل ٔهٌطق ٕکطَرّب و بى،٘ه يٗدارد. در ا ٖٗفبرسً  کوتار از خاَد    ّاب  لن٘فا  ٔترجوا  ت٘ا ّا

ٌت ٖاسمه کردٗرٍ بث ّٖٗب لن٘ف ٔثب ترجو راٗز ست؛ً٘ ّب لن٘ف َاىٖ ه ٖ،ٍ س اصاَ    اسابس کَدکبى را ثار   ت

َادُ نٗحراز ًوَد ٍ  ت٘ترث ٖاسمه ٌّگ  خًب  يٗهحبفظات کارد. ثاذ    ٖغرث ّٕب لن٘ف ٖدر ثراثر تْبجن فر

ٌّگ هردم هٌطقِ پ ٖزثبى عرث بى٘ه ت٘ترت ِ ٌٗا ژُٗا ٍ ِث. جَد داردٍ ٖق٘عو ًَذٍ٘ هحبفظت از فر زثابى   کا

طجَ ٖاسمه ٕعٌصر هطترک کطَرّب ٖ،عرث ًٌاذ ٖ ه ،آٍردى هْبرت دستِ رضتِ ثب ث يٗا بىٗاست. دًا َا  ت

ٌّگٖ غرة ثب  )ِث ضذىٖ جًْب ّٕب ت٘در ثراثر آس ذتٍٗژُ تْبجن فر لن َ٘ل ذ ٗثب ّبٕ غ٘راخمقٖ( ٘ف ؛ ثاِ  ساٌت

ًجخط ٖآهَزض ّٕب ثب حضَر در دٍرُکِ  ٖضرط َا الزم را در ترجوِ کسات  دًاص ٍ هْبرت  ،يًَٗ ٍٖ ت

ٌٌ ً٘س هٖذٗبى هتص .ذک ًٌذ ثب اهر  َا بى قٗتطَ ت ٍاحاذ    ّٕاب  ِث ضرکت در کبرگبُ ًآ ِ، گٌجبًاذى   ّٕاب  ترجوا

ٍاحذ ٓژٍٗ ابت   ٔرضت ٖدرس ّٕب ترجوِ در سرفصل  ِ ٘زه جابد ٍٗ ا ٖرثا عزثبى ٍ اد٘ث هطابرکت   ٕثارا  ٌا

طجَ ٓردگست ٌٌذ تاب   ِث آى ٍٖ جًْب ٕا هٌطقِ ٖ،در سطح هل ّٖٗب  ت٘در فعبل بىٗدًا  ّٕاب ٓ آهاَز ّب کوک ک

ذًذ جبم ا .خَد را ِث کبر ثٌج و ًظر يٗکبرّب از ا يًٗا ِ   عارة از  ٕا دارد کِ قطر گستردُ تّ٘ا  ،زثبًابى هٌطقا

ٍثلِ ٖرًاٗا ّٕب لن٘ف بست ثب فضب ل٘لِث د را ٖضذُ ِث زثبى عرث د َادُ  ٌٕت ٌٌاذ ٖ توبضاب ها   ضابى  خاًب  يٗا . اک

و ٌّگ اسمه ٖزثبى عرث ت٘جستبر،ً خست ِث ّا ساس  ثار    ،کٌاذ ٖ هردم هٌطقاِ اضابرُ ها    ٍٖ هل ٍٖ فر

قص ثسسا بىٍٗ در پب ٍرزدٖ ه ذ٘تبک ّب لن٘ف ٔضرٍرت هطبرکت در ترجو  جابد ٗدر ا ٖهراکس آهَزضا  ٕازً 

طجَ ٕثرا ٌٖٗکبرآفر ٌّگگسترش  سًٍ٘  بىٗدًا  .ذٗگَٖ هٌطقِ سخي ه ٕکطَرّب ٍٖ هل ٖاسمه فر

 .فرٌّگ ؛ٖسٌت ٍ ٖاسمه ّٕب ارزش ؛لن٘ف ٔدٍثل ؛ترجوِ ؛ٖزثبى عرث: ها لیدواژهک
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