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 1آمال الطلبة وآفاق مسحلبلية للغة العربية

أحمد فؤاد أفندي
2 

 جامعة ماالهج الحكومية
af.effendy@gmail.com 

ٍؼ ٖلى بن ألامل : ثوطئة ّٟ د مً ؤَّم الٗىانغ في الخُاة ٞهى ًبٗث في ه٣ـ ؤلاوؿان عوح الخُاة وٍُ

ضم الاؾدؿالم. ولظل٪   .ؤمل. ولؤلمل بٗضان ؤن ٩ًىن ل٩ل بوؿان مً اإلاهمالهمىص واإلاثابغة ٖو

خًمً مٗجى الخٟائ٫ ؤولهما ى يض الُإؽ، ٍو ض جد٣ُ٣ها في خُاجه. وزاهحهما الغحاء َو الٛاًت التي ًٍغ

ض ؤن ؤ٧ىن َبِبا ؤو حىضًا  ٟا٫ ًٖ ؤملهم، ٨ٞثحر مجهم ًجُبىن: ؤٍع ىضما ؾئل ألَا للىنى٫ بلى الٛاًت. ٖو

ما خؿب جهىعاتهم 
ّ
ُا ؤو جاحغا ؤو مٗل ىضما ؾئل ؤو َُاعا ؤو قَغ اإلادؿىؾت اإلاعجبت لخل٪ اإلاهً. ٖو

ٟا٫، ل٨ً لِؿذ ٖلى ؤؾاؽ الخهىعاث  الكباب ًٖ ؤملهم ٞغبما حؿاوي بحابتهم بةخابت ألَا

اإلادؿىؾت بل ٖلى اٖخباعاث طعاجُٗت )بغاٚماجُت( ماصًت لخل٪ اإلاهً. و٢ض هجض بًٗهم مً ًسُى بلى ما 

ض ؤن ؤ٧ىن َبِبا ٧ي ؤؾا ض ؤن ؤ٧ىن وعاء اإلااصًت ٣ُٞى٫: ؤٍع ٣ى٫ آزغ: ؤٍع ٖض اإلاغضخى مً الًٟٗاء. ٍو

ض ؤن ؤ٧ىن جاحغا أل٦ؿب ؤمىالا ٦ثحرة  وؤؾاٖض بها ال٣ٟغاء  لم الىاؽ الخحر. ٦ما ٣ًى٫ آزغ: ؤٍع مٗلما أٖل

ض ؤن ؤ٧ىن ٖبضا نالخا وهاٞٗا  ما٫ واإلاهً ٣ُٞى٫: ؤٍع واإلاؿا٦حن. ولغبما وؿم٘ مً ال ٌكٛله ألٖا

ٛت الٗغبُت؟ مً اإلاا٦ض ؤن ل٩ل واخض مجهم ؤمل ؤو عئٍت في مؿخ٣بله ومً للىاؽ.و٠ُ٦ بأما٫ َلبت الل

البضًهي ؤن ٌٗل٤ ؤمله ٖلى اللٛت الٗغبُت. والؿاا٫ اإلالح في ؤطَاجهم "َل جخ٨ٟل اللٛت الٗغبُت 

ًجُبىن َظا الؿاا٫ بحابت  -بضال مً ؤن ؤ٢ى٫ ٦ثحرا مجهم  -مؿخ٣بلهم؟". ومً اإلاالخٔ ؤن بًٗهم 

ون ؤن اللٛت الٗغبُت هٟؿها لِـ لها مؿخ٣بل، ٟٞا٢ض الصخيء ال ٌُٗي. وال ق٪ ؤن ؾلبُت بدُث ًغ 

٣ٞضان الث٣ت باللٛت الٗغبُت ومؿخ٣بلها ًاصي بلى ٣ٞضان الث٣ت بمؿخ٣بلهم ٦ُلبت اللٛت الٗغبُت، 

وبالخالي ًاصي بلى ي٠ٗ صاُٞٗتهم في الضعاؾت. وي٠ٗ الضاُٞٗت بضوعٍ ًاصي بلى الخمى٫ والٟكل في 

الىجاح.وؤوص بهظٍ الىع٢ت البؿُُت ؤن ؤٖغى آٞا٢ا إلاؿخ٣بل اللٛت الٗغبُت مً زال٫ ويٗها  جد٤ُ٣

بت في جؼوٍض َلبت  ً ؤلاهضوهِسخي، ٚع لى اإلاؿخىي الٗالمي وفي الَى ً الٗغبي ٖو ومى٢ٟها الُىم في الَى

ُت إلاؿخ٣بلهم.  اللٛت الٗغبُت بمٗلىماث وخ٣اث٤ حؿى٢هم بلى عئٍت مىيٖى

 آما٫ الُلبت، آٞا١ مؿخ٣بلُت، اللٛت الٗغبُت الكلمة املفححية:

 الحنبأ بمسحلبل اللغة العربية

بن الخيبإ بمؿخ٣بل ؤي لٛت مً اللٛاث ؤمغ بالٜ الهٗىبت. والؿبب ؤن اللٛت 

ا،  حَر ؾلى٥ بكغي، ًخإزغ بجملت مً اإلاازغاث الاحخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت ٚو
                                                           

ىُت ألاولى لُلبت اللٛت الٗغبُت 1 ـٌ للىضوة الَى  لخ٩ىمُتبجامٗت ماالهج ا 7112ؤ٦خىبغ  11 –زُاٌب عثِ
اى ) 7 ؼ الضولي لخضمت اللٛت الٗغبُت بالٍغ  َـ بلى الُىم(1141ًٖى مجلـ ألامىاء إلاغ٦ؼ اإلال٪ ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ
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ٗا خؿب حٛحر الٓغوٝ وألاخىا٫ ) خٛحر ؾَغ م مً طل٪ ٞةن 7111الًبُب، ٍو (. ٖلى الٚغ

 َىا٥ مداوالث لُغح ٢ًُت مؿخ٣بل اللٛت الٗغبُت ٖلى بؿاٍ البدث الٗلمي. 

ت اؾخٟخاء ًٖ مؿخ٣بل اللٛت 1111ٟٞي ٖام  م َغخذ مجلت "الهال٫" اإلاهٍغ

ضي، عحكغص ٧ىتهُل، ألاب  ت مً اإلاؿدكغ٢حن )مجهم ٞحري حٍى الٗغب٣ُت، قاع٥ ُٞه مجمٖى

لُام عوجل( والٗغب )مجهم زلُل مُغان، مدمض ٦غص ٖلي، حبر الميـ الِؿ ىعي، و ٍو

يىمِ،ؾلُم ؾغ٦ِـ، و حبران زلُل حبران(. وزالنت الاؾخٟخاء ؤن مٗٓمهم اج٣ٟىا 

ٖلى ؤَمُت اللٛت الٗغبُت و٢ضعتها ٖلى الب٣اء وجيباا لها بمؿخ٣بل باَغ وؤجها ؾخدخٟٔ 

م اخخ٩ا٦ها بالخًاعة الٛغبُت. بال   ؤجهم ويٗىا لظل٪ قغوَا ؤَمها: ؾُاؾت ب٨ُاجها ٚع

ؼ الٗغبُت  الخ٩ىمت الضاٖمت للٛت الٗغبُت، والٗىاًت بخٗلُمها في اإلاضاعؽ والجامٗاث، وحٍٗؼ

 الٟهخى لخ٩ىن خُت ٖلى ؤٞىاٍ الخاؽ ووؾُلت الخٗاٝع والخأل٠ بحن الضو٫ الٗغبُت.  

ً هجض بدثا للض٦خىع الُاَغ ؤخمض م٩ي ) م( بٗىىان 1119وفي آزغ ال٣غن الٗكٍغ

ً". وزالنت ما ًم٨ً ؤن وؿدكٟه مً  "مؿخ٣بل اللٛت الٗغبُت في ال٣غن الىاخض والٗكٍغ

ا للٛت الٗغبُت، وال زٝى ٖلى الٗغبُت في مؿخ٣بلها  بدثه َى ؤهه ًجض مؿخ٣بال مكٞغ

ى ٌٗؼو طل٪: ) ب ؤو البُٗض. َو ( ؤن ال٣غآن ًؼصاص عؾىزا وؤلا٢با٫ ٖلُه خٟٓا 1ال٣ٍغ

ضا ٌكخض، ( الصخىة ؤلاؾالمُت الهاثلت التي جمخض مً بهضوهِؿُا في ؤ٢صخى الكغ١ 7) وججٍى

لىُي ٚغبا، و) ( ؤن وؾاثل الخ٣ىُت الخضًثت حٗحن ٖلى حٗلُم اللٛت الٗغبُت 4بلى ؾىاخل ألَا

 وبحاصتها في ػمً ؤ٢هغ وحهض ؤ٢ل. 

والؿاا٫ آلان َى "َل نض٢ذ الىبىءاث"؟ الجىاب ًغح٘ بلى ؤو ًخى٠٢ ٖلى وحهت 

غي آلازغ الى ٣ت الخ٨ٟحر، ٞهىا٥ مً ًغي وا٢٘ اللٛت الٗغبُت الُىم بٗحن الخٟائ٫ ٍو ٍغ ٓغ َو

بٗحن الدكائم. ٟٞي خالت ال٨إؽ الظي ًىحض اإلااء في ههٟه، ًىٓغ اإلاخٟاثل بلى الىه٠ 
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ىٓغ اإلادكاثم بلى الىه٠ الٟاٙع مىه. ٞغؤي ألاؾخاط الض٦خىع الًبُب  اإلامخلىء مً ال٨إؽ ٍو

ؾبُل اإلاثا٫ بإن مٗٓم جل٪ الىيبأث لم ًهظ١ مجها في شخيء، بل بن َـ( ٖلى  1141)

الىي٘ ما ػا٫ باليؿبت للٛت الٗغبُت ٖلى خاله ببان الاؾخٗماع، و٢ض اػصاص ؾىءا بٗض ٖهغ 

الٗىإلات. ل٨ىه ٣ًى٫ في هٟـ الى٢ذ ؤال هُإؽ وال وؿدؿلم لآلمغ الىا٢٘ آلن الى٢ذ لم ًٟذ 

 حر والخسُُِ.بٗض وما ًؼا٫ في آلامغ ٞسخت للخ٨ٟ

وؤها ؤجغ٥ ألامغ للُلبت اإلاكاع٦حن في َظٍ الىضوة لُىٓغوا ال٣ًُت بٗحن الخٟائ٫ ؤو 

الدكائم. وؾىٝ ؤ٢ضم في ال٣ٟغاث الخالُت خ٣اث٤ ًٖ اللٛت الٗغبُت خالُا في الىًَ الٗغبي 

ً ؤلاهضوهِسخي.  وفي الٗالم وفي الَى

 اللغة العربية في الوطن العربي

ً الٗغبي )اللٛت الٗغبُت لٛت ع  صولت(. وجىحض باإلياٞت  77ؾمُت في ٧ل صو٫ الَى

ٖضة صو٫ ٚحر ٖغبُت حٗخمض اللٛت الٗغبُت لٛت عؾمُت ٞحها، بما لٛت عؾمُت ؤولى ؤم بلى طل٪ 

امبُا والؿىٛا٫ ومالي  ا وحؼع ال٣مغ و حُبىحي والهىما٫ ٚو خاٍع زاهُت، وهي حكاص وؤٍع

 ، حٍر  .م(7111وبا٦ؿخان. )مدمىص بؾماُٖل نالح ٚو

ً الٗغبي  حكحر ؤلاخهاثُاث ألازحرة ؤن الخٗضاص الؿ٩اوي الىا٣َحن بالٗغبُت في الَى

٣ُا. وبطا ؤيُٟذ  77ملُىن وؿمت، ٌؿ٨ىىن خالُا في  411ًىاَؼ  صولت ٖغبُت في آؾُا وؤٍٞغ

بلحها ٢ُاٖاث مً ٖضص الضو٫ مثل ألاَىاػ بةًغان وجغ٦ُا ومالي والؿِىٛا٫ والدكاص ُٞبلٜ 

،  171لى ٖضصَم ب  (.7111ملُىن وؿمت )لُٝى

بن الخٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت ؤخض الخدضًاث التي جىاحه اإلاجخم٘ الٗغبي في َظٍ 

اًت اللٛت الٗغبُت بخضي واحباث َظا اإلاجخم٘ وماؾؿاجه. ومً ؤزُغ ما ًىاحه  آلاًام. ٖٞغ
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ُت اللٛت الٗغبُت الٟهخى مً جدضًاث هي ؾُُغة اللٛت الٗامُت ٖلى اإلاجخمٗاث الٗغب

ت بحن ْهغاوي اإلاجخم٘ واهدكاع لٛت الكباب الٗغبي في وؾاثل  وعواج اللٛت الئلهجلحًز

الخىانل الخضًثت اإلاؿماة بالٗغبدُجي وهي الٗغبُت اإلا٨خىبت بالالجُيُت، والٗغبحزي وهي 

ت )ؾٗض العجمي وآزغون،  (. وال ق٪ ؤن 7111الخلِ في الخضًث بحن الٗغبُت وؤلاهجلحًز

الخدضًاث مً واحب الؿُت الخا٦مت في الضو٫ الٗغبُت واإلااؾؿاث ؤلاحابت ٖلى َظٍ 

ت واإلاث٣ٟحن الٗغب وزبراء اللٛت بهٟت زانت في جل٪ الضو٫ الٗغبُت.  اللٍٛى

ً بلى بضاًت ال٣غن الىاخض  بهىا وكهض في ال٣ٗىص ألازحرة مً جهاًت ال٣غن الٗكٍغ

ت في البلضان الٗغب ً ْهىع ٖضص ٦بحر مً ماؾؿاث لٍٛى ُت. َظٍ اإلااؾؿاث حؿدىض والٗكٍغ

في وحىصَا ل٣غاع طي مغحُٗت ٢اهىهُت وبىىص جىُٓمُت وؤَضاٝ مدضصة، جغمي بلى زضمت 

ً الٗغبي وزاعحه. ولهظٍ اإلااؾؿاث صوع بالٜ ألاَمُت في  اللٛت الٗغبُت صازل الَى

ت بدؿب  ا. وجدىٕى مهماث اإلااؾؿاث اللٍٛى ا ووكَغ َغ اإلاداٞٓت ٖلى اللٛت الٗغبُت وجٍُى

ت ٦ما ًلي ).ص. ٖلي ببغاَُم الى  م٨ً جهي٠ُ اإلااؾؿاث اللٍٛى ت بها. ٍو ْاث٠ اإلاىَى

 ٌ(. 1149الؿٗىص، 

ت وجإَُل مٗلمحها في الجامٗاث 1) ( ؤ٢ؿام اللٛت الٗغبُت ؤو قٗبها ومٗاَض اللٛت الٍٗغ

 حامٗت وماؾؿت حٗلُمُت ٖغبُت. 717اإلاىدكغة في الضو٫ الٗغبُت التي ًبلٜ ٖضصَا خالُا 

م٘ اللٛت الٗغبُت التي جإؾؿذ في ؤَم الضو٫ الٗغبُت هظ٦غ مجها مهغ ولبىان ( مجا7)

ت اإلاداٞٓت ٖلى ؾالمت  ا. ومً ؤَم ؤَضاٝ اإلاجام٘ اللٍٛى حَر وؾىعٍت وألاعصن والؿىصان ٚو

اللٛت الٗغبُت وحٗلها واُٞت بمُالب الٗلىم وآلاصاب والٟىىن ومالثمت لخاحاث الخُاة 

 اإلاخُىعة.
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ب بالغباٍ، ( اإلاغا٦ؼ البد4) ت، هظ٦غ مجها: )ا( مٗهض الضعاؾاث وآلابدار للخٍٗغ ثُت اللٍٛى

( مغ٦ؼ 1( مٗهض الضعاؾاث اإلاهُلخُت بٟاؽ، )4( بِذ الخ٨مت الخىوسخي اإلاٗانغ، )7)

اى. ؼ الضولي لخضمت اللٛت الٗغبُت بالٍغ  اإلال٪ ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ

خدضبُاث التي جىاحه و٢ض بظلذ َظٍ اإلااؾؿاث ؤ٢صخى حهىصَا لئلحابت ٖلى ال

ؼ الىعي اللٛىي لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘ الٗغبي ألن  اللٛت الٗغبُت، وجتر٦ؼ َظٍ الجهىص ٖلى حٍٗؼ

مؿخ٣بل اللٛت الٗغبُت ؤوال وؤزحرا حٗخمض ٖلى ؾلى٥ ؤَلها اللٛىي واَخمامهم بها وصعحت 

غ حٗلُم اللٛت الٗ ت وجٍُى ٤ ج٣ٍى غبُت الىعي اللٛىي لضي ٧ل ٞغص مجهم. وطل٪ ًٖ ٍَغ

اث الخٗلُمُت  .الٟهخى في حمُ٘ اإلاؿخٍى

 اللغة العربية في املجال الدولي

مً اللٛاث ؤلاخضي ٖكغة ألا٦ثر اوكاعا في الٗالم خؿب جغجِب اللٛت الٗغبُت حٗض 

ت وؤلاؾباهُت والٗغبُت والهىضًت...بلخ. ٦ما حكحر  اإلاخ٩لمحن بها وهي الهِىُت وؤلاهجلحًز

غاُٞا ؤ٦ثر ؤلاخهاثُاث بلى ؤجها مً بحن  اللٛاث الؿذ التي ٌٗٝغ الىا٣َىن بها جؼاًضا صًمٚى

ا. ، مً ٚحَر  .(7111)لُٝى

٩ا وعوؾُا  وفي يىء طل٪ جل٣ي اللٛت الٗغبُت الُىم ب٢باال متزاًضا في ؤوعبا وؤمٍغ

والُابان في ق٩ل ٧لُاث مخسههت في الجامٗاث، ؤو ؤ٢ؿام في ال٩لُاث، ؤو و٧ىعٍا والهحن 

بُت، ومٗاَض اؾدكغا١، وبٗثاث بلى صو٫ ٖغبُت، وحهىص  مغا٦ؼ ومٗاَض وصوعاث جضٍع

ت. وهىعص َىا ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ما  شخهُت ؤو ماؾؿاجُت، ؤو م٣غعاث صعاؾُت بحباٍع

٨ُت خضًثت ؤن ؤلا٢با٫ ٖلى حٗلم اللٛت الٗغبُت في الجامٗاث واإلاٗاَض  ؤوضخخه صعاؾت ؤمٍغ

ا قي الؿىىاث ألازحر  ٨ُت قهض اعجٟاٖا ملخْى م. 7119% م٣اعهت بٗام 19ة بيؿبت ألامٍغ
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وبدؿب الضعاؾت ٞةن ٖضص اإلاخ٣ضمحن لاللخدا١ بهٟٝى حٗلم الٗغبُت زال٫ الٗام 

مخ٣ضم.  41،111مخ٣ضم، ؤما في الؿىىاث ألازحرة ٣ٞض اعجٟ٘ بلى  11،111م بلٜ 1111

 .(م 7111)لُٝى 

ا مىٓمت و٢ض اجسظث ٦ثحر مً الهُئاث الضولُت الٗغبُت لٛت ٖمل لها، ومً ؤبغػَ

(، ومىٓمت ألامم اإلاخدضة لؤلٚظًت UNESCOألامم اإلاخدضة للتربُت والٗلىم والث٣اٞت )

اًت WHO(، ومىٓمت الصخت الٗاإلاُت )FAOوالؼعاٖت ) (، ومىٓمت ألامم اإلاخدضة لٖغ

٣ُت )UNICEFالُٟىلت ) (.و٧ان صزى٫ الٗغبُت بلى َظٍ OAU( ومىٓمت الىخضة ألاٍٞغ

مم اإلاخدضة بلى ؤَمُت َظٍ اللٛت و٢ضعتها، ٣ٞغعث في حلؿتها اإلاىٓماث ٢ض لٟذ اهدباٍ ألا 

بصزا٫ اللٛت الٗغبُت يمً اللٛاث الغؾمُت ولٛاث  1124صٌؿمبر  11الٗامت اإلا٣ٗىصة في 

 الٗمل في الجمُٗت الٗامت ولجاجها الغثِؿت. 

 جضع٥ ما للٛت الٗغبُت مً صوع في( 1) ًباحت ال٣غاع بن الجمُٗت الٗامت:وحاء في ص

ت ٦بحرة ( 7، )ٟٔ ووكغ خًاعة ؤلاوؿان وج٣اٞخهخ وجضع٥ ؤن اللٛت الٗغبُت هي لٛت مجمٖى

ر مً الهُئاث والى٧االث مً ؤًٖاء ألامم اإلاخدضة، وهي ؤًًا لٛت ٖمل م٣غعة في ٦ثح

ؼ الىثام في ؤٖما٫ ( 4، )اإلاخسههت وجضع٥ ؤَمُت جد٤ُ٣ حٗاون صولي ؤوق٘ هُا٢ا، وحٍٗؼ

٣ا إلاا وعص في مُ  ثا١ ألامم اإلاخدضة.ألامم ٞو

 11وبىاء ٖلى َظا ال٣غاع، ٢غع اإلاجلـ الخىُٟظي إلاىٓمت الُىوؿ٩ى بخ٨َغـ ًىم 

 (.م 7111م و الٛالي،  7111 ، مدمض ًٞلصٌؿمبر مً ٧ل ٖام ًىما ٖاإلاُا للٛت الٗغبُت )

ض ٖلى زمؿت  واللٛت الٗغبُت هي اللٛت الىخُضة في الٗالم التي ب٣ُذ خُت مضة جٍؼ

ت مىظ ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ ٢غها، و  باء في قتى خ٣ى٫ اإلاٗٞغ ٦خب بها آالٝ الٗلماء وألَا

اإلاُالصي. ٞهي ٢ابلت للخىؾ٘ والخمضص بما ًالثم خاحاث الٗهغ و٢اصعة ٖلى مىا٦بت الخًاعة 
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المُت، ٞاللٛت الٗغبُت  الٗلمُت الخضًثت. وفي َظا الٗهغ الظي ًخمحز بخ٣ضم الخ٨ىىلىحُا ؤلٖا

%( مً اإلادخىي الغ٢مي ٖلى 11و٫ التي حؿخدىط ٖلى ؤ٦ثر مً )بخضي اللٛاث الٗكغ ألا 

، واإلاغجبت ( وجدخل اإلاغجبت الؿابٗت مً خُث حجم وحىصَا ٖلحهاinternetالكب٨ت الضولُت )

ها الثامىت مً خُث ٖضص مؿخسضمحها خؿب اللٛت  .٦ما ؤجها ؤ٦ثر اللٛاث الٗاإلاُت وؤؾٖغ

 7111ؤخمض الؿُض وآزغون، ىُت زم الغوؾُت. )همىا ٖلى الكب٨ت الضولُت جلحها اللٛت الهِ

 .(م 7111م و مدمض ًٞل، 

 اللغة العربية في إهدوهيسيا

ل للٛت الٗغبُت في ؤعزبُل هىؾاهخاعا  ش ٍَى ًغح٘ بلى ؤ٦ثر مً زالزت ٖكغ ٢غها. جاٍع

لٛت صًً ؤلاؾالم، ألن هي باليؿبت للكٗب ؤلاهضوهِسخي ؤوال و٢بل ٧ل شخيء واللٛت الٗغبُت 

ٓم مجهم مؿلمىن. ٞاإلاؿلمىن ؤؾاؾا مدخاحىن بلى مماعؾت َظٍ اللٛت ألجها الؿىاص  ألٖا

لٛت ٦خابهم الُٗٓم ولٛت ٖباصاتهم اإلاٟغويت، ولٛت ٖلىمهم وز٣اٞتهم. ول٣ض ٧اهذ لها في 

ٖهغ اإلامل٩اث ؤلاؾالمُت اإلاىدكغة في ؤعحاء ؤعزبُل هىؾاهخاعا م٩اهت مغمى٢ت بحن الكٗب 

ؾُلت للخٗبحر الث٣افي ٖىض ٦ثحر مً ال٣باثل. واؾخسضمذ ؤلاهضوهِسخي بدُث ؤنبدذ و 

ت، ٦ما  ت والؿىضٍو ت والجاٍو الخغوٝ الٗغبُت ؤصاة ل٨خابت ٦ثحر مً اللٛاث اإلاى٣ُُت ٧اإلاالًٍى

ً وجُىٍغ اللٛت ؤلاهضوهِؿُت بهٟت زانت والث٣اٞت ؤلاهضوهِؿُت بهٟت  ؤؾهمذ في ج٩ٍى

خًاء٫ م٩اهتها في ٖهغ الاؾخٗماع (. وبضؤث جMajid, 1988ٖامت مىظ ؤو٫ وكإتهما )

الهىلىضي بلى ًىمىا َظا، ٞإنبذ مى٠٢ اللٛت الٗغبُت َامكُا، لِـ ٣ِٞ في هٓام التربُت 

ىُت بل في ؤطَان ٦ثحر مً ؤبىاء الكٗب ؤلاهضوهِسخي اإلاؿلم واإلاث٣ٟحن ز٣اٞت ٚغبُت  الَى

 (.Asy’ari, 1988بهٟت زانت. )
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ً مؿتهلول٨ىىا قاَضها وماػلىا وكاَض في  ما خضر مً  ال٣غن الىاخض والٗكٍغ

َظٍ ؤبىاء اإلاجخم٘ ؤلاهضوهِسخي لخٗلم وعٚبت  جُىعاث في حٗلُم اللٛت الٗغبُت في بهضوهِؿُا

ؤ٢ؿام حٗلُم اللٛت الٗغبُت ( اػصًاص ٖضص 1)وصعاؾتها.. ومً ماقغاث طل٪  ٣غآهُتاللٛت ال

ًبلٜ ٖضصَا الُىم بلى ؤ٦ثر مً  وؤ٢ؿام اللٛت الٗغبُت وآصابها في الجامٗاث ؤلاهضوهِؿُت التي

الىضواث ووعقاث الٗمل (٦ثرة 7جل٪ ألا٢ؿام، ) ٦ثرة اإلاخ٣ضمحن للضعاؾت فيو  ٢ؿما 121

ىُت والضولُت في اللٛت الٗغبُت  بُت إلاٗلمي اللٛت الٗغبُت و واإلااجمغاث الَى الضوعاث الخضٍع

الجامٗاث لٗغبُت و م٘ مغا٦ؼ اللٛت االتي ًىٓمها اجداص مضعسخي اللٛت الٗغبُت بالخٗاون 

مكاع٦ت ٦ثحر مً زبراء اللٛت الٗغبُت مً مسخل٠ الجامٗاث ( 4)صازل البالص وزاعحها 

اٖتزاػ  (1) ؤلاهضوهِؿُت في اإلااجمغاث الضولُت والىضواث الٗلمُت الٗاإلاُت في الكغ١ ألاوؾِ

غ ٦ٟاءتهم اللٛى  ُٟتهم ومهىتهم، وعٚبتهم الكضًضة في جٍُى ٍت مٗلمي اللٛت الٗغبُت بْى

غ حٗلُمهم باؾخسضام الُغاث٤ الخضًثت الٟٗالت،  والخٗلُمت، ومداوالتهم الجاصة في جٍُى

ت، ( 1، )و٢ىة الخىانل بحن مضعسخي اللٛت الٗغبُت في الجامٗاث واإلاضاعؽ ٣ٖض بغامج ؾىٍى

ت  ٖلى اإلاؿخىي اإلاى٣ُي وال٣ىمي، باؾم "ألاؾبٕى الٗغبي"، "لُت ٖغبُت"، "لُلت قٍٗغ

ألاصب الٗغبي"، "مهغحان الكغ١ ألاوؾِ"، "مؿاب٣ت اإلاىاْغة باللٛت ٖغبُت"، "مهغحان 

حر طل٪ مغا٦ؼ  بوكاء( 9) ، وب٢با٫ الُلبت ٖلحها وخماؾتهم للمكاع٦ت ٞحها، الٗغبُت"، ٚو

ضون آصاء الدج و الٗمغة ؤو الٗمل في  حٗلُم اللٛت الٗغبُت إلاضة ٢هحرة لهاالء الظًً ًٍغ

مً ؤًٖاء اإلاجخم٘ لخٗلم اللٛت الٗغبُت لٟهم ال٣غآن و  ( اػصًاص الُلب2الضو٫ الٗغبُت. )

ت، ) ت( في مىهج اإلاضاعؽ 1الؿىت الىبٍى ت ؤو ازخُاٍع ( اصزا٫ ماصة اللٛت الٗغبُت ) احباٍع

ت، ) ( 1الٗامت )الخ٩ىمُت وألاَلُت( ابخضاء مً اإلاضاعؽ الابخضاثُت الى اإلاخىؾُت والثاهٍى
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امُٗت واإلاغحُٗت في ٖلىم اللٛت الٗغبُت وحٗلُمها بنضاع ٖضص ٦بحر مً ال٨خب اإلاضعؾُت والج

 (.  7119بما باللٛت ؤلاهضوهِؿُت ؤو الٗغبُت،  )ؤٞىضي،

ُت حٗلُم ى ما ًخٗل٤ بىٖى في  اللٛت الٗغبُتٚحر ؤن َىا٥ ؤمغا مهما ًثحر ال٣ل٤ َو

ؤن ٦ٟاءة ؤٚلبُت اإلاخسغححن مً اإلاضاعؽ في ٖلى . ٩ًاص ًخ٤ٟ الباخثىن والجامٗاث اإلاضاعؽ

يُٟٗت ؤي جدذ اإلاؿخىي اإلاُلىب، اؾخماٖا و٦الما و٢غاءة  والجامٗاث اللٛت الٗغبُت

ىا٥ ٖىامل ٦ثحرة جازغ في طل٪7114و٦خابت )مىىع،  مً ؤَمها: ٦ٟاءة اإلاضعؽ، وعٚبت  ،(. َو

غ اإلاىاص الخٗلُمُت، ووحىص البِئت الضاٖمت، ومالءمت اإلاىهج الضعاسخي بداحاث  الضاعؽ، وجٞى

بالخإ٦ُض ؤن اإلااؾؿاث اإلاٗىُت بخٗلُم للٛت الٗغبُت في بهضوهِؿُا بما ٞحها َظا و  الضاعؽ. 

ضص ٦بحر مً الخبراء ٢ض ٢امذ بمداوالث حاصة صاثبت لخل  اجداص مضعسخي اللٛت الٗغبُت ٖو

 َظٍ اإلاك٩لت وبالخإ٦ُض ؤًًا ؤن َظٍ اإلاداوالث ؾخإحي بيخاثج بًجابُت في اإلاؿخ٣بل.

في هٟىؽ َلبت اللٛت الٗغبُت وبالخالي جسٌٟ ومً اإلاكا٧ل التي جثحر ال٣ل٤ 

جي ؤ٢ؿاماللٛت الٗغبُت وآصابها صاُٞٗتهم في الضعاؾت هي مك٩لت  ٠ُ زٍغ وحٗلُمها. جْى

ٟىا ٞحها، هظ٦غ مجها ٦ما ًلي اإلاجاال ٞالبض بطن مً جٟهُم الُلبت ب ث التي ًم٨ً ؤن ًخْى

 .(7112)ؤٞىضي، 

حر الغؾمُت  مجا٫ حٗلُم اللٛت الٗغبُت، ُٞٗمل مضعؾا( 1) ت الغؾمُت ٚو في الهُئاث التربٍى

بُت لل٣ىي الٗا  ت.ملؤو ٌكخٛل مىحها في اإلاغا٦ؼ الخضٍع

 اإلاجاالث ألا٧اصًمُت، ِٞكخٛل مدايغا وباخثا في الجامٗاث ؤو الهُئاث الٗلمُت.( 7)

ما٫ الك٣ُت ول٨ىه ًخُلب ( 4) ٗخبر َظا اإلاجا٫ مً ٢بل ألٖا مجا٫ ال٨خابت والترحمت، َو

 ومهاعة ٖالُت.٦ٟاءة 
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مجا٫ الٗال٢اث الضولُت وزانت بحن بهضوهِؿُا والضو٫ الٗغبُت ؾىاء ٧اهذ ( 1)

ت ؤو صًيُت ؤو ز٣اُٞت.  صبلىماؾُت ؤو ججاٍع

ٗمل مدغعا ؤو زُاَا ؤو ( 1) مجا٫ اليكغ وؤلانضاع وزانت ال٨خب الضًيُت والٗغبُت، َو

 مهمما ؤو مسُُا َباُٖا. 

ال ( 9) ٗمل حخُٟا ؤو مغاؾال حخُٟا ؤو مظٌٗا ؤو مجا٫ الصخاٞت ووؾاثل ؤلٖا م، َو

 مترحما لؤلزباع.

كخٛل مًُٟا ؤو صلُال ؾُاخُا ؤو مضًغا ( 2) مجا٫ الؿُاخت والًُاٞت وبصاعة الٟىاص١، َو

 ؤو مىضوبا.

ٗمل مهمما للخٍُى ( 1) ت والهىاٖاث، َو ت الُضٍو مجا٫ الٟىىن الجمُلت والخٞغ

 والؼزاٝع الٗغبُت.

الهاث وحكُٛل البرامج الٗغبُت مجا٫ الخضماث ( 1) الٗامت والخانت ٦خهمُم ؤلٖا

حر طل٪.  للخاؾب آلالي، وصلُل الدج والٗمغة ٚو

ما٫ بمثابت ٞغم مٟخىخت  اث٠ وألٖا ت للْى وال ق٪ ؤن َظٍ اإلاجاالث اإلاخىٖى

جي ؤ٢ؿام اللٛت الٗغبُت وآصابها، ول٨جها في هٟـ الى٢ذ جدضًاث. ووحه الخدضي َى  لخٍغ

جحن ألا٦ٟاء للخىى في "َل جم٨ىذ ؤ٢ ؿام اللٛت الٗغبُت بالجامٗاث مً بٖضاص الخٍغ

ما٫؟ اث٠ وألٖا جحن بال٨ٟاءاث الغثِؿت هي )ؤ(ٚماع جل٪ الْى ٦ٟاءة   ". ُٞجب جؼوٍض الخٍغ

٦ٟاءة ٖلمُت في ٖلىم  )ب( ٖلى اإلاؿخىي اإلاخ٣ضم. -ه٣ُا و٦خابت–اجهالُت في اللٛت الٗغبُت 

ال٨خابت  ؤو في ٦ٟاءة مهىُت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت، )ج(تاللٛت وألاصب والث٣اٞت الٗغبُ

٦ٟاءة ؤزغي لها نلت باللٛت الٗغبُت.و٦ما ًجب جؼوٍض  ، )ص(والبدث الٗلمي والترحمت

جحن بال٨ٟاءاث الغثِؿت، ُٞلؼم ؤًًا جؼوٍضَم بال٨ٟاءاث ؤو اإلاهاعاث ألازغي اإلاخمحزة  الخٍغ
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ىن لهم ٧امل الاؾخٗضاص للخُاة اإلاجخمُٗت التي لها نلت بال٨ٟاءة الغثِؿت، وطل٪ ل٩ُ

 واإلاهىُت بك٩ل ؤوؾ٘.

ج الجامٗت مً ؤي ٢ؿم ؤو قٗبت ٧ان، َى مً حملت  ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن زٍغ

ُب الغوح  اإلاث٣ٟحن، ٞال بض ؤن ٩ًىن "بوؿاها ٧امال" ًخمخ٘ ب٣ىة ال٣ُٗضة وؾمّى ألازال١ َو

ؼاعة الٗلىم وؾٗت اإلاٗلىماث، ٦ما ؤن له ؤًضي  ئت جخدضي الخُاة ٚو ٞٗالت وشخهُت حٍغ

 وصًىام٨ُُتها.

 الخحام

ٞةهاإلاؿخ٣بل ألاًٞل ب٩ل جإ٦ُض َى ؤمل ٧ل َالب. ولً ًخد٤٣ ألامل بال بالجضًت 

ت ؤو مهىت ؤو مىهب في  ُٟت ؤو خٞغ للخهى٫ ٖلى ال٨ٟاءاث التي ٌؿخلؼمها ؤي ٖمل ؤو ْو

ضًغ بالظ٦غ ؤن مجاالث الٗمل وا٢٘ الخُاة. ٞمً حض وحض وب٣ضع ال٨ض ج٨دؿب اإلاٗالي.  وح

في َظا الٗهغ جىٓغ بلى ٦ٟاءج٪ ؤ٦ثر مً ؤن جىٓغ بلى قهاصج٪. ٞكمغ وحض، وبظ٫ حل 

حهىص٥ وع٦ؼ ٧ل اَخماماج٪ للخهى٫ ٖلى ال٨ٟاءة ؤو ال٨ٟاءاث الجُضة اإلاخمحزة ال 

 للخهى٫ ٖلى ألاع٢ام الجُضة اإلامخاػة في قهاصج٪.

 املصادر

حٗلُم اللٛت الٗغبُت في اإلاضاعؽ الٗامت بحن ألامل والخدضًاث ، 7111، ----------------------

بدث م٣ضم للىضوة الٗلمُت "اللٛت الٗغبُت ؤؾاؽ الث٣اٞت ؤلاوؿاهُت" ، واإلاؿاولُت

ؿً للٛت الٗغبُت بةهضوهِؿُا بالخٗاون م٘ حامٗت  مىالها مل٪ ببغاَُم اجداصاإلاضَع

 ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت.

اى: مغ٦ؼ اإلال٪ ٖبض هللا مؿخ٣بل اللٛت الٗغبُت، ، 7111ؤخمض بً مدمض الًبُب،  الٍغ

ؼ الضولي لخضمت اللٛت الٗغبُت.  بً ٖبض الٍٗؼ
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ً ، 7112ؤخمض ٞااص ؤٞىضي،  مجهاج حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٖلى اإلاؿخىي الجامعي زاعج الَى

لىضوة الٗاإلاُت " اللٛت الٗغبُت بدث م٣ضم ل، الٗغبي في يىء مخُلباث الٗىإلات

ؿً للٛت الٗغبُت بةهضوهِؿُا بالخٗاون م٘ حامٗت والٗىإلات  وحها لىحه"اجداصاإلاضَع

 .ماالهجالخ٩ىمُت

اى: لٛت الكباب الٗغبي في وؾاثل الخىانل الخضًثت، ، 7111ؾٗض العجمي وآزغون،  الٍغ

ؼ الضولي لخضمت اللٛت الٗغبُت.  مغ٦ؼ اإلال٪ ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ

ت،مؿاعاث ٌ،  1149ٖلي ببغاَُم الؿٗىص،   الخيؿ٤ُ والخ٩امل بحن اإلااؾؿاث اللٍٛى

ؼ لخضمت اللٛت الٗغبُت.  اى: مغ٦ؼ اإلال٪ ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ  الٍغ

ت ال٣ىمُت للٛت الٗغبُت،7112لُٝى الٗبض هللا ،  ، جىهِـ:اإلاىٓمت الٗغبُت الؿُاؾت اللٍٛى

 للتربُت والث٣اٞت والٗلىم.

اى: مغ٦ؼ اللٛت الٗغبُت مئت ؾاا٫ ًٖ ، 7114مدمض ٖبض الخال٤ مدمض ًٞل،  ، الٍغ

ؼ لخضمت اللٛت الٗغبُت.   اإلال٪ ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ

، جىوـ: اإلادخىي الغ٢مي الٗغبي ٖلى الكاب٨ت )الاهترهذ(، 7111مدمىص ؤخمض الؿُض، 

 امىٓمت الٗغبُت للتربُت والخ٣اٞت والٗلىم. 

اى: لضولُت، اللٛت الٗغبُت في اإلاىٓماث ا، 7111هانغ بً ٖبض هللا الٛالي،  مغ٦ؼ اإلال٪ الٍغ

ؼ لخضمت اللٛت الٗغبُت.  ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ
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