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   الديباجة

ل ويدعي هل أأههل الفضل، وخيلعون عليه من صفات اجلالل وامجلال ما  ل        لسااًن عىل وجه هذه البس يطة اإ

هو حقيق هبا يف نظرمه عىل الأقل، يُنفقون يف سبيل حتصيهل نفائس الأعامر، مث ُُييّئون الناش ئة لتحّمهل بعد  

رخصون املهَج سعيا مهنم اإىل احلفاظ عليه  ذكل وقد ُوّطنت مهنم النفوس، واس تعدت القراحئ، مث بعد هذا وذاك يُ 

حفاظا يضمن هل البقاء وسالمة البناء، مث نرشه يف أأكرب حّّيٍ متاحٍ، لعل ذكل يُزحزحه من ضيق الُقطرية اإىل  

 سعة العاملية. 

ذا ُأجريت هذه اللغات يف مضامر اللسانيات املنصف، واذلي جترد القامئون به عن لك ذاتية أأو هوى،        مث اإ

ءت اللغة العربية سابقة عىل رِّسلها اثنية من عناهنا، ل تاكد تُدرك شأأوها لغٌة همام هتيأأ لها من أأس باب الفضل، جا

منا هو حمكه وحمك غريه من اللسانيني قدميا وحديثا.    وليس هذا حمَك العرّب عىل اللغات، واإ

ذا أأردان الركون اإىل موروثنا لتصديق هذا احلمك، فال أأيرس من ذ ذ جاءت املنن اإىل هذا اللسان ترتى،  أأما اإ كل؛ اإ

فقد جعل هللا تعاىل العربية لغة القرأآن الكرمي فكرهما ببيانه وحفظها بتزنيهل، وجعهل وحيًا بني أأمني السامء وأأمني  

 الأرض اخلامت علهيام السالم، وارتضاُه الناطُق برساةل خري أأمة ُأخرجت للناس، فأأّي جمٍد قد ويل هذا اللسان؟! 

خفاؤها،    وأأما ّن أأمارات التقّدم شاهدة ل ميكن اإ ذا أأردان اخلوض بعيًدا عن تراثنا يف ُمقّومات اللسان العرّب، فاإ اإ

اللسان ابلس بق غري العرب قبل العرب أأسلفنا  -وقد سمّل لهذا  أآايت الكامل فيه من   -كام  اإل لجامتع  وما ذاك 

 عذوبة ومرونة وسالسة. 

ن لساان لبث دهرا من معره بني   أأكناف اجلزيرة العربية، مث سالت به أأابطح ادلنيا، فبلغ ما بني الصني والربتغال  اإ

ن  يف أأقل من قرن، ومل يكن بلوغ عبور، بل بلوغ قرار، حىت أأوشكت الأرض لكها أأن تتلكم العربية، حيث اإ

ن لساان كذكل، بلغ ما   لهيا، اإ بلغ والوسائل غري  مدار الأحداث، وموطن احلل والعقد اكن يف الرقعة اليت أأرشان اإ

فراد  التواصل، وُمكن فيه للأ ُذللت فيه س بل  أأضعاف ذكل يف هذا العرص اذلي  يبلغ  أأن  مسعفة، حقيق به 

ن بعدت الشقة، وُأتيح التالحق الثقايف بني الشعوب واحلضارات، فاللسان العرب أأقدر  وامجلاعات من اللقاء واإ

ذ هو _دون الألس نة الأخرى_ الوعاء اذلي يسع الثقافات والأعراف،    لسان عىل امجلع بني أأش تات هذه الأمم، اإ

 لتذوب فيه ذوابن مزج واحتاد، ل ذوابن همينة وزوال. 

ويأأيت هذا املؤمتر للتأأكيد عىل أأن اللغة العربية اليوم ينبغي لها أأن تثبت صالحيهتا وتربهن قدرهتا عىل البقاء جبهود  

للغوية والأدبية...؛ بتسخري ما هو موجود وبتظافر اجلهود ليسمو أأبناهئا يف لك التخصصات العلمية والتقنية وا

والرتكيبية   والرصفية  الصوتية  واملعرفة، وذكل ابستامثر خصائصها  العمل  ميادين  واقعها عىل اترخيها ابس تعاملها يف 

 وادلللية لتواكب مس تجدات الفكر املعارص ابلفاعلية املنتظرة. 
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 يات ادلولية، الرئيس الرشيف ملؤمتر اللغة العربية الأول: لكمة رئيس أأاكدميية بيت اللسان 

 د/ مروان السكران 

 بسم هللا الرمحن الرحمي وبه اس تعني

 ، هِّ هِّ ولقبِّ فِّ الكرام لكٌّ ابمسِّ  السادُة أأحصاُب املعايل والسعادة، ضيوُف الرشَّ

 الأساتذُة الأفاضل، والأس تاذاُت الفضليات، الزمالء الأعزاء، املشاركون اجملهتدون، أأعضاُء الأاكدميية وفرقها، أأُيا احلضوُر الكرمي 

تنظمُه أأاكدمييُة بيت اللسانيات ادلولية فسالم هللا عليمك    الأول، اذلي يُسعدين أأن أأرحَب بمك أأمجَل ترحيٍب يف مؤمترِّ اللغةِّ العربيةِّ   

 حبمده أأبدأأ و 

آَن بلساٍن عرٍبّ مبني، والصالُة والسالُم عىل من هو أأفصُح العرَب والعجَم وعىل    أأمجعني. وبعد:  أ هل وحصبهِّ فامحلد هلل اذلي أأنزَل القرأ

ها بأأمرين عظميني حيُث أأنزَل كتابَُه املعظَم هبا، واصطفى رسوهَلُ  من أأهلهَا والناطقني   لقد رشََّف هللُا س بحانه وتعاىل اللغَة العربيَة وخصًّ

نة  آُن والس ُّ  هبا، فاكنت بذكَل وعاًء لَركَّيتنيِّ عظميتنيِّ يف الإسالمِّ: القرأ

َن الويَح أأحسَن تدوين(  )لقدقاَل أأحُد املسترشقني   وقد  وهَب هللُا اللغَة العربيَة مرونًة جعلهتا قادرًة عىل أأن تَُدوِّّ

ُة اليت انترََش هبا الإس  َ َ الُم،  فهِّيَي اللغُة اخلَادلِّ ا    وتيُلِّ الم،    الُقرأآن، هبِّ هَا،  والأشَعارُ   والآَداُب ،  والُفنُونُكتِّبَتِّ الُعلُوُم    وهباوََعَّ السَّ ُروفِّ ُ   وحبِّ

ها ِّّنَت الُقُصوُر  وُخُطوطِّ دُ ُزي  .والقَاعاُت  واملََساجِّ

م املاَكنة الُكربى فَهِّيي تَُمثِّّ  ِّ َا، وأأن حَتتَلَّ يف َحيَاهتِّ نايَةِّ أأحصاهبِّ ّيِّ أأن حَتظى اللغَُة الَعَربِّيَّة بِّعِّ بيعِّ يَّهَتا، وثقافهََتا وَحضاَرهَتا ومن الطَّ ةِّ َهّوِّ ُل لهذه اُلمَّ

ة ُل َخصائَِّص هذه الأمَّ يَدهَتا واَترِّخَيها، فاللغُة الَعَربِّيَُّة حَتمِّ يٌّ ََنتَفُِّل به  وعقِّ بُة اجلاَلةل أأن يَكوَن لها يَوٌم عَالَمِّ ميةِّ َصاحِّ
، ومن َحّقِّ لُغَتِّنا الَعظِّ

املِّها.   َر جبِّ ا وُُسِّ  َنن الَعَرَب ولُكَّ من نََطَق هبِّ

ا ادلكتور محمد حسان الطيان قائِّاًل   َل هبِّ ، لكُّ ما فهيا  )الَعَربِّيَّةُ وقد تَغَزَّ َمَعانِّهيا،   لُغَُة اجلََمالِّ والَكاملِّ امهُتا،  يٌل، ُحُروفُها، أأصواهُتا، لَكِّ مَجِّ

جَياُزها، ثَراُؤها،  عُرها ونرَُثها، بَياهُنَا، اإ يُُثا، َوشِّ آهُنا وَحدِّ    وَسَعهُتَا(َمبَانِّهيَا، ََنُوها، رَصفُها، باَلغهَُتا، َعروُضها، قرأ

، يه اللغة ا ّيََّة يه لُغَُة الإنسانِّيَّةِّ نَّ اللغَة الَعَربِّ ان واإ رِّ اللِّها عن َمَشاعِّ ُ من خِّ نالأقَرُب اإىل القَلب، نَُعرّبِّ يس ِّ نا،   ولّكِّ  وأأحاسِّ ما يَُدوُر يف نُُفوس ِّ

هيا.  ةَلُ بُِّكِّّ ما فِّ هنا اللغُة املُتاَكمِّ اثءِّ واملَدحِّ، اإ  فهيي لُغُة احلُّبِّ والَفخرِّ والهِّجاءِّ والّرِّ

ُث بِّلِّساٍن َعَرّبٍ وما أأسَعَدان بُِّكونِّنا عرابً  لُغٍَة!مفا أأعَظَمهَا من    فَصيح!  نَـَتَحدَّ

  .  فدامتِّ العربيُة أأعظَم لُغٍَة بني لُغَاتِّ الَعامل بِّأأمكهَلِّ

 ولُكُّ عاٍم واللغُة الَعَربِّيَُّة تَعلو وتسمو عىل لُغاتِّ الَعاملِّ أأمجع. 

ادِّ جَتَمُعنا. ولُكٌّ عاٍم وأأاكدمييُة بيتِّ اللسانياتِّ حَتتَ  نُنا، هذه الأاكدميية اليت تأأسست  عىل يَدِّ ُُنَبٍة من الُعلاَمءِّ  ولكُّ عاٍم ولُغُة الضَّ   والباحثني ضِّ

 من لُكِّّ ُدولِّ العالَم وتُعىن بِّعلومِّ اللغةِّ العربيةِّ والعلومِّ الإنسانيةِّ والاجامتعية. واخلربةِّ والأاكدمييني العرب من َذوي الاختِّصاصِّ 

اكدمييُة هو التأأسيس لفضاٍء علمٍيّ تنس يقّيٍ جيمُع بني اخلرباتِّ  ويَه أأاكدمييٌة افرتاضيٌة دوليٌة مس تقةٌل، والهد
ليهِّ الأ ُف الأساُس اذلي تصبو اإ

جنازِّ فَه ٍم ُمشرتٍك بطبيعةِّ التحو ، دلراسةِّ اللغةِّ العربيةِّ واجملمتعاتِّ العربية من خالل اإ لتِّ اليت حتدُث املرتامكة دلى أأعضاءِّ الفرقِّ العلميةِّ

واهرِّ اللغويّةِّ والاجامتعيّة. داخَل لغتِّنَا وجممتعاتِّ   نَا، وصوًل اإىل املُسامهةِّ يف تشكيلِّ منظومٍة معرفيٍة مشرَتَكٍة ُمقارِّبٍَة جملموعِّ الظَّ

وليَّة.  فأأهال ومرحبا بمك يف بيتمك العلميِّّ الأول أأاكدميية بيُت اللسانيات ادلَّ

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
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 املؤمتر لكمة رئيس  

 لكمة رئيس املؤمتر الأس تاذ/سايم بن عباد الطويرق 

أأُيا الس يدات والسادة أأُيا امجلع الكرمي من مجيع أأقطار العامل نرحب بمك يف هذا اليوم الهبيج اليوم اخلامس عرش  

اللغة العربية من ديسمرب اذلي ينطلق فيه املؤمتر ادلويل الافرتايض اذلي ينظمه فريق تعلمي اللغة العربية بعنوان "

شاكلية التواصل   حتتضنه أأاكدميية    العربية" واذليخصوصية عاملية للغة    واحلضاري، َنبني سؤال الهوية الثقافية واإ

 بيت اللسانيات ادلولية.

ويأأيت هذا املؤمتر للتأأكيد عىل أأن اللغة العربية اليوم ينبغي لها أأن تثبت صالحيهتا وتربهن قدرهتا عىل البقاء جبهود  

واللغوية  أأبن والتقنية  العلمية  التخصصات  اخمللصني يف لك  بتسخري اهئا  اجلهود    و ما ه  والأدبية  موجود وبتظافر 

 ليسمو واقعها عىل اترخيها ابس تعاملها يف ميادين العمل واملعرفة.

جاملها   :فامي ييلوحياول املؤمتر الإجابة عن تساؤلت جوهرية ميكن اإ

آفاق اكتساهحا العاملي يف ظل الاخرتاق اللغوي الأجنيب وهمينة الألسن العامية وتعددها؟   ع ما واق/1  اللغة العربية وأ

س ب/2 كنف    لما  العربية يف  للغة  الثقافية  اخلصوصية  وحامية  اللغوي  الأمن  التدفق   دايتالعوملة، وحتحتقيق 

 املعلومايت والتكنولوجيا احلديثة؟

معامج تؤصل املصطلحات العربية وس ياقات اس تخداهما   لإنشاء/اإىل أأي حد ميكن الاس تفادة من اجلهود الرمقية  3

 عىل اعتبار أأن املصطلحات يه مفاتيح العلوم والعلوم يه أأساس لك جتديد حضاري وحداثة حقيقية؟ 

 العربية للناطقني هبا أأو بغريها وتعزيز انتشار الثقافة العربية عامليًا؟ اللغةَع تعلمي  /ما ال ليات املقرتحة دل4

 يف ختامه  أأن حيقق هذا املؤمتر  ؛ لكننا نأأملالوقت لرسدها  ال يسعنأأهداف املؤمتر وحماوره اكنت واحضة رمبا  

ثراءً  وأأن تكون املشاراكت واملداخالتالأهداف   املؤمتر.  معرفيًا يف حماور اإ
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 اللجان املنظمة للمؤمتر 
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 فعاليات املؤتمر الدولي االفتراض ي  

اللغة العربية بين سؤال الهوية الثقافية وإشكالية التواصل  

 الحضاري:  

 نحو خصوصية عاملية للغة العربية 

 م 2021ديسمبر  18 -15في الفترة 

____________ 

 ضيوف الشرف: 

 تركيا  -مايو 29جامعة  -أ.د ابراهيم الحاللشة  -

 العربية في تركيا بين املاض ي والحاضر واملستقبل""تعليم اللغة 

 الجزائر –جامعة عمار ثلجي باألغواط  - أ.د بن علي سليمان  -

 " من مؤهالت اللغة العربية إلى العاملية" 

 املغرب – بالدار البيضاء جامعة الحسن الثاني - أ.د عطاء هللا األزمي  -

اقع اللغة العربية بين التعريب   والتغريب""و

 مصر  – كلية دار العلوم بجامعة القاهرة –أ.د محمد جمال صقر  -

 "يالغتاه: ثقافة اللغة العربية" 

 اليابان  –جامعة كيئو  -أ.د راوية جاموس  -

" تأثير االختالف الثقافي على متعلمي اللغة العربية في اليابان وكيفية 

 التعامل معه" 
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 التعريب والتغريب واقع اللغة العربية بني  

The reality of   the Arabic language between Arabization and 

Westernization 
خمترب الرسدايت واخلطاابت الثقافية بلكية الآداب والعلوم  ؛ أأس تاذ التعلمي العايل؛ أأ.د. عطاء هللا بن أأمحد الأزيم

 .البيضاء؛ الأمني العام للرابطة املغاربية محلاية اللغة العربيةالإنسانية بمنس يك، جامعة احلسن الثاين ابدلار 
 

 ملخص: 

شاكلية التواصل احلضاري: َنو خصوصية عاملية   ينسحب حال اللغة العربية بني سؤال الهوية الثقافية واإ

والأجنلوفونية. فرمغ الرثاء اذلي تزخر  للغة العربية، عىل واقع اللغة العربية يف البدلان العربية بني فيك الفرانكفونية  

به اللغة العربية، فاإهنا تعيش واقعا متعددا وتدبريا متأأرحجا بني ادلعوات املنادية ابلتعريب، وادلعاوى املناهضة هل 

ولعامتده، يف س باق محموم للرتاجع عنه، يدمعه تغريب مكرس لس مترارية همينة خارجية انجتة عن اإرث كولونيايل  

ين وفرانكفوين معاد ومتحامل، لكن الأدىه من ذكل، يمتثل يف التغريب ادلاخيل جمسدا يف ما نطلق عليه أأجنلوفو

 "ادلارجافونية"، عرب حماوةل فرض العاميات واللهجات وادلوارج يف فضاء منظومتنا اللغوية العربية.

لعربية مدا وجزرا، ابلبدلان  من هنا، حتاول هاته املداخةل، تقدمي تشخيص علمي وواقعي عام حتياه اللغة ا

العربية، بني مؤيد ومعارض، وبني دعوات ودعاوى مضادة، لرنصد واقعها بني فيك الفرانكفونية والأجنلوفونية،  

  ونقف عىل التحدايت اليت تواهجها بعض املؤسسات احلكومية ومجعيات اجملمتع املدين.  

 

 ادلارجافونية .    -  الفرانكفونية والأجنلوفونية  –والتغريب التعريب   -اللغة العربية لكامت مفتاحية:  

 

Abstract :  

 

 The case of the Arabic language between the question of cultural identity 

and the problem of civilizational communication: Towards a global specificity of 

the Arabic language, extends to the reality of the Arabic language in Arab countries 

between the jaws of Francophone and Anglophone. Despite the richness of the 

Arabic language, it lives a multiple reality and a vacillating measure between calls 

for Arabization, and calls against it and its adoption, in a frantic race to retreat 

from it, supported by Westernization dedicated to the continuity of external 

domination resulting from the legacy of an Anglophone and Francophone colonial 

hostile and prejudiced, but the worst of that is, It is represented in internal 

alienation embodied in what we call "Darjavonian", by trying to impose slang, 

dialects and dwarves in the space of our Arabic language system 
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 Hence, this intervention attempts to provide a scientific and realistic 

diagnosis of what the Arabic language lives up to and down in the Arab countries, 

between supporters and opponents, and between calls and counter-claims, to 

monitor its reality between the jaws of Francophone and Anglophone, and stand 

on the challenges faced by some government institutions and civil society 

associations 

Keywords: Arabic language - Arabization and Westernization - Francophone and 

Anglophone – Darjavonian. 

 

 اس هتالل: 

أأكيد، جيسده واقع  تليد، ومس تقبل واعد  العربية بني ماض زاخر  اللغة  كراهات، رمغ  متتد  الإ   خمتلف 

واملعيقات البنيوية واذلاتية واملوضوعية، متنام وليد. فاملتتبع لتطورات العربية وواقعها، سواء عىل املس توى العرب  

ماندرانية  الأخرى، من  العامل احلية  لغات  بيهنا وبني  املقارنة  املس توى ادلويل، وحىت عند  أأو عىل  والإساليم، 

جنلّيية)صينية(، وأأردية)الهند(   س بانية، واإ .. يقف عىل املتغريات والتفاعالت الإجيابية جتاه تعمل اللغة العربية  .واإ

 وتعلميها: نطقا، وكتابة، وتواصالت علمية واجامتعية واقتصادية... وغريها. 

ذا اكنت منظمة اليونسكو قد أأعلنت منذ س نوات، الثامن عرش من دجنرب يوما عامليا للغة العربية،  واإ

يزتامن هذا الاحتفال والاحتفاء، ابلحتفال بيوم عاملي أآخر، هو اليوم العاملي   ومن غريب الصدف أأو جعيهبا، أأن

  للغات!للمهاجر، فنحن هنا أأمام جهرة للأشخاص والأفراد واجملموعات البرشية، وجهرة للعقول واليد العامةل، وجهرة  

مشجع ومطمنئ معوما ، فالعربية    فاإن واقع اللغة العربية اليوم عىل املس توى ادلويل بني لغات العامل احلية، واقع

مليون من الأشخاص عرب العامل، ويه لغة رمسية يف العديد من ادلول، ليس فقط    497يتحدهثا الآن أأكرث من  

العربية، بل حىت الإسالمية، ويه من بني اللغات امخلس أأو الست املعمتدة هبيأأة الأمم املتحدة، ولغة رمسية كذكل 

أأن دول  ئابعدة مؤسسات ومنظامت وهي  قلميية ودولية، وحتتل حاليا املرتبة اخلامسة عامليا، زد عىل ذكل  اإ ت 

أأوروبية وأأمريكية وأأس يوية، اعمتدت اللغة العربية بصفهتا لغة اثنية أأو اثلثة مبدارسها ومؤسساهتا التعلميية ومعاهدها  

جبارية مبؤسساهتا التعلميية، اإىل جانب لغهتا أأو لغاهتا    العليا، بل من ادلول العاملية من جعلت اللغة العربية لغة اإ

 هذا لكه، يويح بأأن العربية تمتتع عامليا ابلعرتاف والتقدير والرتتيب والاعامتد والاسترشاف املس تقبيل.    الرمسية.

 لكن، هل حتيا لغتنا العربية الوضع الاعتباري نفسه ابدلول العربية أأو الناطقة هبا؟   

 

 التعدد والتأأرحج: الرثاء و   العربية: بنيأأول:  

 معجمي وتنوع ثقايف:   ثراء  - أأ 

مليون خشص عرب العامل، وعن رتبهتا   497عالوة عن اس تعامل اللغة العربية اليوم من دلن ما يناهز   

املتقدمة عامليا، وتبنهيا لغة رمسية أأو اثنية من دلن دول ومنظامت ومؤسسات غري عربية، فيكفي أأن نشري اإىل 

أأمثةل من املرادفات...( )تكرار  دون    12.302.912مليون مفردة، وابلضبط:    12  ثراء معجمها اذلي يفوق

، 130.000، واللغة الروس ية:  150.00  أأو الفرنس يةمفردة فقط،    600.000مثال:    الإجنلّييةمقارنة ابللغة  
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والرتكية:  122.800والصينية:   من  111.000،  الأملانية  اللغة  معجم  يبلغ  حني  يف  املفردات:  ، 

دون ..  اخل...5.300.00 واملش تقة   هذا،  املس تحدثة  أأو  املودلة  العربية  واملصطلحات  املفردات  عن  احلديث 

.، واليت مت اعامتد  (.مثل: فس بك من الفايس بوك ... ووتسب...من الواتساب)والتكنولوجية  ارتباطا ابلثورة الرمقية  

 را، وغريها كثري. بعض مهنا من دلن مجمع اللغة العربية ابلقاهرة مؤخ

ن املطلع عىل الثقافة العربية، ولنقل الثقافة املكتوبة ابلعربية، يقف عىل المك الهائل والنوع املامثل من    اإ

التنوع والتعدد.. وهو تعدد غىن ل تعدد اختالف.. مفن الشعر بأأنواعه، والنرث بأأمناطه، وسائر الأجناس الأدبية 

. واحلقة، مثل الطب، والعلمية  والاقتصادية.ة: الإنسانية والاجامتعية والقانونية  والفنية، والعلوم الرشعية والوضعي

نتاج واخرتاع عرب   اإ التجريبية مثل الفّيايء والكميياء ...فالعديد من العلوم اليت يربع فهيا الغرب حاليا يه من 

.. نسوق هذا اختصارا شديدا، خالص.. كام نسجل الاس تفادة الرثية من الرتمجة من الثقافات واحلضارات الأخرى.

ذا اكن الطب يدرس خالل القرن  وغري ذكل، مبا فيه التكنولوجيا الرمقية واملس تحدثة، لنؤكد عىل حقيقة واحدة، اإ

جنلرتاابللغة العربية بأأورواب )هولندا، فرنسا،    15و  14 ..( كام ابملغرب مثال)القرويني(، فهذا دليل قاطع وساطع  اإ

يه لغة العمل، كام يه لغة التواصل، ولغة الأدب والشعر والرسد.. ويه قادرة عىل احتواء   عىل أأن اللغة العربية

ن اكن من قصور ففي مس تعملهيا ل فهيا. ول أأدل عىل ذكل من اللغة العربية اليت اكنت اإىل   خمتلف العلوم... واإ

حياؤها من جديد وتصبح لغة احملتل ال 1948حدود س نة      اجملالت.صهيوين يف مجيع ، لغة ميتة، قبل أأن يمت اإ

 تعدد وتدبري متأأرحج:   واقع   -ب 

.."  اللغة كيان وقوة وسلطة وبعد ثقايف وهواييت.. وحرب بل حروب من أأجل الس يطرة والهمينة والبقاء.

ويه حرب ابملعىن اجملازي حينا، وحرب ابملعىن احلقيقي يف أأغلب الأحيان. ويه حرب يف الشق ادلاخيل من  

".  نظاهما ادلاخيل وبنيهتا وتطورها، وحرب يف الشق اخلاريج مهنا يف عالقهتا بغريها ويف عالقهتا مبجمتعهااللغة، يف  

 (1 ) 

  -يتسم الواقع اللغوي ابلعديد من ادلول العربية ابلتعدد، وهو تعدد أأفىض، دلى بعض مهنا  من هنا،  

 فوىض لغوية، أأنتجت واقعا مترشذما لغواي.  اإىل -س ياسة لغوية واحضة لتدبريه   ويف غيابوبدرجات متفاوتة، 

املقتضيات    تفعيل  عن  والتقاعس  احلقيقية،  الس ياس ية  الإرادة  وغياب  التذبذب،  أأو  التشظي  هذا 

ن مهنا من   ل أأن يفيض اإىل فوىض لغوية تشهدها بدلاهنا، بل اإ ادلس تورية...وغريها كثري، لك ذكل، ل ميكن اإ

اإىل  ع والرجوع  عنه،  والرتاجع  التعريب،  تبين  بني  تأأرحج  يف  الآن،  اإىل  اس تقاللها  منذ  الزمن،  من  عقودا  اش 

التعريب، مث التخيل عنه، فأأحضت، كام يشري اللساين العاملي املغرب الشهري ادلكتور عبد القادر الفايس الفهري، 

ذا اكن الوضع الل2) ( Ni- langueالال لغة )   وضعية:يف  غوي متسام ابلتعدد والرثاء والغىن والشمولية )من  (. واإ

عربية وأأمازيغية)بأأنواعها( وحسانية)ابملغرب عىل سبيل املثال، وتعبريات ثقافية ولغات أأجنبية أأخرى، من عربية  

جنلّيية س بانية وفرنس ية،، فاإن ذكل ل يعكس الواقع اللغوي وواقع التعدد اللغوي املتسم ابلفوىض والترشذم،   واإ واإ

ث ل يلمس يف احلياة العامة والإدارات واملؤسسات... قد يكون هناك تقاعس، أأو  تراجع، أأو غض للطرف، حي

أأو حماولت لفرض الأمر الواقع عىل املواطن العرب مبختلف رشاحئه اجملمتعية، كام قد يعكس ذكل س ياسة لغوية  

وغري دس توري يرهن مس تقبل أأبناهئا وبناهتا    وختطيط وواقعا لغويني متناقضني مع دساتريها، وتدبري ا غري معقلن

ويؤثر تأأثريا واحضا عىل هوايهتا الوطنية واللغوية، ويعطي هذا الترشذم املقصود فرصا     وأأجيالها احلالية والالحقة،

والإتيان عىل البقية الباقية من هويهتا العربية    ذهبية للمعادين للعربية، من ادلاخل واخلارج، لشحذ معاول الهدم
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"ل نقاش يف أأن ادلوةل طرف أأساس يف صنع القرار اللغوي، وأأهنا مسؤوةل  الضاربة يف جذور التارخي.  واحلال أأنه:  

    ( 3) ".  عن مصري اللغة الرمسية يف حدودها، وخارهجا 

 ودعاوى  التعريب: دعوات   - اثنيا 

 أأ. عن املفهوم:  

أأساسني:             التعريب هبا، لكهنا ل تاكد خترج عن مفهومني  اليت ميكن ومس  التحديدات  "مفهوم  تتعدد 

ىل العربية بعد صبغها بصبغة عربية. دخال اللكمة الأجنبية بلفظها اإ مفهوم شامل، ...ونعين به: اإحالل    ضيق، وهو اإ

ابن الاحتالل الأجنيب.."اللغة العربية حمل اللغات الأجنبية اليت زامحهتا يف أأوطا  (. وهناك من يذهب اإىل  4)  هنا اإ

مصطلحات ومقابالت عربية لألفاظ    الأول: وضع   - متاكمالن:  "أأصبح هل مفهومان  أأن التعريب، يف عرصان احلايل،  

غناء للغتنا وتطويرا لطاقاهتا التعبريية وحتديثا ملعجمها وتراكيهبا بعد مرحةل من التخلف الثقايف واحل ضاري  أأجنبية اإ

  (. "5)   والزتمت اللغوي اذلي مرت به اجملمتعات العربية لعدة قرون..."

 ب. التعريب بني الاعامتد والرتاجع: 

ل يطرح التعريب ابحلدة نفسها جبميع ادلول العربية، خصوصا بدول الرشق الأوسط واخلليج العرب،   

دارات،   ذ تعمتد اللغة العربية مبختلف دواليب ادلوةل واجملمتع واملرافق العمومية واخلصوصية، من مؤسسات، واإ اإ

يع مراحل التدريس، مبا يف ذكل اجلامعة والتعلمي  ... وأأساسا ابلتعلمي اذلي يمت ابللغة العربية جبم اخلوحصة، وتعلمي،  

العايل، يف الوقت اذلي شهدت فيه ادلول املغاربية اعامتدا تدرجييا للتعريب منذ اس تقاللها، علام أأن دساتريها تعمتد  

يع اللغة العربية لغة رمسية، ومهنا من أأصدر قوانني صارمة بوجوب تعريب التعلمي والإدارة والترشيع والقضاء، ومج 

ل أأن ذكل أأعقبه تراجع مريب وغري مربر، عكس ته العودة اإىل فرنسة املواد العلمية بأأسالك  املرافق العامة...  اإ

التعلمي ومس توايته، من الابتدايئ اإىل الإعدادي فالثانوي واجلامعي، مع اس مترار  طغيان اللغة الأجنبية ابلإدارات 

قتصاد، وابجلامعة، وابلثقافة والإعالم والتواصل وابملرافق واحملالت واملعامالت، خصوصا بعامل املال والأعامل والا

عىل   قادرة  غري  العربية  اللغة  أأن  مفادها  ومتفرقة،  خمتلفة  ودعاوى  واملراسالت...بدعوى  وابلإعالانت  التجارية 

العمل، وعلهيا أأن   استيعاب خمتلف العلوم، ول مسايرة الثورة التكنولوجية والرمقية، بهل أأهنا ليست لغة العرص ول 

أأهو تقاعس املسؤولني     ترى؟تقترص عىل أأمور ادلين واللغة والأدب  وما يف حمكها....   مفا سبب هذا الرتاجع اي  

 وغياب أأجرأأة تعممي اللغة العربية وس يادهتا، أأم اس مترار لهمينة لغة املس تعمر سابقا؟

 همينة   التغريب: اس مترارية   - اثلثا 

رث وعداء وحتامل:    أأ. اإ

راث ثقيال وراءه ممتثال يف لغة هذا املس تعمر   غادر املس تعمر  اإ العربية، لكنه ترك  بلكلكه مجيع ادلول 

يطالية  اكنت أأم فرنس ية أأم    اإجنلّيية) ذن، فرمغ الطابع الرمسي وادلس توري  )اإ العربية   للعربية ابلبدلانبنس بة أأقل(.  اإ

لغة الغرب يه الأكرث حضورا يف الاقتصاد والإدارة وجزء هام من الإعالم. فاإلم تعزى هذه    املس تقةل، تبدو

 الهمينة واس متراريهتا؟ 

رادة س ياس ية، ممتثةل أأساسا يف وجوب احرتام مقتضيات   تعزى هاته الهمينة الأجنلوفونية والفرانكفونية، اإىل غياب اإ

خي من  مجيع  حماربة  عىل  والسهر  العربية،  الأجنلوفونية  ادلساتري  الاقتصادية  اللوبيات  ومهنا  اكن،  من  اكن  الفها 

اإىل  ... وتسللت من لك ذكل حىت  والإعالم  املال والأعامل والاقتصاد  عامل  تس يطر عىل  اليت  والفرانكفونية، 
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كن  املدرسة والتعلمي، يف حماولت ايئسة لطمس معامل هوية شعوبنا العربية.  فنحن لس نا ضد أأي لغة يف العامل، ل

 ليس عىل حساب لغتنا ادلس تورية: العربية. 

الراجع    والتحامل  الس يايس،  القرار  وأأمهية  العربية  للغة  العداء  يف  ممتثالن  الرئيسان  فالعامالن  ذن،  اإ

ن أأمه عامل مؤثر حيول دون تمنية اللغة  القادر الفايس الفهري:  ادلكتور عبدأأساسا اإىل فكر الاحتالل.  يقول  "اإ

اتحة الفرصة لنتشار العداء لها، واملواقف السلبية  العربية وتبوهئا   ماكنة قوية يف حميطها واحمليط ادلويل العام هو اإ

من اس تعاملها يف جمالت حيوية متعددة، جراء الرصاع اذلي تذكيه أأطراف عديدة تستبدل اللغة الأجنبية أأو  

بري من جمهودات املش تغلني عىل اللغة العربية  أأو هام معا( هبا. وكنتيجة حمتية لهذا العداء، يتحول جزء ك ) العامية  

رجال   من  ُنبة  عند  نلحظها  السلبية  املواقف  هذه  لتحسني وضعها.....  تكثيف هجودمه  عوض  عهنا،  لدلفاع 

الإدارة   ورجال  اخلصوص(،  )عىل  ادلقيقة  العلوم  يف  والباحثني  والتكنولوجيني،  واملال،  والتجارة  الاقتصاد 

ىل الفرنس ية أأو  والس ياسة، كام نلحظ ذكل يف   ( 6) الإجنلّيية".   الأجيال اجلديدة، اليت تعزف عن العربية اإ

ىل فكر  ويردف قائال:   ن مصدر التحامل عىل العربية يعود اترخييا اإ جنلّياي أأو  ) الاحتالل  "اإ سواء أأاكن تركيا أأو اإ

ىل مواقف عدد من الباحثني الأجانب )ومضهنم املسترشقون( من العربية، اذلي  ن قرنوها ابلتخلف،  فرنس يا( واإ

   (7) ".  وعدوا لغهتم لغة العرص والعلوم  

ذن، فنحن أأمام مزامحة أأو همينة للغات الأجنبية، خصوصا بعامل املال والأعامل والاقتصاد، وابجلامعة،  اإ

وابلثقافة والإعالم والتواصل اليويم، وأأمام جهمة رشسة من اخلارج، ومن بين جدلتنا الأوفياء واخللص للغرب،  

 رث هاته املعاول رشاسة الأجنلوفونية والفرانكفونية وأأذانهبا وأأتباعها داخليا وخارجيا.  وأأك

 ب. تغريب داخيل: ادلارجافونية أأمنوذجا:  

منا يقيد لغة الأمة وعلوهما وأأخبارها  يذهب ابن حزم الأندليس، عند ربطه بني قوة اللغة وقوة ادلوةل، اإىل أأنه  : "اإ

أأهلها، وفراغهم، وأأما من تلفت دولهتم، وغلب علهيم عدومه، واش تغلوا ابخلوف واحلاجة واذلل  قوة دولهتا ونشاط  

ن اللغة يسقط أأكرثها   وخدمة أأعداهئم، مفضمون مهنم موت اخلواطر، ورمبا اكن ذكل سببا ذلهاب لغهتم ..... واإ

قدمة اإىل املعىن نفسه بقوهل:  كام يشري ابن خدلون يف امل  (8بسقوط أأهلها ودخول غريمه علهيم يف أأماكهنم.." ) 

الأمصار  " لغات  .... وذلكل اكنت  علهيا  الغالبني  اجليل  أأو  الأمة  بلسان  تكون  منا  اإ الأمصار  أأهل  لغة  أأن  اعمل 

يف ذكل ما وقع لدلوةل الإسالمية من الغلبة عىل    ب .. والسب الإسالمية لكها ابملرشق واملغرب لهذا العهد عربية ... 

 ( 9) ".  الأمم 

أأو الفرنس ية أأو الإس بانية أأو   الإجنلّييةوابلعودة اإىل واقعنا احلايل، مل تعد العربية مزامحة فقط من قبل  

الإيطالية، بل أأيضا من دلن الاجتاه ادلارجافوين اذلي صارت هل سطوة عىل الإعالم السمعي والسمعي البرصي 

اجتاه   نه  اإ الضاد.  لغة  تواهجه  اكحس  مد  وهو  بأأنواعه،  الإشهار  وعىل  اجلديدة  والتواصل  التصال  وسائل  وعىل 

 أأو الفرانكفوين، وهجان لعمةل واحدة: الأجنلزة أأو الفرنسة والتلهيج لتضييق  ادلارجافوين عىل مقاس الأجنلوفوين

ن تطورت ومنت وازدهرت، س تصيب التغريب ادلاخيل وأأنصاره وأأتباعه ومريديه ...يف   اخلناق عىل العربية اليت اإ

التصال    !...  مقتل الإعالم ووسائل  تدرجي  معركة جديدة، معركة  أأمام  ، ضدا عىل  هاوالتواصل.. وتلهيج َنن 

اذلوق العام للعرب، وعىل مقتضيات دساتريمه، وكأننا أأمام خطط مدروسة وممهنجة لمتييع املشهد اللغوي وتلهيجه  

  تلهيجا "زنقواي"، لإمتام معاول الهدم اليت اس هتلها التغريب اخلاريج.
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برصي واملكتوب، لقد ضاق املواطن العرب ذرعا، مبختلف رشاحئه اجملمتعية، من الإعالم السمعي وال 

وامللصقات واملرئية  املسموعة  والإشهارات  الإعالانت  اليتومن  وبراجمها   ..  ونرشاهتا  موادها  تدبيج  يف  تتفنن 

عالانهتا...بس يل من العبارات ادلارجة والعامية، القدحية أأحياان، واليت تس تعمل أأحياان حىت احلرف الالتيين.    واإ

عال نتاج اإ انت لئقة، ولو ابلعامية أأو ادلارجة، لكن حمرتمة ومراعية لذلوق اجملمتعي أأجعز العقل العرب الكبري عن اإ

، حفدث ول حرج..  يعضد هذا لكه، أأن أأغلب  والتلفزة بقنواهتاوللسليقة اللغوية الفطرية؟؟ أأما عن الإذاعات  

تتبىن هنجا جتاراي ودارجافونيا  وتلهيجيا واحضا ورصحيا وممهنج    رشاكت الإشهار ا ومقصودا، ويه  والإعالانت 

خالصها وتفانهيا يف مسخ اللغة   معروفة دلى اخلاص والعام، بتوهجاهتا وخبططها وبأأساليهبا وبربامج معلها ... وابإ

العلمية والرمسية والعمومية،   العربية، ومتييع تداولها بني مس تعملهيا ومتلكمهيا، وهنا نس تحض دور املؤسسات 

وية، وتكل املعنية مبامرسة ادلور الرقاب اخملول لها من دلن ادلوةل،  والسهر  مثل اجلامعات واملعاهد واجملامع اللغ

عىل  تفعيل املقتضيات  ادلس تورية وتطبيقها، والقيام ابلفتحاصات والإجراءات الالزمة ملنع هذه املهازل اللغوية 

آذان املاليني من العرب وعيوهنم، دون نس يان أأدوار مجعيات اجملمتع املدين، خصوصا تكل العامةل    من الوصول اإىل أ

  واملهمتة ابجملال اللغوي.

 عىل سبيل اخلمت: 

أأمام هاته الإكراهات واملعيقات مجيعها، وابلرمغ من تضارب املصاحل والرؤايت وزوااي النظر، أأثبتت                

عالم والتصال والتواصل،  اللغة العربية أأهنا  قادرة عىل مواكبة تطورات العرص ومس تجداته، ومواكبة تكنولوجيا الإ 

ن العديد من املبتكرات اليت اخرتعها العرب مؤخرا، وكثريا من العلوم تدرس   واستيعاب خمتلف العلوم، بل اإ

ابلعربية يف دول متعددة، خصوصا مبرص والسودان والشام والرشق الأوسط ودول اخلليج..وغريها ... وكثري من  

أأم   اإجنلّييةش ابللغة العربية ... ، فاللغة، عربية اكنت أأم فارس ية أأم  أأطروحات الطب والعلوم تعد وتنجز وتناق

ل، وعليه، فاملشلكة ليست يف  اخلأأملانية أأم روس ية أأم أأردية أأم صينية... منا يه أأداة ووس يةل تواصل ليس اإ ... اإ

لعامل، واملشلكة أأيضا  اللغة اإطالقا، بل يف مس تعملهيا، وطريقة تطويرمه وتمنيهتم وتطويعهم لها لتجاور ابق لغات ا

أأو   أأن حتمهيا من لك همينة، ومن لك دخيل، ومن لك اس هتتار  الناطقة هبا اليت من واجهبا  يف قوانني ادلول 

 ومواقف عدوانية غري علمية تواهجها.  تسلوكيا

عالء ملاكنة اللغة العربية و  ن عىل ادلول واحلكومات العربية أأن تتحمل مسؤولياهتا ادلس تورية اكمةل، اإ تمنية وخدمة اإ

واملراكز    والهيئاتلها، كام أأن املسؤولية ملقاة أأيضا، عالوة عن الإطارات املؤسساتية،  عىل املؤسسات واملنظامت  

(، وخصوصا ما يتعلق ابلرتش يد 10واجملامع اللغوية، ومجعيات اجملمتع املدين العامةل يف هذا اجملال اللغوي الواسع)

ادلاخلية واخلارجية، كام يه مطالبة مبضاعفه  الهمينات  ، والإسهام يف حاميهتا من  العربية  اللغة  اللغوي وتطوير 

وت وبراجمها،  أأنشطهتا  وتكثيف  المتوقعات  هجودها،  أأو  املناس باتية  عن  بعيدا  وتأأثريا،  فاعلية  أأكرث  بدائل  قدمي  

والتبعيات غري امجلعوية، حىت تكون ابلفعل قادرة عىل الإسهام جبدية وعلمية يف ختليص جممتعاتنا من هاته الآفة  

نتاج الفصيح وادلارج أأو العايم عىل    اجلديدة اليت تطولها، وتيسء اإىل جاملية لغتنا العربية، وقدرهتا اخلارقة عىل اإ

 أأعىل مس توى من الرق اذلوق والفين والأسلوب، يف ترفع اتم عن البذيء والوضيع وسفاسف اللغة والالكم.

وبعد، فاإن وضع اللغة العربية يبرش بك خري، بفضل هجود وتضحيات تشاركية ومتواصةل وحثيثة، ومهنا  

النتاجئ املنتظرة، يف أأفق تبويء اللغة    وترمسصد التجارب الناحجة،  هاته املؤمترات العلمية اليت جتمع الطاقات، وتر 

 العربية املاكنة اليت تضايه هبا ابق لغات العامل. 
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 !  اي لُغَتاه 

 ثقافة اللغة العربية 

 مرص  – لكية دار العلوم جبامعة القاهرة  –محمد جامل صقر  دأأ. 

 

" فامس أأحد كتيب الرمقية:   أأما "اَي لُغَتَاه 

 %d9%84%d8%ba%d8%aa-http://mogasaqr.com/.../%d9%8a%d8%a7/... 

قد نظرت فيه اإىل أأمومة "اي" ابب النداء )أأهنا أأكرث أأدوات النداء معال ودلةل(، حىت ل خيلو نداء لغيت مع طلب  

قبالها   من التعجب والاس تغاثة والندبة مجيعا معا!  -جمازا! ولو -اإ

ل هبا، وأأتعجب لها تعجب من حيبسه العجز عن شأأوها، وأأس تغيث هبا اس تغاثة   أأاندي لغيت نداء من ل يأأنس اإ

ل هبا، وأأس تغيث لها اس تغاثة من ل يرىض أأن يذلها أأحد بعد عزها، وأأندهبا ندبة من ل يفتأأ يذكر  من ل يفكر اإ

 دها. جمدها وخيىش فق

 وأأما ثقافة اللغة العربية مفجال واسع، أأنبه منه عىل أأربعة حماور فقط: 

 تداخل الوجود العرب والتفكري والتعبري ابللغة العربية الفصحى: (1

 املودل، واملنشأأ، وامللهيى، واملسعى، واملطمح... •

 تداخل التدين ابلإسالم والتفكري والتعبري ابللغة العربية الفصحى: (2

 الإسالم، والإميان، والإحسان... •

تواصل املايض واحلارض واملس تقبل واملرشق واملغرب والشامل واجلنوب، يف التفكري والتعبري ابللغة العربية   (3

 الفصحى:

 الاس امتع، والتحدث، والقراءة، والكتابة... •

 تاكمل اللغة العربية الفصحى واللهجات العربية، عىل رمغ الاس تقالل:  (4

 والعموم، والفاعلية، واخلصوصية...  اخللود، •

 وفامي يأأيت أأشري اإىل طرف من أأمر هذه احملاور الأربعة.

 الوجود العرب والتفكري والتعبري ابللغة العربية الفصحى: ل( تداخ1)

 املودل، واملنشأأ، وامللهيى، واملسعى، واملطمح... •

قدميا فَرَّ بعض أ ل البيت اإىل بالد العجم من بالد العرب، وذابوا يف الناس؛ فاس تعجموا عىل رمغ نس هبم العرب  

أأن   ندونيس يا(،  ابإ العربية  اللغة  معلمي  احتاد  )رئيس  مصطفى  تولوس  ادلكتور  احلبيب  أأيخ  أأخربين  الرشيف! 

ندونيس يا )بدله(، حلَّته طوائف أأجنبية خمتلفة، ولكن مل يَُذب    مهنا يف الإندونيس يني غرُي العرب، وشهد عىل  اإ

http://mogasaqr.com/.../%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%ba%d8%aa
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ندونيس ية وهل مهنا ودل، كتبُت عنه فامي بعد مقايل   ، مزتوج من اإ صدقه عندئذ َعف ًوا، شابٌّ اكن معه، مرصيٌّ فَذٌّ

آية هللا عيل بن عبد املنعم":   "أ

 %d8%a7%d9%84-p://mogasaqr.com/.../%d8%a2%d9%8a%d8%a9htt/... 

ا، اذلي مَسَح هل البيان  ندونيس يون، ولو اكنوا من أ ل بيت النيب العرب أأفصح العرب ُطرًّ فهؤلء العرب الآن اإ

 الأّب، صىل هللا عليه، وسمل!

وق، ل تدعه ل يف يقظته ول يف نعم؛ فاإن اللغة تس تويل عىل صاحهبا من قبل أأن يودل، مث تشب معه عن الط

 نومه، بل رمبا انكشفت يف هذا أأوحض مما تنكشف يف تكل؛ ولأمر ما يؤثر بعض الناس الانفراد بنومه!

خوانه، وأأقبل لكٌّ مهنام عىل   ولقد درس عيلَّ العربية من ل يتلكمها، مث زارين يف مكتيب، فدخل علينا عندئذ أأحد اإ

يلَّ    -وهو عندان من سوء الأدب -أأن انفردا عين معي مبا يش به الإرسار  الآخر يلكمه بلغهتام؛ فغضبت   فاعتذر اإ

ام!  هتِّ يا عىل ُأُخوَّ منا فعال ذكل عفوا، ولو مل يفعال خلَش ِّ  تلميذي بأأهنام اإ

ةَلً تثقيفية، تستبدل  وقد بلغ من وعي بعض تالمذتنا ما ينبغي أأن تكون عليه مزنةل اللغة من صاحهبا، أأن أأطلق مَح 

تامئ العجمية ش تامئ عربية فصحى؛ فلام علقت عىل معهل أأنين أأنزه العربية الفصحى عن ذكل، وأأتركه للعامية،  ابلش  

خالفين اإىل موافقته من مل خيالفين قَطّ، متكينا للعربية الفصحى من أأحوال العرب املعارص املس تعجم؛    -َرف ًعا وَخف ًضا

 عىل زمالئه: أأان أأمرض ابلعربية فكيف أأعاجل ابلإجنلّيية! فذكَّرين قول أأحد كبار الأطباء املرصيني ساخطا

ذا اس تقامت لغته   منا حييا يف لغته العربية، قبل أأن ينطلق يف الهواء عىل الأرض حتت السامء؛ فاإ ن العرب اإ أأل اإ

ل لكمة! فهل حتيا هذه اللكمة اإل يف تعبري ذا اعوجت اعوجت! وهل العرب اإ ،  عىل العروبة اس تقامت حياته، واإ

ل يف فصل، وهذا الفصل اإل يف كتاب، وهذا   وهذا التعبري اإل يف مجةل، وهذه امجلةل اإل يف فقرة، وهذه الفقرة اإ

هرة!   الكتاب اإل يف مَج 

 تداخل التدين ابلإسالم والتفكري والتعبري ابللغة العربية الفصحى: (2)

 الإسالم، والإميان، والإحسان... •

يف    -رمحه هللا، وطيب ثراه!-(  1328=  728يف معىن كراهة تسمية الشهور بغري العربية اس تطرد ابن تميية )

حسانه، وكأمنا وجد منطلقا   ميانه واإ كتابه "اقتضاء الرصاط املس تقمي" ، اإىل ماكنة اللغة العربية من اإسالم املسمل واإ

اَلمِّ -زماننا حباهلم يف زمانه!واي ما أأش بَه حاَل املسلمني يف  -فانطلق، فاكن مما قال   س 
ِ
َعاُر ال  َّ شِّ َِّّساَن ال َعَربِّ نَّ الل

ِ
: "ا

  ِّ هلِّ ونَ -َوَأه  ُ يَتََمّيَّ َا  الَّيتِّ هبِّ َُممِّ  َشَعائِّرِّ ال  َظمِّ  َأع  ن   َرُهوَن يفِّ    -َواللُّغَاُت مِّ يَك   ، مُه  رَثُ َأك  َأو   ال ُفقَهَاءِّ  َن  َكثِّرٌي مِّ َولَِّهَذا اَكَن 

َيةِّ  عِّ َد  يُّ  ال  عِّ افِّ ِّ ال َعَربِّيَّةِّ )...( َكرَِّه الشَّ َكَر بِّغرَي 
ُه َأو  يُذ  َعى اللَـّ ، َأن  يُد  ك رِّ اَلةِّ َواذّلِّ رُِّف ال َعَربِّيََّة، َأن   الَّيتِّ يفِّ الصَّ لَِّمن  يَع 

 ِّ ، َوَهَذا اذلَّ يَّةِّ ل َعَجمِّ َا َخالًِّطا لَهَا ابِّ َِّها َوَأن  يَتلََكََّم هبِّ َي بِّغرَي  ا  يَُسّمِّ نَي )...( َوَأمَّ َحابَةِّ َوالتَّابِّعِّ ُة َمأْثُوٌر َعنِّ الصَّ َئِّمَّ ي قَاهَلُ ال 

رَي   آنِّ َحىتَّ يَصِّ أ ال ُقر  اَلمِّ َولُغَُة  س 
ِ
َعاُر ال  َ شِّ ال َعَربِّيَّةِّ الَّيتِّ يهِّ ِّ اللُّغَةِّ  َطابِّ بِّغَري  تَِّياُد ال خِّ ِّ َأو   اع  هلِّ ِّ َوَأه  رص  لِّل مِّ َ عَاَدًة  َذكلِّ

لِّ  َه  لِّ الِّ َه  يَوانِّ َأو  لِّ لِّ ادّلِّ َه  َمَراءِّ َأو  لِّ ُ وقِّ َأو  لِّل  لِّ السُّ َه  هِّ َأو  لِّ بِّ ُجلِّ َمَع َصاحِّ ارِّ َأو  لِّلرَّ ، فاََل َري َب َأنَّ َهَذا   ادلَّ ل فِّق هِّ

 َ ل َعَربِّيَّةِّ َحىتَّ ي َطابِّ ابِّ تَِّياُد ال خِّ رِّيُق ال َحَسُن اع  ََّما الطَّ ن
ِ
َهَر  َمك ُروٌه )...( َوا ، فَيَظ  ورِّ غَاُر يفِّ ال َماَكتِّبِّ َويفِّ ادلُّ تَلَقَّهَنَا الّصِّ

http://mogasaqr.com/.../%d8%a2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84
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نَّ  َوالس ُّ ال كِّتَابِّ  َمَعاينِّ  ق هِّ  فِّ اَلمِّ يفِّ  س 
ِ
ال  لِّ  َأه  عىََل  هََل  َأس   َ َويَُكوَن َذكلِّ  ، ِّ هلِّ َوَأه  اَلمِّ  س 

ِ
ال  َعاُر  ،  شِّ لَفِّ السَّ مِّ  ةِّ َولََكَ

تَاَد لُغًَة مُثَّ أَ  اَلفِّ َمنِّ اع  ِّ تَِّياَد اللُّغَةِّ يَُؤثُِّّر يفِّ ال َعق لِّ َوال خُ خبِّ ُعُب. َواع مَل  َأنَّ اع  َُّه يَص  ن
ِ
َرى؛ فَا ىَل ُأخ 

ِ
لُقِّ  َراَد َأن  يَن تَقَِّل ا

َحابَةِّ َوالتَّ  َن الصَّ ةِّ مِّ ُمَّ هِّ ال  رِّ َهذِّ َأي ًضا يفِّ ُمَشاهَبَةِّ َصد  ِّّنًا، َويَُؤثُِّّر  بَي ايًّ  تَأْثِّرًيا قَوِّ ينِّ  ال َعق َل  َوادّلِّ نَي، َوُمَشاهَبَهُتُم  تَزِّيُد  ابِّعِّ

 
ِ
ٌب؛ فَا ٌض َواجِّ رِّفهََتَا فَر  ، َوَمع  ينِّ َن ادّلِّ نَّ نَف َس اللُّغَةِّ ال َعَربِّيَّةِّ مِّ

ِ
يَن َوال ُخلَُق. َوَأي ًضا فَا ٌض،  َوادّلِّ نَّةِّ فَر  نَّ فَه َم ال كِّتَابِّ َوالس ُّ

لَّ بَِّفه مِّ اللُّغَةِّ 
ِ
هَُم ا ، وَ   َوَل يُف  َيانِّ َع  ٌب عىََل ال  َا َما ُهَو َواجِّ هن  ٌب. مُثَّ مِّ لَّ بِّهِّ فَهَُو َواجِّ

ِ
ُب ا ُّ ال َواجِّ ، َوَما َل يمَتِّ َا ال َعَربِّيَّةِّ هن  مِّ

َر   ٌب عىََل ال كَِّفايَةِّ )...( َعن  مُعَ ُه َعن ُه!-َما ُهَو َواجِّ َ اللَـّ َُّه قَاَل: "تََعلَُّموا ال َعَربِّيَّةَ   -َريضِّ ، َوتََعلَُّموا َأن ينِّمُك  ن  دِّ َا مِّ هنَّ
ِ
؛ فَا

ُر   ي َأَمَر بِّهِّ مُعَ ِّ ينِّمُك "، َوَهَذا اذلَّ ن  دِّ َا مِّ هنَّ
ِ
ُه َعن ُه!-ال َفَرائَِّض؛ فَا َ اللَـّ َمُع َما   -َريضِّ ، جَي  ِّيَعةِّ ق هِّ الرشَّ ق هِّ ال َعَربِّيَّةِّ َوفِّ ن  فِّ مِّ

يهِّ َأق   يَن فِّ َنَّ ادّلِّ ، لِّ هِّ لَي 
ِ
تَاُج ا احُي  َ ق ُه َأمع  نَّةِّ ُهَو فِّ ق ُه الس ُّ ، َوفِّ ِّ ق هِّ َأق َواهلِّ ىَل فِّ

ِ
رِّيُق ا ُه ال َعَربِّيَّةِّ ُهَو الطَّ اٌل، فَفِّق  َ "؛  َواٌل َوَأمع  ِّ هلِّ

تقاُن عربيةِّ ما به  ، واإ مياٌن لغويٌّ تقاُن عربيةِّ ما فوق ذكل منه اإ ، واإ تقاُن عربيةِّ ما جيُب من الإسالم اإسالٌم لغويٌّ فاإ

! يُشابَه ص  دُر هذه الأمة من الصحابة والتابعني اإحساٌن لُغويٌّ

 

تواصل املايض واحلارض واملس تقبل واملرشق واملغرب والشامل واجلنوب، يف التفكري والتعبري ابللغة العربية   (3)

 الفصحى:

 الاس امتع، والتحدث، والقراءة، والكتابة... •

اّن َأديبانِّ هاُهنا َولُكُّ 
ِ
َديبِّ نَسيُب َأاي جاَرات ا  َأديٍب لِّل 

ن  قَب لِّ أأن   رِّئِّ القَي سِّ مِّ َمُع    ينهتييلكأين ب واقفا عىل ام  ُشُه َمج  هِّ ، ُأَحّرُِّف هل بيتَه؛ فيعجُبه التَّحريف، ويُد  هِّ ِّ اإىل ُمَخدلَّ

ُرُه ثالثة الأعاملِّ الكِّبارِّ اليت نََظَم هبا َأَدبَه، أَ  َّين متسكُت هبا أأصوًل لغوية  ما بيين وبينه عىل انفراط ادلهور؛ فأَُذكِّّ ن

لها هل وكأن  جمليس ابجلامعة قد   تفكريية ل أأزيغ عهنا حياًة؛ فََدفَقَت ُه يف أأورديت؛ فيستنكر الاس تطاةل عليه؛ فأأفّصِّ

ًما من انعاكس املقامني:  انَعقََد، ُمتََذّمِّ

كل ما تريد. واثنهيا الرتتيُب، وبه كنَت  وبه كنَت تُقلّب مادة الالكم العرب حىت يظهر    -اي مولان-أأولها التحديدُ 

تُقّدم من هذا الظاهر وتؤخر، حىت يس تقر كل ما تريد. واثلُثا الهتذيُب، وبه كنت حتذف من هذا املس تقر  

ًل؛ فأأقبلَت تُغَنّيه وَمعازِّفُك   وتضيف، حىت ينفرد كل ما تريد، رائدك يف لّكٍ مهنا الَعروض اذلي َطرِّبَت هل أأوَّ

 م العرب املبني. مفرداُت الالك

 :-هللا! قاتهل  -فُيق سم هبواه 

ن  خطَرت يل تكل الأعامُل ببال! -  اإ

 :-وتعاىل! س بحانه، -فأأقسم برّب 

َت هبا أأفعال!  - ّل تكن َخَطَرت  كل أأسامًء، لقد َخَطر   اإ

ُق منشدا: رِّ  فُيط 

قانِّ بِّقَي   - َب دونَُه َوَأي قََن َأاّن لحِّ ر  يب ملّا َرأأى ادلَّ  رَصا"بىَك صاحِّ
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َذرا"، ُل ُمل اًك َأو  نَمـوَت فَنُع  َّام َُناوِّ ن
ِ
نَُك ا  فَُقل ُت هَل ل تَب كِّ َعي 

َجَم!  تَع  ؛ فَاس   ةل؛ فَان قََطَع، وأأن  اكنت اإىل قَي رَصٍ ب  للّرِّح   نََدًما َأن  مل يَن تَجِّ

مَل )مكتيب يف جزيرة الروضة، من القاهرة الباهرة(، أأس تطيع أأن أأتلَو ما تيرس   نعم؛ مفن جمليس هذا الآن يف َعي 

من القرأآن الكرمي والشعر النفيس والنرث الرشيف، فأأمسَع أأصواات عدد النجم واحلىص والرتاب، تُرّدد ما أأصبُت،  

ن كنت أأخ  -أأو تمكّل ما نقصُت، أأو تصّوب ما أأخطأأُت  ل خمارهُجا وصفاهُتا، فتنتسخ  واإ   -هللا!  معاذ  -ىش أأن تتبدَّ

 ومتتسخ! 

أأبناؤها طفولهتم حىت يس توعبوا من الالكم العرب  أأل يتجاوز  مث نعم؛ فقد درَجت هذه الأمة من قدمي، عىل 

ن العرب  املبني، ما يؤيدمه يف مقامات الاس امتع والتحدث والقراءة والكتابة مجيعا معا، ولعل من ذكل ما ُأثِّر ع

ة َمديدة، اإىل قبائَل غريِّ قبائلهم، يهنلون من مناهلها صفو الفصاحة والبالغة   قبل الإسالم من اإرسال أأطفاهلم ُمدَّ

 واللَّقانة، وهو ما جعلته من مناجه التأأليف يف العربية قبل القرأآن الكرمي، هبذه احملارضة: 

%d9%85-http://mogasaqr.com/.../%d9%85%d8%b3%d8%ac%d9%84/...  

 لقد انتجع املتنيب قدميا بالد فارس، وقال فهيا نونيته البديعة: 

ةَلِّ الّربيعِّ مَن الّزَمانِّ  ِّ يًبا يف املَغَاين مبزَن  ع بِّ طِّ  "َمغَاين الّشِّ

هيَا غَرِّ  "؛َولَكِّّن الَفىت الَعَربَّ فِّ هِّ َوالَيدِّ َواللَّسانِّ  يُب الَوج 

فمل يكد يتجاوز ابنهباره بيت مطلعها، حىت نَغََّصه فامي َولَِّيه ابلستيحاش من الُعجمة! وهو بال ريب أألطف ذوقا  

 من ذكل البدوّي اذلي قال يف مثل حاهل: 

هيَا َعَرٌب"! -  "لََعَن هللُا بِّالًدا لَي َس فِّ

ن متلكمها!  -طريقه من اإحدى املدن الأجعمية، فسمع العربيةولعهل لو مر اليوم يف   لهرَب مِّ

 

 تاكمل اللغة العربية الفصحى واللهجات العربية، عىل رمغ الاس تقالل:  (4)

 اخللود، والعموم، والفاعلية، واخلصوصية...  •

َراَها! َطيََّب هللُا -معلت جلامعة السلطان قابوس العامنية  ك  اط ب من العرب حيث أأمعل  ربع قرن تقريبا، وأأح - ذِّ

خوٌة وأأصدقاء وزمالء مشارقٌة ومغاربة، واتصلت بيين وبيهنم احلوارات، وفهمت لَكهمم العايم،   وحيث أأقمي، اإ

منا جيهتد حرصا عىل  وافتتنُت به س ياحًة لغوية جّمانية، وظننته جيري عىل ما فهمت، حىت نهبين بعضهم عىل أأنه اإ

فهايم، أأن جُيرَي عاميتَه َمجر  ى الفصحى، وأأن يستبدل بغرائب عاميته قرائب الفصحى، وكأمنا خيش مثل حايَلِّ  اإ

 الصديقتني العامنية واملرصية اللتني بَنيُت علهيام مقايل "التباُس العامنية واملرصية": 

http://mogasaqr.com/2018/06/17/16213  / 

http://mogasaqr.com/.../%d9%85%d8%b3%d8%ac%d9%84-%d9%85.../
http://mogasaqr.com/.../%d9%85%d8%b3%d8%ac%d9%84-%d9%85.../
http://mogasaqr.com/.../%d9%85%d8%b3%d8%ac%d9%84-%d9%85.../
http://mogasaqr.com/2018/06/17/16213%20/
http://mogasaqr.com/2018/06/17/16213%20/
http://mogasaqr.com/2018/06/17/16213%20/
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"صديقتان حبّيٍ من أأرايف عامن: عامنية ومرصية، متأ لفتان عىل عهد العامنيني واملرصيني مجيعا، ل خترجان اإىل 

ل معا، تذهبان وتؤوابن مش يا، غري اكلّتني ول مالّتني. هاهام كأمنا خدعهتام عن الطريق َحاكايُهام الكثرية   السوق اإ

ذا حافةُل راكٍب عىل مقربة، فتصيح العامنية ابملرصية: الطويةل؛ فأأبَعَداَت الغايَة، واستثقلَتَا امل  يَش، واإ

- ! تيَّنِّ  اس 

 فتطمنئ املسكينة املهدودة؛ فتفوهتام احلافةل! 

أأن املرصية عىل  تِّنان{، ومادهتا }س، ن، ن{، غري  ِّعي{، فصيحة عالية من }الاس  العامنية }َأرس  { يف  تيَّنِّ و}اس 

تِّيناء{، ومادهتا }و، ن، ي{"!لهجهتا فهمهتا }تَمهَّيل{، حمرفة عن }ا {، من }الاس   تَأيْنِّ  س  

ي"،  ِّعِّ " "َأرس  تيَّنِّ نه ل غىن ابلعامة عن الفصحى القريبة، كام ل غىن ابخلاصة؛ فلو اكنت املرصية تعرف أأن "اس  أأل اإ

" تيَّنِّ ي" ل "اس  ِّعِّ  ما فاتهتام احلافةل!  -أأو لو اكنت العامنية قالت: "َأرس 
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 تشخيص وراهن.   – والانتحار واملوت يف املامرسة اللغوية الثقافية الأصلية  قضااي التحول  

The shift, suicide and death in original language cultural practice 

problems 

- Diagnostic and stakes - 

 د. امجلعي محمود بولعراس 

 اململكة العربية السعودية  - جامعة املكل سعود ابلرايض

boulaares.djemai@gmail.com 

 امللخص: 

لقوى خارجية مثل   (language suicide( والانتحار )language shiftيُعزى تعرض اللغات خلطر التحول )

كراهات العسكر والاقتصاد وادلين والثقافة والرتبية أأو لأهنا نتيجة قوى داخلية   مثل املواقف السلبية للمجمتع من  اإ

لغته. وهو ما يوقف مسار انتقال اللغة من جيل اإىل جيل، ومثال ذكل زوال التقاليد والثقافة السائدة. ويُربط  

الوضع اللغوي ابلوضع الاجامتعي والثقايف املزريني، ومن مثة    –املتأأصةل فهيا لغهتا الأم    –عند بعض اجملمتعات  

هنم من خالل ختلهيم عن لغهتم وثقافهتم يأأملون يسود الاعتقاد بأأن لغ هتم ل تس تحق العناية ول احملافظة علهيا، مث اإ

ابلتغلب عىل المتيّي العنرصي وتأأمني العيش وتعزيز احلراك الاجامتعي واستيعاب السوق العاملية يف معةل اللغات،  

اللغوية   أأخرى، بل  لغاهت  -بطريقة لفتة لالنتباه    -فهتجر كثري من اجملمتعات  لغة غازية  الأصلية، وتنخرط يف  ا 

ايها يف اجملال الرتبوي والتعلميي الرمسي. وما نس تطيع مالحظته وسط  ؤون علهيا أأبناهئم يف اكتساهبا وتعلميهم اإ وينّشِّ

آفاقها، فبعض هذه اجملمتعات   اجملمتعات العربية واس تخالصه هو وجود اعتقادات خمتلفة حول مس تقبل لغاهتا وأ

اإىل أأهنا عامل ختلف وأأهنا غري معلية يف الوقت الراهن، وهذه الرؤى السلبية تؤدي غالبا  ينظر    –  لغته عىل 

 اإىل همينة بعض اللغات السائدة.  -بسبب هذه الاعتقادات وبسبب الضغوط الاجامتعية والاقتصادية 

 العربية   – الثقافية    - اللغوية   - املامرسة    -الانتحار    -: التحول  اللكامت املفتاحية 

Abstract: 

Language shift and suicide are attributable to external forces such as military 

coercion, economy, religion, culture and education, or because they are the result 

of internal forces such as society's negative attitudes towards its language. This 

halts the process of generation-to-generation transmission of language, for example 

the disappearance of prevailing traditions and culture. In some societies, whose 

mother tongue is rooted in them, the linguistic situation is linked to the deplorable 

mailto:boulaares.djemai@gmail.com
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social and cultural situation, and it is therefore believed that their language is 

neither worthy of care nor preservation, and that by abandoning their language 

and culture they hope to overcome racial discrimination, secure living, promote 

social mobility and absorb the global market in the currency of languages.  Many 

language communities migrate - in an eye-catching way - their native languages, 

engage in another language of gas, and even create and even acquire and teach 

their children in the formal educational and educational field. What we can observe 

and draw from among Arab societies is that there are different beliefs about the 

future and prospects of their languages, some of which view their language as a 

factor of backwardness and are currently impractical, and these negative visions 

often lead — because of these beliefs and because of social and economic pressures 

— to the dominance of some prevailing languages. 

practice –cultural  -language  -Arabic  -suicide  -shift : Keywords 

 اللغوية: املقاومة  

كتب   القليةل  املاضية  الس نوات  فعىل مدى  مهنا؟  املتداول  املتداول وغري  اللغة حبمك  س متوت   Claudeهل 

HAGEGE  (مؤلفا يف املوضوع ل يقارن مبا ُكتب من الكتب امسهle soufflé de la langue()1992  )

اللغة(أأي أأاثر املوضوع ذاته  )اإهجاد  ( à la mort des langues) :  يف مصنفه املوسوم بـ  HALTE، كام 

،  2003(  س نة  PHILLIPSON( أأي " يف موت اللغات"، ونذكر أأيضا يف اجملموعة نفسها ما كتبه )2000)

ويف مؤلفه الثاين اذلي نرشه س نة    1996( س نة  Français: histoire d’un combatوخاصة يف مؤلفيه ) 

ة كفاح ، و كفاح من أأجل الفرنس ية(،  )أأي: الفرنس ية: قص  (Combat pour le français)بعنوان 2006

ويذكر اإىل جانب هذا املؤلف اذلي تناول اللغة الإجنلّيية لكغة قاتةل أأو مبا يسمهيا هممة الأاكدميية الفرنس ية منذ 

( نفسها دلَع  Vigourouxم، ويف هذا الصدد كذكل كرست )1635تأأسيس معهد " اكردينال ريش يلو" س نة 

ا، وما ُيمنا من ذكر هذه املصادر يف طرح موضوع موت اللغة هو ما واهجته الفرنس ية  اللغة الفرنس ية وادلفاع عهن

( Calvet’s ,1987من مقاومة وكفاح من أأجل البقاء أأمام الإجنلّيية، ومت طرح  مفهوم املعارك اللغوية، ومبنظور )

املتشددين الفرنس يني   يه جتس يد لثورة اللغات، ومن خالل مؤلفها اكتسبت اللغة الفرنس ية قوة وذكل بدعوة

مرباطورية اللغة الفرنس ية هو كسب املزيد واملزيد من املتحدثني ابللغة  ملقاومة الإجنلّيية، ومما زاد من انتشار اإ

الفرنس ية   –الفرنس ية   واملس تعمرات  بلجياك  فقط يف  احلال يف الاحتاد    -ليس  كام هو  الفرنس ية  اجلزر  بل يف 

 نسا مثل فرنسا وبلجياك وسويرسا والكيبك. الأوروب ويف الربازيل ويف قلب فر 



 

 

 
24 

هدفنا من هذه املقدمة هو تسليط الضوء عىل الطرق واملواقف احملفزة للمزيد من التفكري حول تعقد موضوع 

 موت اللغة وخباصة اللهجات العربية وعربية غري القرأآن، ونركز هنا عىل الأس ئةل التالية: 

 كيف متوت اللغات، وملاذا؟  •

 تعرضها للخطر هو كوهنا غري وظيفية أأو غري مشرتكة أأو مغزوة من طرف العامية؟ هل  •

ن عامل العوملة هو الأكرث فتاك ابللغات املهمشة أأو لغة الأقليات؟  •  هل اإ

 كيف متوت اللغة؟ 

اللغوي القوة.  عادة ما نعتقد كام يعتقد اللسانييون وينطبع يف أأذهاننا أأن متحديث اللغة مه من يضفون عىل تراهثم  

ل القضية كتب اخلبري الاقتصادي ) أأن التحدث ابللغة قرار جامعي من  ABRAM de Swaanوحىت هُتوَّ  )

متلكمهيا يف اجملمتعات، وأأنه يعترب بعض البدائل العليا للغات وكون متحديث اللغة يتعاملون بغريها وكون توهجهم  

اللغة جفأأة لصاحل لغة هممينة اللغة من هتديدات تس تدعي   امجلاعي يف التحول عن  العام يف حامية  حبجة الصاحل 

العالج اللغوي، ويُعطي لنا الانطباع بأأن املتحدثني مه من يُقيِّّمون لغهتم يف الواقع ابعتبارها لغة السواد الأعظم  

حصاء اللغات اخملتلفة.  من اجملمتع وأأهنا يه ما تقدمه لنا الإحصائيات ادلميوغرافية املرتبطة ابإ

من هذا املوقف أأنه يُعزي انقراض اللغة اإىل الاعتبار الأسايس الاكمن يف أأذهان املتحدثني يف اس تخدام   ويبدو

اللغة اليت متكهنم من التفاعل مع أأكرب عدد ممكن، وهبذا الصدد يكون عىل الفرد التساؤل ملاذا مل تُسد اللغة الصينية 

 بعُد وتصبح لغة العامل؟ 

لّ بعد تقدم العملية عادة ما حيدث التحول اللغوي   الطائفي تدرجييا وغالبا ما يمت عىل َنو خبيث ول يلحظ ذكل اإ

يرُشِّك املتحدثني يف العملية يف الوقت نفسه، عىل الرمغ من    –أأول وقبل لك يشء    -أأو عند الهناية، لكون أأنه  

ملتحدثني ابللغة املهددة ابلنقراض، )أأو ابلإماكن( ا أأن التحّول الطائفي يمكن يف تقارب السلوكيات املامتثةل من طريق

ويمكن كذكل يف أأن لك فرد يسهم يف العملية، كام حيدث التحّول ادلامئ عن وهجة اللغة برتامك املناس بات اليت ل  

 يُتاح فهيا اس تخدام اللغة الأصلية والتحدث هبا.  

غري متاحة ابللغة الأصلية أأو عند    وهكذا يمت التحول هنائيا عندما تكون معظم املناس بات التفاعلية مع الآخرين

لهيا أأو عندما حيصل فشل لغوي دلى الفرد يف التحدث ابللغة أأو بشك من أأشاكلها. وهو ما حُيدث   احلاجة اإ

(، أأي فقدان الكفاءة اللغوية بسبب فقدان ممارس هتا هبا، وهو ما يراه اخلرباء يف عدم Atrophy)اللغوي  الضمور  

 طقهيا، ومن مثة ل اس تفادة مهنا وخاصة عند الأبناء، وهنا ميكن أأن نصف اللغة ابمليتة.توفر اخلربة ابللغة عند ان

يقررون دامئا   اللغة ل  ن متلكمي  الكثري من    - وبوعي    -اإ املناس بات اخلاصة، ويف  غالبا يف  يتحدثون  لغة  بأأي 

ذخريهتم القاموس ية، وخالفا   احلالت خيتارون فقط احلد اذلي ميكن عنده أأو جيب فيه اس تخدام اللغة املتاحة يف

ذلكل فس ياقات التفاعل تقيّد غالبا خياراهتم، ففي كثري من الأماكن جيد الفرد نفسه مضطرا للتلكم بلغة خاصة يف  
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السوق وبلغة معينة يف الإدارة احمللية ويف احلكومة ويف املسجد ويف املدرسة أأو حىت مع اجلريان. وتتفامق العملية 

 احملليون خباصة قد اختلطوا أأو اندجموا بغريمه وخباصة يف املدن.عندما يكون الساكن 

ويدرك الفرد بأأثر رجعي كيف أأن البيئة الاجامتعية والاقتصادية ميكن أأن تكون ذات تأأثري همم وخبيث عىل اللغة 

اخلاصة سببا  اخلاصة حىت تنهتيي هبا اإىل الزوال والانداثر، وهو ما نعنيه متاما وما يفهم من كون الظروف البيئية  

يف موت اللغة، مفن الضوري أأن نفهم كيف متوت احلصيةل اللغوية لأن املعرفة يه اليت حتدد الاسرتاتيجية السلمية  

 اليت ميكن اتباعها ملنع معلية انقراض اللغات وملواهجة هذه اخملاطر يف الوقت نفسه. 

يرسا، وتبنت فرنسا س ياسة بعيدة عن طرد  لقد عانت الفرنس ية مثال هتديد الإجنلّيية يف فرنسا وبلجياك وسو 

الناطقني ابلإجنلّيية من البدلان الناطقة ابلفرنس ية، حبمك اكتساهبا لغة أأّما ولغة املدرسة املفضةل، عىل الرمغ من  

هتديد التعبري الطليق ابللغة الفرنس ية، كام فرضت نفسها عىل أأبناء املهاجرين اإىل هذه البدلان من الأفارقة والعرب،  

 فعلت فعلهتا يف املهاجرين عىل العموم ومارست علهيم الضغوط ابلتحدث والتعامل هبا. و 

التعلميية   الس ياقات  الفرنس ية فرضت نفسها عىل  أأن  الإجنلّيية تمتثل يف  الفرنس ية عىل  اللغة  انتصار  ن حقيقة  اإ

ات املكتسحة بل سّوقت لها  والتجارية واملهنية مما أأضعف الإجنلّيية ونّشط الفرنس ية خبلق قواميس لهذه الس ياق

البدلان الفرنكفونية التقليدية يف بدلان العامل الثالث، أأي خلقت من نفسها لغة اس تعامرية، وهكذا حافظت اللغة 

ت لغة رمسية يف املس تعمرات واملس توطنات س ياس يا واقتصاداي وثقافيا،   الفرنس ية عىل موقعها الإثنوغرايف، وُاعتربِّ

 لها.  وقيّدت اللغات املناوئة

أأوسع نطاق،  اللغات الأخرى وعىل  العلمية يف وقت ما، مما جعلها تستبدل  لقد اكتسحت الإجنلّيية اجملالت 

فأأصبحت لغة املنح املدرس ية ولغة العلوم والأعامل التجارية وادلبلوماس ية من خالل فرض صوت أأمرياك واجمللس 

ىل جانب ذكل مل  PHILLIPSON,2003ح به )الثقايف الفرنيس وهيئة الإذاعة الربيطانية أأو مبثل ما رص  (، واإ

 يكن للفرنس ية نّد يف نرش لغهتا يف وسائل الإعالم ول يف التفاعل العلمي وفرص التقدم اإىل الشغل والوظائف. 

لقد اكنت الإجنلّيية س بّاقة يف الغزو الثقايف بدل من الاس تعامر اجلغرايف، واكنت اجملالت اليت ختتلقها فعال مرحبة  

 العملية التطورية للغهتا، وهكذا نشأأت حرب ابردة بني الفرنس ية والإجنلّيية.  يف

 أأسطورة اللغات القاتةل: 

( أأن العملية  MUFWENE,2004هناك ابلفعل شعور بذكل يف اللغات اليت اكنت تمتتع ابحلياة، ولقد أأوحض )

ولدهتا مما يؤدي اإىل موهتا كام أأشار اإىل  تتطور أأكرث مما جيري يف الاكئنات احلية، وخاصة يف اس هتداف طرق  

(، بل تس هتدف فرتة امحلل، ومن مثة ل ميكن أأن تتوقع فرتة الولدة ول مك  CHANDENSON,1992ذكل )

 ستس تغرق فرتة امحلل. فنحن نعرف متاما مك اس تغرقت الإجنلّيية يف الولدة والتطور. 
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( ونس بة اعامتدها يف DORIAN,1981مس تخدمهيا)  ميكن أأن نتصور أأن اللغة متوت مبوت متلكمها وانقراض

ما   وهذا  الفريويس  الهجوم  اإىل  تتعرض  قد  اللغة  أأن  كام  وس ياقاهتم،  وجمالهتم  املتلكمني  أأنشطة 

( يف عمل الأحياء و رصاعها مع اللغات وتراجع عدد متعاملهيا وزابئهنا بشك  MUFWENE,2001,2005يؤكده)

غراقها ابمل رتبط ابللغة املناوئة، وهكذا نفرس كيف تقتل اللغات بعضها البعض وحتّول خمتلف واكتساح السوق واإ

املس تجد   مع  التالؤم  وعدم  التواصلية  الأحداث  وترامك  املتاحة  والتواصل  التناول  أأدوات  حبمك  عهنا  انطقهيا 

 والاس تخدام املفيد والوظيفي والاس تعامل ادلاَع للغات الأخرى يف ظل وجود البديل.

اللغات ومضورها عىل  ويُضب مثال يف آلك  اللغات ابلصدأأ اذلي يُصيب الأدوات احلديدية بتأ  دراسة حروب 

 املدى الطويل، وهكذا متوت اللغة وتقتل من طرق الاس تعامل الرباغاميت الأكرث فائدة لصاحل املتلكم. 

ن حياة اللغة مرتبطة ابلتكيّف املس متر مع البيئات والس ياقات املعارصة لها واملتغرية م ن حني لآخر وفرض بدائل اإ

اجامتعية ورقابة لسانية تُرّق لغة الأجداد وتنرشها يف الأجيال يف سوق العمل أأو عند الاحتاكك ابلبدلان املَسافَر  

لهيا من العلامء ورجال الأعامل.   اإ

ج لثقافة ن التكيّف اللغوي يتيح استامثر الوقت واملال يف تعمل اللغة لصاحل اللغة الأصلية ويُرّوِّ التعايش املتاكفئة  اإ

 بني اللغات. 

لعل من املس تجد واملتغري ادلامئ ميدان التجارة العاملية واملسائل ادلبلوماس ية اليت تفرضها اللغات السائدة عىل  

 اللغات الأصلية. 

 ادلور القاتل للعوملة:   - 1- 3

الأصلية ويف تعريض هذه اللغات  ل خيفى ادلور السليب اذلي تؤديه العوملة وتفرضه منشوراهتا الرمسية عىل اللغات  

( دراسات  أأابنته  مثلام  و)SKUTTNAB-KANGAS,2000للخطر   )NETTLE & ROMAINE 

و)2000,  )CRYSTAL,2000 & 2004(و  )MAURAIS & MAURIS, 2003 )

(، وقد غطت هذه ادلراسات املوضوع عىل نطاق واسع جدا عىل مس توايت الشابكة  HAGENE,2006و)

اجنر   وما  الثقافية والتصالت  اجملالت  وكذكل  الإلكرتونية  الأسواق  مثل  الاقتصادية  امليادين  يف  ذكل  عن 

 والاجامتعية اليت انترشت فهيا اللغة الإجنلّيية...وغريها مما يرتبط مبجال العوملة ابملعىن املعارص. 

لعوملة، ومثاهل الثورة  ولقد تنهبت كثري من اللغات لهذا اخلطر، فوضعت برانجما حتصينيا لها بدل من سد أأبواب ا

الفرنس ية يف مواهجة الإجنلّيية عىل مس توايت نرش الأفالم والعالقات التجارية والتواصلية الأخرى وخلق سوق 

 مناوئة لنتشار الإجنلّيية. 
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تلفة أأغرقت العوملة عامل الانتقال الرسيع والنفوذ اإىل مواطن العامل ولغاهتا واخرتقت املسافات والفضاءات الثقافية اخمل 

للشعوب، فهناك شعوب تفطنت لهذا الاخرتاق ففرضت نظم بث خمتلفة لبعُثا ملواهجة الزحف اللغوي املصاحب  

 للعوملة وعىل املس توى التوعوي الإيديولويج.  

وهكذا انترشت عقائد العوملة عرب الاحتاكك غري املبارش يف أأدوات التواصل اخملتلفة يف وسائل الإعالم  

 (. MUFWENE,1997العامل والعلامء ويف القطاع الس يايح والاقتصادي كام أأملح اإىل ذكل )  أأو من طريق جهرة

ن عامل كسب املال معلت عليه الرشاكت الأجنبية عىل الشعوب الأصلية، واكن من نتاجئ ذكل نرش    اإ

نتاج  اللغات املهمينة يف معليات التفاوض مع السلطات الس ياس ية احمللية ابلس تعانة ابملصادر اخلارج  ية يف العمل واإ

 السلع. 

دارة الأعامل،    كام أأن عامل الإدارة فرض أأسلواب لغواي عىل اللغة الرمسية احمللية أأو عىل العامية احمللية يف اإ

وابلتايل يسود نوع من الاعتقاد بأأن الأعامل واملواقف الاقتصادية قد حتسنت وكذكل عىل مس توى ادلعاية، مما  

 طلب دراسة اللغات السائدة وفرضها عىل الطابع التعلميي. اضطر الساكن الأصليني اإىل 

ن قوة اللغة من قوة الاقتصاد ول اعتبار لرمسيهتا ول لعاميهتا يف منافسة اللهجات العامية الأصلية اليت   اإ

  انتجت لغة مشرتكة يف بعض الأحيان أأو تعددا لسانيا لُتفرض جمالهتا احلياتية اجلديدة، وهكذا اكنت يه اللغة

لّ يف حدود ضيّقة.   القاتةل للغات الأصلية للشعوب اليت جهرت لغاهتا وممارس هتا اإ

ن جمال الاحتاكك الثقايف ورضورة نقل املعارف فرض لغة عىل حساب لغة أأخرى، كام أأن موضة   اإ

  العيش عىل المنط الأورب فرض عامال أآخرا للعوملة عىل حساب اللغات الأصلية ول نذكر ميادين الصناعات 

وفرضت  املهمينة  اللغات  غزته  مما  التصال...وغريها  وخدمات  والكهرابء  املياكنيك  وصناعة  واملطارات  والنقل 

 التواصل هبا أأي أأصبحت يه لغة الصناعة. 

 هناك عامل أآخر للعوملة هو الاس تعامر الساكين واحتاككهم ابلساكن الأصليني.  

تطورهام ومنط احلياة اجلديد اذلي يفرض نفسه وهناك كذكل عامل أآخر هو جمال التصنيع والعمران و  

 عىل خمتلف أأماكن العامل وعىل زوال التقليدي يف الأمناط الاجامتعية وعدم وظيفية اللغة التقليدية. 

وهناك عامل أآخر تفرضه العوملة يف التحول عن اللغة هو وجود جفوة بني الأجيال، وهذا ما أأوحضه  

(SWAAN,2001 يف تنوع الاحتياجات ) .مما يتيح فرض أأمناط لغوية جديدة عىل حساب لغة الآابء 

 كام أأن جمايل الإعالم والتعلمي ليس ببعيد عن عامل العوملة.  

 



 

 

 
28 

 هل نقول موت لغوي أأو انتحار لغوي؟ 

للمجمتع   وادلاخلية  اخلارجية  اخملتلفة  العوامل  من  للعديد  معقد  تفاعل  نتيجة  اللغة  فقدان  يُعترب  س ياق،  أأّي  يف 

ىل فقدان اللغة  SASSE,1992اللغوي، ولقد أأعّد ) ( يف نظرية موت اللغة قامئة من العوامل اخلارجية اليت تؤدي اإ

ن هذه القوى بدورها تؤثر يف الطريقة اليت   مبا فهيا القوى الثقافية والتارخيية والاقتصادية والس ياس ية، ويقول اإ

ذكل اليت حتّول أأمناط التداول اللغوي َنو لغة الأغلبية واليت  يترصف هبا اجملمتع اللغوي، وعّدد الظروف ادلاخلية ك

 تدمعها املواقف السلبية جتاه لغة الأقليات حبيث تس تويل عىل س ياق اس تخداهما.

وعىل الرمغ من فاعلية هذه احلالت، فاإن العامل الرئييس يف فقدان اللغة هو جعز الآابء عن نقل اللغة اإىل الأبناء، 

نتقال اللغوي يؤدي اإىل نقص يف كفاءة الأبناء أأو بعض مهنم يف جيل الش باب، ومه من  وهذا التوقف يف الا

يسببون هذه الفجوة بني لغة الأغلبية اليت يه اللغة الوطنية ولغة ترب الأبناء علهيا، وهو الأمر اذلي يسبب يف  

 الهناية زوال لغات الأقليات.

معل  يف  الأساس ية  اخلطوة  هو  اللغوي  البث  وقف  ن  عن  اإ حبثت  عديدة  دراسات  فهناك  اللغوية،  اخلسارة  ية 

الأس باب الاكمنة وراء قرارات الوادلين يف عدم تعلمي لغة الأقليات للأولد، فوجدت أأن أأحد الأس باب الأكرث 

ش يوعا اليت ورد ذكرها يف أأدبيات هذه البحوث اس هتتار الأبناء بلغات الأقليات. ومرجعه يف كثري من الأحيان 

ثقافات التقليدية والطرق القدمية للحياة اليت تدفع اإىل جهراهنا يف احلياة املعارصة اليت تبدو لغاهتا السائدة  يرتبط ابل 

ذ تبدو معايري العيش متخلفة جدا  مسايرة للتقدم التقين مقابل ضعف س يكولويج ينتاب متلكم لغة الأقليات، اإ

 وتتصف ابلفقر املادي والفكري.  

ادي يمت استبعاد ثقافات الأفراد الاجامتعية الأصلية من قبل اجملمتعات الصناعية اليت  ومبثل هذا العامل الاقتص

حتيط هبا، ومثهل كذكل العوامل الاجامتعية والاقتصادية والسوس يو س يكولوجية، واليت تّودل بضغوطها الكثرية  

غة الأقليات، ومن مثة يرون  مواقف سلبية متطورة جتاه اللغة الأصلية بل يُشَكك يف قدراهتا عند بعض متلكمي ل

 (. SASSE, 1992أأنه ل جدوى من الولء لها )

( لغة  JONES,1996ووجدت  متلكمي  دلى  حاةل  دراسة  يف   )BRETON    منطقة  -Plougastelيف 

Dawulas   يف بريطانيا أأن العديد من مستشاري هذه اللغات ل يعتربون أأن الربيتون لن يكون لها أأي اس تخدام

معيل، وابلتايل ل حاجة لأبناهئا يف تعلمها، وفضلوا تعمل الفرنس ية أأو حىت الإجنلّيية بدل عهنا، وتقرتح أأن النقطة  

خلية اإىل العاملية اخلارجية، وابلنس بة للسواد الأعظم اكن  احملورية للمجموعة تتغري انطالقا من الرؤية العاملية ادلا

 (. p.65عدد املنهبرين هبذا التوجه كبريا يف الش باب أأكرث منه يف جيل الآابء )

، ووجدت أأيضا أأن الآابء يشعرون ابلقلق  Mayan Mazapa( حاةل جممتع GARZON,1992وقد درست )

يج، ويعتقدون ان تعلمي لغة الأقليات س يعرقل قدرة أأطفاهلم عىل  جتاه مقدرة أأبناهئم عىل النجاح يف احمليط اخلار
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العوامل   تأأثريا من  أأكرث  العوامل ادلاخلية اكنت  أأن هذه  الباحثة  املدرس ية، ويف رأأي  الإس بانية والصناعة  تعمل 

 جشعت  اخلارجية مثل الهمينة الاجامتعية والاقتصادية للمتلكمني بلغة الأغلبية، ومثل الس ياسات احلكومية اليت

 عىل جممتعات الساكن الأصليني وحظرت لغاهتا الأقلية يف املدارس.

يف كثري من الأحيان اكنت النتاجئ الهنائية لهذه التأأثريات الاجامتعية والس ياس ية والاقتصادية والضغوط النفس ية  

تلكم لغة الأقليات مع أأبناهئا  ادلاخلية اليت تؤدي اإىل موت اللغة يه القرار املتعمد من قبل الآابء والأهمات اليت ل ت 

منطقة   عىل  السابقتني  ادلراس تني  ففي  الأغلبية،  بلغة  متلكمني  غري  اكنوا  و    Plougastel-Dawulasولو 

Mayan Mazapa    مل تكن هناك س ياسة رمسية حتظر اس تخدام لغةBRETON    ول لغةTEKITEKO  

ابء مه من اختار عدم تعلمي هاتني اللغتني لأبناهئم عىل  من قبل الآابء يف بيوهتم، ولكن يف لكتا احلالتني جند أأن الآ 

الأقل، عىل الرمغ من أأنه يف احلاةل الأوىل جند أأن  كثريا من الآابء مل يس تخدم الربيتون لغة املزنل مع أأفراد الأرسة، 

آ   %80فأأكرث من   ابهئم وأأهماهتم،  مهنم حتدثوا الربيتون يف الغالب مع أأفراد العائةل الأكرب س نا مهنم مثل الأجداد وأ

مهنم فقط من الناطقني ابلربيتون من الآابء يتحدثوهنا مع الأبناءـ،   %20ونصفهم اس تخدهما مع الأشقاء مع أأن  

(، واكنت النتيجة صادقة مع الافرتاض عىل  JONES,1996من املتلكمني يس تخدهما مع الأحفاد)  %10ونس بة

بدل من املزنل، وهو املعيار اذلي يضمن للأجيال حامية لغة  الرمغ من أأن لغة الربيتون يمت تدريسها يف املدارس  

اللغة مع الأطفال ول يتيحون هلم  P.60الربيتون) أأن العيب يمكن يف الأولياء اذلين ل يس تخدمون  (، ويظهر 

الربيتون  الفرصة للمامرسة اللغوية ملا يتعلمونه عن لغة الربيتون يف املدرسة، ولهذا مل يعد من املـُجد  صيانة لغة  

مادام الأمر متعمدا من طرف الوادلين، فقرار الآابء والأهمات يف التحدث من عدمه بلغة الأقليات أأمر حامس 

 لبقاء أأي لغة عىل قيد احلياة.

كذكل مل يكن اكفيا انهتاج احلكومة س ياسة لغوية تساعد عىل احلفاظ عىل لغات الأقليات كام يف دراسة حاةل  

Plougastel-Dawulas  دام الآابء خيتارون عن طواعية عدم التحدث هبذه اللغة ومن مثة فهذا الاختيار   ما

 الأبوي املتعمد س يؤدي اإىل قتل اللغة أأو ما يُطلق عليه مصطلح" الانتحار اللغوي". 

( اذلي حياجج ضد فكرة  DENISON,1977)مرة  يرتبط مصطلح الانتحار اللغوي بشك واحض مبا قّدمه لأول  

نتج من الافتقار البنوي أأو النخر اذلي يصل ابللغة اإىل النقطة اليت ل تَُعّد فهيا اللغة نظاما قادرا  أأن موت اللغة ي 

أأن اللغات متوت ليس من طريق فقدان وامضحالل القواعد الرمسية لكن    DENISONوقابال للحياة، ويدلل  

 (. P.21)ناء الأب من طريق ضياعها عندما يُوقَف الآابء ويُقَطع نقل لغات الأقلية اإىل 

يأأيت من الإرادة اخلاصة القاتةل ومن السلواكت التواصلية لأفراد اللغة   DENISONاإن الانتحار اللغوي حسب  

را أأكرث مما تؤديه الظروف  ومن غواية الظواهر ادلاخلية مما جيعل خيار تعمد عدم نقلها اإىل الأطفال فاشال وُمرَبَ

ة، وجيعل اللغة غري وظيفية يف الس ياقات احليوية للحياة، ومن  الأخرى، وحيدث طواعيا عند متلكمي هذه اللغ
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مثة فالنتحار اللغوي جزء من موت اللغة تسببه عوامل خاصة من مجةل أأس باب موت اللغة املتعددة واملعقدة،  

خل عوامل فقدان الهيبة والتحامل والتعصب والأحاكم املس بقة والإحجاف جتاه اللغة والتحّّي لغريها   عند  وقد تَد 

متلكمي هذه اللغة من مجةل عوامل انتحارها، كام أأن ملسارات احلضارة عامال ل يقل أأمهية من تبين اجملمتعات  

 اللغوية الأقلية ملثل هذه املواقف السلبية جتاه اللغة.

( اإىل ما يسميه ابنفصام مواقف متلكمي لغة الأقليات يف وصف انقسام مواقف  SASSE,1992,P.14)يشري  

 متعات وعدم وجود موقف واحد جتاه لغهتم اخلاصة.هذه اجمل 

اتحة الفرص أأمام هذه اللغات يف املشاركة الفعاةل   فامي ونضيف أأن من بني العوامل املؤدية لالنتحار اللغوي عدم اإ

تٌكره عنوة وجتاهال عىل عدم املشاركة وعدم   العيش والاخرتاع، بل  أأساليب  املعارصة من  يس تجد يف احلياة 

دماج ثقاف ة هذا اجملمتع بثقافة العرص والعوملة، مما يُفقد الأش ياء الباعثة واحملفزة للحديث هبذه اللغات متثال بفقدان اإ

 السلوكيات والتقاليد الأصلية وما يتعلق هبا من معارف. 

 أأس باب موت اللغة: 

وقبل أأن نتساءل  قد يبدو همام البحث عن أأعراض الانقراض اللغوي والعناية هبذا املوضوع، ولكن قبل لك يشء  

متوت  فلامذا  الهناية،  يف  خماطر الانقراض  اإىل  اللغات  تعّرض  أأس باب  نشخص  أأن  علينا  به،  القيام  ينبغي  مّعا 

 اللغات؟ ومايه معدلت وفاهتا؟ وما معيار تزايد أأو تناقص هذه الظاهرة؟

وختتفي، ويكون لها معىًن  عندما    دعنا نتفق أأنه من الطبيعي أأن متوت اللغات مثلها مثل ثقافاهتا، ولهذا تربز اللغة

تُتبع بظهور كتاابهتا وجسالهتا اخملتلفة الأشاكل والنقوش ويف الألواح والصخور الطينية أأو حىت عىل واثئق تُمثّل  

عرشات اللغات املنقرضة ومن فرتات من العصور القدمية وأأمثلهتا: البيتينيان والعيالمية والبس يدية والفريغانية  

أأحىص    والبافالجونية حيث  يُعرف،  مما  واحليتيتية...وغريها  والس يليسن  والسومرية   DAVIDوالأترورية 

CRYSTAL    لّ جزءا   75حوايل لغة منقرضة معروفة يف أأوراب وأآس يا الصغرى، ويه ل متثل حسب قوهل اإ

وعندما نغطي    صغريا من السجل التارخيي يف العامل للغات املنقرضة اليت ل نعرف شيئا عن بعضها الهائل الآخر،

العامل لكه يف اإحصاء السجالت املكتوبة ابللغات القدمية جندها غائبة اإىل حد كبري، ومن السهل أأن نرى أأن أأّي  

تقدير ميكن احلصول عليه يف معدل اللغات اليت ماتت يف املايض هو ابلطبع جمرد ختمني مرتبط حبجم ساكن 

صاحبة اللغة امليتة ابفرتاض أأن لك جممتع لغته اخلاصة، مما    العصور املاضية، وعىل الأرحج حبجم هذه اجملمتعات

جيعل من العمل البحيث أأمرا ممكنا وغري ممكن مع عدد هذه اللغات املندثرة، وعىل هذا الأساس يعترب " مايك  

مليون وابفرتاض جحم    10و  5س نة املاضية تقريبا، وابفرتاض عدد ساكن العامل بني  10.000كراوس" أأنه منذ  

نه يفرتض أأن تكون هناك ما بني  1000و500متعات بني اجمل  لغة يف  12000لغة، ويقّر أأهنا 20000و5000فاإ

لغة الآن، لكن ل أأحد يعرف مك  6000الاحامتل املتوسط لعدد لغات العامل احملايثة يف الآن نفسه، فهناك َنو  
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أأحد يعرف كيف متكنت   اللغات املس تحدثة واملنقرضة يف هذه الفرتة، ول  أأن  عدد  اللغات اجلديدة من  بعض 

( لغة، كام أأننا ل نعرف معّدل تغري اللغة وثباهتا خالل هذه الفرتات الطويةل 6000تعّوض بعض هذه اللغات)

 (.VOLGELIN,1977 & KRAUS,1988,P.105من الزمن ول ما اعرتاها من حتولت رسيعة أأو بطيئة)

وتوسع    الشعوب  مس تعمرات  يف  حدثت  اليت  تكل  مثل  املتداوةل  ابللغة  متعلقة  اندرة  اترخيية  أأس باب  هناك 

ن هذه التيارات اليت واهجهتا اللغات املنقرضة عند  الاس تعامر اإىل الغزو ويه أأبرز العوامل الفاتكة ابللغة، كام اإ

دة ما اكنت ادلراسات اخلاصة بك اللغات وخاصة الشعوب متقطعة وغري متناسقة واحلمك علهيا اكن انطباعيا. وعا

عند ابحيث هذه اللغات املهددة ابلنقراض غري مهنجية أأو أأقل مهنجية وترامكية مع تطور فقه اللغة املقارن ومع  

القرن   الساكين يف  التعداد  بياانت  القرن    19توافر  الأنرثوبولويج يف  اللسانيات  عمل  بعده وكذكل ظهور  وما 

 العرشين.

ن لّ يف حدود الربع الأخري من القرن    اإ  21تناول هذا املوضوع ابدلراسة مل يكن ابلتناول املهم والعلمي اخلالص اإ

 (. CRYSTAL David,2000,p.69)كريس تال كام يقول ديفيد 

الولايت  الإجنلّيية بنشوء  للغة  مبثل ما حصل  لغة ما ونشوهئا ورواهجا وتطورها  نقيس دراسة موضوع موت 

ومعرها القصري اإىل أأن أأصبحت اللغة املهمينة يف فرتة وجّية، كام أأن هذا التطور قىض عىل العديد من  املتحدة  

اللغات الأقلية مع ما صاحهبا من عوامل مثل التعداد الساكين املتعامل هبذه اللغة وعامل القوة يف اجليل املشجع  

من دراما لغوية عن لغهتم، ودور العوملة ولغاهتا  لها عىل حساب لغة الأجداد والآابء واحمليط الأرسي وما يرمسه  

املتحمكة يف التوهجات العاملية للمعرفة والتكنولوجيا ونقلهام مما حال بيهنا وبني ممارسة اللغة الأصلية، وهناك عامل  

ث جغرايف يمتثل يف سلبية املشاركة اللغوية ادلولية يف صنع احلضارات ومدى اسهام هذه اجملمتعات جتاه الأحدا

املادية واملعنوية للعامل وموقعيهتا فهيا وخياراهتا احلذرة ومتثالهتا جتاه املتغريات ادلولية، ويقّسم ديفيد كريس تال عوامل  

 موت اللغة اإىل :

 عوامل تضع الشعوب يف أأخطار مادية:  - 1- 5

مة املادية جلزء من املفروض أأن اللغات متوت عندما ميوت لك من يتلكمها، وهو ما حيدث بك ما يتعلق ابلسال

خملاطر الإابدة امجلاعية أأو اخملاطر الطبيعية ادلرامية عىل    -ل قدر هللا  –او مجليع هذه اجملمتعات اليت قد تتعرض  

 املنطقة وعىل شعوهبا أأو جتعل هذه املنطقة اجلغرافية بلغاهتا يف عزةل حتول بيهنا وبني حياة لغاهتا. 

ة والرشوط املعيش ية حبمك عاميل اجملاعة واجلفاف وخاصة يف املناطق الريفية كام أأن لعامل جهرة املوطن ومناخ اللغ

فريقيا، وكذكل هناك   الإيرلنديونما عاانه    اللغة، ومثاهليف موت    للمجمتعات دورا كام يذكر ديفيد كريس تال ويف اإ

مراض يعزل  عوامل نتاجئ احلروب الأهلية وذكل مما يسفر عن تضر لغات هذه الشعوب، وكذكل انتشار الأ 
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م قبل 1518اللغات عن متلكمهيا حبمك موت متلكمهيا جراء هذا العامل، وهو ما حدث يف امليكس يك س نة  

 اتصاهلم ابلأوربيني الفاحتني.  

كام أأن هناك من ل يقاوم حىت الأمراض الأقل فتاك واملتعلقة ابلأنفلونزا وحىت تكل الناجتة عن برودة الطقس مما  

الأ  تكل  موت  اإىل  مبختلف  يؤدي  ادلارسني  تتعرض  اليت  التحدايت  يعيق  مما  اخملاطر  لهذه  تتعرض  اليت  جيال 

أأثيوبيا، وهكذا  1981متلكام يف عام    24مشارهبم العلمية، ومثاهل لغة الاندامانّي اليت يتحدهثا أأقل من   م يف 

عن الزراعة والرعي غري يفعل التصحر اذلي تتسم به البيئة القاحةل أأو ش به القاحةل من العامل من خالل التخيل  

أأمناطها   مبوت  اللغة   ومتوت  واملوت،  الهجرة  اإىل  يؤدي  مما  الأرايض  خصوبة  وعدم  املنظم 

 (.CRYSTAL,1977املناخية.)

وحبمك بطء التقدم والتطور والتمنية عىل مجيع أأصعدهتا، ومبر الزمن هتكل هذه اجملمتعات وختتفي وتؤول اإىل الزوال،  

 (. ANNAMALAI,1988,P.23) الاسلندي لباسفيك والهنود يف احمليط ومثل هذه احلاةل حاةل ا

وقد ترُشِّك هذه اخملاطر املادية العداوات العرقية وادلينية عىل مر الزمن يف زوال اجملمتعات ومن مثة لغاهتا، وقد  

 يف نيجرياي.Ogoniتصل اإىل حد الإابدة امجلاعية ومثالها لغة النواب يف السودان ولغة 

ي الهجرة ادلاخلية من املناطق الريفية اإىل املدن اإىل زوال اللغة وانقراضها وهو ما يُعترب شبهيا موت  كام قد تؤد 

 اجملمتعات اللغوية الأقلية. 

 عوامل تُغرّي ثقافة الشعوب: 

تبقى   ما  فغالبا  لشعوهبا،  املادية  السالمة  هناية  أأخرى غري  لأس باب  اللغة  الشعوب ومتوت  تعيش  قد 

احلاةل حدود   هذه  يناسب  اذلي  واملصطلح  أأخرى،  بلغة  وتُعوَّض  وضياعها  اللغة  اَنطاط  مع  التقاليد 

( أأي الاندماج الثقايف، حبمك أأن اإحدى الثقافتني املتصارعة أأكرث استيعااب وأأكرث Cultural assimilationهو)

للغة للسلوك اجلديد  أأفراد اجملمتع ومتثلهم  الثقافة، وحبمك تكيّف  لهذه  عليه ابلنغامس    متثال  أأو ما يطلق  املهمينة، 

ادلميوغرايف املتأأيت مثال من طرق دخول املدنية اليت تفرض أأساليب عيش وأأمناطا مناخية لغوية، وذكل بفرض 

لغات الهمينة العاملية، ومن مث يولع هؤلء الأفراد هبذا المنط من العيش وما يتبعه من متثالهتا اللغوية، ومثال هذه  

 دث يف أأسرتاليا جتاه الأمناط الأمريكية املفروضة علهيا.احلاةل ما ح

ىل بدلان ل تمتتع بقوة وسلطة لغوية مفروضة عىل الأوضاع الاقتصادية والعسكرية   ن عامل الهجرة من واإ اإ

قرار لغة ما، فكثافة اللغة أأقل من كثافة اجملمتعات. ول    وغريها، ميكن أأن يتجاوز عامل جحم اجملمتعات اللغوية يف اإ

اجلوارايت اجلغرافية للثقافة اليت تمتتع ابلتدفق العايل ميكن أأن تقف أأمام الهمينة اللغوية العاملية وخباصة يف القرن 

 وما بعده، اذلي أأصبحت فيه اللغة تُفرض وتتوسع حبمك الاس هتالك الثقايف للمنتوج الغرب. 20
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زوال لغات البادية، وهو ما يفرض منوا يف كام أأن للعامل العمراين اذلي يشك املدن فعال وتأأثريا يف   

النقل والتواصل ياكئف هذا المنط من التواجد ادلميوغرايف، فاملدنية ميكن أأن تكون مدخال لالس هتالك الاجامتعي 

 للغة التعايش اجلديدة، وهو ما حدث عند نشوء الإجنلّيية يف الولايت املتحدة الأمريكية.

ن ما س بق حمّت تعلمي اللغة اجل   ديدة املهمينة عىل حساب لغة الأقليات ومثاهل الإس بانية والربتغالية يف  اإ

فريقيا، وحىت الإجنلّيية الافرتاضية يف ادلول الهندية، وهو  جنوب أأمرياك، والسواحيلية يف أأغلب مناطق رشق اإ

تأأثروا هبذا التحول    ما يرّس هممة الاندماج الاجامتعي والتواجد املدين اجلديد. وحىت يف الأرايف، جند ساكهنا قد

 اللغوي حبمك التوجه الوطين والاقتصادي والاجامتعي...وغري ذكل. 

ن المتركز الساكين يف العامصة ينتج انسالخا من الشخصية احمللية للمجمتعات، وهذا ما يؤدي اإىل عزةل   اإ

ملوازاة مع ذكل، فاللغة  املوطن اللغوي الأصيل، وبطول الزمن والبعد املاكين تبتعد عن عالمات نشوء اللغة، واب

التلفزيون، وهذا الأثر   يربطه املهمينة ختضع اإىل معلية تصفية يف لك مرة، وتعزز ابلتناول الإعاليم وخاصة يف 

(KRAUS Michael  بثقافة غاز )  الأعصاب(Cultural nerve gas)  (KRAUS,1992,P.06 وهكذا ،)

آلك رسيعا املعارف املرتبطة ابلتقاليد اجملمتعية و   ممارساهتا. تتأ

دماج ثقافة   ومنه يؤكد ادلارسون قضية التجانس الثقايف وخطره يف حمو معامل اللغات، وتكون نتيجة اإ

وأأول مظاهر هذا   ،( HERBERT SCHILLER,1969. P.113)يؤكده يف أأخرى انقراض اللغة، وهذا ما 

جراءاهتا واليت تفرض يف الأوساط الس ياس ية أأو الاجامتعية  الهتديد عىل الشعوب يه فرض التلكم ابللغة املهمينة وابإ

أأو الاقتصادية عىل منابعها حبمك القوة املسلطة واملمنوحة للغة املهمينة وبفرضها عنوة وقانوان، فال تُعترَب الكتاابت  

لّ هبا  من طرف احلكومة أأو الهيئة الوطنية مثال، كام تُفرض يف أأشاكل العرض داخل اجملمتعات.   ول املعامالت اإ

ن عدم وضوح التوجه والهتميش الناجت من التفاعل بني الس ياسة الاجامتعية والس ياسة الاقتصادية    اإ

مثة الولوج اإىل   عوامل من شأأهنا أأن تعيد النظر يف هذا الغموض القامئ حول التداخل يف الازدواج اللغوي، ومن

 اللغة اجلديدة والتخيل عن القدمي وامتالك الكفاءة اجلديدة رسيعا. 

حُيدد ديفيد كريس تال مراحل امتالك الكفاءة اللغوية اجلديدة مبراحل الاندماج الثقايف فالزدواج اللغوي،   

أأنه يف  DAVID CRYSTAL,2000, P.79فولوج اللغة اجلديدة عند اجليل اجلديد ) هذه املرحةل  (، حبمك 

ذا ما   تس تجيب هذه اللغة ملطالبه احلياتية، وغالبا ما تدمعه تشجيعات الآابء عىل ذكل ابلتواصل هبا معهم، واإ

يقاف ميالد اجملمتع اجلديد، وهذا ما ينتج ما   جابه الآابء هذا التحول اللغوي عند الأبناء فاإهنم ل يس تطيعون اإ

او اللهجات الأرسية اليت ينفصم فهيا الطفل شارعا وبيتا أأو يتخذ (   Family dialectsيسميه ديفيد كريس تال )

( أأي التوجه ش به اللغوي ، أأو  semilingualismموقفا حصيا وهو الازدواج اللغوي ويف وعيه ما يُسمى بـ:)



 

 

 
34 

( أأي التوجه اللغوي الأحادي، حيث تكون اللغة يف مرحةل أأحادية قريبة  Monolingualism) : ما يُسمى بـ

 (. DAVID CRYSTAL,2000, P.79نقراض)من الا

والعامل الآخر اذلي يلح عليه كريس تال يف فقدان اللغة هو املوقف الرمسي للحكومات اليت ترى لغاهتا   

التمنية والبناء القويم او ما يسمى) (، وهكذا تُفرض لغة جديدة يف الأماكن الرمسية، Antagonismعائقا يف 

دنية والإعالم، وتبقى الأخرى حمصورة يف الطقوس وادلين والفللكور الشعيب،  مثل: البنوك واملدارس واخلدمة امل

ن اكن الهدف من غزوها دمج لك ما يتعلق ابلشعوب ابملوضة املعارصة، وهكذا تفقد لك مفردات اللغة   حىت واإ

اليت يولع الشعب هبا  القدمية وأأمناطها اخلطابية وأأساليهبا اليت تعّوض ابحلداثة اليت تدخل عىل الآداب الاجامتعية و 

آدااب جديدة) (  Prestigeويتعطش لالطالع علهيا لأهنا س تعمل عىل تغيري الثقافات داخل الأرسة واجملمتع وتعترب أ

 من شأأهنا رفع مس توى العيش والولوج اإىل العامل املتحض. 

باب الأخرى ويعترب كريس تال هذه العوامل يه العوامل الرئيسة املؤدية اإىل موت اللغة، ويعترب الأس   

مثل: مواقف الأشخاص ذاهتم السلبية والثقافة املس يطرة وجتارب الفرد مع اللغة واملصطلحات اجلديدة واس تعاملهتا  

واملطالب الوظيفية للفرد اليت تشرتط اكتساب لغة اثنية يه اليت تؤدي اإىل الانتحار اللغوي، وتسهم لك هذه  

اليت تشخص اللغة. ويه  اللسانيات    العوامل يف ظاهرة موت  عليه  تعمل  ما  املعقدة، وهذا  املرضية  الأوضاع 

 الاجامتعية يف تفسري ظاهرة حتّول الشعوب عن لغاهتا. 

نه من الصعب واملعقد مالحظة عامل وحيد يف انقراض لغة ما حبمك تداخل وتعدد أأشاكل انقراض    اإ

في يف موطن ما، وهذا ل يعين أأهنا  اللغة، كام أأن اللغة ل متوت عادة بشك واحد من هذه العوامل، وقد ختت

س تختفي يف املناطق الأخرى للمجموعة اللغوية لعدد من الأس باب املتشاهبة، فهناك اليوم دول حافظت عىل  

موقعها الثقايف وأأخرى أأنيطت حبامية أأممية، ويف لكتهيا جند أأن اللغة حمافظة عىل سالمهتا من املوت برسعة عىل 

ن تعاقبت علهيا  الرمغ من انقراضها يف مواط هنا، ويف بعض الأحيان حتافظ اللغة عىل حياهتا يف مواطهنا حىت واإ

الاستيطاانت الطبيعية، وخري مثال عىل ذكل شعب اجلبال يف كولومبيا، حيث اس تطاع هذا الشعب أأن حيافظ 

 عىل لغته أأكرث من تكل الاكئنة يف الأرايض املنخفضة والغاابت املمطرة.

ن اللغة متوت تدرجي   يا وبعمليات جّد متنوعة ومصحوبة بتكل التغريات الثقافية واملادية اليت تظهر عىل اإ

لّ يف وقت متأأخر جدا.    أأفرادها ومتلكمهيا، وعادة ما ل تستشعر اجملمتعات اللغوية اخلطر اذلي يهتدد لغاهتا اإ

ن بعض العوامل املس تعرضة سلفا واملؤدية اإىل انقراض اللغة أأو احلاةل الصحية    املتدهورة لها أأو حىت اإ

موهتا هنائيا اكن موضوع جدل الأمم املتحدة، ويف هذا نتوقف عند اترخي البدل وظروفه  وس ياس ته اللغوية ومدى  

توفر املوارد والإسرتاتيجيات واخلطط التنفيذية ومنو ساكهنا وتداخل العنارص الأجنبية البرشية واملادية علهيا، كام 

ل تنسفها عوامل الانتحار اللغوي مثل موقف املتلكمني ابللغة السليب واجتاهات  أأن النظر يف لك هذه العوام
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ذا اكن الأمر مرهوان   جيابية اإ الآابء والأرسة املنفرة مهنا، وهنا هنيب برأأي كريس تال اذلي يرى أأن هناك نتاجئ أأكرث اإ

ر  ف احليوية والتقاليد الأدبية والفللكورية ابلشعور القوي جتاه الهوية الثقافية أأو ادلينية والعادات مثل: الزتاوج واحلِّ

الشعبية، مث قدرة اجملمتع عىل فرض وجوده السالف اذلكر  وحضور لغته يف وسائل الإعالم احمللية، ويه العوامل 

 الرئيسة اليت س تكون عكس التيار اذلي يؤدي اإىل موت اللغة.

ظ عىل لغاهتا من الانقراض هو خيار يقرر كريس تال أأن عزل اجملمتعات اللغوية الأقلية من أأجل احلفا 

 اندر يف الوقت احلارض. 

ن القوى اليت تعمل عىل موت اللغة هائةل ومن املس تحيل حرصها، ومن الصعب أأن نرى كيف ميكن    اإ

لأي واحدة من هذه اللغات أأن تتحول يف أأمة واحدة عىل مّر الس نني أأو أأن تصبح للعامل لغة واحدة، واحملمتل أأن  

 اإىل أأشاكل جهينة من التالحق اللغوي حىت يف الصنف الواحد وهو املالحظ يف الإجنلّيية اليوم.تتطور اللغات 

ن هناك حقيقة أأخرى تظهر جراء مناقشة انقراض اللغات يه التطور اللغوي احلمتي اذلي ل نبالغ أأن   اإ

احلديثة والسلوكيات قلنا بأأنه مطلوب راهنا ومس تقبال يف املس تجد من أأساليب العيش وظهور التكنولوجيات  

اللغة هنائيا   تلغي  التطورات حبيث ل  تقنني هذه  كيفية  اإىل  النظر  مثة فواجب  الثقافات، ومن  الهجينة وتزاوج 

ومتثالهتا   وحوارايهتا  الشعوب  تواصليات  يف  وتاكفؤاي  موضوعيا  تُشاركها  بل  اللغات،  من  املهمين  يف  وتذيهبا 

 ا.الاجامتعية والثقافية واملعرفية...وغريه

ن هناك مسأأةل أأخرى تنشأأ من مسأأةل مناقشة انقراض اللغات ويه هل أأننا    تُرجع اللغات    أأمام حتويراتاإ

اإىل أأصولها وأأهماهتا اليت نشأأت مهنا، مكونة مجموعات لغوية مشرتكة يف نظمها وقواعدها يف التعبري أأم ُنن أأمام  

 جديدة؟شوء سنن لغوية نشازات لغوية جهينة تُباعد بيهنا وبني هذه اجملموعات اإىل ن 

 اخلامتة: 

ىل أأنه:   وهكذا خلصنا يف هذه الورقة اإ

يمت التحول هنائيا عندما تكون معظم املناس بات التفاعلية مع الآخرين غري متاحة ابللغة الأصلية أأو عند احلاجة  

لهيا أأو عندما حيصل فشل لغوي دلى الفرد يف التحدث ابللغة أأو بشك من أأشاكلها. وهو ما   حُيدث الضمور  اإ

(، أأي فقدان الكفاءة اللغوية بسبب فقدان ممارس هتا هبا، وهو ما يراه اخلرباء يف عدم توفر Atrophyاللغوي )

 اخلربة ابللغة عند انطقهيا، ومن مثة ل اس تفادة مهنا وخاصة عند الأبناء، وهنا ميكن أأن نصف اللغة ابمليتة. 

يقررون دامئا   اللغة ل  ن متلكمي  الكثري من    - وبوعي    -اإ املناس بات اخلاصة، ويف  غالبا يف  يتحدثون  لغة  بأأي 

احلالت خيتارون فقط احلد اذلي ميكن عنده أأو جيب فيه اس تخدام اللغة املتاحة يف ذخريهتم القاموس ية، وخالفا 

خاصة يف  ذلكل فس ياقات التفاعل تقيّد غالبا خياراهتم، ففي كثري من الأماكن جيد الفرد نفسه مضطرا للتلكم بلغة 
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السوق وبلغة معينة يف الإدارة احمللية ويف احلكومة ويف املسجد ويف املدرسة أأو حىت مع اجلريان. وتتفامق العملية 

 عندما يكون الساكن احملليون خباصة قد اختلطوا أأو اندجموا بغريمه وخباصة يف املدن.

والاقتصادية ميكن أأن تكون ذات تأأثري همم وخبيث عىل اللغة ويدرك الفرد بأأثر رجعي كيف أأن البيئة الاجامتعية  

اخلاصة حىت تنهتيي هبا اإىل الزوال والانداثر، وهو ما نعنيه متاما وما يفهم من كون الظروف البيئية اخلاصة سببا  

السلمية    يف موت اللغة، مفن الضوري أأن نفهم كيف متوت احلصيةل اللغوية لأن املعرفة يه اليت حتدد الاسرتاتيجية

 اليت ميكن اتباعها ملنع معلية انقراض اللغات وملواهجة هذه اخملاطر يف الوقت نفسه. 

ن حياة اللغة مرتبطة ابلتكيّف املس متر مع البيئات والس ياقات املعارصة لها واملتغرية من حني لآخر وفرض بدائل  اإ

سوق العمل أأو عند الاحتاكك ابلبدلان املَسافَر    اجامتعية ورقابة لسانية تُرّق لغة الأجداد وتنرشها يف الأجيال يف

لهيا من العلامء ورجال الأعامل.   اإ

ج لثقافة التعايش املتاكفئة  ن التكيّف اللغوي يتيح استامثر الوقت واملال يف تعمل اللغة لصاحل اللغة الأصلية ويُرّوِّ اإ

 بني اللغات. 

واملسائل ادلبلوماس ية اليت تفرضها اللغات السائدة عىل  لعل من املس تجد واملتغري ادلامئ ميدان التجارة العاملية  

 اللغات الأصلية. 

قد أأغرقت العوملة عامل الانتقال الرسيع والنفوذ اإىل مواطن العامل ولغاهتا واخرتقت املسافات والفضاءات الثقافية 

ة الزحف اللغوي  اخملتلفة للشعوب، فهناك شعوب تفطنت لهذا الاخرتاق ففرضت نظم بث خمتلفة لبعُثا ملواهج 

 املصاحب للعوملة وعىل املس توى التوعوي الإيديولويج.

ن جمال الاحتاكك الثقايف ورضورة نقل املعارف فرض لغة عىل حساب لغة أأخرى، كام أأن موضة العيش عىل  اإ

ارات  المنط الأورب فرض عامال أآخرا للعوملة عىل حساب اللغات الأصلية ول نذكر ميادين الصناعات والنقل واملط

وصناعة املياكنيك والكهرابء وخدمات التصال...وغريها مما غزته اللغات املهمينة وفرضت التواصل هبا أأي أأصبحت 

 يه لغة الصناعة.

ن العامل الرئييس يف فقدان اللغة هو جعز الآابء عن نقل اللغة اإىل الأبناء، وهذا التوقف يف الانتقال اللغوي  اإ

ء أأو بعض مهنم يف جيل الش باب، ومه من يسببون هذه الفجوة بني لغة الأغلبية  يؤدي اإىل نقص يف كفاءة الأبنا

 اليت يه اللغة الوطنية ولغة ترب الأبناء علهيا، وهو الأمر اذلي يسبب يف الهناية زوال لغات الأقليات.

عديدة حبثت دراسات  فهناك  اللغوية،  اخلسارة  معلية  يف  الأساس ية  اخلطوة  هو  اللغوي  البث  وقف  ن  عن    اإ

الأس باب الاكمنة وراء قرارات الوادلين يف عدم تعلمي لغة الأقليات للأولد، فوجدت أأن أأحد الأس باب الأكرث 

ش يوعا اليت ورد ذكرها يف أأدبيات هذه البحوث اس هتتار الأبناء بلغات الأقليات. ومرجعه يف كثري من الأحيان 

تدفع اإىل جهراهنا يف احلياة املعارصة اليت تبدو لغاهتا السائدة    يرتبط ابلثقافات التقليدية والطرق القدمية للحياة اليت

ذ تبدو معايري العيش متخلفة جدا  مسايرة للتقدم التقين مقابل ضعف س يكولويج ينتاب متلكم لغة الأقليات، اإ

 وتتصف ابلفقر املادي والفكري.  
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اللغوي) الانتحار  ) (language suicideاإن  الإرادةDENISONحسب  من  يأأيت  ومن   (  القاتةل  اخلاصة 

السلواكت التواصلية لأفراد اللغة ومن غواية الظواهر ادلاخلية مما جيعل خيار تعمد عدم نقلها اإىل الأطفال فاشال  

را أأكرث مما تؤديه الظروف الأخرى، وحيدث طواعيا عند متلكمي هذه اللغة، وجيعل اللغة غري وظيفية يف   وُمرَبَ

جزء من موت اللغة تسببه عوامل خاصة من مجةل أأس باب  مثة فالنتحار اللغويالس ياقات احليوية للحياة، ومن  

خل عوامل فقدان الهيبة والتحامل والتعصب والأحاكم املس بقة والإحجاف   موت اللغة املتعددة واملعقدة، وقد تَد 

ت احلضارة عامال ل يقل  جتاه اللغة والتحّّي لغريها عند متلكمي هذه اللغة من مجةل عوامل انتحارها، كام أأن ملسارا

 أأمهية من تبين اجملمتعات اللغوية الأقلية ملثل هذه املواقف السلبية جتاه اللغة.

اتحة الفرص أأمام هذه اللغات يف املشاركة الفعاةل   فامي ونضيف أأن من بني العوامل املؤدية لالنتحار اللغوي عدم اإ

العيش والاخرتاع، أأساليب  املعارصة من  تٌكره عنوة وجتاهال عىل عدم املشاركة وعدم    يس تجد يف احلياة  بل 

دماج ثقافة هذا اجملمتع بثقافة العرص والعوملة، مما يُفقد الأش ياء الباعثة واحملفزة للحديث هبذه اللغات متثال بفقدان  اإ

 السلوكيات والتقاليد الأصلية وما يتعلق هبا من معارف. 

اية السالمة املادية لشعوهبا، فغالبا ما تبقى حدود التقاليد  قد تعيش الشعوب ومتوت اللغة لأس باب أأخرى غري هن

هو) احلاةل  هذه  يناسب  اذلي  واملصطلح  أأخرى،  بلغة  وتُعوَّض  وضياعها  اللغة  اَنطاط   Culturalمع 

assimilation ،أأي الاندماج الثقايف، حبمك أأن اإحدى الثقافتني املتصارعة أأكرث استيعااب وأأكرث متثال لهذه الثقافة )

مك تكيّف أأفراد اجملمتع ومتثلهم للسلوك اجلديد للغة املهمينة، أأو ما يطلق عليه ابلنغامس ادلميوغرايف املتأأيت مثال وحب

من طرق دخول املدنية اليت تفرض أأساليب عيش وأأمناطا مناخية لغوية، وذكل بفرض لغات الهمينة العاملية، ومن  

يتبعه من متثالهتا اللغوية، ومثال هذه احلاةل ما حدث يف أأسرتاليا   مث يولع هؤلء الأفراد هبذا المنط من العيش وما 

 جتاه الأمناط الأمريكية املفروضة علهيا.

العامل الآخر اذلي يلح عليه كريس تال يف فقدان اللغة هو املوقف الرمسي للحكومات اليت ترى لغاهتا عائقا يف  

تُفرض لغة جديدة يف الأماكن الرمسية، مثل: البنوك   (، وهكذاAntagonismالتمنية والبناء القويم أأو ما يسمى)

ن   واملدارس واخلدمة املدنية والإعالم، وتبقى الأخرى حمصورة يف الطقوس وادلين والفللكور الشعيب، حىت واإ

اكن الهدف من غزوها دمج لك ما يتعلق ابلشعوب ابملوضة املعارصة، وهكذا تفقد لك مفردات اللغة القدمية  

اخلط هبا  وأأمناطها  الشعب  يولع  واليت  الآداب الاجامتعية  عىل  تدخل  اليت  ابحلداثة  تعّوض  اليت  وأأساليهبا  ابية 

آدااب جديدة) (  Prestigeويتعطش لالطالع علهيا لأهنا س تعمل عىل تغيري الثقافات داخل الأرسة واجملمتع وتعترب أ

 من شأأهنا رفع مس توى العيش والولوج اإىل العامل املتحض. 

 وأأخريا: 

لأجل وعي واقع انقراض اللغات والتنوع اللغوي لبد من حتديد أأدوار ذات مغزى للغات الأقليات مثل متطلبات  

احلياة العرصية الاجامتعية وتفعيلها يف الس ياقات الوطنية وادلولية واس تخداهما يف احلياة اليومية والتجارية والتعلميية  
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لإعالم، كام قد حتتاج اإىل ادلَع الاقتصادي والس يايس وسط ويف الكتابة معوما والفنية خصوصا ويف وسائل ا

 اجملمتع املعين حمليًا.

التفكري حول تعقد   العلمية هو تسليط الضوء عىل الطرق واملواقف احملفزة للمزيد من  هدفنا من هذه الورقة 

ز هنا عىل الأس ئةل موضوعي التحول والانتحار اللغويني وخباصة يف اللهجات العربية وعربية غري القرأآن، ونرك 

 التالية: 

 كيف متوت اللغات ابلتحول والانتحار ثقافًة وتداوًل، وملاذا؟

ن عامل   هل تعرضها لهذين اخلطرين هو كوهنا غري وظيفية أأو غري مشرتكة أأو مغزوة من طرف العامية؟ وهل اإ

 العوملة هو الأكرث فتاك ابللغات؟ 
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 اللُّغة العربّية بني حتّدايت الهُويّة ومواهجة العوملة 

 زهراء عيل دخيل 

profzahraa@gmail.com  

 امللّخص: 

، ولكهّنا الهُويّةِّ والس ياَدةِّ الوطنيّةِّ يف لّك َوطٍن أأو       ّن اللُّغة لَي َست أأداًة للتّعبريِّ فَحسب، أأو َوس يةًل للتّواُصلِّ اإ

  .1أأّمٍة، والهُويُة َمف هوٌم يَع ين الإحساَس ابلنامتءِّ اإىل الوطن. واللُّغة يه الهويُة ذاهُتا

"حفرب اللّغات مس متّر    ".حيضين قول لشارل ديغول: "لقد صنعت لنا اللغة الفرنس ية ما مل تصنعه اجليوش    

بعاد العربيّة فاإن مثة من يرى أأّن نفًرا من أأبناء   يف بالدان العربيّة يف ظل العوملة، وما جعز الاس تعامر عن حتقيقه يف اإ

 2الأجنبيّة يف التعلمي يف جامعاتنا ويف املدارس اخلاّصة".  العربيّة يعمل عىل حتقيقه عندما يس تعمل اللغة

تُعدُّ اللُّغة من أأمه املالمح اليت تكّون ُهويّة الأّمة ومتّّيها عن غريها، فاللُّغة يه العنرص لأّي ثقافة أأو حضارة،        

اليوم تسري َنو التأأثري الّسليّب يف الهُويّة واللُّغة العربيّة اليوم تواجه حتداًي قوايًّ يف عرص العوملة، فالعوملة كام نراها  

يادة وتذويهبا وطمس معاملها، وابتعد الناس عن اللُّغة العربيّة لّيدهر التغريب وتتحقّق التّبعيّة   .3والس ّ

ّن أأبرز املظاهر السلبيّة لعرص الثورة الإلكرتونيّة وتفّجر املعرفة هو العوملة اللّغويّة اليت تتقّدم خبًطى اثبت ة لكاّم اإ

الواحدة،  الأجنبيّة  اللغة  العربيّة، وأأفسحنا اجملال لس يطرة  اللغة  الكفيةل بدَع  الرتبويّة  الس ياسة  أأنعمنا يف تعيني 

وأأحشنا بوجوهنا عن لك ما يؤّدي اإىل التحصني ضّد التأأثريات السلبيّة لنظام العوملة، ومواهجة مشالكتنا مبناجه 

  4لزماته. رؤيويّة تفرضها موجبات التقّدم ومس ت

والواتساب، فاللّغة النّامجة بفعل التواصل الاجامتعي يه لغة هجني؛ مؤلفة من أأخالط وأأمشاج، لغة الفيس بوك،  

هنّ   ول تلزتم ابحلّد الأدىن من ُسمّل الصواب اللّغوّي، أأو الانامتء اللّغوّي.   انامتء،لغة بال ُهويّة ول  ااإ

 
اللُّغة    -  1 التَّعاُيش إىل التاصاُدم، ص:    –  ابهلوية؟ما عالقة  غرب من 

َ
اللاغوياُة يف امل ُت  أ.د. عبد الرمحن بودرع، وَرشيد بلحبيب: اهلُوايا

ْعلومات، ص: 247-280
َ
   .228. ونَبيل َعليا، الثاقاَفة العربياة وَعصر امل

  .76م، ص2014لألحباث ودراسة الساياسات، بريوت، د. عبد السالم املسدي، اهلُوياة العربياة واألمن اللغوي، املركز العريبا  2
. وينظر: عوملة اللُّغة العربياة  24، ص  2010هنر، هادي: »اللُّغة العربياة وحتدايت العوملة«، ط. عامل الكتب احلديث، القاهرة،    -   3

  م،2014هـ = يونيو  1435شعبان  علوم ديوبند،الوحتدايهتا وإجنازاهتا، الدكتور حممد أمجل القامسي، جملة الداعي الشهرية الصادرة عن دار 
 . 38 السنة: ،8 العدد:

 .23، ص1العوملة، جملة شؤون ثقافياة، العدد  توحتدايفيصل طالب، اللغة العربية  4
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وهذه اللغة الهجني مظهٌر صارخ من مظاهر الانتحار اللغوّي؛ بل يه من أأدّل القرائن عىل أأنّنا عىل شفا جرف   

ذا اكنت اللغة طق هبا، جتعل منه لَكًّ  عامال موّحدا للمجمتع النا  -يف الأصل-هاٍر من فاجعٍة حضاريّة قامصة. فاإ

ا خاضًعا  هّنا الرابطة الوحيدة بني عامل الأجسام وعامل الأذهان.  لقوانني،مرتاصًّ  5اإ

بفتح الالم عىل وزن )فوعةل(، عىل أأّن صيغة )فوعل( تفيد املشاركة يف الفعل   العوملة لغة مش تقة من العامل      

رادة الغلبة حياء ابلرغبة  6عند اإ فكرة ذائعة شائعة؛ فتعمُّ العامل لكها ابلغلبة   ما، أأويف جعل اجتاه    ؛ومن مّث، ففهيا اإ

معامالت معيّنة؛ مبا    بعيهنا، وتعّمهوالتفوق والنفوذ، ويه تعين حتويل العامل لكه اإىل قرية صغرية؛ فتسوده أأفاكر  

 7يتيح الهمينة والس يطرة للقوى العاملية اليت توّجه الاقتصاد والس ياسات مبا خيدم مصاحلها ومنط معيش هتا وثقافهتا.

أأو        اعاليّم،  أأو  اجامتعّي،  أأو  ثقايّف،  أأو  اقتصادّي،  أأو  س يايّس،  مفهوم  يف  العوملة  اخزتال  ابلإماكن  ليس 

   لك املفاهمي تقريًبا، ولها عالقة جبّل اجلوانب واجملالت. تطال   فقد غدتتكنولويّج، 

اّبن الفتح الإساليّم ماكنة مرموقة بني لغات العامل، وارتبطت بقوة املسلمني، فاكنت لغة       تبّوأأت اللُّغة العربيّة اإ

 العمل حىت القرن اخلامس الهجرّي.

تقان الإجنلّيية للتوظيف. ل خيفى أأن العربيّة الآن يف عرص العوملة، تواجه حت     ا، مهنا: اشرتاط اإ دايت خطرية جدًّ

فتات ابللّغات الأجنبيّة.     كتابة الإعالانت التجاريّة والالَّ

ت عىل صعيد العديد من       ايَّ يادة الوطنيّة يف الوقت الّراهن اهزّتت، لكوهنا عرفت العديد من التَّحّدِّ ن الس ّ اإ

ّي، أأو الاجامتعّي، أأو الثقايّف، سواء أأرادت ادلول ذكل أأم أأبت؛ ما جيعلنا  القطاعات سواء يف اجملال الاقتصاد

 نتساءل عن أأوجه التأأثري عىل مظاهر س يادة ادلول خالل مرحةل النظام العاملّي اجلديد.  

 راريهّتا. واحلق أأن العربيّة والعلامنية: أأصلح ما تكون اللُّغة العلامنيّة يه العربيّة ملزاايها الصاحلة لك زمان واس مت

لكن اللُّغة العربيّة أأمانة يف عواتق النّاطقني هبا واحلفاظ علهيا مسؤوليّة مشرتكة بني مجيع فئات الأمة، ويه       

الرتاث والهوية اليت تعدُّ مصدرين تقومان ابلمتياز عن الآخرين، ومبعث خفر ومصدر اعزتاز لأبناهئا، فاحلفاظ 

بيّة والإسالميّة متلاكن ثقافة عربيّة اإسالميّة ورساةل حضاريّة خادلة ويه اليوم عىل ذكل رضورة حياة، فالأمة العر 

نسانيّة حضاريّة أأغنت   تواجه حراًب رشسة تس هتدف لغهتا واترخيها وتراهثا وهويهتا، والرتاث العرّب الإساليّم ثروة اإ

   .8املعرفة الإنسانيّة عرب العصور 

 الهّنوض.-التّحّدايت-العوملة–الهُويّة -ةاللُّغة العربيّ  اللكامت املفتاحيّة:

  

 
 .  12عبد السالم املسدي، اهلوية العربية واألمن اللغوي، ص 5
   .241، ص4م، ج1988دار صادر، بريوت، الكتاب،  سيبويه،  6
 .                                                         1579، ص2م. ج2004أمحد خمتار عمر، اللغة واهلوية، دار غريب، بريوت، - 7
  .9، ص م1998تركي، صقر: »اإلعالم العريب وحتدايت العوملة«، منشورات وزارة الثقافة املصرية، مصر،  - 8
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   تساؤلت ادلراسة: 

هل تعد قضية اللُّغة والهُويّة قضيّة همّمة وملّحة يف عرص العوملة احملّطم للُخصوصيّات والانامتء والهُواّيت؟ وما    -

 فقدان الهوية، وما أأثره عىل الأمة العربيّة؟

ور اذلي  - تؤّديه يف الرّق ابلأّمة العربيّة يف ظّل مواهجة عرص التحول الرمقي وحتدايت ما أأمهية اللُّغة العربيّة وما ادلَّ

 العوملة؟

 ما حال اللغة العربية يف ظل حتدايت الهُويّة الثقافيّة وحتدايت العوملة؟-

ايت اليت تواهجها اللُّغة العربيّة يف مواهجة  -  عرص املعلومات والعوملة؟ما التَّحّدِّ

 ما دور احملتوى الرمقّي العرّب يف احلفاظ عىل الهُويّة؟  -

 ما التّوصيات واملقرتحات للحفاظ عىل اللُّغة والهُويّة؟  -

 أأهداف ادلراسة: 

هّنا دراسة رضوريّة وملّحة لأغلب املوضوعات املتعلقة ابللُّغة وحتّدايهتا: الهويّة، والعوملة مثل؛ احملتوى العرّب،      اإ

والتعلمي، والبحث العلمّي، وغريها، وترشح أأمهّيّة اللُّغة العربيّة، وتعاجل تأأثري الانفتاح املعلومايّت عىل املُتأأثّرين به  

باب والأطف  ال، وغريمه.   خاّصة الش ّ

ثراء     جياد أ ليات لتطوير الرمقنة، واإ ن  مَثَّ؛ اإ راسة اإىل استهناض اللُّغة العربيّة وتطويرها. ومِّ ترجع أأمهّيّة هذه ادّلِّ

 احملتوى العرّب الرمقّي عىل الإنرتنت.

عوة اإىل احلفاظ عىل الهُويّة الوطنيّة والهُويّة اللُّغويّة العربيّة خاّصة. -  ادلَّ

 اإىل تقدمي هجود وأأفاكر فاعةل ختدم الّشأأن اللُّغوّي يف بدلاننا العربيّة يف ظّل حتدايت الهويّة والعوملة. الّسعي-

 دعوة املؤّسسات اللّغويّة اإىل نرش فكرة الاهامتم والاعزتاز ابللّغة واللُّغة العربيّة خاّصة. -

 مهنج ادلراسة: 

ّن املهنج املناسب دلراسة هذا املوضوع هو امل     هنج املنطلق من توصيف احلال واملقام احتفاًء ابلأسلوب العلمّي  اإ

الّرصني يف البحث، واذلي يمتثّل بتسجيل، أأو تدوين حتدايت اللغة العربية بني الهُويّة الثقافيّة والعوملة، ومعرفة 

اث العرّب، وَدرسها وتفسريها وحت  نتاج الفكرّي، والرتُّ ايت الَّيت تواجه رمقنة الإ ليلها منًعا لالإسقاط، فيكون  التّحّدِّ

ل اإىل حقائق، ونتاجئ علميّة، حتفل   حقام القاعدة عىل الواقع، وذكل بقصد التّوصُّ الانطالق من العنارص ل من اإ
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للّغة  اللّغوّي  اللّغويّة والتّخطيط  ياسات  الثقافية والعوملة، ودرس الس ّ الهويّة  العربية ما بني  اللغة  برصد حتدايت 

 املس تقبليّة، وحتليلها، ومناقش هتا، وتفسريها. وعليه، حيتمك العمل اإىل املهنجني: الوصفّي والتّحلييّل.   العربيّة والآفاق

 املقّدمة:   

ر قيام       ّن اخلربة الإنسانيّة املرتامكة عىل مدى الزمن تمتثُّل يف اللُّغة وجتد تعبرًيا لها فهيا، ورباّم يصعُب تصوُّ اإ

 احلضارة بّك ما تعنيه هذه اللكمة من نُُظٍم اجامتعيٍّة وأأمناٍط ثقافيٍّة، وقمٍي أأخالقيّة. وحتتلُّ اللُّغة الأمُّ ماكهنا املركزيّ 

منذ الولدة، وساعة حيبو، وأأاّيم مييش، وتدخل يف ُمحمك بنائه النّفيّس والاجامتعّي من خالل   يف أأعامق لّك فرد

ثواًب يس تطيع  أأعضائه، وليست  اللُّغة كأهّنا عضو يّح من  بيئته وبني قومه، حىت تكون  يعيشها يف  لّك حلظٍة 

لغهتا الأصليّة، وجيد الإنسان نفسه وقد ورث  استبداهل حني يشاء. هكذا، وبعفويٍّة اتّمة، توّرث لّك اُلّمة أأفرادها  

درأاًك، ويمتكُّن مهنا اس تعامًل يوًما بعد يوم دون مشقٍّة أأو هجٍد كبري،  ملكَة لغته، وبتلقائيّة يسرُب أأغوارها فهًما واإ

 9وتصرُي أأداته املتقنة لتلقّي املعارف من حوهل يف أأقرص وقت، وبأأوحض معىن.  

 الهوية  مفهوم- أأولً 

 ومعناه  ،"أأل" وضعه اكمس معّرف بـ متّ  مت فقد "هو" تكرار من املركب الهُويّة ملصطلح اللُّغويّ  املعىن تّق يش      

 ذاته يف وحتقّقه تشخصه حيث  من هو؛ أأي  هو اليشء بهيكون   ما  اإىل الهُويّة مفهوم ويشري  ،"ابذلات الاحّتاد"

 ذات يف   الضمري هذا  برشي، وحمتوى تكتل  لأي  امجلعي الضمري وعاء يشك الهوية مففهوم   غريه،  عن ومتيّيه

رادهتا يف ومقومات وعادات قمي  من يشمهل مبا الآن،  احلفاظ نطاق داخل واحلياة الوجود تكيّف ووعي امجلاعة واإ

 .10كياهنا عىل

 احلضارة،  أأو ..فة أأو الثقا  ..الإنسان فهوية وحقيقته، اليشء، جوهر أأهنا مبعىنالهُويّة مأأخوذة من "ُهَو... ُهَو"      

 هوية فاإن ..واملتغريات الثوابت-حضارة أأو ثقافة أأو– الأش ياء من يشء لك يف اكن وملا وحقيقهتا، جوهرها يه

  بقيت  طاملا  لنقيضها، ماكهنا ختيل  أأن  دون ،تتجّدد ل تتغرّي، تتجىّل وتفصح عن ذاهتا  اليت ثوابته، يه اليشء

 .احلياة قيد عىل اذلات

ذر؛  للنّظ لفت  بشك املايض القرن من  الأخري العقد منذ) الهُويّة (مبوضوع  والوعي الاهامتم  زاد      أأصبح اإ

 الشعوب بني  الكبري  الانفتاح مفع  الثالث، العامل  شعوب  ومهنا  اجملمتعات  من  العديد واقع  عىل فرًضا نفسه يفرض

ر  أأَناء لك يف ة،ّّ خباص الغربية للرشاكت الكبري الاقتصادي والتوسع  املعلومة، ونقل  ،وسائل التصالت وتطوُّ

 
 م.  1996عريب عبد الوهاب تراو، منشورات عويدات، بريوت، بيار أشار، سوسيولوجيا اللُّغة، ت   9

 .264الثقافية وآتكل اهلوية الوطنياة، ص مقال: العوملةم.د. خيام حممد الزعيب،  10
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ش باعها هبا الاهامتم  منزات جديدة مرحةل  العامل دشن املعمورة    بروز  مرحةل  ويه الهُويّة، تناول موضوع مع  حبثاً  واإ

ن ،رابلتّبلو  أآخذة تزال ل اليت الظاهرة تكل العوملة،  11كثرية مهنا. جوانب اتّضحت واإ

الّسامت والقَسامت      الثابت واجلوهري واملشرتك من  القدر  اُلمم، يه  الثقافيّة واحلضاريّة لأّمة من  الهُويّة  ّن  اإ

 العاّمة اليت تُمّي حضارة هذه الأّمة عن غريها من احلضارات، واليت جتعل للشخصيّة الوطنيّة والقومية الأخرى.

ّن اجّتاهات العوملة تسري َنو التأأثري ال     سليب عىل الهوية والس يادة معا، وأأول ما يثري الانتباه عند التأأمل يف اإ

موقف الغرب من ُهوايت الشعوب هو مجعه بني موقفني متناقضني، فهو من هجة شديد الاعزتاز هبُويّته حريص 

شأأهنا أأن    علهيا، وهو من هجة اثنية رافض لالعرتاف ابلهُوايت الوطنيّة لشعوب العامل؛ لإحساسه بأأّن العوملة من

تؤّدي اإىل مزيد من الوعي ابخلصوصيّة الثقافيّة واحلضاريّة، وتكل يف نظر الغرب معوًما يه املعضةل الكربى اليت 

 12يصطدم هبا. 

 الهُويّة العربّية والاعزتاز هبا:   - اثنًيا 

الفكرّي       لهيا دورها  اإ أأبناهئا هبا، ويُعيد  اللغة اعزتاز  اإىل  يُعيد  العربيّة من منطلق علمّيٍ  اللغة  التَّعامل مع  ّن  اإ

  والتبعيّة. وُمتحّرًرا من صمنيّة التقليد    قوميّة،والعلمّي واحلضارّي، ويأأيت النّتاج الفكرّي الثقايّف العرّب موسوًما هبويّة  

ويتحّول الإنسان العرّب عن موقع التذّمر    العوملة،للغة دورها الرايدّي، وتواكب حركيّة  وهبذه املعطيات تس تعيد ا

 13والقلق واخلوف واذلعر من أأشاكل العوملة اإىل عنرص فاعل ومشارك يف حركة فكريّة معوملة ل تس تأأذن أأحدا. 

ّن ادلفاع عن الكيان وصون الهُويّة القوميّة ل يكون ابلتحّدي      بداعّي    السليّب؛ بلاإ ابلعمل الفعال، وحبضور اإ

قوامه لغة عربيّة فصيحة اكنت لغة العلوم واملعارف واحلضارة، ويه قادرة اليوم عىل أأن تس تعيد دورها الرايدي  

ذا اس تعاد الإنسان العرّب ثقته بنفسه واعزتازه ابنامتئه.   14اإ

 الهُويّة العربّية: 

هنا متلأ العرّب  لغتنا العربيّة "تربطنا عرب الزما    ن بتارخي أأمتنا املايض، وتربطنا عىل امتداد املاكن ابلناطقني هبا...اإ

من سيتلكّم هبا مس تقبال، وما   حارًضا، ولكاإحساًسا وانامتًء اإىل لك من تلكّم هبا ماضًيا، ولك من يتلكم هبا  

ل امتالء الفرد بروح   . 15" روح من روح الأّمة أأّمته، والعربيّةالشعور القويّم اإ

نّصها املقّدس       هنا احلامل اذلي محل  اإ ذ  اإ العربيّة؛  الهويّة  ُأّس  التارخي جتعل مهنا  للغتنا خصوصيّة عىل مدى 

ّن   ل انامتء لغوّي يف املقام الأول، واإ فأأكس هبا بُعًدا مقّدًسا. "والعربيّة يه العروبة والانامتء اإىل العرب، وما العربية اإ

 
 .5ص ،2005، يوليو ،الكويت ،العريب جملة ،اجلسمي هلل عبدا ،العوملة  وثقافة اهلوية 11
 . 267الثقافية وآتكل اهلوية الوطنياة، ص مقال: العوملةم.د. خيام حممد الزعيب،  12
 .19، ص1عاللبنانية، مها خريبك، اللغة العربية والتحدايت املعاصرة، جملة شؤون ثقافية، وزارة الثقافة  13
 .19، ص1عنفسه، املصدر  14
مركز  (،46) العريب، رقموالوجود القومي، سلسلة كتب املستقبل  واملستقبل؛ اللاغة أسئلة التطور الذاتا  العربية:ايسني خليل، اللغة   15

 .35م، ص2005بريوت،  العربية،دراسات الوحدة 
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. الهويّة العربيّة يه 16عنرص تواصل وتعبري؛ بل تعين افتقاد الانامتء وافتقاد الهويّة"   خسارة اللغة ل تعين افتقاد

أأنصع مثال عىل   اللغة والثقافة؛ فالزخمرشّي  العربية لغة   ذكل،هويّة  اإىل  فقد نيس انامتءه العرّق، وجاهر ابنامتئه 

: "هللا أأمحد عىل ما جعلين من علامء العربيّة، وثقافة وتعّصب ذلكل من غري التواء ول مواربة، فذكر يف مقّدمة كتبه

. وذكل يؤّكد أأّن اللغة العربيّة تُمثّل دور احلاضن للهُويّة، واملعرّب عهنا،  17وجعلين عىل الغضب للعرب والعصبيّة" 

 .18واحلافظ لرتاهثا، ويه الإطار احلضارّي املشرتك املركز عىل قمي روحيّة أأخالقيّة 

 العوملة: تعريفها وظروف نشأأهتا - اثلثًا 

 الس بل ؛حىت هبم  فتفرقت أأنواعها؛ اإىل نظروا لكوهنم  العوملة؛  مفهوم  حتديد يف كبرية صعوبة الباحثون وجد     

 يطيقه مباكن ول  الصعوبة من للعوملة واحد مفهوم حتديد أأن  اإىل ذهب روزيناو جميس الأمرييك الس ياسة عامل اإن

نسان؛  عريقًا تعريفًا وهناك19والتناول  النظر زوااي اختالف مرده تعريفاهتا تعدد وأأن مس توايهتا، وتعدد لتنوعها، اإ

 أأنتوين بوعي، ويرى والثقافات املسافات تقريب تعين  العوملة أأن مفاده روبرتسون رواندل قدمه للعوملة لَكس يكيًّا

 واخلارج؛ ادلاخل بني وتداخل وتالمح مكثفه اجامتعيه  عالقات فهيا احلداثة أأطوار من طور العوملة أأن جيدنز

   20داخيل وخاريج  هو ما بني احلدود ذوابن يرى بذكل  وهو

  والاقتصاد  الاجامتع بني الظاهر التداخل تعين العوملة أأن 43) ص م، 1999 (وأآخرون هللا عبد يرى    

 .ادلول بني  تفصل اليت الس ياس ية للحدود اعتبار أأي دون والترصفات والس ياسة

خضاع العامل  عىل الس يطرة بغية العامل؛  يف والثقايف املعييش المنط توحيد يرى اجتاًها  تظل العوملة أأن عىل      واإ

يقاعه لكه العامل  .التبعية يف واإ

 تطرح  العظمى القوى فاإن شلكية؛ حرايت وأأهنا احلرايت مسأأةل عن سؤالا تثري احلقيقة يف العوملة أأن عىل

 حمددة خيارات  يه احلقيقة يف ولكن الاختيار، وحرية الرأأي حرية منارس أأننا ونظن مهنا،  ُنتار  حمدودة خيارات

ذن وهناك؛  هنا  اخملتلفة الإعالمية املنابر أأم التواصل وسائل أأم التكنولوجية الأدوات  حيث  من سواء سلفًا؛  اإ

 اس تعامل عىل جمربون  فنحن  ينتجوهنا؛  اليت والوسائل يقدموهنا  اليت الأدوات فكل يف  ندور لأننا شلكية؛ حرية يه

 ما الوسائل من جند أأن  أأو عنه َنيد أأن نس تطيع  ل اذلي الضيق الإطار هذا يف  الوسائل وتكل الأدوات هذه

 .به التحمك وميكننا يناسبنا

 
سالمياة،  ديفيد جستيس، حماسن العربياة يف املرآة الغربياة، ترمجة محزة بن قبالن املزيين، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإل  16

 .  43الرايض، دون اتريخ، ص
 . 50غراهام هر، مقالة يف النقد، ترمجة: حميي الدين صبحي، اجمللس األعلى للفنون واآلداب، ص 17
 .  187م.  ص2005شفيع سيد، نظرياة األدب: دراسة يف املدارس النقدية احلديثة، مكتبة اآلداب، القاهرة،  18
  60 ص م، 1998 ايسني، 19
 562 ص م، 2009 املنصور،  20
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جناز عىل  تساعد تقنيه متطورة حديثة أأدوات وابتاكر املسافات تقريب يف للعوملة امجلة الفوائد من الرمغ وعىل  اإ

 يف يمتثل مظمل  أآخر وجه هل احلضارية الأدوات اس تعامل تكل فاإن اكفة، اجملالت يف العلوم وحتصيل الأعامل

 الهُوايت متّي اليت الثقافات  تكل اخملتلفة؛ الثقافات بني احلواجز وزوال  الّسائدة، العاملية للثقافة الفكرية التبعية

 .21الإنسانية  ورسالهتا واس تقاللها وخصوصيهتا كياهنا لها  وحتفظ ادلول، بني والعادات والتقاليد والقمي

ن     الوافدة املفردات بفعل طبيعهتا وتفقد خصوصيهتا، تفقد عاملية لغة تكون لأن معرضة العوملة عرص  يف اللُّغة اإ

مبعزل  ليست الرصفية الصيغ  أأن كام كياهنا، لها حيفظ اذلي الرتكييب بنظاهما ختل اليت الرتاكيب جانب اإىل  علهيا،

  عن  عبارة ويه الناس؛ بني وتنترش تظهر اليت اجلديدة الصيغ  من كثرًيا فنجد س يطرأأ؛ اذلي التحول هذا عن

 املعجمي  أأنظمهتا وعن  طبيعهتا، وعن اللغة عن بعيدة لكهنا الكثري، التعبريية ادلللت  من حتمل منحوتة صيغ 

 .22والرتكييب  والرصيف

 املعارصة،  والصناعية العلمية الطفرات مع ظهرت جديدة ظاهرة  فهيي بصددها،  َنن اليت الثقافية العوملة أأما    

 بفرض عظمى قوى قيام وتعين ،  23يض املا القرن من التسعينيات خالل نفسها فرضت حقيقة بوصفها وظهرت

 والس ياس ية الاقتصادية  ابلوسائل الغاية تكل حتقيق  يف مس تعينة الآخرين؛ عىل  معيش هتا ومنط وقميها ثقافهتا

خضاع الثقايف الاس تقطاب وعرب والعسكرية،  املثقفني ورشاء والكفاءات، اخلربات وجذب والأفاكر، العقول واإ

  24.املهمينة القوى تكل توجه يناسب حلنًا يعزفون وجعلهم 

 :ييل فامي احمللية الثقافة عىل الثقافية العوملة  خماطر نوجز ان لنا وميكن

 تنني مواهجة عىل احمللية الثقافات قدرة لعدم نتيجة الثقافة لبتالع الثقايف الغزو 

 .اجلارفة بقوهتا عامة والعوملة الثقافية العوملة

 ،خاصة بوصفها أأكرث انتشارا  جنلّييةالإ  اللغة اجنبية اللغات جانب من الوطنية اللغات ُيدد اذلي اللغوي  الرصاع -

حالل، الوطنية اللغات مفردات من كثري انتشار اىل يؤدي  مما الإيسيسكو   منظمة دفع مما اجنبية، لغات حملها واإ

قصاء، هتميش من  الفصحى اللغة هل تتعرض  ملا قلقها عن التعبري اإىل   أأثر من  تراه ما اإىل تقريرها يف نهبت وقد واإ

 
 .157العوملة الثقافية يف تعليم العربية للناطقني بلغات أجنبية، ص هللا، أتثريد. السيد حممد السيد جاد  21
  د. املصدر نفسه، الصفحة نفسها.  22
 م، موقع2007عاملنا العريبا،  واهلوية يف الرازق: التعليمحلقات صالح عبد السميع عبد  الرازق، سلسلةصالح عبد السميع عبد -  23

 http://slah.jeeran.com/12345678/archive/2007/2/159293.html تطوير التعليم،
  56ص م، 2009 املنصور،  24
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نتيجة  ال  يف أأزمة من تعاين العربية البالد اإن" :فقالت اللغة، مس تقبل  الرتكيبة يف طرأأت اليت للمتغرياتهُويّة 

 "25العربية  والثقافة والاجامتعية، والاقتصادية، الس ياس ية،

 حتت الثقافية للتعددية  املطلق  ورفضها اجلارف العوملة وتيار الثقافية للعوملة نتيجة املمتّية الثقافية الهوية ضياع-

 .ثقافة لك الثقافية اخلصوصية دعوى

 الواحدة العائةل أأفراد انعزال خالل  من والاجامتعي العائيل الامتسك اضعاف اىل العوملة أأدت حيث الاغرتاب- 

ذا الواحد،  البيت داخل بعضهم عن  الغربة من نوعا خيلق مما طويةل ملدة التصال أأهجزة مع  بعضهم منفردا يضل اإ

حاللو  الأرسة، أأفراد بني املاكنية   26.والعزةل ابلغرتاب الإحساس اإ

 :والعوملة  الهوية - 

 :ادلويل الثقايف التعاون مبادئ اإعالن من الأوىل املادة يف جاء

 "لّك ثقافٍة كرامة وقمية جيب احرتاهما واحملافظة علهيا. -1

 من حّق لك شعب ومن واجبه أأن يُمنّي ثقافته. -2

ومبا بيهنا من تباين وتأأثري متبادل، جزًءا من الرتاث اذلي    خصب،فهيا من تنوّع    الثقافات، مباتُشّك مجيع  -3

 يشرتك يف ملكيّته البرش مجيًعا".

طار   وليس يف تنوّع الهواّيت وتعدد اخلصوصيّات ما يتعارض وقضاء املصاحل املشرتكة بني الشعوب والأمم يف اإ

القا الإنسايّن  امليول  التعاون  تغّذي  عنارص  عىل  التنوع  هذا  ينطوي  منا  واإ والتعايش؛  التعارف  قاعديَت:  عىل  مئ 

 الإنسانيّة الفطريّة َنو امتالك أأس باب التقّدم والرّق حبافز من التنافس الطبيعّي، وبوازع من التدافع احلضارّي.  

حموها، أأو انصهارها يف بوتقة   اوزها، أأوجتفال سبيل اإىل    والشعوب،وما دامت الهويّة هبذا الرسوخ يف طبائع الأمم  

يف ذكل    وادلوافع، فليسوبلغت ما بلغت الأس باب    اذلرائع، هويّة واحدة هممينة ذات س يطرة ونفوذ، همام تكن  

مناعىل سنن الكون وفطرة    الأش ياء، ومتردفقط خروج عىل طبيعة   لغاء هواّيت الشعوب    احلياة؛ واإ يف حماوةل اإ

 
  جاد أمحد عبد هللا 25

 م. 2015-1-14 اللوكة، والعوملة، العربية حسن، الكري 
. http://www.alukah.net/literature_language/0/81224/ 

 . 281الثقافية وآتكل اهلوية الوطنياة، ص مقال: العوملةم.د. خيام حممد الزعيب،  26
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وهتديد    ادلويّل،ه، خرق للقوانني املتعارف علهيا عند البرش، ومّس خطري بقواعد القانون  ابلقهر والقرس والإكرا

   27للأمن والّسمل والاس تقرار يف العامل.

ايت العوملة وانعاكساهتا عىل اللُّغة العربّية:  - رابًعا   حتّدِّ

 العوملة أأثر" مقالها يف  الشارقة، جامعة يف العربية اللغة بقسم أأس تاذة جلكي، برية  زينب ادلكتورة حّددت    

 وعند العربّ  العامل  يف وتطورها العربيّة اللُّغة  عىل وتأأثريها اللُّغوية، العوملة مظاهر بعض ،"العربيّة اللُّغة عىل

   الآتية: النّقاط يف فتذكرها هبا، النّاطقني

 .واجلامعات اخلاّصة املدارس يف الأجنبية اللُّغة وس يطرة العرّب، التّعلمي يف اللُّغوية الثُّنائية-

 العامليّة  الش بكة (احلديث العمل وسائل يف العربّيية امس عليه أأطلق ما اس تخدام-

 .الإنرتنيت(

 .العربيّة اجلامعات يف هبام والاعرتافوالفرنس يّة،  ابلإجنلّييّة  العلميّة الأحباث نرش-

 .العربيّة الاجامتعيّة احلياة جمالت  لك يف حفسب؛ بل التعلمي يف ل اجملمتع يف اللُّغة ازدواجية-

 البدل يف واللغات اللهجات  اختالف عىل بناء ابلنقسام الأّمة هتّدد مما والفرنس ية، ابلإجنلّيية السوق يف التعامل-

 28الواحد. العرب

نّ     .املفكر املتلكم اإىل ينتقل  معوما  واحلياة  العامل  وعي  أأن كام  العامل،  نرى  خاللها من  لأنّه الفكر؛  أأساس  اللُّغة اإ

ل مير ل به والوعي الفكر اكتساب بأأن القول ميكن هنا، ومن  يكون حيث الآخرين، لغات  عىل الاطالع عرب اإ

ن  مَثَّ، اإىل العامل. رؤيهتا يف همم لغوي رصيد لها  تنظمي  من" تودلت قد معينة أألفاظ يف والأفاكر ابملفاهمي الوعي ومِّ

 29والإمامة". واخلالفة والإمارة والعرض والنخوة الفتوة مثل والتارخي، الأرض مع  متفاعل خاص ثقايفّ  اجامتعيّ 

 ثنائية عالقة  ذات فهيي  بعًضا بعضهم البرش التصال وسائل اإهامل تعترب ذلكل وتفاعل تواصل أأداة يه فاللّغة    

 ومن الظاهرة فهذه اللغة تأأثري دراسة ُيمل أأن عاملية ظاهرة دراسة يريد ملن  يسع  فال الإنسان يعتقده مبا الاجتاه

 مجيع  عىل س يطرت اليت الأوىل العاملية اللغة يه أأصبحت الإجنلّيية اللغة أأن  السطح عىل تظهر اليت احلقائق

ىلأأّدى   اذلي  اللغة  هبذه الإنرتنت ش بكة انتشار ومع  الأمريكية والإعالمية الاقتصادية الهمينة مع   اللغات   اس تخدام اإ

 
 .  266الثقافية وآتكل اهلوية الوطنياة، ص مقال: العوملةم.د. خيام حممد الزعيب،  27
 الشام  أدابء موقع ،"العربية  اللغة على العوملة أثر" جكلي، برية زينب 28

: http://www.odabasham.net/show.php?sid=17777 
 . 59م، ص2013، وزارة الثقافة، الرابط، 40حميي الدين محدي، "أتويل الطبيعة والوجود"، جملة عالمات، العدد  29
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 وخاصة الأمم بعض  قمي مع  تناسب ل قد اليت  الاس هتالكية والقمي الأمريكية الثقافة عن تعرب انلكّيية عبارات

 دول معظم  يف الثانية اللغة أأصبحت الإجنلّيية اللغة أأن الإجنلّيية العوملة اللغوية مظاهر ومن  والعرب،  املسلمني

 وأأن ما بدرجة .الإجنلّيية يتلكمون العامل ساكن مخس أأن وانتشارها الإجنلّيية اللغة حول دراسة  تقول  .العامل

 30مس متر.  ازدايد يف لتعلمها الباقني اإىل احلاجة

 %85 وأأن الإجنلّيية، ابللغة يه العنكبوتية الش بكة يف تتحرك اليت العنارص من  % 90 أأن نعمل أأن يكفي    

 والسيامنئية  املتلفزة الأفالم من % 70 من أأكرث وأأن ابلإجنلّيية، جتري الهاتف عرب ادلولية التصالت  من

 املتوحشة الظاهرة هذه خطر  عىل نقف ليك ابلإجنلّيية؛ لكه العامل يف الإذاعات برامج من % 65 وأأن  ابلإجنلّيية،

.31  

فالعوملة بطبيعة سعهيا اإىل تعممي أأمنوذج واحد لالقتصاد والتفكري والقمي الثقافية والاجامتعية واحلضارية والسلوك     

والتعبري، تعمل بطريقة واعية أأو غري واعية عىل تعممي لغة واحدة تعرّب عن القمي الغربية اليت تبرش هبا العوملة ذكل 

اس تعامل معجم ومصطلحات موحدة فضال عن منظومة من العوامل ادلامعة  أأّن توحيد الأمنوذج يتطلب ابلضورة  

 للعوملة الاقتصاديّة واليت تؤكد التبشري هبذه القمي ومهنا: 

ّن الاقتصاد املثايل يفرتض مس بقا لغة واحدة.-1  اإ

نتاج الصناعي حيتاج اإىل ساكن  -2 متجانسني ثقافيا  احلدود اللغويّة تعوق التاكمل الاقتصادي بني ادلول. كام أأّن الإ

اذلين   اجملمتع  أأفراد  يتواصل عن طريقها مجيع  واحدة  لغة  اس تعامل  يقتيض  التعلمي، وهذا  عالية من  وعىل درجة 

 يشاركون يف العملية الاقتصادية. 

ّن تكل اجملموعة من العوامل أأو الأفاكر يه اليت أأسهمت يف أأن تكون اللغة الإنلكّييّة لغة العوملة الثقافيّة واللغ ويّة  اإ

اليت   العرصية  التقنيات  لغة  عىل  الإنلكّيية  اللغة  همينة  فضال عن  الأمريّك،  للعامل  للهمينة الاقتصادية  املصاحبة 

؛ ممّا أأحضت خطرا عىل أأغلب لغات العامل ويف    32أأسهمت يف حتويل العامل اإىل قرية صغرية لك يسمع الآخر ويراه. 

 مقدمهتا اللغة العربية، ويعدها عدد من الكتّاب خمطًطا للقضاء عىل اللغة العربية لأهداف مهنا:

 القضاء عىل ادلين الإساليّم اذلي هو مصدر القّوة واملقاومة للعرب.-1

 
 م2003، يناير 170هيثم جواد احلداد، العوملة اللُّغوياة، جملة البيان، العدد   30
 .  43م، ص2002بشر،   31
 .   55-54 صم، 2014العوملة وحتدايهتا، أ.د. سلمان داود الزبيدي، سالمة اللاغة العربياة يف  32
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للُّغة الفصحى العامل الأساس يف وجود الشخصيّة  فصم عرى الوحدة القوميّة بني أأقطار الأمة العربيّة، كون ا-2

احتادمه وتاكتفهم وتضامهنم    الاكمنة يف القوميّة ويف بقاهئا، حىت ميكن استبعاد العرب مجيًعا بعد أأن تذهب قوهتم  

 متثال ابلقول املعروف "فّرق تسد".

م الثقايّف املدّون ابحلروف العربية القضاء عىل الثقافة العربية عن طريق فصل الأجيال العربية اجلديدة عن تراهث-3

وحدوث اكرثة من عدم انتفاع معظم املتعلمني من الأجيال العربية الصاعدة    لتينيّة.اليت يراد استبدالها حبروف  

 33من ذكل الرتاث. 

 من حتّدايت العوملة: الغزو اللغوّي الأجنيّب لبدلان العامل العرّب والإساليمّ 

ّن للغزو اللُّغويّ      الأجنيّب لبدلان العامل العرّب والإساليّم بدأأ منذ الغزو الاس تعامرّي لتكل البدلان يف مطلع    اإ

القرن التاسع عرش، واس متّر يف تصاعد مث جتدد مع التبعيّة الاقتصادية والس ياس ية والثقافيّة اليت خضع لها العامل  

ه ابلقوة والقهر، واحتضنت اللغة العربية تكل  العرّب طوال مرحةل ما بعد الاس تقالل ، وقد فرض الاس تعامر لغت

الرتكة اللغوية والثقافة الأجنبية حتت الضغوط الأجنبية القامئة عىل املساومات وتبادل املصاحل، عن طريق النخبة 

املتعلمة ابخلارج أأو املتخرجة من مدارس اللغات الأجنبية ابدلاخل، يُضاف اإىل ذكل انتشار املدارس الأجنبية 

   34ع أأعدادها، ودورها يف مزامحة العربية وحماربهتا. ،واتسا

   :والعوملة  العرصية  اللغة 

نَّ       وسهوةل؛  يرس  يف  ويفهمها يتعلمها  أأن للجميع  ميكن ميسورة؛  سهةل وس يطة لغة اس تعامل يض تقت  العوملة اإ

 لغة يه بل اجلاهلية،  العصور يف الإسالم قبل القدمية العربية واللهجات احمللية عن بعيدة املأأخذ قريبة لغة يه

 املراحل تكل العرب؛ اترخي  يف حضارية مرحةل متثل أأو بدوية، معيش ية وأأمناط سابقة عصور عن بعيدة سهةل

ليه  تضيف  ل لأهنا يتعلمها؛  أأن أأو  يعرفها،  أأن أأحد ُيم ول الآن، وجود  لها يعد مل اليت  تكس به ل أأو جديًدا، اإ

 اخملتصني هتم أأصبحت اليت اللغة  تكل الواحد؛ لليشء  وفرية ومرتادفات كثرية بلكامت اكههل وتثقل ترهقه بل شيئًا،

 العرب، يفهم أأن يريد اذلي الأجنيب  ادلارس هتم  ول التحقيق، حقل يف العاملني أأو اللغة وعمل اللغة فقه يف

 اجليل  هذا مع  العرصية احلياة  هذه يف العربية الكتب ويفهم يقرأأ  وأأن ثقافهتم، يدرك أأن ويس تطيع   معهم  ويتعامل

 35.املعارص

 
 موقع الشبكة العربية العاملية.  التحدايت،واهلوية العربية يف مواجهة  محادة، اللغةسلوى   33
 .26م، ص2014أ.د. سلمان داود الزبيدي، سالمة اللغة العربية يف العوملة وحتدايهتا،  34
 .163فية يف تعليم العربية للناطقني بلغات أجنبية، صالعوملة الثقا هللا، أتثريد. السيد حممد السيد جاد  35
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نّ     ابلشعوب خطًرا العوملة أأنواع أأشد  يه الثقافيّة العوملة اإ  الاس تعامر أأن ذكل  والأمم؛ واجملمتعات  وفتاك 

 الفكري الإخضاع مسأأةل املبارش املسلح  والغزو والأساطيل العسكرية ابل ةل استبدل العاملي والاس تكبار

 سهةل ،الرايح تتقاذفها  الرحي يف هميب ريشة مثل طيعة تصبح افهتا،فّرغ الأمم من ثقتُ  فعندما الثقايف؛ والاخرتاق

 .36خمتلف جديد قالب أأي يف وقولبهتا جديدة صبغة بأأي وصبغها علهيا الس يطرة ميكن منقادة،

ُبل مواهجة حتّدايت العوملة للُّغة العربّية - خامًسا   س ُ

 املهمين   الاجتاه لهذا نتصدى اذلين والإسالمية العربية أأمتنا يف وحدان فلس نا أأنفس نا مع  صادقني نكون ليك      

 الاجتاه؛ هذا  تقاوم  معنا أأخرى دول هناك بل الأمرييك، سكسوين الأجنلو شقها يف الغربية الثقافة ميثل اذلي

 واخلطوات الإجراءات من واختذت الأمريكية، الثقافة هذه همينة أأوراب رفضت يف  املثال سبيل عىل  فرنسا مهنا

  .37واملواهجة  والصمود البقاء ولغهتا لثقافهتا يضمن ما

ّن من نتاجئ العوملة همينة الثقافة الغربيّة عرب فرض الأمنوذج الثقايّف الكويّن الأمريّك عىل الأمم والقوميّات ومهنا       اإ

حالل الثقافة الغربيّة حملّها. وليك نواجه تكل التحّدايت  ن  مَثّ، اجتثاث الثقافة العربيّة وتغييهبا واإ الأمة العربيّة، ومِّ

جراءات حقيقيّة للحفاظ عىل مكّوانت الهويّة ل بّد لنا من اخّتا  الثقافيّة:ذ اإ

 التعلمي: - 1

جانب       للتوجيه من  التعلمي معليّة ختضع  لأّن  والس ياس يّة؛  التنش ئة الاجامتعيّة  همّما يف  دوًرا  التعلمي  يؤّدي 

امجلاعة   لأهداف  وفقا  فهيا،  عاملني  مواطنني  يصبحوا  ليك  أأبناهئا  تربية  عىل  حترص  امجلاعة  تكل  لأّن  امجلاعة؛ 

أأي مدى تسهم أأهداف التعلمي يف املنظومة الرتبويّة العربيّة    وفلسفهتا، وهذا ما يسهم يف تشكيل هويّة الطفل. فاإىل

  38اإىل دَع الهويّة الثقافيّة للطفل العرّب، وتعميق الإحساس ابلنامتء للثقافة العربيّة الإسالميّة.؟ 

 دور اجلامعات وهيئات البحث املتخصصة يف اللغوايت يف دَع اللغة العربية من خالل:-

العربية،- اللغة  لس امي    تبس يط  املراحل  مجيع  يف  تدريسها  طرائق  الطرق    المتهيديّة،وتيسري  تكل  دَع  وكيفيّة 

 مبوضوعات خاّصة حبضارتنا وثقافتنا عىل َنو حتقيق لدلارس انامتءه لها. 

احلديثة  - ابلتقنيات  وتطبيقاهتا  العربيّة  اللغة  التقاء  مّث،  ومن  احلديث.  العرص  ماكانت  واإ التدريس  مواكبة طرق 

 ت اللغويّة املعارصة. والنظراي

 
 .157املصدر نفسه، ص 36
 .   110-109ص م، 2007 دار املعرفة، القاهرة، اللغوية،أمني، أمني اخلويل، مشكالت حياتنا  37
 الشبكة العربية العاملية.  التحدايت، موقعسلوى محادة، اللغة واهلوية العربية يف مواجهة   38
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اس مترار تدريس مادة اللغة العربيّة للأقسام غري املتخصصة )الإنسانيّة والعلميّة( طوال مدة ادلراسة، وليس س نة -

النجاح فهيا ) (؛ ليتس ىّن لدلارس الاهامتم هبا بشك  %60واحدة كام هو معمول فيه حاليًّا، واحتساب درجة 

جادة التعب  ري بلغته اُلم، فضال عن تدريس أأنواع اخلط العرّب. جّدي؛ ما يُمكّنه من اإ

 ماكتبات...(.-منشورات-خطب-جرائد)لكها الإعالم والبيئة احلياتيّة  اللغوي يفالقضاء عىل الغثاء -

نشاء معامل للّغة العربيّة عىل غرار معامل اللغات الأجنبيّة واليت حتقق التعايش مع اللغة  -  العربية، والاجنذاباإ

ة من قبل صغار السّن، تكل املعامل أأيًضا ميكن أأن تطبق عىل احلاسب الآيل ومبرور الوقت تصبح يف  لها خاص

 متناول امجليع.

املتخصصني    ابلأّمة، وعىلأأشار الباحثون اإىل احلاجة املاّسة اإىل الرتمجة ال ليّة للرّق    ال لية؛ فقدتفعيل دور الرتمجة  -

حتدث جفوة هائةل بني اللغة العربيّة    ال لية، وخبالفهّدم الهائل يف حقل الرتمجة  يف جمال الرتمجة الشخصيّة مواكبة التق

 39وغريها من اللغات العاملية.

 خامتة: 

نّ      جتاه  تنحو  دعوة ليس الأجنيب والثقايف  اللغوي  الاخرتاق من  العربية اللغة عىل احلفاظ  رضورة عىل التأأكيد اإ

 عامل يف والتيه والضياع التشتت من الأمة عىل ابخلوف داخيل  شعور من انبعة بل فقط، والقومية العصبية

 ثقافيًّا س ياس يًّا بوصفها مهنًجا العوملة فاإن وذلكل، …وفكرايًّ واقتصادايًّ وس ياس يًّا  ثقافيًّا عىل مواهجتنا وجيمتع  يتكتل

، اقتصادايًّ   بك والاخرتاق ابلتفرقة، املهّدد  العرب وطننا يف  بل بأأمجعه، العامل  يف  أأثره يرتك أأن اس تطاع جتارايًّ

 من  العديد يف بقوة ملمحها تظهر بدأأت اليت واللغوية  الثقافية  والهمينة املعروفة، وغري املعروفة وأأجبدايته جتلياته

 .40العربية البدلان

ّن العوملة رؤيًة غربيًّة اإسرتاتيجيًّة ذات أأهداف ومطامع ممثةّل يف الغاايت الاقتصاديّة     والس ياس يّة هتدف اإىل    اإ

عادة تشكيل العامل عىل ُأُسس التفكك والترشذم قوميًّا ووطنيًّا ودينيًّا   هناك خطر حيدق ابلأمة العربيّة    ومذهبيًّا.اإ

ذ تعمل العوملة عىل الرتوجي والمتّسك ابلقمي    الإسالميّة، يالمس هتديد هويهّتا وطمس معامل خشصيّهتا الوطنيّة؛ اإ

  املشرتك، والقرية حقوق الإنسان، ومطالب النظام العاملّي اجلديد، واملصري الإنسايّن    العامليّة، واحرتامالإنسانيّة  

السالم   أأجل  تعّج هبا قواميس م  العاملّي، وغريهاالكونيّة، والرتبية من  اليت  املفاهمي واملصطلحات واملفردات  ن 

 العوملة املعارصة. 

 
 م2007، 1، ع1سلوى محادة، الرتمجة اآللية كبنية أساسية يف صرح التعريب، جممع العربية لعلوم وهندسة احلاسوب، مج  39
    .276الثقافية وآتكل اهلوية الوطنياة، ص  مقال: العوملةم.د. خيام حممد الزعيب،   40
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 من نتاجئ ادلراسة: 

ىل ما ييل:   توّصلت ادلراسة اإ

 للهوية، طمس  من فهيا ملا بغريها؛ للناطقني العربية تعلمي جمال تواجه ما أأخطر من والثقافية اللغوية العوملة تَعدّ  -

 الرتكييب التقعيدي.  أأم ادلليل املعجمي أأم الرصيف أأم الصويت سواء اللغة؛ بأأنظمة الكبري والإخالل

واحلفاظ عىل اخلصوصية الثقافية    العربية،هناك ردود أأفعال ممثرة من جانب ادلول العربية لالهامتم بقضية اللغة  

دماهجا يف العرص    والتواصل الفكري من خالل التخطيط ملشاريع اإسرتاتيجية ومبادرات عربية لستهناض العربية واإ

 العوملة، حىت ل يشعر الإنسان العرب ابلعزةل الفكرية عن احلياة واحلداثة بطريقة ل تسمح هل مبواكبة عرص    الرمقي،

وزحف العوملة،    الرمقنة،وحىت يكون هناك مراجعة للأهداف والربامج يف ضوء املعطيات اجلديدة يف عرص  

 الرمسية. عتبار اللغة العربية مضن لغاهتا وقرار منظمة التجارة العاملية بعدم ا

 للناطقني تعلمي العربية عىل خبري  يأأيت  ل العوملة انعاكسات  من انعاكس العربية تعلمي يف وس يطة لغة اس تعامل-

 .انفاكك لها يس تطيع  ول الوس يطة اللغة دائرة يف يدور ادلارس  يظل بل  بغريها،

ّن اللسان واللُّغة اليت يه أأداة    - التفامه والتواصل، ويه وعاء الفكر وقالبه احلي، وما نراه اليوم هو طغيان الثقافة  اإ

( من معطيات  % 88الغربية؛ حيث تشك اللُّغة نس بة عالية من الإسهام يف نقلها، ول أأدل عىل ذكل من أأن )

   41ق اللغات ( يوزع عىل اب%1( ابلفرنس ية، و)%2( ابلأملانية، و) % 9الإنرتنت ابللُّغة الإجنلّيية، و)

غراق يف  املتسارع  التقين التطور أأسهم-  بنيهتا عىل شك  بال تؤثر اليت ادلخيةل الألفاظ وأ لف مبئات العربية اللغة اإ

 .هويهتا يف وهتددها ونظاهما،

 اكلإجنلّيية  أأخرى؛ للغات اتبعة صارت اليت العربية اللغة عىل القامتة بظالهل أألقى العاملي والاس تقطاب الهمينة -

تقاهنا من بد ل اليت متام اإ  .واحتياجاته العمل  سوق مواهجة جانب اإىل ادلولية، املعامالت عىل عالوة الصفقات، لإ

ن  - ّل بهنضٍة حضاريّة علميّة قويّة تعيدها لسابق عهدها، كام حدَث عندما أأعادت    ّّ اإ هنضة العربيّة لن تتأأّّت اإ

 ة العربية للمحافل العلمية. هنضة اإرسائيل العلمية احلديثة اللُّغ

 املس توايت.رضورة احملافظة عىل الهويّة العربيّة عىل اكفة  -

 وحق دس توري.  ديين،أأوحضت أأن احملافظة عىل اللُّغة العربيّة واجب  -
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 والإسالمية. كشفت ادلور املش بوه اذلي يلعبه الإعالم املريئ واملقروء يف مسخ الهوية العربيّة  -

بينت خطر استبدال العاميّة ابلفصحى، واذلي يس تخدمه الإعالم بشك كبري، فضال عن اس تخدام مصطلحات    -

 أأجنبية يف أأثناء احلديث ويف بعض الربامج.

العربيّة  - اجملمتعات  حاجة  مواهجة   أأوحضت  يف  تكون  اإسالمية  تربويّة  لنظريّة  حديثة  صياغة  اإىل  والإسالميّة 

ايت واخملاطر اليت حتدق ابلأّمة العربيّة الإسالميّة.   التحّدِّ

أأوحضت حاجة اجملمتعات العربيّة للمدرسة الإسالمية املس تقبلية يه اإحدى الأطروحات الرتبوية اليت ينشدها    -

 فاظ عىل الهوية. الرتبويون العرب واملسلمون للح

للمحافظة   مثال، وتطبيقهاأأوحضت رضورة اس تلهام جتاربنا وجتارب الأمم الأخرى يف احلفاظ عىل هويهتا كفرنسا   -

 عىل هويتنا.

 توصيات ادلراسة:   

 رضورة الاهامتم ابحملتوى العرب عىل ش بكة املعلومات ادلولية لتعزيز الهوية العربيّة.-

ا - الترشيعات  تفعيل  للقضااي  زايدة  احللول  وضع  خالل  من  الإنرتنت  عىل  ثرائه  واإ الرمقي  احملتوى  دارة  ابإ خلاصة 

والإشاكليات اليت تعرتض اللغة العربية وذكل بتدعمي مرشوع عرب خضم يوحد اجلهود ويضع اخلطط وال ليات  

املعروف ابلويب ادلليل وهتيئهتا للنقةل النوعية جليل الإنرتنت الثاين    وحاميهتا،لإصدار ترشيعات للهنوض ابللغة  

Semantic web. 

رضورة دَع حضور اللغة العربية برمقنهتا تصداًي ملا تتعرض هل اللغة من هتميش يف ظل حتدايت العوملة وثورة    –

 الرمقي.املعلومات يف العرص 

ابتاكر    - ال  اخلطط،رضورة  الهوية  املعلومايت وحتمي  تدفع الاس تعامر  اليت  اجلديدة  ادلراسات  عربيّة من ومعل 

 التبعية. 

رضورة تفعيل دور اجلامعات واملؤسسات العلمية لالهامتم ابلرتمجة والتعريب ملعرفة لك ما هو جديد من تقنيات -

 العوملة. وتشجيع املؤسسات واملراكز اخلاصة مبا خيدم احلفاظ عىل الهوية يف عرص  وعلوم،

من أأجل وضع   الأمة للتعاون رضورة مواهجة خماطر الانفتاح املعلومايت يف عرص العوملة يتطلب جتيش فاعليات -

نقاذ الهوية العربيّة.   خطة حممكة، كفيةل ابلتغلب عىل خماطر العوملة الثقافية لإ
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الصناع - الأمقار  خاصة  الإعالمية،  وسائلها  يف  التكنولوجيا  مكتس بات  من  الاس تفادة  والقنوات  رضورة  ية 

وحامية   الاَنراف،التلفزيونية، واس تعاملها يف توعية الأطفال والش باب وتثقيفهم، وحاميهتم من الوقوع يف فكل  

 وجود الأمة وغريها من خطر الغزو املعلومايت. 

الإنرتنت، وخباصة  - ش بكة  اس تخدام  عند  قبل خمتصني  من  رشاف  واإ وقيود  يتعلق    فاميرضورة وضع ضوابط 

 ليت حتاول سلخنا من هويتنا.ابلربامج ا

رضورة الانفتاح عىل الثقافة الغربية والاس تفادة من تطورها العلمي والتكنولويج ينبغي أأن يكون من خالل  -

جيابية هذا   وجممتعنا ل مينع الانفتاح احملمك الرايم َنو الاس تفادة من علوم الآخرين النافعة،    الانفتاح،خطة تضمن اإ

 ﴿قل هل عندمك من عمل فتخرجوه لنا﴾.قال _س بحانه وتعاىل_: 

  



 

 

 
58 

 املصادر واملراجع: 

 م. 2007دار املعرفة، القاهرة، اللغوية،أأمني اخلويل، مشالكت حياتنا 

 م.  2004أأمحد خمتار معر، اللغة والهوية، دار غريب، بريوت، 

 م.1996بريوت، بيار أأشار، سوس يولوجيا اللُّغة، تعريب عبد الوهاب تّرو، منشورات عويدات، 

للبحوث   املزيين، مركز املكل فيصل  الغربيّة، ترمجة محزة بن قبالن  آة  املرأ العربيّة يف  ديفيد جس تيس، حماسن 

 وادلراسات الإسالميّة، الرايض، دون اترخي.  

 م. 1998 الس يد ايسني، الإحبار يف حميط العوملة، جريدة الأهرام املرصيّة

أأساس ية يف رص  العربية لعلوم وهندسة احلاسوب، مجسلوى حامدة، الرتمجة ال لية كبنية  التعريب، مجمع  ، 1ح 

 م 2007، 1العدد

 م.  2014أأ.د. سلامن داود الزبيدي، سالمة اللّغة العربيّة يف العوملة وحتدايهتا، 

 م. 1988سيبويه، الكتاب، دار صادر، بريوت، 

 م.   2005قاهرة، شفيع س يد، نظريّة الأدب: دراسة يف املدارس النقدية احلديثة، مكتبة الآداب، ال

 م.1998صقر ترك، الإعالم العرب وحتدايت العوملة، منشورات وزارة الثقافة املرصية، القاهرة، -

ياسات، بريوت،   د. عبد السالم املسدي، الهُويّة العربيّة والأمن اللغوي، املركز العرّب للأحباث ودراسة الس ّ

 م. 2014

  م.2005يوليو،  الكويت، العرب، جمةل ،العوملة وثقافة الهوية ،اجلسمي عبد هللا

غراهام هر، مقاةل يف النقد، ترمجة: حميي ادلين صبحي، جامعة دمشق: اجمللس الأعىل لرعاية الفنون والآداب 

 م. 1973 الاجامتعيّة،والعلوم 

 م. 2015، 1اللبنانية، العدد فيصل طالب، اللغة العربية وحتدايت العوملة، جمةل شؤون ثقافيّة، وزارة الثقافة 

دار   عن  الصادرة  الشهرية  ادلاعي  جنازاهتا، جمةل  واإ العربيّة وحتدايهتا  اللُّغة  القامسي، عوملة  أأمجل  العلوم  د. محمد 

 . 38 الس نة:  ،8 العدد: م،2014هـ = يونيو  1435شعبان  ديوبند،

 م.2013، وزارة الثقافة، الرابط،  40حميي ادلين محدي، "تأأويل الطبيعة والوجود"، جمةل عالمات، العدد

الثقافة   وزارة  ثقافية،  شؤون  جمةل  املعارصة،  والتحدايت  العربية  اللغة  انرص،  خريبك  العدهما  ، 1داللبنانية، 

 م.2015



 

 

 
59 

املعرفة، اجمللس الوطين   العرب، عاملنبيل عيل، الثقافة العربية وعرص املعلومات، رؤية ملس تقبل اخلطاب الثقايف  

 م.  2001، 265لفنون والآداب، الكويت، العددللثقافة وا

 م. 2010هادي هنر، اللُّغة العربيّة وحتدايت العوملة، عامل الكتب احلديث، القاهرة، 

 م.2003، يناير 170هيمث جواد احلداد، العوملة اللُّغويّة، جمةل البيان، العدد 

التطور اذلايت   أأس ئةل  العربية:  اللغة  الايسني خليل،  املس تقبل    لُّغةواملس تقبل؛  القويم، سلسةل كتب  والوجود 

 م. 2005مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  (،46) العرب، رمق

 املؤمترات: 

د. الس يد محمد الس يد جاد هللا، تأأثري العوملة الثقافية يف تعلمي العربية للناطقني بلغات أأجنبية، وقائع أأعامل املؤمتر  

 برلني.  -املركز ادلميقراطي العرب، أأملانيا-م 2021- 7-11و10ادلويل الافرتايض :

 املقالت عىل املواقع الإلكرتونية: 

آلك الهوية الوطنيّة.  اترخي الزايرة:    ملةمقال: العو م. د. خيام محمد الزعيب،    م، عىل2021- 11-10الثقافية وتأ

 املوقع:

https://www.researchgate.net/publication/332754215 

 الشام أأدابء موقع  ،"العربية اللغة عىل العوملة أأثر" جلكي،  بريه زينب

http://www.odabasham.net/show.php?sid=17777  

- 10-11الش بكة العربية العاملية. اترخي الزايرة:    التحدايت، موقع سلوى حامدة، اللغة والهوية العربية يف مواهجة  

 م.2021

والهوية يف عاملنا العرّب،    الرازق: التعلميحلقات صالح عبد السميع عبد    الرازق سلسةلصالح عبد السميع عبد  

موقع 2007 الزايرة:    م،  اترخي  التعلمي،   م.  2021- 11-11تطوير 

http://slah.jeeran.com/12345678/archive/2007/2/159293.html 

هللا الزايرة:   العوملة،و  العربية حسن، الكرمي جاد أأمحد عبد  اترخي   م.  2021-11-11اللوكة، 

http://www.alukah.net/literature_language/0/81224/ 

الهُواّيُت اللّغويُّة يف املَغرب من التَّعايُش اإىل  –  ابلهوية؟بودرع، وَرش يد بلحبيب: ما عالقة اللُّغة    نعبد الرمحأأ.د.  

 م. 2021- 11-10التّصاُدم، مجمع اللغة العربيّة عىل الش بكة العامليّة. اترخي الزايرة: 

  

https://www.researchgate.net/publication/332754215
http://www.odabasham.net/show.php?sid=17777


 

 

 
60 

 أأثر الوسائل الإلكرتونية يف تعلمي وتعمل اللغة العربية بني اإشاكلت احلارض وتطلعات املس تقبل 

The impact of electronic means in teaching and learning the Arabic 

language - between present problems and future aspirations 

 

 

 

 

 امللخص: 

للوسائل الالكرتونية املعارصة  يف بدلان العامل عامة  يف الآونة الأخرية أأمهية كبرية خاصة يف ما صار   

يتعلق ابلولوج اإىل العرص التكنولويج أأو ما يسمى بعرص املعلوماتية، وأأن يكون لها موقع تأأثري يف حمأاكهتا لباق  

جنا ذ ل دول العامل رغبة يف ترقية وتفعيل املكتس بات اللسانية و اإ ح العملية البيداغوجية لتعلمي اللغة العربية، اإ

يكفي أأن يتقن املعمل واملتعمل اس تعامل الأدوات التكنولوجية احلديثة  بل عليه أأن يمتتع ابذلهنية التكنولوجية اليت  

التعلمية ، ويشمل ه التعلميية  العملية  اخّتاذه يف  املمكن  العلوم والتقنيات ابحثة عن ادلور  تقدم  ذا لك  تساير 

 عنارصها دون اس تثناء. 

هذه الورقة البحثية اإىل معاجلة أأثر الوسائل الالكرتونية  يف عالقهتا برتقية    هتدفبناء عىل ما سلف   

ىل أأي حد ميكن التعويل علهيا يف  املكتسب اللساين للغة العربية يف ظل اجلواحئ والأوبئة اليت حتل ابلبرشية، واإ

ية وما يه املثبطات يف تسخريها لتعلمي وتعمل اللغة العربية، وهل لبدلان القدرة الاكفية ترقية العملية التعلميية التعلم 

جناح العملية التعلميية التعلمية ابلعامتد عىل  يف عرص سربانية املعلومات وغزارة التدفق الالكرتوين التوفيق بني اإ

 لفا يف مشلكة حمأاكة اللسان الأجنيب. الوسائط التكنولوجية واحلفاظ عىل خصوصية اللسان العرب اذلي وضع س

 : الوسائل الالكرتونية، العملية التعلميية، اللغة العربية، التدفق الالكرتوين.اللكامت املفتاحية

  

 Abstract: Contemporary technological alternatives in the countries of the 

world in general have become of great importance in recent times, especially with 

regard to access to the technological age or the so-called information age, and for 

them to have a place of influence in emulating them with the rest of the world, a 

desire to promote and activate linguistic gains and the success of the pedagogical 

process. It is not enough for the teacher and the learner to master the use of 

modern technological tools, but for him to have the technological mentality that 

keeps pace with the progress of science and technology, looking for the role that 
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can be taken in the educational learning process, and this includes all its elements 

without exception. 

Key words: Electronic means, educational process, Arabic language, electronic 

flow. 

   مقدمــــــــــــــــــــــــــــــة:

الوسائل   جمال  البحث يف  من    ةالإلكرتونيشهد  ما ساعد عىل الاس تفادة  متسارعا وهذا  تقدما  مؤخرا 

آبل   الأحباث املس تجدة بصورة متوالية ومبارشة، من َنو تطبيق التحاور مع الأشخاص الاذكياء مثل سريي وأ

يكو وكثري من الانظمة اخملتلفة اليت تس تخدم يف   عدة وتشرتك مجيعها يف    جمالتوجوجل اننو وكوراتان وأأمازون اإ

ومن هنا تربز أأمهية الوس يةل التعلميية ابعتبارها مثري  متعدد اخلواص ختاطب   42للغة بصورة وكيفية حمددة،معاجلة ا

حواس خمتلفة وتمكن أأمهيهتا يف طريقة اس تعاملها يف العملية التعلميية التعلمية، وغريها، وختتلف  الوس يةل التعلميية  

تكنولوجيا التعلمي، ومن مثة ودلت    بتطورطورت بشك لفت  ابختالف جمالت اس تعاملها، وحاجة املتعمل لها، وت

  43عالقة تاكمل بيهنام. 

 الوسائل الإلكرتونية:  أأمهية  -1

التعلمية، لأهنا تيرس    كرتونيةالوسائل الال   وفرت التعلميية  العملية  تطوير  املعارصة وسائل تساعد عىل 

للمعمل الأغراض التعلميية والبيداغوجية أأثناء تواصهل املبارش مع مادته من هجة ومع املتعمل من أأخرى، وختتلف 

عل التعلميي، ذلا صار الوسائل هذه ابختالف املواقف والأهداف ادليداكتيكية املرادة اليت تتطلع اإىل تنش يط الف

استامثر البدائل الالكرتونية يف العملية التعلميية حاجة ملحة ومرادة خاصة يف زمن جاحئة كوروان ورضورة الولوج  

اإىل العرص الالكرتوين أأو ما يسمى بعرص املعلوماتية، وأأن يكون هل موقع وتأأثري يف حمأاكهتا لباق املعارف بغية 

جناح العملية البيداغوجية ، فالأس تاذ ل يكفيه اس تغالل الوسائط التكنولوجية ترقية املكتس بات اللسانية   يف اإ

دون أأن تكون دليه اذلهنية التكنولوجية واليت تساير تقدم العلوم والتقنيات، ويشمل هذا لك الأساتذة دون 

حت رضورة ل مناص  اس تثناء طاملا أأن التقنية احلديثة دخلت عتبات احلياة العرصية، ومشلت لك املعارف وأأصب

مهنا، ومن هنا نطرح تساؤل حول أأمهية مسامهة البدائل التكنولوجية يف ترقية املكتس بات اللسانية يف تدريس 

 مادة اللغة العربية وما يه املقومات الأساس ية اليت تستند علهيا حركة تكنولوجيا التعلمي؟

 الوسائل الالكرتونية:   - 1-1

حضى للبدائل الالكرتونية احلضور العلمي الفعال يف فعل الرتبية احلديثة، ووجب الاهامتم هبا ملا  أأ        

تمتّي به من تطوير للعالقة بني املعمل واملتعمل واملادة التعلميية، فيتعاون اختصايص مركز مصادر التعمل مع الطالب 

 
،  1ابن عبد العزيز خلدمة اللغة العربية، ط  عبد هللا  مركز،  30منصور بن حممد الغامدي وآخرون، مدخل إىل اللسانيات احلاسوبية، مباحث لغوية    -  42

 .6، ص2017السعودية،  
، املركز اجلامعي اتمنغاست،  علميةحسان عساس، فعالية استثمار املستحداثت التكنولوجية يف تعليمية اللغة العربية عند املكفوفني، جملة أفاق    -  43

 .469- 468،  2019، أفريل  11اجلزائر، اجمللد  
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ن وبقية أأعضاء جممتع التعمل من أأجل نقل املعلومات اليت توفره ا مصادر التعمل، ذلا وجب عىل املعمل الإلكرتوين اإ

  19  -حص التعبري ان يكون ملام ابلبدائل التكنلوجية املعارصة خاصة بعد الوضع اخلاص اذلي فرضته جاحئة كوفيد  

وما يتعلق ابملس تجدات اخلاصة ابلتطورات يف جمال استامثر البدائل التكنولوجية املس تجدة، ذكل أأن " اكتشاف  

ر الوسائل اخملتلفة واليت رفعت من مس توى حياة الإنسان وثقافته، جعلت من اللزوم عىل اخملتصني والقامئني وابتاك

عىل مهناج اللغة العربية وأأساليب تدريسها البحث عن وسائل جديدة يف تدريس اللغة العربية، فتوهجوا اإىل ربط 

   44كل".املعلومات ابحملسوسات والوسائل والصور والأفالم وما اإىل ذ

التعلميية وتشمل         املعايري  املتعمل من حتقيق مجموعة من  التكنولوجية  الوسائل  جمالت   ثالثومتكن 

 ( 45رئيسة:) 

 ثقافة املعلومات:  - أأ 

املعلومات                  وتقومي  وكفاءة،  بفاعلية  للمعلومات  الوصول  يس تطيع  معلوماتيا  املثقف  املتعمل 

 بأأسلوب انقد ومقتدر، واس تخدام املعلومات بشك مبدع وحصيح.

 التعمل اذلايت:  - ب 

متام تعلميه                 عمل املعمتد عىل ذاته  ( كون املت46) اذلايت  تساعد البدائل التكنولوجية التعمل عىل اإ

يف  وجيهتد  للمعلومات،  اخملتلفة  الإبداعية  التعبري  وأأشاكل  والأدب  العلمي  النتاج  ويقّدر  معلوماتيا،  مثقف  هو 

البرصية، وبرجميات   –الوصول اإىل المتّّي يف البحث بواسطة الأدةل واملراجع وأأرشطة الفيديو والأرشطة السمعية 

 تدريب.احلاسوب واحلقائب التعلميية لل 

 الإدراك التكنولويج: - ج 

املتعمل املثقف معلوماتيا يدرك التفجر املعريف وثورة التصالت املعلوماتية رغبة يف التنامغ مع              

روح العرص وجوهره، فالعرص هو عرص الفيض الكثيف من املعلومات والانتقال احلر للمعلومات والأفاكر وتنظمي  

لهيا  دماهجا. وحتويلها  موارد املعلومات ومتثيلها رمقيا حبيث يسهل الوصول اإ  (47)واإ

 
،  2008للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر عبد هللا خمتار: تعليم اللغة العربية ابستخدام احلاسوب، العلم واإلميان  - 44
 . 28ص
جملة املعلوماتية، جملة فصلية تصدر عن مركز املصادر   املعلومات، مركز مصادر التعلم يف عصر  فرحيات: عصام  - 45

 ، اململكة العربية السعودية، وزارة الرتبية والتعليم، د.ص. 7ع  املدرسية، واملكتسبات  مراكز التعلمالرتبوية إبدارة 
 . 123صاحل بلعيد: دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص   - 46
رؤية عربية مستقبلية، الثقافة العربية يف ظل وسائط االتصال احلديثة،  -حمورية الثقافة يف جمتمع املعرفة  علي: نبيل   - 47
 . 17-16، ص 2010يوليو،   ، 1، كتاب العريب، وزارة االعالم، جملة العريب، ط 1ج 
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 التعلمي:   تكنولوجيا   -2- 1

اكن للمجالت العلمية التكنولوجية الأثر البارز عىل العملية التعلميية التعلمية، فمل تعد العملية الرتبوية       

العرصية أأعامل تنجز داخل الغرفة الصفية حتت اإرشاف أأساتذة ومربني حفسب بل أأصبحت للحواسيب والتقنيات 

مية، فصارت طرائق املعلومات عامال همام يف العملية التعلميية العرصية دورا ممّيا يف تيسري تقدمي املادة التعلميية التعل 

( فبدأأ يتوارى التعلمي امجلاعي وبدأأ يتجىل التعلمي الفردي  48الرتبوية، وأأحضت لك الوسائط تساعد عىل التبليغ،) 

به   أأقر  الهندي املشهور)راجنااناثن  اذلي مثّل عهدا جديدا، وهذا ما  أأقراص  49العامل    CD-ROM(، وتعد 

رهاصا يوفر املعلومات   اإحدى الرهاانت الواحضة لطريق املعلومات الرسيع، ويعد النس يج العاملي  الواسع النطاق اإ

املعلوماتية، فأأحضت ال ةل أأداة تربوية حديثة تنافس املعمل عن طريق ما يسمى ابلتعمل اذلايت، ) التعلمي عن بعد(.  

(50  ) 

النظامية  املعاجلة  التعلمي يه  تس تخدم    فتكنولوجيا  اليت  التكنولوجية  البدائل   / الوسائل  للفن، ومجيع 

نتاج الأش ياء الضورية لراحة الإنسان، وارتبط مفهوم التكنولوجيا ابلصناعات ملدة تربو عن قرن ونصف القرن   لإ

 (51) الرتبية.  قبل أأن يدخل جمال 

دخال الأهجزة والأدوات احلديثة وبراجمها يف     البيئة التعلمييةذلا فتكنولوجيا التعلمي " يه أأمشل من جمرد اإ

لأهّنا خمطط مهنجي لتوظيف املكوانت اليت يتضمهنا جمال تكنولوجيا التعلمي يف اإصالح النظم التعلميية عن طريق  

ىل حتسني أأساليب التعلمي والتعمل للتغلب عىل املشالكت  التحليل والتصممي والتطوير والإدارة والتقومي، وُيدف اإ 

 (52)". التعلميية من حتقيق متعة التعمل، وجذب الانتباه، وتقليل وقع التعمل، وتوفري املعلومات

وعليه وجب رمس س ياسة تعلميية وفق متطلبات عرصية كون الاجتاهات الرتبوية احلديثة أأصبحت تركز  

ماكن احلاسوب أأن حياك العامل وأأن يفرسه يف أأن واحد، فانترشت احلواسيب عىل التعلمي والتعمل اذلايت ، وصار ابإ

الشخصية والربجميات اجلاهزة ذات التطبيقات العلمية املوسومة ابلتقدم الرسيع مبا تقدمه للمتعمل من فوائد، كام  

التعلمي   الفردية للمتعمل عن طريق نشاط  اذلايت بعيدا عن احلفظ والتلقني تزنع مزنع تمنية املهارات والإبداعات 

التقليديني. كام مل تعزل تكنولوجيا التعلمي املتعمل عن الواقع، بل جتعهل يعايشه،   الذلين اكن علهيام التعلمي والتعمل 

 
 . 52، ص2000يف اللسانيات التطبيقية، دار هومة للطباعة والنشر،  دروس  بلعيد: صاحل  - 48
،  1986بناؤها وتعليمها، الرايض، دار املريخ،   املدرسية، املواد ابملكتبات  الشايف: جمموعاتحسن حممد عبد  - 49
 . 23ص
 .  53ص  التطبيقية،دروس يف اللسانيات   بلعيد:صاحل   - 50
،  9ط  األردن، عمان، حممد حممود احليلة: تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق، دار امليسرة للنشر والتوزيع، - 51

 . 21، ص 2014
عبد العزيز طلبة عبد احلميد: التعليم اإللكرتوين ومستحداثت تكنولوجيا التعليم، املكتبة املصرية للنشر والتوزيع،   - 52

 . 87ص  ،2010مجهورية مصر العربية، 
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جندها أأداة يوظفها الأس تاذ    للبدائل التكنولوجيةواحلقيقة َنن أأمام عائق التوظيف ل الاخرتاع حني اس تخدامنا  

 ( 53) خمتلفة. ية التعمل وترقيهتا بتدريب املتعلمني عىل اكتساب همارات لتحسني معل 

فتكنولوجيا التعلمي أأو ما يصطلح علهيا أأيضا ابلوس يط الإلكرتوين تقدم لنا قناة تسهل قدرتنا عىل          

تنطبق عىل الوضع التواصل بطرق خمتلفة لأن الكثري من املامرسات املرتبطة ابللغة املنطوقة او املكتوبة مل تعد  

احلايل، وابلتايل فاإن املهمة الأوىل اليت جيب علينا أأن نركز علهيا يه متحيص اخلصائص اللغوية ملا يسمى ابلثورة  

الإلكرتونية، وهل اللغة املس تخدمة يف الانرتنيت أآخذة يف أأن تصبح خمتلفة كثريا عن سلوكنا اللغوي السابق ام  

 ( 54)ل. 

البد           العلوي الرأأيس وهجاز  وتتنوع  التكنولوجية لتشمل املسجل والاكسيت وهجاز العرض  ائل 

بدائل   ولكها  وغريها،  اخملتلفة  العرض  ولوحات  اذلكية  والهواتف  واحلاسوب  والتلفزة  والإذاعة  الرشاحئ  عرض 

وتفعيل النشاط   تكنولوجية تيرس وتقتصد نقل املعلومات املرئية واملسموعة، وتسهم يف رفع مس توى التعلمي والتعمل

 التعلميي.

 أأمه الوسائل الالكرتونية:   - 3- 1

: يس تعمل يف تعلمي اللغة وهو وس يةل جد انحجة يف املؤسسات واجلامعات واخملابر دلى  احلاسوب  -  1

الأفراد العاديني الصغار والكبار، ويس تخدم لتعلمي اللغة الأم واللغة الهدف، وتتطور احلواسيب بتطوير الربامج 

برانمج سهل وابس تطاعة املعمل أأن    فهو power pointلتدريس اللغات، ومن أأمهها برانمج الباروبونيت  اجلزئية  

 يس تفيد من خدماته يف جمال التدريس ونقل اخلربة واملهارة اإىل التالميذ. 

عدادات ممّية             ن اس تعامل احلاسوب يف العملية التعلميية ل يتطلب هجازا ذا مواصفات عالية واإ اإ

مناس بتني لعرض الصورة والربامج الصوتية،   لكن أأي هجاز ميكن أأن يفي ابلغرض رشيطة أأن تكون هل رسعة وذاكرة

ذاكرة   SVGAالشاشة من نوع  كرت Modem. Cd driverمزود بـ   Pentium 3ذلا ميكن اس تخدام هجاز 

 :الآتية ميغاابيت ويس تخدم احلاسوب يف العملية التعلميية للعلل  64ل تقل عن 

املعلومات وختالتعلمي  -1-1 القدرة عىل اس تقبال  زيهنا ومعاجلهتا واس تخداهما لأن معليات : احلاسوب هل 

 التعلمي تشهد الرسعة والتبويب والتخزين والإحصاء والاسرتجاع.

ذ معل عىل تمنيط   التعلمي والتعمل:  -1-2 يعمل احلاسوب يف اللغات العربية عىل تطوير اللغات الغربية، اإ

دماهجا يف جمال املعلوماتية فاس تفادت من التقنية الرمقية اليت أأدخلهتا يف عامل التصال عن طريق   تكل اللغات واإ

ت التصال، أأما يف جمال  احلواسيب، فعملت عىل تغيري البىن التقليدية ومضامني الربامج ولك ما يتعلق بش باك

اللغة العربية فميكن استامثره يف الأبنية اللغوية والرصفية يف بعض أأبعادها السطحية ، ووضع شفرة رمزية ثنائية أأو 

 
 . 152ديوان املطبوعات اجلامعية، ص   اللغات،أمحد حساين: دراسات يف اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية   - 53
 . 35، الدار البيضاء، املغرب، ص 2008، 1فاطمة بريكي: الكتابة والتكنولوجيا، املركز الثقايف العريب، ط - 54
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عرشية أأو غريها تغطي مجيع أأشاكل احلروف املتداوةل للحروف الهجائية العربية والأرقام والعالمات الرمزية يف  

 ( 55وضع منط لكتابة البياانت ابللغة العربية... .)أأهجزة الكتابة ال لية، و 

فاحلاسوب يؤدي دور الوسائط التعلميية اخلاصة ابملهارات، مكهارة التعمل واس تخدام احلاسب             

الآيل وحل املشالكت وجذب انتباه الطلبة، فهو خيرهجم من الروتني اإىل العمل، وخيفف عىل املدرس ما يبذهل  

الأعامل التعلميية الروتينية، فيساعده يف استامثر وقته وهجده يف ختطيط مواقف وخربات للتعمل    من هجد ووقت يف 

عداد الربامج اليت تتفق مع حاجة الطالب   والتقليل من زمن التعمل وزايدة    بيرستسهم يف تمنية خشصية التالميذ واإ

 التحصيل وتثبيت وتقريب املفاهمي العلمية للمتعمل. 

 تعلميي: التلفزيون ال   - 2

يصنف التلفزيون التعلميي يف البدائل السمعية البرصية ويعد من أأمه املس تحداثت الرتبوية لتقدمي           

نتاج الربامج الرتبوية وادلروس   ل ابإ ادلروس التعلميية املرتبطة ابملناجه، ولإجناح هذه الوس يةل ل بد أأن ل بكون اإ

جراء دورات تدريبية خاصة بك معمل 56ابجلديد ادلامئ،) التعلميية، واملسامهة الفعاةل يف تغذيته  ( ويكون ذكل ابإ

ومتعمل، واس تنتاج الأفالم الرتبوية وجعلها يف متناول املتعلمني، والرتكّي عىل أأنواع املواد السمعية البرصية اكلأفالم  

الصورة  الثة عنارص ويه:  اليت تعطي الإحساس ابتصال احلركة مع مصاحبة الصوت، وتأأيت أأمهيهتا لحتواهئا عىل ث

، مما يساعد عىل تثبيت املعلومات واحلقائق يف ذهن املشاهد، وتسجيل الأغاين الرتبوية التعلميية  واحلركة والصوت

نتاجية هل القدرة عىل انتاج الربامج الرتبوية وبُثا  اليت لها عالقة مبارشة ابلربانمج وحتويل التلفزيون اإىل مؤسسة اإ

عطاء دروس منوذجية تستمثر فهيا الطرائق والامنذج التعلميية املعارصة يف  بصورة منتظمة ومصاح  بهتا ابلإشهار، واإ

 خمتلف أأَناء العامل املتقدم، وعربيا ميكن التنس يق بني ادلول تلفزيونيا وعرض مناذج تعلميية انحجة يف لك دوةل.

التلفزيون           اجل   أأفضليظل  لأنه  الراهن  الزمن  تكنولويج يف  املنازل بديل  انتشارا يف  الأكرث  هاز 

 وتربطه عالقة وطيدة ابلوس يط التكنولويج الآخر الفيديو. 

أأاكنت  الفيديو  -3   سواء  املعلومات  ختزين  يف  أأمهية  ولها  التلفزيون  هجاز  وجود  اس تخداهما  يتطلب   :

 ضة للتلف أأو المتزق. معلومات علمية أأو تربوية، واس تخداهما ل حيتاج اإىل درجة كبرية من التقنية، ويه أأقل عر 

 
 . 112صاحل بلعيد: دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص   - 55
 . 113املرجع نفسه، ص   - 56



 

 

 
66 

ترتب لسلسةل من الصور ترتيبا رأأس يا عىل رشيط فيمل شفاف، فتعطي الإحساس ابتصال  الأفالم:  - 4

احلركة مع مصاحبة الصورة، وتأأيت أأمهيهتا مجلعها بني ثالثة عنارص، احلركة والصوت والصورة، مما يساعد عىل  

 ( 57) الفيمل. أأنواع حسب عرض  تثبيت املعلومات واحلقائق يف ذهن املشاهد وتنقسم اإىل

: تعترب الأنرتنت من أأمه البدائل التكنولوجية يف العملية التعلميية التعلمية، حيث يشري عدد  الأنرتنيت- 5

من الباحثني اإىل أأهّنا غريت العامل، وستبقى تغري طرائق التعلمي وتسهم فهيا، فقد أأشار مدير ميكروسوفت العاملية  

ع املقاييس التعلميية لك فرد يف الأجيال اإىل أأمهية الأنرتنيت كون تدفق املعلومات الرسيع سوف يساعد عىل رف

القادمة، حيث يتيح ظهور طرائق جديدة يف التدريس وجمال أأوسع بكثري لالختيار. أأما علل اس تخدام الأنرتنيت  

 يف التعلمي فهيي: 

التعاون امجلاعي بني  -1 ذ تساعد عىل  اإ العامل،  أأَناء  املعلومات من خمتلف  القدرة للحصول عىل  لها  أأهّنا 

 تعلمني يف خمتلف القارات. امل 

 اقتصاد الوقت: تساعد عىل التصال برسعة فائقة بك أأَناء العامل.  -2

توفر أأكرث من طريقة يف التدريس كوهنا تدخر عددا هائال من الكتب اليت ختتص بأأجبدايت الطرائق -3

 والوسائل واملناجه التعلميية. 

التعلمي ييرس است -4 الإلكرتوين يف  الربيد  أأكرث  اس تخدام  الرسائل ابس تخدام احلاسوب، وهو من  بدال 

( منو الانرتنيت وانتشاره اإىل الربيد الالكرتوين فلو مل يوجد  Eager1994)خدمات الأنرتنيت اس تعامل ورد اجير 

 الربيد الإلكرتوين ملا وجدت الانرتنيت. 

ن تعلمي الطالب عىل اس تخدام الربيد الإلكرتوين يعترب اخلطوة               الأوىل يف اس تخدام الأنرتنيت يف    اإ

التعلمي، وذكر بعض الباحثني أأن اس تخدام الأنرتنيت يساعد الأس تاذ عىل اس تخدام ما يسمى ابلقوامئ الربيدية 

 للفصل ادلرايس الواحد حيث يتيح للمتعلمني احلوار وتبادل الأفاكر والآراء فامي بيهنم.

 ش بكة صغرية فأأصبح من الضوري اإحداث ثورة يف التعلمي لقد غريت ش بكة الأنرتنيت العامل  اإىل        

وطرق التدريس لإجياد جيل واع دليه القدرة عىل الإبداع والتأألق، ل عىل احلفظ والتلقني ، واملعمل أأيضا حيتاج 

جديدة اإىل تكوين وتأأهيل مس مترين واملتعمل هو حمور العملية التعلميية، وحتتاج القوى البرشية اإىل مناجه تعلميية  

تتسم ابملعرفة ومرتبطة حباجات اجملمتع، ذلا جيب جتهّي املدارس ابلبدائل املتعددة كون دَع العملية التعلميية يتطلب  

اإرساء تقنية الوسائط املتعددة واملعامل واملكتبات الرمقية لتخرجي اإطارات قادرة عىل مواكبة العرص وحتقيق التمنية  

ل العملية التعلميية تؤدي اإىل تغيري منط التعلمي، فبدل من اجتاه واحد للمعلومات  التعلميية، مفثل هذه التقنيات جتع

كأساليب التعلمي التقليدية. أأصبحت التقنيات احلديثة ثنائية الاجّتاه تسهم يف حتديث العملية التعلميية التعلمية،  

 
مم املعيارية،  8مم، وأفالم مقاس  16م، وافالم مقاس  35تنقسم األفالم إىل عدة أنواع نذكر منها: أفالم مقاس   - 57

مم خرطوش، انظر حسن حممد عبد الشايف: جمموعات املواد املكتبية ابملكتبات املدرسية، بناؤها    8وأفالم مقاس  
 .  104-103، ص1986وتنميتها وتقييمها، الرايض، دار املريخ،  
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دخال البدائل التكنولوجية اإىل الفصول ادلراس ية س يغري النظرة اإىل املعمل بدل من كونه قائدا يعمل لك يشء اإىل   واإ

كونه ادلال أأو املرشد وتصبح الوسائل التعلميية مساعدا هل لأن جل اجملمتعات أأصبحت تتسارع عىل اس تخدام 

 (  58) احلديثة. ال لت 

والأدب            عامة  ابلقراءة  نغريه  وأأن  وأأدواته  بوسائهل  احلايل  اجليل  من  نتقرب  أأن  علينا  فواجب 

لزامه ابلوسائل التقليدية  ذا أأردان اإ وخاصة ابلوسائل اليت تتضمن قدرا من الإغراء مبفهومه هو وليس مبفهومنا َنن، واإ

لّ دلينا وأأردان أأن جنره وراءها فال   (  59)اخليبات.   اخليبات تلو َنسد اإ

يس تغل هذا البديل التكنولويج لتوضيح البياانت واجلداول والأرقام، حيث هجاز الإسقاط العاكس:   - 6

يعكس املعلومات املوجودة يف جسالت املعمل عىل لوحة كبرية تقابل الطلبة، وتعمل عىل تكبري الكتابة وتيرس  

أأفقية، ويف شك فهمها للمتعمل ن فيتحول املعمل اإىل وس يط بني اجلهاز واملتعمل، وتتحول النقاشات من معودية اإىل  

دائري حواري مادام العرص اجلديد عرص املعلومات واملعرفة، وبعدما وجدت وسائط جديدة لالإعالم والتواصل  

ل أأن تكون بدورها جديدة يف هذا العرص. ول ميكن لهذه   ن مفن الضوري أأن يطرأأ تغيري عىل مس توى املعرفة اإ

ل أأن تكون بدورها جديدة لتتالءم مع هذ   (60)اجلديدة. ه الرشوط املعارف اإ

 الأمقار الاصطناعية:   - 7

املساعدات             وتقدمي  البعد،  عامل  عل  ويقيض  التلفازي،  للبث  كوس يةل  البديل  هذا  يس تغل 

 ( 61) ابجلهاز. التعلميية عن طريق قنوات اتصال متعددة مهنا الفاكس، الربيد الإلكرتوين، والتعلمي وهجا لوجه 

اليت شهدانها               التكنولوجية  الثورة  ن  التلفازي    اوما زلناإ البداية اخلاصة ابلبحث  نشهدها يف 

ذلا   الأساس ية،وتكنولوجيا املعلومات اليت تعمتد عىل احلاسوب والش باكت العنكبوتية يعترب الساتل أأحد راكئزها 

شكيالت وصيغا تربوية قامئة عىل أأسس علمية جتد ينبغي أأن نعيد النظر يف بقية عنارص الرتبية اكمةل ونقرتح ت 

 (62)فهيا. تقنيات التصال حديثة ماكهنا 

  

 
دار الكتب املصرية،   القاهرة، ، 1احلديثة يف عصر املعلومات، ط تكنولوجيا االتصالحسن عماد مكاوي:  - 58

 . 45، ص1999
 . 7فاطمة بريكي: الكتابة والتكنولوجيا، ص  - 59
  البيضاء، دار سعيد يقطني: النص املرتابط ومستقبل الثقافة العربية، حنو كتابة عربية رقمية، املركز الثقايف العريب، ال - 60

 . 94، 2008، 1املغرب، ط
 . 122صاحل بلعيد: دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص  - 61
 . 116املرجع نفسه، ص   - 62
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 والبدائل الالكرتونية التعلمية:   العربية   - 2

رمغ             وبطيئا  متعرثا  مازال  املعلوماتية  عرص  اإىل  كعرب  دخولنا  أأن  عىل  الباحثني  بعض  يقر 

الإجنازات احملققة يف هذا الشأأن، ول يواكبه نقاشا معرفيا ميكن أأن يوهجه ويؤطر مساراته، وجيدد من مثة رؤيتنا  

ذ   ل يعقل أأن ندخل عرصا جديدا بأأفاكر قدمية اإىل طرائق تفكريان وتساؤلنا بصدد خمتلف القضااي اليت هتمنا اإ

ن دخلت اإىل جمالت حياتنا فاإهنا ل تعدو    -وبلغة قدمية، فقد بدأأان نتعامل معها وكأهنا قطع كهرو غيارية حىت واإ

أأن تكون مرتبطة ابلتسلية وممارسة الألعاب عن بعد وحتقيق أأغراضنا اخلاصة خالل عنارص التواصل الاجامتعي  

نتاجنا الأدب واملعريف  وغريها، فمل نف كر فهيا ابلصورة اليت حتدث تغيريا جذراي عىل مس توى تعلمينا وتربيتنا واإ

( وحىت يف تواصلنا التفاعيل لتغطية الظرف اذلي نعيشه بعد تفيش جاحئة كوروان وجدان  63والفين والنقدي،) 

  هذا الظرف .  أأنفس نا يف ورطة حقيقية ومل نس تطع مواكبة التغريات ادلولية اليت جنمت عىل

 الوسائل الإلكرتونية ودورها يف ترقية مكتس بات اللغة العربية:   - 3

فرضت التحدايت الكربى اليت تواهجها مؤخرا ادلول اقتصاداي واجامتعيا وتعلمييا وثقافيا والتعلميية             

تعمتد الوسائل الالكرتونية املعارصة  عىل اجلهبة الرتبوية عىل املؤسسات الرتبوية واللكيات واملعاهد أأن تتجاوب وأأن  

بعدما صارت الوسائل التقليدية قارصة ول تتجاوب مع متطلبات العرص، بغية حتقيق أأهدافها املنوطة هبا، ذلكل  

قّدمت الإجنازات يف هذا اجملال تطورا حمرتما جدا فصارت الاس تفادة العربية عامة واجلزائر خاصة متارسها بك 

بداعية، ويك تعلميية عىل الأنرتنيت ليجد نفسه أأمام مك هائل    -في أأن يتجول القارئ يف البواابت التكنوجرأأة واإ

تؤطره هيئات رمسية وغري رمسية، وخشصيات تقدم اجهتادات حثيثة يف التخصص، أأل ميكن اعتبار هذا دليل  

 أأطر رمسية؟  عىل الثأأر ابلثورة الالكرتونية العاملية أأم أأهنا  رغبة ذاتية ل هتيلكها غاية ول

ن اللغة يف احلقيقة ل ميثلها املصطلح ونقهل بل يه رغبة وجودية فلسفيــــــــــــــــــــــة أأنطو              -اإ

سوس يولوجية كام يصفها هيدغر فال ميكن التفكري يف كربايت القضااي الثقافية وسواها مامل تفرضه من حتدايت  

 (    64) الاعتبار. بدون وضعها يف 

يتبني  لنا ان تعلمي اللغة العربية مع التطور احلاصل يف الوسائل الالكرتونية كوسائل مساعدة             

يف العملية الإيضاحية وجود رغبة يف تطوير مناجهها ومقرراهتا وأأهدافها وتقوميها وطرائق تدريسها، ولإثراء موادها  

أأصواهت ا وأ ليات النطق الصحيح هبا وتدريس بنيهتا للرفع من  التعلميية والكشف عن س بل جديدة يف تدريس 

مس تواها العلمي، ومن يعتقد أأن العربية قارصة عىل مواكبة هذا التطور التكنولويج فهو وامه كون احلقيقة يه أأن 

 
 . 96سعيد يقطني: النص املرتابط ومستقبل الثقافة العربية، ص - 63
مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي، املركز الثقايف العريب،    –من النص إىل النص املرتابط   يقطني: السعيد   - 64

 . 25، ص 2005
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التعلميي،  جمالها  اإىل  واملس تحداثت  التقنيات  توفري  وعىل  ومسايرته،  العرص  مواكبة  عىل  القارصون  مه  أأحصاهبا 

 جزون فامي بيهنم فامي تقدمه الانرتنيت من خدمات تواصلية.وعا

ذا ما ربطنا تطور اللغة العربية ابلثورة التكنولوجية املعارصة نتعرف جبالء عىل واقعها احلقيقي،            فاإ

ال  وما بني  اثنواي  مركزا  العربية  تبوأأت  الإلكرتونية  التكنولوجيا  زمن  ففي  متواضعا  بواسطهتا  البحث  لغات  يزال 

الأخرى خاصة يف جمال تعلميها وتعلمها ومازالت حلد الآن عندان مواقع الهيئات الرمسية واجلامعات املهمة تعمتد 

 الفرنس ية وقليال اللغة الإجنلّيية. 

وحىت عىل مس توى احملاولت اليت تسعى لتعريب الربجميات الأساس ية فاإهنا تعمتد عىل                    

ماكنيات معلوماتية، حفىت كتابة الربيد الالكرتوين مازالت تطرح ما تقدمه ابدلرجة   الأوىل اللغات الأجنبية من اإ

اإشاكليات كبرية عند الأغلب. ذلكل ميكن تعلمي اللغة العربية كام يذكر أأهل الاختصاص بدمج اخملتربات اللغوية 

وش باكت التواصل الاجامتعي لتمنية هماريت   واحلواسيب والربامج العروضية املتعددة والاهامتم ابملواقع الإلكرتونية

الرصفية  العربية  اللغة  أأبنية  من  العربية، والاس تفادة  ابللغة  التخاطب  أأبواب  وفتح  انحية  من  والكتابة  القراءة 

والنحوية وادلللية مضن ما يصطلح عليه ابملعاجلة ال لية للغة العربية من انحية أأخرى. ورمبا يعد اجملال الأقرب  

استامثر الوسائل التكنولوجية لتعلمي اللغة العربية هو الاس تئناس ابللسانيات احلاسوبية َنو الرتمجة ال لية،  لتيسري  

 ....والتعمل اذلايت، والتحمك اذلايت، ومناجه حتليل الأخطاء 

كيفي            متثلت يف  بلعيد حماوةل  قدم صاحل  اجلزائر  اللسانية يف  العربية ابملكتس بات  ة  ففي عالقة 

 ( 65اس تفادة العربية من اللسانيات احلاسوبية اكلآيت: ) 

وضع شفرة تغطي مجيع الأشاكل املتداوةل )أأولية وثنائية وثالثية( للحروف  تشفري احلروف العربية: -1

الهجائية العربية والأرقام والرموز يف أأهجزة الكتابة ال لية والعمل عىل توحيد الشفرات املس تخدمة 

 ول العربية.حاليا يف خمتلف ادل

خراهجا من الوحدات  :البياانتتمنيط   -2 وضع منط لكتابة البياانت ابللغة العربية أأي برجمهتا لإدخالها واإ

الظرفية للحاسوب ونقل البياانت بني الوحدات الظرفية للحاسوب ونقل البياانت بني وحدات  

 احلاسوب أأو ش بكة التصالت ادلولية.

 . ...الالتينية لإماكن التعامل مع اللغتني وهكذا ازدواج الشفرة  -3

ماكنية تعلمي             كام توجد خالاي لها اهامتمات ابللسانيات احلاسوبية قّدم أأحصاهبا برامج جسدت اإ

قواعد اللغة العربية من َنو ورصف وعدة حماولت لئقة بعدة جامعات جزائرية. ولكن هناك أأس باب يذكرها  

اللغة العربية يف املدرسة واجلامعة اجلزائرية  أأهل الاختصاص تقف حائال بني استامثر البدائل التكنولوجية وتدريس  

 مهنا:  

 
 . 112صاحل بلعيد دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص  - 65
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 غياب التواصل بني اجلامعات.  -1

 غياب س ياسة واحضة تسمح ابقتناء املعدات التكنولوجية بسبب ارتفاع لكفهتا. -2

 الإلكرتونية.ل توجد دورات تكوينية للأساتذة وللطلبة عىل اس تخدام الوسائل  -3

ي -4  ضاحية يف متناول الأس تاذ داخل الغرفة الصفية للتعامل هبا.عدم اس تغالل الوسائل التكنولوجية الإ

 نفور الأساتذة من اس تعامل واس تغالل هذه الوسائل بداعي عدم التخصص يف العلوم التقنية.  -5

لهيا أأس باب أأخرى خاصة بعدم الرغبة يف الهنوض بتعلمي اللغة العربية وهنا الطامة الكربى اليت   تنضاف اإ

 ل حتتاج اإىل تربير. 

 تيجـــــــــــــــــــــة: الن 

يف الواقع لس نا حباجة اإىل تأأسيس لالقتناع بأأمهية البدائل التكنولوجية وكيفية الاس تفادة مهنا،              

ول  يوجد هناك اختالف حول هذه القناعة، لكن املشلكة تمكن يف ترمجة هذه القناعات النظرية يف اجلزائر اإىل 

دراك خطورة ال  تخلف عن مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية احلديثة ملواهجة الزايدة املطردة  واقع ملموس واإ

 / البدائل  اس تخدام  أأو ختلف يف  تقاعس  أأي  أأن  نعهيا يه  أأن  اليت جيب  فاحلقيقة  املعلومات ومصادرها،  يف 

البيئ  املبارش مع  التعامل  التعلمية ويزحيه عن  التعلميية  املتعمل  الإلكرتونية، لكن الوسائط س يؤثر عىل حاجات  ة 

للأسف مازالت بالدان ترزح حتت وطأأة الوسائل التقليدية ) الس بورة اخلشبية، والطباشري، ...(. أأما املكتس بات  

عادة النظر يف أأمهيهتا من خالل وضع برامج تنس يقية  ل أأهنا تبقى يف حاجة اإىل اإ اللسانية فرمغ بعض احملاولت اإ

هنا ل تتوفر  دورية حتسيس ية بأأمهيهتا وتقدمي رؤ جيابية متفق علهيا، وهذه نؤكد ونقول اإ ذاية اإ ل اإ كنا منتكل اذلهنية   اإ

 التكنولوجية. 

 اخلالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

تشك البدائل التكنولوجية وس يةل من الوسائل التعلميية وجزء ل بتجزأأ من اسرتاتيجيات التدريس،   - 1

نظومة تعلميية شامةل، ومعل جديد وطريقة جديدة يف التفكري، وحل املشالكت املنوطة وعنرص من عنارص م 

 ابلتعلمي، 

كام تسهم يف بناء املفاهمي التكنولوجية وتزحي الفروق الفردية بني املتعلمني وتودل احلاجة للتعمل، وتزيد  -2

 والوقت،  مكية وجحم العمل وتتغلب عىل البعدين الزماكين وتقتصد يف اجلهد واملال

املعامل  -3 اس تخدام  فعال يف  سببا  زالت  ول  اكنت  املعارصة، ذلكل  التعلميية  للمشالكت  حلول  تقدم 

من    واملتعمل واملتعملاللغوية، ومعامل الاس امتع اليت يمت فهيا التعمل بواسطة التفاعل بني املعمل واملتعمل من انحية  

التعلمي املربمج   ال ةل، ومن هنا ظهر  املوجودة يف  التعلميية  الربامج  أأخرى وتعاملهم مع  ( وادخلت )اذلايتانحية 

 التقنيات اإىل جحرات ادلراسة حىت أأصبح من اليسري توظيف هذه التقنيات يف التعلمي برسعة فائقة. 
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ة حيتاج عىل بيئة تعلميية مناس بة تتوفر عىل ؛ اإن دَع العملية التعلميية التعلميدعين أأقول  ذلكل           

لك الوسائل التكنولوجية املتعددة واملعامل واملكتبات الرمقية واذلهنية والتكنولوجية القادرة عىل مواكبة العرص 

 لهتيئة الإطارات اليت سنس تفيد مهنا وتسهم يف حتقيق التمنية التعلميية وهو املبتغى يف جامعتنا ومدارس نا. 
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 جدلية العالقة بني اللغة العربية والهوية 

 عبد الرزاق بوقطوش / شعبان كحول

 اجلزائر - اجلزائر / جامعة عنابة- جامعة سكيكدة

bourazek24@gmail.com  /kahoulchabane@gmail.com  

 ملخص  

  تعد اللغة املقوم الأساس للهوية ابعتبار أأن الهوية أأَّع من اللغة، ولها أأيضا )الهوية( جتليات عديدة لعل أأمهها ادلين.

 البحث يف هذه التجاذابتوتظهر العالقة بني اللغة والهوية يف جتاذب جديل متني مفض اإىل وجوب 

 (كأن ننظر يف الثنائيات الوثيقة مثل اللغة العربية والثقافة واللغة العربية والرتاث..1

العربية واترخي الاس تعامر احلديث والقدمي 2 اللغة  ننظر يف واقع  اإىل تشخيص واقع  .  (كأن  الثنائية  تقودان هذه 

 الاسترشاق ابلس تعامر والتبشري...  العربية يف مجةل ادلراسات الاسترشاقية، حبمك عالقة

تعد هذه الثنائية طريفة جدا وممثرة اإىل حد أأهنا تاكد تغطي عىل لك واقع العربية اكإرث مشك للهوية ملا بعد  

اللطيف    الكولونيالية. ننظرها دوارد سعيد يف كتابه الاسترشاق وكذا دراسة عيل عبد  اإ عىل الأقل من انفذة 

 مكراجعات نقدية يف التارخي الاجامتعي والثقايف... امحيدة ملا بعد الاسترشاق

والإسالم   ةبعنوان "العروبكام ميكن مدارسة فصل همم من كتاب "لعبة احلداثة بني اجلرنال والباشا" لعيل مربوك،  

 وخطاب الهنضة"..

لإسالم جمرد  فصل يتناول جانبا همام من اترخي الأمة وهو هناية الأندلس... ننظر يف الظروف اليت جعلت من ا

اللغة  للحفظ وادلفاع، حبيث صارت  الوعي ابلعروبة اكإطار ممكن  انبثق  العامثنية حىت  شعار عىل صدر ادلوةل 

 العربية يف هذه املرحةل وعاء للهوية املقاومة...

ماكننا النظر يف خصوصية هذه اللغة اليت جتعلها تس تعيد الصدارة احلضارية بني الأمم، وذكل مبدارسة هذه3   (ابإ

 اخلصوصية اليت جتمع الناطقني هبا وانطقني بغريها بوشاجئ متينة... 

Abstract 

The dialectic of the relationship between the Arabic language and identity 

The second axis of the conference 

mailto:bourazek24@gmail.com
mailto:kahoulchabane@gmail.com
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Language is the basis for identity, given that identity is more general than language, 

and (identity) also has many manifestations, perhaps the most important of which 

is religion. 

1  ) As if we look at close binaries such as Arabic language, culture, Arabic language 

and heritage.. 

2  ) As if we look at the reality of the Arabic language and the history of modern 

and ancient colonialism. This duality leads us to diagnose the reality of Arabic in 

the totality of Orientalist studies, by virtue of the relationship of Orientalism to 

colonialism and evangelization... 

This duality is very funny and fruitful to the extent that it almost covers the whole 

reality of Arabic as a legacy of post-colonial identity. We look at it at least from 

the window of Edward Said in his book Orientalism, as well as Ali Abdel Latif 

Hamida’s study of post-Orientalism as critical reviews in social and cultural history. 

It is also possible to study an important chapter from the book “The Game of 

Modernity between the General and the Pasha” by Ali Mabrouk, entitled 

“Arabism, Islam and the Discourse of the Renaissance .. ” .  

A chapter that deals with an important aspect of the nation's history, which is the 

end of Andalusia... We look at the circumstances that made Islam just a slogan on 

the chest of the Ottoman Empire, until awareness of Arabism emerged as a possible 

framework for preservation and defense, so that the Arabic language became at 

this stage a vessel for the resistance identity... 

3  ) We can consider the peculiarity of this language that makes it regain the 

civilized precedence among nations, by studying this peculiarity that brings 

together native speakers and non-native speakers with strong ties... 

 املقدمة: 

الإنساين   الوجود  حقيقة  يف  مركزية  قمية  تشك  كربى  بأأمهية  الإنساين  الفكر  يف  والهوية  اللغة  موضوع  حيظى 

وطبيعته..."وما تزال الكثري من ادلراسات حوهل تسعى للوصول اإىل مقارابت علمية ملضامينه ومظاهره، واختلفت 



 

 

 
74 

علهيا من   اليت تستند  والعلوم  والفلسفة  وعمل الا   االأنرثوبولوجياملهنجيات  اللسان  النفس وعلوم  عمل  اإىل  جامتع 

 (. 191ص، 2016حصيد،)(  1والتارخي...")

*تعد اللغة املقوم الأساس للهوية ابعتبار أأن الهوية أأَّع من اللغة، ولها أأيضا )الهوية( جتليات عديدة لعل أأمهها   

 وب البحث يف هذه التجاذابت...وتظهر العالقة بني اللغة والهوية يف جتاذب جديل متني مفض اإىل وج  ادلين..

نسان اليت متّيه، ووس يلته الأساس ية يف حتقيق تواصهل واجامتعه  عّدت الكثري من ادلراسات اللغة الهوية الأوىل لالإ

ذ يقول البنوي   ننا حني نقول    الأنرثوبولويجمع الآخرين، اإ الإنسان.  لكود لفيش تراوس يف كتابه مدارايت حزينة: "اإ

ننا ننا، وحني نقول نعين اللغة فاإ  ( 422، ص2003لفيش تراوس،) ( 2نقصد اجملمتع") اللغة. فاإ

نسانية، تعرب   *مادامت اللغة أأداة تفكري وتعبري وختاطب وتواصل وتفامه بني أأفراد بين البرش ابعتبارها خاصية اإ

الرتاث   نقل  الفردية امجلاعية، ويه وس يةل  أأو حضاري وختزن منتجاته يف اذلاكرة  ثقايف  أأي حراك اترخيي  عن 

أأ  اإىل  أآخر ومن مرحةل اترخيية  اإىل  أأحياان والثقافة واحلضارة من جيل  فاإهنا تشك  خرى وبني الأمم والشعوب، 

املقوم الوحيد اجلوهري والأسايس ويف أأحيان أأخرى متثل أأحد املقومات اجلوهرية والأساس ية اليت قامت علهيا  

 (  2016جياليل،)( 3)وغريها. العديد من القوميات والأمم مثل اللغات الأوروبية واللغة العربية واللغة الهندية 

 ( 2016حصيد،)( 4) املتغريربية بني الرتاث والواقع  (اللغة الع1

يعرب   تللغة: "أأصوايؤسس فيصل حصيد للعالقة بني اللغة والرتاث )املوروث( فينطلق من تعريف ابن جين  

(، ينطلق من هذا التعريف اذلي يضعنا مضن دائرة جممتعية  1/33()ابن جين،د.ت،5هبا لك قوم عن أأغراضهم")

ا يف  جممتعي  اللغة  واشرتاك  تشك  عىل  يؤثر  "اذلي  قوم  "لك  بقوهل  جين  ابن  عهنا  عرب  اذلي  اللغوي  لأداء 

وتنوعها...لأن اللغة اكئن يح يعيش مع الإنسان، وخيضع خملتلف مظاهر التطور اليت مير هبا الإنسان يف بيئته،  

تنفصل عنه حلظة من فأأي تغري أأو تطور يطرأأ عىل حياة ذكل الاكئن البرشي جيب أأن ينعكس عىل لغته اليت ل  

 ( 13،ص 1991()مكتيب،6زمان.")

" يرى:  ذ  اإ مقدمته،  ابن خدلون يف  تأأصيالت  من  جدا  قريب  شبهية   وهذا لَكم  َملاكت  مجيعها  اللغات  أأّن 

، سواء   ابلّصناعة، أأّي أأّن اللغة تُتعمّل كام تُتعمل صناعة ما، واملَلَكة عنده يه همارة اثبتة تكتسُب عن طريق التَعملُّ

 (.554ص، 2002ابن خدلون،)( 7) ."تعلَّق الأمر ابللغة أأو بغريها من الصنائع 

، وحَتُدُث هذه امللكة عن طريق التكرار واملامرسة؛  وقد عّرفها بأأهنا صفة راخسة   يكتس هبا الإنسان عن طريق التعملُّ

ل بتكرار الأفعال؛ لأّن الفعل يقُع أأوًل وتعود منه لذلات   قال ابن خدلون برشح معىن املَلَكة: "وامللاكت ل حتصُل اإ

 .زيد التكرار فتكون َملكة أأّي صفة راخسة"صفة، مث تتكرر فتكون حاًل، ومعىن احلال أأهّنا صفة غري راخسة، مث ي

واكنت َملكة اللغة العربية تُكتسُب طبيعيّا ابلّسامع حني اكن املتلكم ينشأأ يف وسطٍ لُغوّي لكه عربيٍة فُصحى، فال 

َ القول الشائع بأأّن اللغة   ، وهبذا فرُّسِّ املَلَكة   طبٌع يف العرب. لكن هذه  العربيةحيتاج اإىل أأن يتعلّمها عىل يدِّ ُمعمّلٍ

ِّ اللغة الفصحى.            فسدت  بسبب اختالط العرب ابلعجم، ذلكل مل يَُعد  السامع وس يةل اكفية لتعملُّ
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والثقافية   والاجامتعية  والنفس ية  العقلية  وبأأبعادها  وادلليل  واملنطقي  والعلمي  الرمزي  بنسقها  الواحدة  *اللغة 

ىل لك من حيملها ويتلكم  واحلضارية وادلينية وغريها ويف س ياقها التارخي ي توحد الشعور ابلنامتء املزدوج اإىل اللغة واإ

ىل امجلاعة البرشية اليت تتحدث هبا، هذه الوحدة   هبا بعد تشك هذا الشعور وتقويته، الشعور ابلنامتء اإىل اللغة واإ

واقع ومعل، هكذا  وما تنطوي عليه من ترابط ومتاسك تقوم يف اذلهن أأول كفكر ونظر مث تتحول اإىل ممارسة و 

الأملانية والهوية   الهوية  الغربية ويف غريها، مثل  أأورواب  عاملنا احلديث يف  البرشية يف  اللغوية  الهوايت  تشلكت 

لغة   قامت عىل  الهوايت  العربية...ولك هوية من هذه  الهوية  الهندية وكذا  والهوية  الإس بانية  والهوية  الإجنلّيية 

 ،(.  2016()جياليل، 8ما.)

كر اجلياليل ببحثه اإىل نتيجة هممة يه ارتباط الهوية ابللغة ارتباطا وثيقا، ارتباط العةل ابملعلول، وعىل  ويصل بوب

 (. 2016، ( )جياليل9سبيل التأأثري والتشكيل والمتثيل...وتعرب اللغة عن الهوية كام تعرب الهوية عن اللغة )

دة جدا حبيث هام موضوعان مرتبطان يتفاعالن *ويرى حسن حنفي أأن العالقة بني الهوية واللغة يف الوطن وطي 

ذا قويت الهوية قويت  يف السلوك الفردي والاجامتعي داخل الأوطان، يؤثر لك مهنام يف الآخر، قوة وضعفا، اإ

للقول املشهور عن   الهوية طبقا  اللغة تعبري عن  اللغة.  الهوية ضعفت  ذا ضعفت  حىت    مسقراط "تلكاللغة، واإ

أأراك". وقد حتدث هللا تعاىل يف القرأآن حىت تعرف ذاته العلية. ولكمة "لوغوس" يف املس يحية كام هو احلال يف  

 (. 2010حسن حنفي،)( 10اإجنيل يوحنا تعين اللكمة والهوية والوجود يف أآن واحد")

 وغريها من اللغات(:ومن هذا نصل اإىل أأمهية املظهرين الذلين تظهر هبام الهوية اللغوية للغة العربية )

 مظهر ذايت تعرب به عن كياهنا اللغوي ووجودها وحقيقة هذا الوجود بني اللغات. -

مظهر موضوعي تعرب به عن القوم اذلين ينطقون هبا ويعربون هبا عن أأغراضهم وعن هويهتم الثقافية والتارخيية  -

 وادلينية وغريها... 

اقات والأساليب والعالقات والروابط املنطقية والس يكولوجية فاللغة العربية علوم ونسق من الألفاظ والاش تق

والقواعد لها أأصلها واترخيها ودورها وماكنهتا، علوم اللغة ونسقها يعربان عن هوية اللغة العربية، وحيمالن تراث 

وهوية   وثقافة واترخي وتطلعات امجلاعة البرشية يف احلارض واملايض، فهيي ذات هوية مزدوجة، هوية لغوية ذاتية

نسانية  (. 2016،( )جياليل11) ... اجامتعية واإ

واللغة العربية من اللغات اليت "أأحسنت محل مهوم متلكمهيا لأهنا شديدة الالتحام ابلرتاث والهوية، ويه اليت  

 .( ..36، ص2006، ( )كرمة12نظمت سلوكهم وتفاعلهم ووحدت انامتءمه" )

أأفرادها املتلكمني هبا يف   فرط احلساس ية َنو المتسك هبا فتحقق فهيم الاعزتاز القوي جتاه  والعربية جتعل من 

وأأن احلفاظ علهيا    اجملمتعات،هويهتم ويعطوهنا أأكرث من غريمه، ذكل عىل اعتبار أأن اللغة قمية أأساس ية يف هوية  

اجملمتع من معناه احلفاظ عىل الهوية...واللغة يه الس ياج الأمه اذلي يوحد الأمة الناطقة هبا، ويعمل عىل حامية  

 (. 2015الرساقيب، )( 13)... الاَنالل واذلوابن...لأن روح الشعب يمكن يف لغة الآابء والأجداد



 

 

 
76 

التقاليد جتد   اإىل جيل، ويف هذه  اليت تسمح ابلحتفاظ ابلتقاليد ونقلها من جيل  الأساطري  اللّغة وحدها يه 

تعبري عن تلقائية روح    ة الشأأن: "اللغل هردز يف هذا  الرمزية والأغاين املتداوةل مصادرها احلقيقية. يقو   تعبرياهتا

ل من خالل الأدب اذلي ختلفه قرحية  هنا عصري احلياة للأمة والضمري القويم اذلي ل ميكن أأن يتبلور اإ الشعب، اإ

 (.36، ص2015،( )كرمة14لك أأمة.")

نتاجه وحارض مل تواكبه وتفك   لغازه، ومس تقبل أأ *ولكن لغة الواقع مشطورة اليوم بني ماض ل تقطنه ومل تسهم يف اإ

ننا نعين الإنسان بتعبري لفيش تراوس جعامه وتومس مالحمه، وحني نقول اللغة فاإ ليس هذا نوعا من    غري قادرة عىل اإ

ومعرفة نقاط الإشعاع لالرتاكز علهيا، فليست هناك جدل اذلات ولكنه ترشحي لبحث ماكمن اخللل لإصالهحا،  

أأزمة أأبدية وليس هناك ختلف مقدور يف اللوح احملفوظ، لأن لغتنا، هويتنا، حياتنا مكل أأيدينا من غبش امليالد  

 (. 2016حصيد، )( 15)... اإىل غسق القرب

كبري  بشك  أأثر  قد  العربية  اللغة  واقع  أأن  املوضوعي جيد  واملالحظ  هويهتا، حىت عىل  ويضيف حصيد:   عىل 

مس توى النخبة يف اجلامعات العربية مرشقها ومغرهبا، وأأصبح التشظي مسهتا البارزة، وينقل أأس باب التشظي 

 (. 2016، ( )حصيد16عن ابحثني عىل النحو الآيت:)

أأصبحت احلدود والسدود واللهجات وسعة اجملال اجلغرايف اليت اكن يفرتض لها أأن تكون عوامل ثراء وتنوع،  -1 

 عوامل انقطاع وتعدد ضدي...حالت احلدود دون حرية الاختالط والتطور..

وحالت اللهجات دون التصال والتواصل لأن العامل الأسايس يف تنوع اللغات وتفرعها ويف تكوين اللهجات    -2 

أأفرادها ولأي سبب اللغوية الواحدة وسوء التصال بني  أأهل املنطقة  ..  هو ضعف الاختالط الاجامتعي بني 

 (. 1997،( )برش17)

 فيصل حصيد( خالل اس تقرائه لتارخي اللغة العربية:)الباحث *ومجيةل تكل النتاجئ اليت لحظها 

توقف العرب يف العرص اجلاهيل وانغالقهم عىل أأنفسهم فمل يطلبوا المتدد اجلغرايف والتارخيي والثقايف ملا اعتقدوا -أأ 

 أأن لغهتم يه فقط ما يشك هويهتم..

م مفهوم اللغة العرقية وسام هبا اإىل اللغة الكونية اس تعاضوا هبوية أأوسع يه هوية وبعد نزول الويح تفكك دلُي -ب 

من داخلها، وتوجهت هذه الهوية الواسعة املنفتحة   يتجددالارتباط ادليين الثقايف، اس تطاعت لغهتم بذكل أأن  

و  ثراء وتصحيح...  واإ استيعاب  امتداد  والرومانية  الفارس ية  أأكرب حضارتني  هنا وامتدت ابجتاه  للباحث  أأضيف 

 امتدادا من نوع أآخر هو امتداد تأأثري وتأأثر حبمك طابعها املرن الطيع يف ذاهتا ويف تكويهنا كام هو معروف... 

وملا اكنت ادلوةل الأموية )حسب الباحث دامئا( منغلقة عىل نفسها عرقيا فاكنت دوةل عربية ابمتياز، اكن ذكل  -ج 

الها...رمبا حيتاج هذا العنرص نقاشا أأكرب يف النظر يف أأس باب سقوط دوةل أأحد أأكرب الأس باب رمبا لَنسارها وزو 

 بين أأمية، لكن الزنعة اإىل اس تنساخ المنوذج اجلاهيل العرق دلى بين أأمية قد فعلت فعلها يف السقوط...
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لنفسها    ورمبا اكنت ادلوةل الأموية الثانية اليت قامت يف الأندلس قد اس تفادت من أأخطاء أأخهتا الأوىل فبنت

العمل والعامل يف    التفوق لغةهوية عربية اإسالمية دامت لأكرث من مثانية قرون، مثلت فهيا العربية أأقوى حلظات  

 ذكل الوقت، يف حني مل تتجاوز الأوىل اثنتني وس بعني س نة فقط ...

العامثنية يف حمور *وما مت تقريره من أأس باب سقوط ادلوةل الأموية سنناقشه فامي بعد حول أأس باب سقوط اخلالفة  

 املداخةل الأخري...

وأأما ادلوةل العباس ية اليت جنحت يف الانفتاح عىل الثقافات واللغات املشلكة للمجمتع عىل مجيع املس توايت  -د 

الس ياس ية والإدارية والأدبية والاقتصادية والعسكرية بطريقة اس تطاعت أأن حتافظ فهيا عىل الهوية العربية يف  

لها هوية جامعة فالتقت فهيا الثقافات واللغات الأرمينية والرتكية والرشكس ية والكردية والرببرية  صورهتا اللكية وجع 

 والرومية والآشورية دون أأن ختزتل واحدة مهنا أأو تقىص... 

 واملدن( وهو اس تدراك رض وهو من رضورات التوسع والعاملية كضيبة )عىل حساب اللغة امللفوظة يف احلوا

ا من  نبيه  احلضارة  اترخيي  لغة  اليت يه  )الكتابة(  التحريرية  اللغة  عىل  آنذاك  أ العربية  الهوية  لباحث...وحافظت 

 .( ..2004وأأمحد أأمني،  2016، ( )حصيد18) ... وطورهتا اإىل أأقىص ما ميكن

نه من العجيب أأن ترى تعامل ادلوةل يف ذكل الوقت، وقت انصهار اللغات واللهجات ويه تزامح اللغة العربية   *اإ

حداها الأخرى أأو جتد الصدام اللهجي بني املتلكمني هبا يف الوسط العرب وتظل   يف عقر دارها دون أأن تلغى اإ

الزمخ العمل واحلضارة وسط هذا  لغة  املرجع،  اللغة  اللساين طيةل    العربية يه  للمشهد  الثقايف، وتظل متس يدة 

قرون، مسأأةل يف غاية ادلقة واحلساس ية من هجة ومن هجة أأخرى تطرح التساؤلت الكثرية حول فهم طبيعة فهم 

أأسالفنا للقضية، فقد تعاملوا معها تعامال ذكيا وراقيا وفرسوها يف ضوء معطياهتا النفس ية والاجامتعية واحلضارية 

فقد رفعوا عن أأنفسهم العتب احلضاري، فقد بنوا حضارة وعوملوا لغة وأأسسوا هوية ندر وجودها يف    ...واملالية

 ( . 2016() حصيد،19التارخي تساحما وقوة واستيعااب للآخر...)

الهوية    اترخيية. هذه*ويف عالقة هممة جدا تتصل بفهم سلمي لطبيعة التشكيل الثقايف للهوية العربية عرب مسارات  

ة اليت أأرشبت ثقافات متعددة، كام س بق ذكره، يطرح ابحث أآخر القضية بصورة أأدق حبمك ختصصه يف  العربي

 التارخي أأول واثنيا حبمك حبثه يف قضية الهوية اللغوية. 

التأأرخي وصنع  كتابه "َنن والتارخي، مطالب وتساؤلت يف صناعة  املقصود هو قسطنطني زريق يف  الباحث 

لوعي التارخيي جيب أأن يؤدي اإىل تكوين عالقة تفاعل اإجياب مس متر، حيث تصبح التارخي"، اذلي يرى أأن ا

حتدايته حافزا ومس تثريا لنا، فتكون ردودان عليه مبدعة، وعىل التفكري التارخيي أأن يدرك عوامل التقدم والرق 

د العلمية يف والتحرر وعوامل التأأخر والاَنطاط والضعف، وحىت يتس ىن الفهم الصحيح ذلكل يس تعان ابجلهو 

 (. 1958و زريق،2009حجا، ) ( 20)والاجامتعية. خمتلف امليادين الطبيعية 

 ويقسم قسطنطني زريق التارخي حسب طبيعة التعامل معه وتناوهل اإىل قسمني: التارخي العبء والتارخي احلافز.
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الوضع العرب، وابلتايل  التارخي احلافز اذلي ينشط ويبعث وحيفز ويدفع اإىل الإبداع والتقدم وهو املطلوب يف  

املشلكة ليست يف التارخي يف حد ذاته، فمك من اترخي جليل حافل ابلإجنازات اكن عامل اس تاكنة وتأأخر لأههل، 

 (. 1958،( )زريق21) .. ويف املقابل جند اترخيا هزيال لكنه مبدأأ انطالق لأعامل جميدة

عزتاز والوحدة والهنوض والانطالق َنو تعزيز الهوية لك العوامل احملفزة يف التارخي دلى هذه الأمة تبعث عىل الا

عادة بناهئا...   واإ

 (اللغة العربية ومفهوم الأمة: 2

مل يعد مفهوم الأمة يف عرصان هذا هو الرابط اذلي جيمع بني فئات اجامتعية متعددة ومتباينة اترخييا وثقافيا، ومل  

ن اكنت قريبة العهد جدا، يه الأخرى متثل اجلامع املشرتك بني أأفراد اجملمتع    تعد حىت القومية، ن واإ  القومية واإ

غفال الأطر   أأصبح الرابط الوطين هو    املعارصة. لقدتغريت املعادلت والأطر الس ياس ية، ومل يعد من املنطقي اإ

لكن للأسف مل يمت التعامل مع هذه  الرابط الأكرث واقعية يف تشكيل العالقات الاجامتعية يف اجملمتع الواحد...

لدلوةل  السلطانية  الأحاكم  قواعد  وفق  ادلوةل  أأحاكم  اإىل  ننظر  مازلنا  الالئق،  جحمها  يعطهيا  تعامال  القضية 

 ( 409ص، 2016امحليد،  ( )عبد22العباس ية...")

سالمية، هذه يتحدث صائب عبد امحليد يف مقاهل هذا عن العداةل الاجامتعية اليت يه من مقاصد الرشيعة الإ 

ذا القفز عىل هذا املكون اجلديد )املواطنة( اذلي ل يعد   ل بتحقيق عنرص املواطنة فال ميكننا اإ العداةل ل تتأأّت اإ

تكل املتعلقة ابجلانب التعبّدي الشعائري(، واملقصود هنا العدل داخل اجملمتع الواحد حتت حمك )ادلين  بدعة يف  

واملاكن  ىل رضورة النظر يف مفهوم املواطنة فقهيا لتتغري الأحاكم مع تغري الزمان  ادلوةل الواحدة، ويدعو يف مقاهل اإ 

 قاعدة فقهية معروفة( )

..  ويضيف: الأساس اذلي تقوم عليه احلقوق الس ياس ية للأمة يف اجملمتع الإساليم هو مبدأأ املواطنة وليس ادلاينة

 خر للهوية...(، وبناء عىل هذا نكون أأمام تصور أآ 2016عبد امحليد، )( 23)

يتحّدث علامء الاجامتع عن أأّن ولدة ادلوةل يس بق تشك القومية، وعادة ما يضب املثل يف العرص احلديث  -1

الأجنلوسكسوين شك نواة لبث القومية فرضت عىل الوافدين اجلدد طرازا   الأمريكية فالشعبابلولايت املتحدة  

رادة انصهار يف اجملموع الأمرييك، مبا ميكن القول بأأن الإرادة امجلاعية )للعيش املشرتك( للعيش قد   واحدا للحياة واإ

 (. 2012،( )زريق24).. س بقت تشك ادلوةل

رادة العيش املشرتك-2 يف تشك القومية مث الأمة، ورمبا يتجاوز عنارص أأخرى   يؤكد جان جاك روسو فكرة اإ

منا   نروسو: "اإ كنا قد حتدثنا عهنا سابقا اكللغة والتارخي املشرتك وادلين. يقول   ما جيعل شعبا معينا قومية معينة اإ

رادته    يه الإرادة والشعور والفكر، فال العرق أأو اللغة والتارخي املشرتك تنتج القومية بل يه وعي الشعب بذاته واإ

 (. 72، صوأآخرون د.تأألربتيين )(  25يف أأن يظل متحدا يف قومية معينة." ) 
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املثال الثالث يمتثل يف انتصار الثورة الفرنس ية، ياكد يكون شديد الصةل بعامل الإرادة السابق، والعامل هنا  -3

مكية حفسب )بتعبري برهان   هو جحم الرموز الثقافية الاكمنة يف وعي الإنسان حبيث ل تكون أأبدا قضية شلكية أأو

منا يه معق طبيعة الإنسان، وأأمه هذه الرموز هو ادلين ممثال يف الشعائر  واملعتقدات وأأما القمي الثقافية   زريق( واإ

اكحلرية والصدق والعدل واملساواة ..فهيي رموز ثقافية حبىل ابدلللت امليتافّييقية خاصة عندما نريد تشخيص 

وامجلاعة ...فالتارخي يشهد بأأن التحولت والثورات الكربى اكنت حصيةل للتأأثري اجلارف مدى تأأثريها عىل الفرد  

م( والثورة الرومانية مثالن عىل  1789للقمي اذلي ل ياكد يوقف زحفه حكر أأشد الطغاة. فالثورة الفرنس ية )

ن  ساين )قمي الثوار ورموزمه والتفافهم  قوة الطاقة اجلبارة املاردة اليت ختزتهنا القمي كرموز دافعة وحمركة للسلوك الإ

  الرمزيةحول بعضهم لدلفاع عن قمي ادلميقراطية واحلرية واملساواة...( يؤكد ذكل أأن القمي تمتتع بنوع من اذلخرية  

 (. 2012زريق، )( 26)... املعنوية

ا بني الشعوب. ولعل  ظاهرة اندرة وقوعه   الآخر فهييأأما ظاهرة الانصهار الثقايف الاكمل أأو ش به الاكمل يف ثقافة  

أأحسن مثال لهذا العامل هو مثال الشعب اجلزائري وما تعرض هل من أأرشس جهوم ثقايف اس تعامري اس تالب 

متثل يف حماوةل احملتل البغيض نرش لغته وثقافته بني الشعب من هجة وتقليص اس تعامل اللغة العربية وثقافهتا بني  

ن اكنت جنحت يف جتهيل الشعب بس ياسة ممهنجة حممكة حتت    النخب اجلزائرية عىل اخلصوص من هجة أأخرى. واإ

املثقفني   بني  )املس يحية( حىت  ادلينية  رموزها  نرش  ذريعا يف  فشال  فشلت  فاإهنا  والنار  ابحلديد  القمع  سطوة 

لغة وثقافة، ومن مث مل يكمتل النصاب ابلنس بة لتوفر الرشوط املطلوبة حلدوث الانصهار    الفرنسنياجلزائريني  

ايف الاكمل أأو ش به الاكمل للمجمتع اجلزائري ابجملمتع الفرنيس. فرموز ادلين الإساليم ورموز التقاليد الشعبية  الثق

(  27)..  اجلزائرية مل تفلح يف زحزحهتا البعثات الفرنس ية )ذات الطابع التبشريي والاسترشاق..( بل زادهتا مصودا

 (. 2012زريق، )

 برهان زريق( عىل هذا النحو: )الباحث  عادة طرح السؤال نفسه من قبل هذا  ومن املهم دلينا يف هذه املداخةل اإ 

*ملاذا اكنت الرموز ادلينية الإسالمية للشعب اجلزائري أأكرث مقاومة لنتشار رموز ادلين املس يحي من مقاومة 

 اللغة العربية وثقافهتا لنتشار اللغة الفرنس ية وثقافهتا يف اجملمتع اجلزائري؟

 احث عىل السؤال مبا ملخصه: جييب هذا الب

( دخول املس يحيني يف الإسالم أأكرب بكثري من دخول املسلمني يف املس يحية عرب الاحتاكك يف التارخي، ما  1

لالإسالم   وادلاخلون  اس تعامر،  بغري  أأو  الاس تعامر  خالل  سواء  الساحقة  الغلبة  لها  الإسالم  رموز  أأن  يعين 

قون مهنم، ويه ظاهرة معروفة يف القدمي واحلديث، وذكل يدلل املس تعمرون أأنفسهم ومفكرومه وحىت املسترش 

 عىل أأن الرموز ادلينية الإسالمية تكسب صاحهبا مناعة ضد تبين رموز دايانت أأخرى...

 ( يرجع برهان زريق عدم تغيري الفرد اجلزائري )ورمبا غريه أأيضا( اإىل املس يحية اإىل عاملني:2

 ..ولوعيه ادلينية يف تركيبة خشصية الفردمعق طبيعة جتذر الرموز -أأ 
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 تفوق جاذبية رموز ادلين الإساليم عىل نظريهتا يف ادلين املس يحي.-ب

ويضيف هذا الباحث مثال أآخر لقوة الرموز ادلينية يف تالمح الشعوب يمتثل يف انفصال ابكس تان وبنغالديش  

 (  2012، ( )زريق28)... عن اجملمتع الهندي الكبري

يتقاطع الالكم السابق املتعلق ابلبعد الس يايس يف ثنائية اللغة والهوية، يتقاطع مع لَكم عبد السالم املسدي  

حول املعطيات اليت نفكك به مفهوم الهوية يف عالقهتا ابللغة. فالهوية عنده هوية حضارية وهوية ثقافية. والهوية  

عليه أأو تستمثره أأو تناور به. واللغة معطى وظيفي    معطى حضاري وافد من التارخي تتوسل به الس ياسة فتتكئ

ن وفد من الأزمنة املوايض، تثبهتا الس ياسة عىل أأصولها أأو جتمح هبا َنو مصائر مغايرة.   يتحقق يف الزمن الراهن واإ

 عندئذ نفهم أأّن دراسة الس ياسات تتضمن أأيضا الس ياسة اللغوية...

ليه الأمة العربية بعد  مث بعد حديثه )املسدي( عن مصري الأمة العربي ة بعد عقود طويةل من الاس تعامر وما أ لت اإ

ــ  بـ املسدي  العطاةل الاقتصادية والفكرية   ذكل يسميه  الفالسفة، واكنت  اليت حتدث عهنا  التارخيية"  "العطاةل 

أأي عىل  العربية  اللغة  مأأزق  وسامها  الاس تقالل،  بعد  العربية  الأمة  مسة  واملعرفية  والثقافية  أأهلها  واللغوية  دي 

وأأبناهئا...هذه العطاةل التارخيية حتدق ابللغة عىل مرأأى أأحصاب القرار...صار العرب اكلغائبني عن حمفل احلقائق  

 ( 2014، ( )املسدي29)... العلمية اجلديدة يف جمال املعرفة اللغوية

 وقادته العطاةل اللغوية اإىل حديثه عن أأس ئةل هممة للغاية، صاغها اكلآيت:

 قصد العرب( معنيون مبسأأةل "موت اللغات"؟ وهل ختوض العربية رصاعات لغوية؟هل َنن )ي 

حماهئامث هل العربية تواجه من التحدايت ما ُيددها يف وجودها أأو ينذر   اإىل حد الزوال؟  ابإ

 واكنت الإجاابت: 

 (الوعي ابملسأأةل وخطورهتا غائب س ياس يا وفكراي.. 1

كأعداء لأنفسهم، كام يس تغرب السلوك الرمسي من أأحصاب القرار   (يس تغرب حتول العرب يف نظرهتم اإىل لغهتم2

الوعي   هذا  الفعل عكس  لكن  ابملسؤولية  واع  )اخلطاب  يفعلون  ل  ما  يقولون  بأأهنم  العرب  الوطن  متاما( يف 

 الغرب... ويزداد الأمل عندما يعمل املثقف العرب أأن هذا الوعي دلى الساسة العرب نقيض ما هو موجود دلى ...

(َنن أأمة تعزز التفكك َنو ضياع هويهتا اللغوية، وقد صار معلوما أأن اللغات الأجنبية ليست يه العدو للغة  3

عندما   س امي  ول  الفصحى  بريق  ادلاخل وتقيض عىل  من  تنخرها  اليت  العامية  اللهجات  عداوهتا يف  بل  العربية 

 يسترشي هذا ادلاء يف املؤسسات التعلميية ...

 أأيضا تساؤل استناكراي عايل الصوت: ويتساءل

(كيف منسك بأأساس يات اقتصاد املعرفة وجممتعنا العرب هو اجملمتع الوحيد، بني سائر جممتعات املعمورة، اذلي 4

 يفتقر ملرشوع لغوي واحض السامت متناسق الغاايت منسجم الرؤى؟ 
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قد اكن لها من الاعتبار دلى لك فئات اجملمتع    كيف جييب ساستنا عندما يعلمون بأأن اللغة العربية أأايم الاس تعامر

 أأضعاف ما لها الآن بعد عقود من الاس تقالل؟ 

اللغة يه احلامل الضوري   أأّن  يتناسون  أأو  التمنية والهنوض الاقتصادي وينسون  يتشّدق ساستنا مبشاريع   *

جناز تمنوي..   املالزم لك اإ

ن اكنت (يدعو املسدي يف ختام تشخيصه للقضية اإىل رضورة الهن5 وض يف وجه ادلعوة اإىل العامية ولهجاهتا، واإ

ل أأن السلوك املوضوعي كثريا ما ميهد لها، ويدعو اإىل الإحاطة ابدلوائر اليت متثل  ليست عىل املس توى الرمسي، اإ

ومدارات العمل لتحقيق هذا  أأس يجة متناضدة حتارص الأداء التداويل اذلي عنوان الاقرتان بني اللغة والهوية،  

 داء الفصيح للعربية أأربعة: ثقايف وتربوي ولغوي وس يايس... الأ 

   ورمبا نضيف للمسدي مدارا خامسا هو يف غاية الأمهية واحلساس ية: املدار الإعاليم بك منابره املعروفة...

يف   للغاية  املهنجي  التساؤل  الغوصطرح  طار  التعبري    اإ أ ليات  يف  حديثا  (  30)...  الإدراك  وأ لياتاحلثيث 

 (. 2014،)املسدي

*العجيب يف أأمر هذه ادلراسة )للمسدي الهوية العربية والأمن اللغوي( ادلقيقة واملركزة واملفيدة جدا، فعىل الرمغ 

مما فهيا من نتاجئ جيدة من هجة ومن هجة أأخرى ما محلته من حتذيرات شديدة اخلطورة حول تشخيصه للوضع  

م 2014ركز العرب للأحباث ودراسة الس ياسات س نة  اللغوي يف البالد العربية، ويه دراسة صادرة عن امل

ل أأّن حتذيراته وختوفاته وتشخيصاته للوضع   اذلي من املفروض أأن تؤخذ دراساته وأأحباثه قيد التنفيذ والإجناز اإ

ازدادت سوءا، وادلراسة مىض علهيا ما يقرب من عقد من الزمن...وَنن عىل مشارف أأن نكون يف املنظور 

 (. 2014() املسدي، 31هوية لغوية عىل حد تعبريه... ) املتوسط أأمة بال

ويتوجه املسدي دامئا يف خطابه اإىل صناع القرار يف الوطن العرب فامي خيص القضية اللغوية ويلقي علهيم ابلالمئة، 

ىل ول يفتأأ يذكرمه "أأن املعركة احلضارية املسترشية اليوم رصاع بني الثقافات، وتطاحن يف الهوايت، وتناحر ع

 (. 266ص ،2014، ( )املسدي32القناعات، مث يه تقاتل عىل مراكز النفوذ اللغوي بال هوادة...")

ذا أأن نثين عليه، وندعو اإىل مدارس ته وتطبيق    غضاوما زال حبثه   طراي كأنّه أأخرجه للناس اليوم، حفري بنا اإ

 توصياته... 

 (الأمة العربية كظاهرة فريدة للتفاعل مع رموز الآخر: 3

هنا  منا يه أأيضا نوعية أأو كيفية، اإ مسأأةل خضامة جحم الرموز عند الإنسان "ليست قضية شلكية أأو مكية حفسب، اإ

 (. 43، ص 2012، ( )زريق33معق طبيعة الإنسان..")

 *جتربة الفتوحات الإسالمية تفيد بأأن الانصهار الثقايف الاكمل أأو ش به الاكمل يمت بتوفري عاملني:

 بني فئات الشعوب عرب نرش العقيدة يف البالد املفتوحة..  نرش الرموز ادلينية-1



 

 

 
82 

 تعلمي اللغة العربية لحقا لأهل البالد املفتوحة وابلتايل ثقافهتا..  -2

ومت الانصهار العرب الإساليم الاكمل بني احمليط واخلليج بفعل العاملني السابقني، فاإسالم شعوب هذه الأقالمي 

لهذه   تبنهيم  معناه  هذه العريضة  أألس نة  تعريب  ومت  السابقة،  رموزمه  عن  وختلهيم  الإسالمية(  )العقيدة  الرموز 

الشعوب بصورة تاكد تكون شامةل، وأأصبحت الثقافة العربية والإسالمية يه السائدة، ول يغار علهيا العرب  

 ( 2012، ( )زريق34)... املسمل الأصيل حفسب بل يغار علهيا لك من أأسمل وتعرب

ن الوطن العرب ظاهرة ثقافية متجانسة فريدة من نوعها يف القدمي واحلديث مقارنة وليس من املبا لغة مطلقا القول اإ

ابملس يحية اليت تعد الأكرث انتشارا، فأأورواب املس يحية متضامنة فامي بيهنا برموزها املس يحية، كرشط يتمي كام سامه  

يدة عن متانة التضامن الثقايف املوجود بني اجملمتعات  برهان زريق للحمة الأوروبية، لكن وحدهتا الثقافية تبقى بع 

، ( )زريق35)وغريها،  الفرق واحضا يف همينة العربية مقابل التشتت اللغوي احلاصل يف أأورواب  العربية. ويظهر

2012 .) 

 فرتة اخلالفة العامثنية وما بعدها:   ل العروبة "خال (الهويّة اللّغوية ومفهوم " 4

)الأندلس حتديدا( س نة   الأيبريية  اجلزيرة  أأقدامه يف ش به  فقد مواطئ  أأن  العرب والإساليم  العامل  أأقدار  *من 

جهرية بعد س يطرة دامت مثانية قرون. وبعد ربع قرن من الزمن فقط من سقوط الأندلس جاء العامثنيون 1492

نوط هبم يف امحلاية وصد امحلالت الصليبية  وأأخضعوا معظم العامل الإساليم لس يطرهتم وأأدوا دورمه التارخيي امل 

والإسالم أأايمئذ مل يكن حباجة للقوة العسكرية فقط اليت ميلكها الأتراك العامثنيون بل اكن حباجة ماسة، واملرحةل  

عادة خض ادلماء يف حضارته الشاحبة واليت ل ميلكها فامي بدا لنا    جدا اإىلحرجة   العامثين مما أأدى    اترخييا العنرصاإ

 ( 2006، ( )مربوك36).. اإىل املصري احلزين عىل حد تعبري عيل مربوك

*وفامي اهنمكت أأورواب تبين نفسها مس توعبة دروسها يف الرصاع مع من مه جنوب املتوسط، وراحت تبين هنضهتا  

فراغ رهيب، وتعد عدهتا للمواهجة احلامسة مع اخلصم العنيد، اكن العامل الإساليم حتت النفوذ العامثين مير مبرحةل  

مثة زماان مير، ولكن ل اترخي هناك، بل مجود   أأن  قول عيل مربوك: "حقا  العامثنيون   وموت. واجتهوعىل حد 

يس تزنفون موارد العامل الإساليم ويكدسون ثرواته يف عامصة اخلالفة...ومل تس تفد هذه ادلوةل من ادلرس اخلدلوين  

(  37يه الأصل يف نشأأهتا وظهورها تس تحيل اإىل نقيضها...")اذلي ينبه اإىل أأن القوة اليت تبين دوةل وتكون  

 (.. 559، ص 2006مربوك، )

طار فاعل حيفظ للأمة هويهتا من   وصار العامل العرب والإساليم يسعى يف هذه الأوضاع اإىل السعي لبلورة اإ

اعة العربية بل عن  التاليش والضياع...وهنا انبثق الوعي ابلعروبة اكإطار ممكن للحفظ وادلفاع، ل عن جمرد امجل

 الإسالم ذاته فقد اكن خيار العروبة رديفا لالإسالم وس ندا هل يدَع مواقعه النضالية.. 

فظهرت طالئع الإصالحيني اكملهدي والس نويس مث الأفغاين والكواكيب وابن ابديس وغريمه ممن انهتيى هبم املطاف  

زاحة العامثنيني اذلين بدوا جمرد أأتراك يرسوا ل لغرب هممته يف داير الإسالم، وتبلور مفهوم العروبة  اإىل رضورة اإ
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عىل هذا النحو، وطرحت من جديد القضية الفقهية اليت جتاوزها التارخي ظرفيا لتعود من جديد أأل ويه قرش ية 

 . ( ..2006مربوك، )( 38)... الإمام أأو اخلليفة

ن    ويبدو أأن البعد الفقهيي لقضية قرش ية الإمام أأو اخلليفة وتشبث الكثري من الفقهاء القداىم وحىت احملدثني، واإ

ل أأن جناعهتا اترخييا أأثبتت صالبهتا وبعد نظر أأحصاهبا يف املأ لت الس ياس ية من هجة  اكنت حمل جدال فقهيي، اإ

 عصب مفهوم العروبة القوي والفعال يف الامتسك واحلفاظ عىل الهوية... لتاملاومن هجة اثنية جتىل 

ن اكنت س ياسة الأتراك خمتلفة نسبيا بني تواجدمه تبلور مفهوم   العروبة متالحام مع الإسالم يف تكل الظروف، واإ

ليه ادلوةل العامثنية حتت املد التبشريي  ل أأن املصلحني تنهبوا اإىل ما أ لت اإ يف املغرب العرب وتواجدمه يف املرشق اإ

عروبة تكون يف تناقض رصحي مع الإسالم وهنا اكن القوي فقد تنامت الزنعة العلامنية يف احلمك الرتك جعلت ال

قصاء الإسالم عن الساحة...  الصدام. وبدل ما يتجه اجلهد اإىل نقد البنية القمعية لدلوةل حتول اإىل السعي َنو اإ

مل تكن العروبة يوما يف اترخيها متناقضة مع الإسالم بل يتأأسسان مكفهومني عىل اثبت بنيوي واحد، ولعل العامل  

اس تمل  العرب هناايهتا...ومنذ  الأقل خالل  عىل  أأو  العامثنية  الفرتة  وقعت خالل  اليت  الشقة  مرارة  يتجرع  اليوم   

الاس تعامر احلديث مقاليد العامل العرب والإساليم عن الأتراك تغري سؤال الهنضة اذلي مل يأأخذ حضه التارخيي  

يف نصه الالفت "هناية الإجياز يف سرية ساكن    حىت قفز سؤال الهوية يلح بقوة اكن قد أأعلنه رفاعة الطهطاوي

احلجاز"، ميثل احلرية والأزمة يف اذلات العربية املهزوزة وتبعه يف خطاه مفكرو الهنضة الكبار يف التعبري عن أأزمة 

الهوية املهددة ورسعان ما تناىم ظاهرة الاحامتء مبفهوم العروبة والإسالم اكإطارين صلبني حلفظ هوية الأمة من 

 (..2006()مربوك، 39ضياع...)ال 

 (خامتة: 5

حاولنا هبذه املداخةل املتواضعة أأن نعاجل موضوعا كبريا ل تس توعبه هذه الصفحات القليةل ابلبحث والتقيص، بقدر  

ما اكنت مداخلتنا اإضاءة بس يطة لأمه التجاذابت اليت تربط ثنائية اللغة والهوية. واكنت حماور املداخةل عىل هذا  

 النحو:

هنا اإىل نتيجة مفادها أأن العربية كغريها من اللغات همام طرأأ   ااملتغري: توصلناللغة العربية بني الرتاث والواقع    (1

 عىل حياة ذكل الاكئن البرشي جيب أأن ينعكس عىل لغته اليت ل تنفصل عنه حلظة من زمان.

الع  وبأأبعادها  وادلليل  واملنطقي  والعلمي  الرمزي  بنسقها  الواحدة  والثقافية  واللغة  والاجامتعية  والنفس ية  قلية 

ىل لك من حيملها ويتلكم   واحلضارية وادلينية وغريها ويف س ياقها التارخيي توحد الشعور ابلنامتء املزدوج اإىل اللغة واإ

ىل امجلاعة البرشية اليت تتحدث هبا...  هبا بعد تشك هذا الشعور وتقويته، الشعور ابلنامتء اإىل اللغة واإ

حسن حنفي أأن العالقة بني الهوية واللغة يف الوطن وطيدة جدا حبيث هام موضوعان مرتبطان يتفاعالن  ويرى  

ذا قويت الهوية قويت  يف السلوك الفردي والاجامتعي داخل الأوطان، يؤثر لك مهنام يف الآخر، قوة وضعفا، اإ

ذا ضعفت الهوية ضعفت اللغة...   اللغة، واإ
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 أأحسنت محل مهوم متلكمهيا لأهنا شديدة الالتحام ابلرتاث والهوية... واللغة العربية من اللغات اليت

 فيصل حصيد( خالل اس تقرائه لتارخي اللغة العربية:)الباحث ومجيةل تكل النتاجئ اليت لحظها 

دوا توقف العرب يف العرص اجلاهيل وانغالقهم عىل أأنفسهم فمل يطلبوا المتدد اجلغرايف والتارخيي والثقايف ملا اعتق-أأ 

 أأن لغهتم يه فقط ما يشك هويهتم..

وبعد نزول الويح تفكك دلُيم مفهوم اللغة العرقية وسام هبا اإىل اللغة الكونية اس تعاضوا هبوية أأوسع يه هوية -ب 

 الارتباط ادليين الثقايف...

متياز، اكن ذكل  وملا اكنت ادلوةل الأموية )حسب الباحث دامئا( منغلقة عىل نفسها عرقيا فاكنت دوةل عربية اب-ج 

 أأحد أأكرب الأس باب رمبا لَنسارها وزوالها... 

وأأما ادلوةل العباس ية اليت جنحت يف الانفتاح عىل الثقافات واللغات املشلكة للمجمتع عىل مجيع املس توايت  -د 

 بطريقة اس تطاعت أأن حتافظ فهيا عىل الهوية العربية يف صورهتا اللكية وجعلها هوية جامعة ... 

 العنرص الثاين يف املداخةل، اللغة العربية ومفهوم الأمة:ومن نتاجئ 

 أأ( مل يعد مفهوم الأمة يف عرصان هذا هو الرابط اذلي جيمع بني فئات اجامتعية متعددة ومتباينة اترخييا وثقافيا...

 احد..ب( لقد أأصبح الرابط الوطين هو الرابط الأكرث واقعية يف تشكيل العالقات الاجامتعية يف اجملمتع الو 

ل بتحقيق   ج( ورأأينا أأمهية العداةل الاجامتعية اليت يه من مقاصد الرشيعة الإسالمية، هذه العداةل ل تتأأّت اإ

ذا القفز عىل هذا املكون اجلديد )املواطنة( اذلي ل يعد بدعة يف   تكل املتعلقة )ادلين  عنرص املواطنة فال ميكننا اإ

رادة العيش املشرتك يف   ه(، هذابجلانب التعبّدي الشعائري العداةل اليت حتقق مفهوم املواطنة...وحتدثنا عن فكرة اإ

والهوية   الهوية  تشكيل  والتقاليد يف  والعادات  وادلينية  الثقافية  الرموز  أأمهية  رأأينا  الأمة...كام  مث  القومية  تشك 

 الثقافية عىل وجه التحديد... 

العربية ظاهرة فريدة يف التارخي فامي خيص انصهار رموز الآخر فهيا وأأما العنرص الثالث فرأأينا فيه كيف اكنت الأمة  

 بفعل عاملني اثنني: 

 نرش الرموز ادلينية بني فئات الشعوب عرب نرش العقيدة يف البالد املفتوحة.. -

 غريها.. تعلمي اللغة العربية لحقا لأهل البالد املفتوحة وابلتايل ثقافهتا...وعرفنا سبب غلبة الرموز العربية عىل-

فرتة اخلالفة العامثنية وما بعدها فقد وحضنا   لالعروبة "خالوأأما العنرص الأخري املمتثل يف الهويّة اللّغوية ومفهوم "

لهيا الأمة العربية خالل الفرتة العامثنية وعرفنا أأس باب   جياز الظروف اليت أ لت اإ اليت شهدهتا الأمة   أأزمة الهويةابإ

ي اذلي أأحدثته ادلوةل العامثنية وكيف تبلور مفهوم العروبة دلى رواد الإصالح وكيف تنهبت اإىل اخللل احلضار 

 العرب وكيف تأأخر سؤال الهنضة عىل حساب سؤال الهوية. 
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 الهوامش: 

والنقد  2016) حصيد،    -1 التأأسيس  الهوية يف  السؤال عن  كتاب  الثابت واملتغري من  اللغة والهوية جدل   )

ربوح)حترير(، البشري  ضفاف،    واملس تقبل،  ومنشورات  اجلزائر،  الاختالف،  ، 1طبريوت،  منشورات 

 . 191ص

 *حصيد فيصل: معيد لكية الآداب واللغات جلامعة خنشةل/ اجلزائر هل اهامتمات حبثية متعلقة ابلهوية... 

كنعان لدلراسات   ردراج، داحزينة، ترمجة محمد صبح وتقدمي فيصل    ت(، مداراي2003)  لكود،لفيش تراوس    -2

 . 422، ص1والنرش واخلدمات الإعالمية، ط 

( اللغة والهوية والعوملة من كتاب السؤال عن الهوية يف التأأسيس والنقد واملس تقبل، 2016) بوبكر،  جياليل    -3

 ..168اف، صضفالبشري ربوح)حترير(، منشورات الاختالف، اجلزائر، ومنشورات 

بأأب احلسن، ولية الشلف، ابجلزائر. أأس تاذ ابلتعلمي الثانوي ومفتش الرتبية   1962بوبكر جياليل من مواليد عام  

الوطنية سابقا، أأس تاذ الفلسفة جبامعة حسيبة بن بوعيل ابلشلف ابجلزائر حاليا، حاصل عىل شهادة املاجس تري  

صص فكر عرب اإساليم معارص. يش تغل ابلبحث يف قضااي ختصص فلسفة احلضارة، وعىل شهادة ادلكتوراه خت

الرتبية والتعلمي، ويف اإشاكليات الفكر والثقافة والفلسفة يف الواقع العرب والإساليم املعارص. من مؤلفاته كتاب 

وكتاب   احلارض،  ورهاانت  املايض  قمّي  بني  والتجديد  الرتاث  وكتاب  وتقيمي،  نقد  وتداعياهتا  مظاهرها  العوملة 
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 . والتحدايت العربية يف اجلزائر بني الأزمة    تعلمي اللغة 

 - أأزمة التعددية اللغوية 

 عبد امحليد خادلي. 

 جامعة حسيبة بن بوعيل 

Khaldiabdelhamid1986@gmail.com 

 امللخص: 

يف تعلمي اللغة العربية،   وأأثرها موضوع التعددية اللغوية    ويه تعاجل هذه الورقة البحثية مسأأةل يف غاية الأمهية أأل  

أأن   كول شبالدان،    الاجامتعي يفأأن تعلميية هذه اللغة تواجه حمنة عصيبة وحتدايت صعبة، صعوبة الواقع  حيث  

 املنال، بُعد السامء عن الأرض.  الأهداف بعيدة، جيد أأن هذه وبتعلميهاالرق هبا  يف سبيلما ُرمسِّ 

القول          تنخر جسد  اإنوميكن  انفكت  ما  اجلزائر  اللغوية يف  مبظهرُيا    التعددية  الفصحى  العربية    –اللغة 

الازدواجية اللغوية وما تكونه من اللغة العربية الفصحى مع اللهجات العامية، أأو مبفهوم الثنائية اللغوية املتكون من  

اللغة العربية واللغات الأجنبية، ولعلها قد خلفت الكثري من املظاهر السلبية من عدة نوايح كعملية التواصل بني  

 لشعب الواحد أأو كعملية التعلمي.أأفراد ا

 اللغوية، الثنائية اللغوية.  الازدواجيةاللغة العربية،  املفتاحية: اللكامت  

Abstract   

          This research paper deals with a very important issue, which is the issue of 

linguistic pluralism and its impact on teaching the Arabic language, as teaching 

this language faces a difficult ordeal and difficult challenges, the difficulty of the 

social reality in our country, and there is no doubt that what was drawn in order 

to advance it and teach it, He finds that these goals are far from being attained, as 

far as heaven is from earth. 

       It can be said that linguistic pluralism in Algeria has not ceased to gnaw the 

body of the classical Arabic language with its two manifestations - bilingualism 

and what it consists of the classical Arabic language with colloquial dialects, or the 

concept of bilingualism consisting of Arabic and foreign languages, and perhaps it 
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has left many negative aspects from several aspects as a process Communication 

between members of the same people or as a process of education. 

Keywords: Arabic language, bilingualism, bilingualism 

 

 العربية: مشالكت اللغة  

العربية تواجه مشالكت كثرية يف سبيل تعلميها و تعلمها، مهنا ما خيص املعمل و مهنا ما خيص       اللغة  ابتت 

املتعمل، ومهنا تكل اليت تطرق فهيا كامل برش اإىل ما يُسمى ابملادة الواحدة حيث يقول: " امتدت النظرة ادلونية  

هنماإىل اللغة العربية اإىل دور   ام يصنفوهنا مادة واحدة من حيث  وضعها يف جدول ادلراسة، يف التعلمي الع    التعلمي اإ

هنا  تتساوى يف ذكل مع مواد أأخرى، بل رمبا   و الساعات اخملصصة لها، و ادلرجات املمنوحة لها يف الامتحان، اإ

نبية  يزنلون من درجهتا اإىل درجة أأدىن يف حالت كثرية، و الأجعب من ذكل أأهنم يعدلوهنا يف الأمهية  ابللغات الأج 

ضافية تزيد من معرفة الناش ئة،    –حسب فهمنا    –اليت ما ُأريد هبا   لّ جمرد الصقل، و التثقيف وفتح نوافذ اإ اإ

ليه نفوسهم.    (273،274، صفحة 1999)برش،  ومتنحهم هواًء خمتلفًا رمبا تراتح اإ

اللغة يف املدارس اجلزائرية هو الرؤية املس تقبلية للآابء لأبناهئم، و نظرهتم للتعلمي عىل  ومن معضالت تعلمي       

براهمي  أأنه مس تقل ابلقراءة  والكتابة فقط، وهنا نس تذكر أآاثر هذه النظرة  ادلونية لتعلمي  اللغة العربية مبا قاهل اإ

ّن تعلمي اللغة العربيةمحم القراءة و الكتابة فقط، س يدفعها اإىل الوراء لتصبح    عىل أأهّنا مس تقةل، ويه لغة د عطا:" اإ

ىل تقلص دورها   مادة تراثية، ليس لها تأأثريها يف الإطار العام الاجامتعي، ويه من خالل التجريد يف تعلميها أأّدى اإ

بداعاته، ويركز عىل النصوص ال رتاثية  قوميًا، وابلتايل فاإن تعلمي الأدب العرب ل يساعد حركة الأدب املعارص يف اإ

معومًا مما حيرم الطفل من التفاعل مع عرصه، كام هو احلال دلى الأمم الأخرى اليت تركز عىل الإبداع احلارض،  

 ( 84، صفحة  2006)عطا،  . ومنه هتبط اإىل املايض لكام سار الطالب يف اجتاه الاختصاص

ه اللغة العربية يف زمننا هذا يه ذكل التخبط اذلي يعيشه التخطيط الرتبوي أأمه معضةل تواج  اإنوميكن القول      

ختضع لها تعلمي   وتطبيقية ظل غياب تصور علمي ممهنج وفق حبوث نظرية    يف الفوىضواذلي صار يسوده نوع من  

 هذه املادة من أأجل الرفع من املس توى التعلميي والتحصيل ادلرايس.
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 اللغوي: التعدد  

يصدق عىل الوضعية   (، وهوMultilinguisme)الأجنيب  " املقابل العرب للفظ    بأأنه:  الأوراغي  محمديعرفه      

ذا اكنت مجيعها لغات عاملة   واحد، اللسانية املمتّية بتعايش لغات وطنية متباينة يف بدل   أأما عىل سبيل التساوي اإ

ذا تواجدت لغات    السويرسية،اكلأملانية والفرنس ية والايطالية يف امجلهورية الفدرالية   وأأما عىل سبيل التفاضل اإ

 ( 11، صفحة 2002)الاوراغي،  . ةعاملة اكلعربية جبانب لغات عامي

والتعدد اللغوي ابت أأمرا حمتيا يف لك ادلول، خاصة يف ادلول العربية بسبب اخلليط اللهجي اذلي يفرضه      

تعدد العرقيات يف اجملمتع الواحد من هجة، ومن هجة أأخرى بسبب الآاثر السلبية اليت خلفها الاس تعامر و املوروث  

زائر واحدة من اجملمتعات اليت يمتّي طابعها اللغوي  ولعل اجلاللغوي اذلي تركه خلفه حماول طمس الهوية العربية،  

ن يف اجلزائر لغات متعددة ، مبعىن أأننا جممتع متعدد متاكمل ببنيات لغوية    بلعيد  صاحلابلتعدد مثلها يؤكد   " اإ

  تراتبية ، فنجد لغات أأربع متعايشة يف واقعنا رمغ الفرنسة املتوحشة اليت تضب أأطناهبا يف الواقع ، و لكن نقر 

 ( 60، صفحة 2013)بلعيد،  ".بأأننا جممتع تعددي لغوي ، وفق بنيات ونظام وضعه املس تعملون لهذا التعدد

نوهنا ميكن القول     قراره بوجود لغات    اإ صاحل بلعيد حياول رشح احلاةل اللغوية السائدة يف اجلزائر من خالل اإ

 والفرنس ية. والأمازيغيةمتعايشة يف اجملمتع اجلزائري ويه العربية الفصحى والعامية 

لف  فالتعدد اللغوي الاجامتعي " جنده متفيش يف خمت  دس توري،والتعدد اللغوي تعددان اجامتعي ورمسي أأو      

قرار من جانب   ويكتس به اجملمتع نتيجة احتاككه مع شعوب أأخرى خمتلفة عنه    احلكومة،طبقات اجملمتع دون ما اإ

وهذا التعدد طبيعي ل حتمكه قوانني   الأخرى،أأو الاس تعامر أأو غريها من العوامل    الهجرات،يف اللغة أأو نتيجة  

منا فرضته قوى خارجية مت  ، صفحة 2017)رقية،    .نوعة اكلهجرة والاس تعامر "ول اطر تنظمه من قبل احلكومة اإ

183 ) 

ن ظاهرة التعدد     اللغوي ابتت عنرصا أأساس يا يف اجملمتع اجلزائري من خالل املامرسات اللغوية اليت  والتداخلاإ

اختذ مسارين أأساس يني هام   والتعدد، ولعل هذا التداخل  واللهجاتصارت طابعا عاداي يف جممتع متعدد الثقافات  

      اللغوية.الازدواجية اللغوية والثنائية 

   اللغوية: الازدواجية    

( ويقصد به لك جممتع يس تعمل لغتني يف diglossiaأأول من اس تعمل مصطلح )  فرجيسون  شارليعد اللغوي     

والازدواجية متثل ،  حدى اللغتني ولو لفرتة انتقاليةاملعامالت ادلاخلية اليومية ، ول يس تطيع الاس تغناء عن اإ 

وان تكن الفصحى قد تش بثت عىل امجلةل    -مظهرا حاسام من مظاهر التحول اذلي جرى عىل العربية ذكل انه  

املعيار   الإعراب    - مبثالها  فأأسقطت   ) ) عوامل زمانية وماكنية متشابكة  التطور   العاميات يف جمرى  مضت 

ابنة عن املعاين   النحوية كام محلت أآاثرا من السامت الفونولوجية للناطقني  واستبدلت به دوال تركيبية خاصة لالإ
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)املوىس،   .هيئات أأبنية الفصيحة  –هبا يف الأصقاع العربية وتباينت يف اختياراهتا املعجمية مبقادير يسرية أأو جليةل  

 ( 137، صفحة 2007

ول شك أأن اختالف البيئات داخل اجملمتع اجلزائري هل دور كبري يف ظهور هذه الازدواجية اللغوية ، فأأهل     

ذا ما نظران اإىل الازدواجية  الريف خيتلفون عن أأهل املدن يف طريقة النطق وكذكل الأمر ابلنس بة للهجة ، واإ

ننا جندها تشك عائقا كبري يف سبيل تعمل اللغة العربية الفصحى، العربية اليت نفتخر هبا و   اللغوية مبنظور تعلميي فاإ

هنا   " هترب مرحي يربر فشلنا يف  ندافع عهنا ونتباىه هبا أأمام الأمم وهو ما يؤكد عليه عبده الراحجي حني يقول : اإ

نتايج ابلعرب  العامة ول حيس نون الأداء الإ أأولئك اذلين يتصدون للقضااي  العربية ، ويه تريض غرور  ية  تعلمي 

 الفصحى لأهنم مل يتعلموها كام ينبغي أأن يكون التعمل .

ذن يه العربية الفصيحة اليت عرفناها منذ الأدب   ويه كذكل العربية الفصيحة   اجلاهيل،والعربية اليت نقصدها اإ

 (86،85، صفحة  1990احجي، )الر  .اليت نس تعملها الآن يف وسائل الإعالم ويف الفنون الأدبية

وما يالحظ يف وقتنا هذا أأن العامية أأخذت منحى أأكرب من جمرد معامالت اجامتعية، حيث صارت تزامح     

ذا ما نظران اإىل الرتاجع الرهيب اذلي صار يكتنف تعلمي    الفصحىالعربية   يف جحرات ادلراسة، وهو خطر أأكرب اإ

   املدرسة.العربية الفصحى بفضل القوالب اللغوية العامية اليت صار حيملها الطفل من واقعه الأرسي املعيش اإىل 

ن هذه العالقة امللتبسة بني اللهجة املكتس بة والعربية الفصيحة املتعلمة يه عةل العلل يف تعلمي      وأأما    العربية،اإ

  املهناج، سائر العلل فتمتثل يف مجموعة من الرشوط املركبة اليت تمتثل يف غياب الأهداف املقنعة وضبابية بنية  

حال املعمل يف رؤيته ملوضوعه ومتثهل لأسلوب تناوهل اإىل ما  ونأأي الكتاب املقرر عن الامتناع واجلاذبية وقصور  

 ( 62، صفحة 2007)املوىس،  .يدخل عليه من تصنيف الهيئة الاجامتعية هل

ل عىل حساب اللغة       ن منو العامية ل يكون اإ هنا تصارع الفصحى من اجل البقاء    الفصحى،اإ ذا   والس يادة،اإ فاإ

وخلفت الفصحى وراءها مث تأأخذ   قوة،حتقق لها ذكل وأأصبحت لغة أأدبية مكتوبة انتقلت اإىل الثبات وازدادت  

  اجملمتع،مث الامضحالل شيئا فشيئا اإىل أأن يرتكها املتلكمون ول يبقى لها وجود يف    والانداثر، تكل الفصحى ابلتقوقع  

ويه تعيق لك حماولت    اقتصادي،أأن هذه الازدواجية رمز للتخلف الفكري واحلضاري وعائق لك تطور    كام

  (70،69، صفحة 2002)محمود،  .الهنوض ابلتعلمي والرتبية

ن خطر هذا الازدواج املمتثل يف اللغة العامية يمكن يف جوانب أأساس ية كبرية من جوانب       فالفصحى    حياتنا،اإ

هنا رمز الوحدة والتواصل بني أأفراد الأمة    لنا،اليت يه لغة العمل وادلين يه الوطن الرويح   أأما العامية   العربية،اإ

هنا دلي  تقارب،فاإهنا اخلصم احلقيقي لأي توحد أأو   هنا نذير اهنيار لك   والتباعد،ل التعدد والمتزق ورمز للفرقة  اإ اإ

   جلهودها.منجزات الأمة وتفتيت 

و صفوة القول أأن العالقة اليت تسود العامية ابلعربية الفصحى عالقة طبيعية ضاربة يف اترخي املشهد الثقايف و    

اللغوي ابجلزائر، بيد أأن هناك مسأأةل خطرية حتاك عىل مس توى التعلمي يه مسأأةل رد الاعتبار للعامية و جعلها  
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ل أأصوات تنادي بني احلني والآخر جبعل العامية لغة يف مقدمة املشهد اللغوي و التعلميي يف اجلزائر من خال

ل وس يةل يف يد أأعداء اللغة العربية الفصحى من هجة أأطراف حمسوبة عىل  تعلميية   ول شك أأن هذا الأمر ما هو اإ

التيار الفرانكفوين ، لن هذه الأصوات لها جذور قدمية اتبعة لالس تعامر الفرنيس اذلي أأراد يف وقت سابق مضن  

حياء اللهجات العامية وجعلها لغة التعلمي بدل  خمطط اته القضاء عىل اللغة العربية والهوية العربية من خالل قيامه ابإ

  .العربية الفصحى

 اللغوية: الثنائية       

" الوضع اللغوي لشخص ما أأو مجلاعة برشية معينة تتقن لغتني وذكل    يه:  زكراي  ميشالالثنائية اللغوية عند      

ويه احلاةل اللغوية اليت    الأخرى،من دون أأن تكون دلى أأفرادها قدرة لَكمية ممّية يف لغة أأكرث ما يه يف اللغة  

البيئ ابلتناوب وحسب  املتلكمون  فهيا  خمتلفتنييس تخدم  لغتني  اللغوية  والظروف  ، صفحة  1993)زكراي،    .ة 

36،35 ) 

 الأمويه ظاهرة لغوية ترتبط ابلقدرة الفردية للمتكن من اس تخدام لغتني يف أآن واحد وتكون الأوىل يه لغته    

تقان مجموع أأفراد اجملمتع للغتني يف أأداء الوظائف التصالية العادية ويه  والأخرى ثنائية   نوعان:يه لغته الثانية أأو اإ

 ( 379، صفحة 2014)عيل،  .وثنائية لغوية جممتعية فردية،لغوية 

ن التبكري يف تعلمي اللغة الأجنبية ابملدرسة اجلزائرية    التقبل يف الوسط املدريس    وعدمواجه الكثري من الرفض    اإ

 تؤثر سلبيا عىل تعلمي اللغة العربية حبسب العرفني خببااي الشأأن الرتبوي.  وأأهنااجلزائري، خاصة 

أأنه: " ينبغي حتايش التبكري بتعلمي اللغة الأجنبية قبل أأن نكون متأأكدين من أأن   فضيل  القادر  عبديرى  و     

اإىل  التعمل ، فادلعوة  اإماكنه توظيفها يف جمالت  العربية ، وأأصبح يف  اللغة  أأساس يات  الطفل املتعمل قد امتكل 

ر دعوة غري سلمية ، لأهنا  التبكري بتعلمي اللغة الأجنبية الأوىل يف وضع مدريس واجامتعي مثل الوضع يف اجلزائ

ضعاف قدرته عىل التحمك يف لغته ، مما ينعكس سلبا عىل   تكون سببا مبارشا يف تش تيت هجود التلميذ الفكرية واإ

اللغة الأجنبية ، لن تعمل لغتني خمتلفتني نطقا وكتابة وليسا من أأصل واحد يف بداية التعمل يتطلب هجدا مضاعفا   

اإماكن لك الأطفال عندانواهامتما مركزا وظروفا مدر  ، صفحة  2009)فضيل،    .س ية ممتّية ، وليس هذا يف 

130 ) 

نومن هنا ميكن القول       تباع، فاملمتعن يف تعلمي اللغة الثانية يف مدارس نا جيد    اإ الثنائية اللغوية يف اجلزائر ثنائية اإ

الفرنس ية لكغة اثنية حىت   عني،أأهنا مفروضة علينا فرض   اللغة  أأغراضنا من تعمل  هاملنا عن حتديد  اإ من خالل 

 .  أأصبحت من املسلامت

، وابت لزاما عىل  وميتةول اجملاورة أأثبت أأهنا لغة مضمحةل  بيد أأن الواقع ابلإضافة للتجارب السابقة يف ادل   

 اجلزائرية. القامئني عىل الشأأن الرتبوي تنحيهتا من داخل أأسوار املدرسة 
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القول          مبظهرُيا    اإنوميكن  الفصحى  العربية  اللغة  تنخر جسد  انفكت  ما  اجلزائر  اللغوية يف    –التعددية 

أأو مبفهوم الثنائية اللغوية املتكون من    العامية،للغة العربية الفصحى مع اللهجات  الازدواجية اللغوية وما تكونه من ا

ولعلها قد خلفت الكثري من املظاهر السلبية من عدة نوايح كعملية التواصل بني    الأجنبية،اللغة العربية واللغات  

  التعلمي.أأفراد الشعب الواحد أأو كعملية 

ويف لك هذا اكن لبد، بل وجب عىل القامئني عىل املنظومة الرتبوية ابعتبارها جحر الأساس من احملافظة       

عىل اللغة الأم اللغة العربية اليت هبا نعزت وذكل ابلتقليل من هذا التداخل اللغوي والهجني اللساين اذلي ابت  

   وذكل:يضب مدرستنا 

 الرتبوية.تلف التعامالت الإدارية خاصة الإدارة ابعامتد س ياسة التعريب يف خم   -

 عدم التبكري بتعلمي اللغات الأجنبية اإىل غاية التأأكد من التحمك يف اللغة العربية الفصيحة.  -

   العامل.استبدال اللغة الفرنس ية بلغات أأخرى راقية لمضحاللها ومرتبهتا بني لغات   -

نشاء مراكز حبث تربوية تعمل عىل تطوير -  ا بغريه  وللناطقنيتعلمي اللغة العربية لأهلها  اإ
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هجود الأس تاذ عبد الرمحن احلاج الصاحل يف اللسانيات العربية حلوس بة املعامج اللغوية العربية من  

 خالل مرشوع اذلخرية العربية 

 جاب هللا ابيزيد 

 جامعة زاين عاشور ابجللفة

jaballahbaizid@gmail.com 

   ملّخص:

الرمحن احلاج صاحل يف اللسانيات العربية   عبد  واللساين   واللغوي هتدف هذه ادلراسة للوقوف عىل هجود الباحث  

اخلليلية احلديثة وذكل لمتكني الباحثني من رسعة   والنظريةمن خالل املرشوع اذلي جاء به يف اذلخرية اللغوية،  

 عىل أأهمات الكتب القدمية واحلديثة.   واحلصولالوصول اإىل املعلومة، 

النحوي خصوصا يس توجب أأن تكون الصياغة واحضة،   وىواملس تالتحليل الراييض احلاسوب للغة العربية معوما  

ابلمتعن فامي أأنتجه َناتنا القداىم اذلين درسوا نظم اللكمة    وذكلتس تدعي الفهم اجليد لبنية امجلةل النحوية العربية،  

ن لها حدودا بناء عىل نظرايت تأأصيلية مأأخوذة من الرتاث. و هذا ما جنده عند ) عبد الرمح ووضعوايف امجلةل، 

احلاج الصاحل ( يف النظرايت اخلليلية احلديثة اليت أأعادت التأأسيس لنحوان العرب تأأسيسا رايضيا مبنيا عىل  

لأهنا تسعى اإىل حتليل اللغة العربية    : املعاجلة ال لية للسان البرشي و يظهر ذكل جليا يف ما يسمى بنظرية العامل

و نصب أأو    ع ما رفر النووي داخل العنارص اخملتلفة للجمةل و لك  و نظاهما حتليال أ ليا فتقوم عىل البحث يف املؤث

جزم و تقوم عىل تفسري و تعليل هذه احلالت املتغرية و تسامه يف ضبط القواعد اللغوية الالزمة داخل املعجم  

ماكنية اس تغالل مفهوم العامل ) و م ا يرتتب  النحوي العرب لتفسري الظواهر النحوية يف اللغات البرشية، و منه اإ

سيبويه ( يف معاجلة النصوص ابحلاسوب. فنظرية العامل يس تطيع هبا  فهمهعليه من عامل و معمول أأول اثن كام 

يف الرتاكيب املعقدة اليت تتداخل فهيا العنارص اللغوية لأهنا تصوغ الرتكيب   وأأجنعهااللغوي أأن ميثل أأبسط الكيفيات  

يف    واحلوس بةمعقد اإىل مس توى صوري جمرد قابل للصياغة،    هبا مس توى مادي  ويرتقييف قالب راييض دقيق  

 املعجمية اللغوية.

 

ىل   العرب؟عالقهتا حبوس بة املعجم    وما   اللغوية؟ مفا يه اذلخرية   أأي مدى اس تطاع عبد الرمحن احلاج صاحل    واإ

 النجاح؟ هل    ويكفل أأن يفرض مرشوعه حلوس بة املعجم العرب  

 

 احلوس بة اللغوية، اذلخرية اللغوية العربية، النظرية اخلليلية احلديثة.  اللكامت املفتاحية:

 

Abstract:  

This study aims to identify the efforts of the researcher, linguist and linguist Abdel 

Rahman Al-Hajj Saleh in Arabic linguistics through the project he brought in the 
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linguistic repertoire and the modern Hebron theory in order to enable researchers 

to quickly access information and obtain the mothers of ancient and modern 

books. 

The computer-mathematical analysis of the Arabic language in general and the 

grammatical level in particular requires that the formulation be clear, that calls for 

a good understanding of the structure of the Arabic grammatical sentence, and 

that is what was produced by our old sculptors who studied the word systems in 

the sentence and set limits for them based on original theories taken from the 

heritage and this is what We find it with (Abd al-Rahman al-Hajj al-Salih) in the 

modern Khalilian theories that re-established our Arabic grammar, a mathematical 

foundation based on the mechanical processing of the human tongue. This is 

evident in the so-called factor theory: because it seeks to analyze the Arabic 

language and its system in an automatic analysis, it is based on the search for the 

nuclear influence within the different elements of the sentence and all the 

nominative, accusative or assertive, and is based on the interpretation and 

explanation of these changing cases and contributes to controlling The necessary 

linguistic rules within the Arabic grammar lexicon to explain the grammatical 

phenomena in human languages, including the possibility of exploiting the concept 

of the factor (and the consequent first and second factor as understood by 

Sibawayh) in computer text processing. The factor theory is by which the linguist 

can represent the simplest and most effective qualities in the complex structures in 

which the linguistic elements overlap, because it formulates the structure in a 

precise mathematical form and raises it from a complex physical level to an abstract 

formal level that can be formulated, and computing is in the linguistic lexicon. 

What is the linguistic ammunition? And what is its relationship to computing the 

Arabic lexicon ? And to what extent was Abd al-Rahman al-Hajj Salih able to 

impose his project to computerize the Arabic lexicon and ensure success for him ? 

 مقدمة: 

اللغة المنو    وما،  وثراهئاالعربية بسعهتا    عرفت    والتعريب  والنحت  واجملازابلش تقاق    والتطورمتكل من وسائل 

يف عصور الإسالم    واملرتمجونحني قام النقةل    والعلومبفضل ذكل أأن تس توعب الثقافات    واس تطاعت.  وأأمثالها

اليوانن   كتب  برتمجة  العربية   وغريها  والهند  والفرسالأوىل  الصفحات  1955)الشهاب،    اإىل   ،20-28)    ،
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يف مجيع الأقطار   واملؤلفوناليت يصطنعها العلامء    واملعرفةعدة قرون لغة العمل    وملدةاللغة العربية حينذاك    وأأصبحت

)حسني،    وصفها بأأهنا لغة العامل املتحض  وحصاملمتدة من الأندلس غراب حىت أأقىص بالد ما وراء الهنر رشقا،  

ن.  (15-05، الصفحات  1975 مبتكراته، لشاهد يح    وكرثة  وغزارته  وتنوعهالرتاث العلمي العرب، خبصبه    واإ

، أأخذ والتكنولوجيةاجلادة يف مسرية الانسانية العلمية    واملشاركة  والإضافةرة العقل العرب عىل الإبداع  عىل قد

اللسان العرب    وهومهنا مث أأعطاها الكثري الكثري مما َع نفعه العامل بأأرسه،   اإىل ذكل، شاهد عدل ينطق بقدرة 

  وأأجلهامبني يفصح عن كفايته يف التعبري عن أأدق املعاين    ودليل،  واملعارفلستيعاب أأنواع العلوم    وطواعيته

 عىل حد سواء. 

أأثبت احلاسب الإلكرتوين فاعلية عالية    ويف أأصبح التسابق بني الأمم يف جمال البحث حيث  عرص املعلوماتية 

اللسا   وفائدةفائقة    ورسعة اللسانية، فأأصبح يس تخدم يف الوقت احلارض يف البحث  ين،  عظمية يف اس تعاملته 

قاعدة املعلومات    وتكوين،  والوطنيةاللغات الأجنبية    وتعلميال لية،    والرتمجة،  وحتليلهاالنصوص اللغوية    ودراسة

قاعدة املعلومات من هذا النوع مبعجم بنك املعلومات،    وتسمى،  واسرتجاعها  ومعاجلهتااخلاصة بتخزين املصطلحات  

 جاوز معرها العقد من الزمان. املعلومات حديثة العهد ل يت وبنوكهذه املعامج 

لقد اس تخدمت احلوس بة الالكرتونية بنجاح يف جمالت اللسانيات العربية، ففي جمال معاجلة النصوص اللغوية 

ابحلاسب الالكرتوين و حتليلها صوتيا و رصفيا و دلليا و احصائيا يوجد بنك النصوص اللغوية يف معهد الصوتيات  

)الفحام،   قية اللغة العربية جبامعة اجلزائر حتت ارشاف املرحوم عبد الرمحن احلاج صاحلو اللسانيات التابع ملركز تر 

اللسانية متنوعة و جلساته النشطة  (56، صفحة  1984 ، هذا الاخري اذلي طبقت شهرته الآفاق، فبحوثه 

رئاس ته للمجمع اجلزائري للغة العربية جديرة أأصيةل و هو يعد يف طليعة علامء  ابجملامع اللغوية العربية قدمية فعاةل، و  

)بلعيد،    اللسانيات العربية اذلين ينبع اترخيهم من أأعامق ادلراسات اللغوية الأصيةل، يقرن املهنج العلمي ابلعميل

نتاج ما س بق، بل تأأيت دامئا ابجلديد  و كتاابته و حبوثه و دراس (144، صفحة 2004 اته ليست متعجةل تعيد اإ

و خري شاهد عىل ذكل مرشوعه العبقري لبناء معجم الكرتوين أآيل شامل للغة العربية اذلي سامه اذلخرية اللغوية  

 العربية ) الانرتنيت العرب(. 

شاكلية البحث    : وأأس ئلته اإ

جياد الإجابة علهيا يف حبثنا  ن الأس ئةل احملورية اليت ميكن أأن نطرهحا وَناول اإ    يه:اإ

  وخاصة اإىل أأي مدى اس تطاع الاس تاذ عبد الرمحن احلاج صاحل الاس تفادة من جتليات مناجه اللسانيات احلديثة  

احلاسوبية   اللسانيات  للغة    وذكلمهنا  أآيل شامل  بناء معجم  س تطاع جتس يد مرشوعه ا  وكيف  العربية؟حملاوةل 

  العرب؟حلوس بة املعجم اللغوي العرب، املسمى "اذلخرية اللغوية العربية" أأو الأنرتنيت 

   البحث:أأمهية  

أأمهية كبرية ذكل من خالل   اللسانيات احلاسوبية  اللغوي العرب الشامل يف ضوء  يكتيس موضوع بناء املعجم 

استامثر مرشوع حوس بة املعجم اللغوي العرب املسمى ب "اذلخرية اللغوية العربية" أأو الانرتنيت العرب، كام 

ابذلكر جمال احلوس بة    وُنص مجيع املس توايت  حيلو لأشقائنا العرب تسميته خلدمة ادلراسات اللغوية العربية يف

 ملعاجلة قضاايه اخملتلفة. وذكل واملعجم
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 البحث: أأهداف  

الباحثني يف جمال املعامج   وخرباتيسعى هذا البحث اإىل الاس تفادة من خربة الأس تاذ عبد الرمحن احلاج صاحل  

للوصول اإىل بناء معجم    وذكليف جمال احلوس بة الالكرتونية ورمقنة املعامج    واخملتصنياملعلومات    وبنكالالكرتونية  

أأبناء الأمة    والانسجامرمقي أآيل يف اللغة العربية يفي ابملتطلبات جتس يدا ملبدأأ التاكمل   بني مجيع الباحثني من 

 العربية.

 العرب: صناعة املعامج يف الرتاث اللغوي    أأول: 

نه لن ُيمل جانب   فاإ اللغة من دراسات،  العربية يف يشء مما وضعوه يف  أأن يعرتف جبهود علامء  املرء  أأراد  ذا  اإ

ادلراسة فهيا، حبيث    ومناجهادلراسات املعجمية عندمه، ملا متّيت به هذه ادلراسات من اصاةل يف التأأليف اللغوي،  

ماما لغواي يتخطى سبيل من قبهل،   لنفسه مهنجا خاصا يتفرد به عن سابقه. يضع  ومليتعذر أأن جند اإ

العرض، كام اختلفوا يف الرتدد    وطريقةمّية برع هبا مؤلفو اللغة، فاختلفوا يف أأسلوب تناول املادة اللغوية،    وهذه

طاره    واكنروايهتا    ومصادرعىل مظاهنا،   الاختالف أأخريا يف الصورة يف اإطارها املعجم، فاذا اكن هناك من اختذ اإ

اتبعه، فقد رأأينا من خيالف مهنج اخلليل نفسه، كام فعل   ومنترتيب حروف الهجاء عىل اخملارج. اكخلليل  العام يف  

ذاأأبو معرو الشيباين.   اكن هناك من اختذ هذا الرتتيب أأساسا أأو ذاك، فقد خالفه غريه بأأن جعل أأول املادة    واإ

الثال  وأآخرها املعجم، يف حني جعل  اللغة داخل  لرتتيب مواد  أأولها  أأساسا  ىل  واإ فقط  املادة  أأول  اإىل  النظر  ث 

 أأساسا للرتتيب. وحشوها

آها ملعجمه.  وصورومن هذا املنطلق اكنت املناجه تامتيز،   الوضع ختتلف من واحد لآخر تبعا للخطة اليت ارتأ

مث    الشفوية،  والروايةس بق أأن أأرشان اإىل أأن الاهتداء اإىل وضع املعجم يف العربية جاء بعد مرحةل امجلع    ولقد

كيف    ورأأينا،  والصفات  والأسامء  والغريبلغوية خاصة يف النوادر    ورسائليف دفاتر،    والكتابةمرحةل التدوين  

.  ودفاترمهيف أأوراقهم    ويودعوهااكن العلامء يتجهون اإىل البادية لريووا من شفاه الأعراب الفصحاء نصوص اللغة،  

يف النصف الثاين للهجرة، أأي منذ    (154، صفحة  2006)العبيدي،    اكنوا ينفذون يف ذكل أأوعية احلرب  وكيف

 اثين عرش قران من الزمان، ابتكر اخلليل بن أأمحد الفراهيدي أأول معجم للغة العربية.

ن العرب أأصدروا كتبا لغوية كثرية قبل أأن يف هذه الكتب ليست   ولكن حق،    وهذاكر اخلليل يف كتابه  قد يقال اإ

ن،  واملهنجنس تطيع أأن نعدها كذكل لأهنا ختتلف عن املعامج يف الهدف،    ولمعامج،   اتفقت معها يف الاهامتم    واإ

 . وتدويهنا ومجعهابأألفاظ اللغة 

جراء حرص للغة العربية   يدل   ومااكن عىل يقني من جعزه عن حرص مجيع الألفاظ العربية،    ولكنهرىم اخلليل اإىل اإ

نساان عاداي يعجز عن   املشهورة: عليه لك لفظ من معان حىت قال قولته  ل نيب، يريد أأن اإ ل حيرص اللغة العربية اإ

لهية بطاقة غري برشية،  وحيتاجذكل،   احلرص.  جلأأ اإىل نوع ممكن من وذلكلالأمر اإىل فرد ملهم متده القدرة الإ

  والهيئاتمعروفة، فاإذا حرصان احلروف    وأأبنيةفك ما يف اللغة من أألفاظ يتكون من حروف تتأ لف عىل هيئات  

  وميكن من حروف الهجاء.  29أأمر يسري، فالعربية تضم يف رأأي اخلليل  وذكلحرصان الصيغ اللغوية أأو الألفاظ 

ذا ما ائتلفت اكن أأصغر بناء لئتالفها    وأأل أأن يأأتلف عدد من هذه احلروف معا يف اللكمة الواحدة،   يأأتلف. فاإ

 بناء يضم مخسة حروف.  وأأكربيضم ثالثة حروف، 

ليه.   وقد  اعمتد اخلليل عىل هذه الأسس يف معجمه اذلي سامه "العني"، فوصل اإىل الهدف اذلي رىم اإ
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بعض أأحصاب املعامج    اوحذ، شأأن لك معل عىل غري مثال سابق.  واملصاعباش متل عىل عدد من النقائص    ولكنه

التالية حذوه، فاش متلت معامجهم عىل ما اش متل عليه العني أأو اكدت، وفطن بعضهم الآخر اإىل بعض النقائص 

 .(828، صفحة 1979)نصار،  خفلصوا معامجهم مهنا 

الصعوبة الأوىل ترتيبه حروف الهجاء وفق خمارهجا من هجاز النطق البرشي، مبتدئا ابحلروف احللقية،   واكنت

اكن هذا    وملاالأخري املمي.    واحلرفاكتسب املعجم امسه،    ومنهابلشفوية. فاكن احلرف الأول عنده العني،    ومنهتيا

 الرتتيب غري مأألوف اكن عسريا عىل الباحثني.

منصور الأزهري   وأأبو  احلروف،وبته الزتمه أأبو عيل القاىل يف " ابرعه " مع تغيري يف ترتيب  الرمغ من صع  وعىل

منابن عباد يف "حميطه".    والصاحبس يده يف "حممكه"    وابنيف "هتذيبه"،   ه(  321يف    )املتوىفجتنبه ابن دريد    واإ

امللحقات    ويف أأمورا متعددة راعاها يف املعجم،    ولكنيف "مجهرته" عندما عدل عنه اىل الرتتيب الالفبايئ املعتاد.  

 البحث يف الكتاب عسريا لك العرس.  وجعلتاخلتامية أأفسدت عليه ترتيبه الألفبايئ، 

همام اكن موقعه من الالفباء   –أأ لك حرف  بد  ولكنهأأمحد بن فارس عىل هدي ابن دريد يف الرتتيب الألفبايئ    وسار

مؤتلفا مع ما يليه يف الرتتيب الالفبايئ، متأأثرا يف ذكل ابخلليل اذلي اكن مضطرا اإىل هذا الإجراء بسبب   –

 من أأمهيته.   وقللمراعاته لنظام التقاليب. فأأفسد ترتيبه بعض الافساد 

يف اخلطوة التالية لول س يادة الاجتاه الأدب اذلي واكن من املمكن أأن تتخلص املعامج من لك نقص يف الرتتيب  

. فاجتهت أأنظار املعجمني عىل يد  والسجعةاكن حيتفل لك الاحتفال ابحلرف الأخري من اللكمة من أأجل القافية  

   واجلوهري ه(350)ت  والفاراب ه(284 )تالبندنيجي 

)نصار،    اثنيا مث حروفها املتوسطة أأخريا  ومن قدلمه اىل أأواخر اللكامت أأول مث أأوائلها  ه(400يف حدود    )ت

 .  (833، صفحة 1979

  والقاموس الصغاين،    وعبابمثل حصاح اجلوهري،    وأأكربهاأأمه املعامج العربية    وأأخرجواس متر هذا النظام طويال،  

ووصل الرتتيب اإىل كامهل عند   العروس ملرتىض الزبيدي.  واتجالعرب لبن منظور،    ولساناحمليط للفريوزاابدي،  

الرتتيب الالفبايئ،   الزتم  فقد  البالغة.  أأساس  فالثانية    وأأخضع الزخمرشي يف  الأوىل  مبتدئا حبروفها  اللكامت  هل 

 الزتمته املعامج احلديثة. وذلكلهذا أأيرس ترتيب ابتكرته العربية،  واكنفالثالثة فالرابعة فاخلامسة. 

بأأهنم    الادعاءبذهلم اجلهود السخية يف امجلع، ل نس تطيع    ومنالرمغ مما فعل اللغويون القداىم مشكورين،    وعىل

  وجماميعواردة. مفا زال العلامء احملدثون يعرثون فامي كشفوا عنه من دواوين،    وليرتكوا شاردة    وملمجعوا فأأوعوا،  

صنع الأس تاذ عبد السالم هارون قامئة من    وقدشعرية عىل ما مل يدونه اللغويون، فيس تدركونه علهيم.    وخمتارات

 . (255، صفحة 1986)الضيب،  هذه املس تدراكت، دوهنا يف ختام املفضليات

الصورة املثىل للمعجم عند العرب يه املعجم اذلي يلزتم ابلرتتيب الالفبايئ   :بأأنخلص حسني نصار من هذا    وقد

 حلروف الهجاء الأصول، يطبقها عىل اللكامت وفق صورهتا الطبيعية من أأوائلها اإىل أأواخرها تدرجييا. 

املعجم    هوو الصيغ يف مواضع حمددة ل تعدوها،    ويورداملعجم اذلي يفصل بني املعاين اخملتلفة لك مادة،    وهو

. هذه يه الصورة  (831، صفحة  1979)نصار،    اذلي يضبط فيسهل عىل الصغري القراءة كام يسهل عىل الكبري 

عند احملدثني لكامت    ويبقىالصورة املثىل عند القدماء.    ولكهناعهنا معامج،    وابتعدتاقرتبت مهنا معامج    املثىل:

تعطى صورا أأخرى تعمتد عىل تطورات مغايرة للتطور القدمي. وحتدث أأحد الباحثني حول هذا التطور   ولكامت

 :   (21- 20، الصفحات 1988)عفيف، يف املعجم العرب فيقول 
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أأول خطوة يف سبيل تنفيذه مجع ما    ولعليبقى املعجم العام، أأعين املعجم الشامل مجليع ما حتتوي عليه العربية.  

أأن أأشري اىل    ويكفي.  ومعانما تتضمنه من صيغ    واس تخالصاللغوية،    والرسائلعندان من املعامج القدمية،    بقي

يف التاج عىل الرمغ من    وليستياء يف اللسان  أأنين يف أأثناء حتقيقي لبعض أأجزاء اتج العروس عرثت عىل أأش  

التاج يف مواضع متفرقة    واحتوائهرجوعه   أأّت هبا صاحب  أأش ياء  يأأت هبا يف موضعها    ومل عليه بل عرثت عىل 

لهيا أأحد من أأحصاب املعامج الباقية   اخلطوة عىل أأمهيهتا   وهذهاجلدير هبا. مفا ابلنا ببقية الكتب اليت رمبا مل يرجع اإ

 طى. أأيرس اخل

صغري،    وأآخرالثانية مجع ما بقي عندان من الرتاث العرب لكه دون اس تثناء ما ل أأفرق بني كتاب كبري    واخلطوة

منايف العبث أأو السحر،    وأآخرحقري، أأو كتاب يف ادلين    وأآخرأأو كتاب عظمي   لك عمل   ويفأأريد لك يشء،    واإ

 . وفن ومنحي

عليه من مو  ما حيتوي  الرتاث حسب  الفكري وعند ذكل تصنف  النشاط  أأنواع  تصنيفا دقيقا عىل  ضوعات، 

 البرشي املعروفة. 

أأو قطرا   اإسالمياونقسم لك واحد من هذه الأصناف تبعا للقطر اذلي أأصدره، سواء اكن قطرا عربيا أأو قطرا  

ل أأن يكون مكتواب بلغة عربية، هم  وليضم جاليات اسالمية، وهمام اكن موقعه من أأرجاء العامل،   ام اكن ُيمين منه اإ

عن العربية احلقة،   وبعدهمس تواها من الصحة أأو الفصاحة، قد هنمل يف مبدأأ الأمر بعض الأقطار لضاةل ما أأنتجته  

فريقيا   اإ أأقطار  بعض  نفسها جتعلين    ولكنالأقىص.    والرشقمثل  الضاةل  ومل هنمهل، وهو هني    )أأتساءل(:هذه 

   الإجناز؟

 وأأتدرج ما اكن متأأخرا،    ونؤخرمبكرا،    تأأليفهرب، فنقدم ما اكن  لك واحد من هذه الأصناف للتارخي الع  وُنضع 

ن شاء هللا ما انقطع ابنقطاعنا. وأأعتقدبه اإىل يومنا هذا.   أأن أأبناءان س يصلون منه اإ

وتغذي العقول احلاس بة أأو ما يسمى يف مصطلح اللسانيات احلاسوبية ابحلوس بة الإلكرتونية املرتبطة ابلرتاث كام 

كثري من الباحثني يف اللسانيات العربية احلديثة و يتجىل ذكل جليا عند عامل اللسانيات اجلزائري جند ذكل عند ال 

العربية،    عبد الرمحن احلاج صاحل، كام فعل بدواوين العرص اجلاهيل اللغوية  ، صفحة 1986)صاحل، اذلخرية 

وكام جند ذكل يف مرشوعه املسمى ابذلخرية العربية أأو الإنرتنيت العرب، حيث نطلب اإىل هذه احلاس بات    (54

مرتبة عىل   و  العربية،  الأقطار  مصنفة بشك مشويل يف لك  اس تخداماهتا لكها  اللكمة يف  فتعطينا  الإلكرتونية 

ن تعددت و نتبني  الس نوات و   ل أأن نتتبع معانهيا يف هذه الاس تعاملت اإ ن تغايرت،    الاختالفما علينا اإ بيهنا اإ

ن فعلنا ذكل أأرخنا لهذه اللكمة.  نو نس تنبط أأس باب التباين. اإ نفعلنا ذكل يف لك لكمة أأرخنا للغة،  واإ أأرخنا  واإ

 . (834، صفحة 1979،  )نصار للغة أأرخنا للفكر العرب

 مهنا؟ هو الغرض    وما ما يه اذلخرية اللغوية العربية   اثنيا: 

ن هذا املرشوع نشأأ من فكرة الاس تعانة ابلمكبيوتر  رسعته الهائةل يف عالج املعطيات،  واس تغالل )احلاسوب(اإ

من هذه املعطيات يف ذاكرته، لإنشاء بنك أآيل من املعطيات حيتوي عىل أأمه   املالينيالعجيبة يف ختزين    وقدرته

س ينتجه   وما،  وحديثاما أأنتجه الفكر العرب قدميا    وأأعز،  وغريها  واترخيية  وأأدبيةما حرر ابلعربية مما هل قمية علمية  

 عىل مر الس نني.

هذا البنك الآيل حتت ترصف أأي ابحث يف أأي ماكن يف العامل فميكنه أأن يسأأل احلاسوب مىت ما اكن   وس يكون

 عام يشاء من املعلومات فتجيبه برسعة الضوء. 



 

 

 
102 

الطوال يف قراءة الأسفار الكثرية من الكتب    والس ننينعرف أأن الباحث واللغوي قد يقيض الشهور بل    وَنن

 . (147، صفحة 2004)بلعيد،  حىت يعرث عىل بغيته

احلديث   وكتبمثل القرأآن الكرمي    وذكلرشعت بعض املؤسسات العربية يف ختزين بعض النصوص العربية    وقد

 اجلاهيل. فاذلي نرجوه هو أأن يعمم ذكل عىل نطاق واسع يف الوطن العرب.  والشعر

ذن     وأأمهاجلاهلية اإىل وقتنا احلارض(.    )منالقدمية واحلديثة  بنك أآيل من النصوص  فاذلخرية اللغوية العربية يه اإ

أأن يتحصل    ، مث مشولية املعلومات اليت ميكنورسعتهصفة تتصف هبا يه سهوةل حصول الباحث عىل ما يريد،  

اش امتلها عىل    وأأمهعلهيا،   أأيضا هو  العربيةمن هذا  للغة  احلقيقي  العصور    الاس تعامل  العربية   وعرب عرب  البدلان 

 اخملتلفة. 

 ال لية؟ ما يه الفوائد امللموسة اليت ميكن أأن نس تفيدها من اذلخرية   اثلثا: 

تضعه من املصطلحات العلمية عىل ممر الأايم ففوائد هذه    وماالعلمية العربية    واملؤسسات ابلنس بة جملامع اللغة  

 : (149، صفحة 2004)بلعيد،   اذلخرية كثرية نذكر مهنا

عهنا عىل لك املعطيات اللغوية يف ميدان معني من واقع الاس تعامل    والبحثالاعامتد يف وضع املصطلحات  - 1

 للغة العربية قدميا اكن أأم حديثا. 

فاملتخصص اذلي قد حيتاج اإىل أأن يضع مصطلحا معينا ل جيده فامي دليه من املراجع ملفهوم معني، فتجعل اذلخرية  

تعمل الآن ابلفعل عرب البدلان من تكل اليت  أأمامه يف بضع ثوان لك الألفاظ اليت اس تعملت عرب العصور أأو تس  

لهيا ذكل املفهوم. فهو ل يرجع بذكل اإىل القواميس   مل تدخل    )ورمبااملصطلحات اليت اقرتحت فقط    وقوامئينمتي اإ

 بل اإىل الاس تعامل احلقيقي يف ش ىت البدلان العربية. الاس تعامل(بعد يف 

 يف دلةل املعىن املراد.   ادلقة و الاعامتد يف اختيار اللفظ عىل مقياس الش يوع  - 2

مث يعرف مدلولها احلقيقي،  وحديثااملتخصص أأيضا أأن يعرف مع ذكل درجة ش يوع هذه الألفاظ قدميا  ويس تطيع 

أأمثل الطرق لتحديد معاين    ويهل من التحديدات فقط بل من مجيع الس ياقات اليت وردت فهيا يف الاس تعامل  

نه حيصل عىل لك هذا يف بضع دقائق. لك هذ وفوق موضوعية،  الألفاظ أأكرثها  ا فاإ

العربية  - 3 لفاظ  البنك النيص الآيل يف البحث عن التطور ادلليل للأ ماكنية وضع    ومن الاعامتد عىل هذا  اإ مث 

 معجم اترخيي دقيق للغة العربية. 

ماكنية فهرسة بكيفية أ لية لك النصوص العربية ذات القمية العلمية  - 4 عىل    وينرشس يطبع    ومامما طبع    والأدبية اإ

  وغري ، الألفاظ احلضارية، بيان تردد لك لفظة يف النص الواحد، الأعالم  )املصطلحات مس توى الوطن العرب  

 ذكل(. 

قامة ادلراسات العلمية املقارنة يف خمتلف امليادين حول مجموعة معينة من املفاهمي العلمية. - 5  اإ

ي العرب ابلعامتد عىل تطور دللت الألفاظ العلمية يف داخل حقول  البحث املنتظم عن تطور الفكر العلم - 6

 دللية عرب الزمان. 

ماكنية وضع معجم شامل للغة العربية املس تعمةل ابلفعل ختصص لك مدخل دراسة لغوية دقيقة، - 7 ذكل   وغري اإ

 من الفوائد. 

   العرب( )الانرتنتية لذلخرية اللغوية العرب  والرتبوية والثقافيةجوانب الاس تفادة العلمية 
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عداد بنك أآيل لك ما أأنتجه الفكر العرب و ما   اإن ملرشوع اذلخرية اللغوية العربية غاية قصوى و يه، كام رأأينا، اإ

نتاجه و جعهل حتت ترصف أأي فرد يف الوطن العرب و خارجه، و ابلنس بة للغة العربية فهو "ديوان   هو بصدد اإ

ية أأي مدونة أ لية لك ما كتب ابلعربية من النصوص الأدبية و العلمية و  العرب" عىل ش بكة الانرتنيت ادلول 

التقنية مما هل قمية و ما يصدر يف زماننا من أأمه املقالت الإعالمية ) الصحفية و الإذاعية و التلفزيونية ( و احلوارات 

الاس تعامل احلقيقي للغة  و اخلطب و املداخالت القمية املنطوقة و غريها، فك هذا يشك مدونة لغوية متثل  

العربية قدميا و حديثا، و ميكن أأن يسرب هذا الاس تعامل و تلقى عىل املدونة ال لية لك أأنواع الأس ئةل لأنه يكون  

دماج النصوص أأي جعلها كأهنا نص واحد ) حيتوي عىل    مالينيالرتاكيب و هذه الرتاكيب عىل    مالينيقد مت اإ

من املفردات املتكررة (، و يس تطيع السائل أأن يعرف أأي مفردة و أأي اصطالح قد شاع اليوم يف   املاليني

ميدان معني، و أأي مصطلح ما يزال حربا عىل ورق، و أأي معىن قد اكتسبته املفردة الفالنية، و ذكل بفضل  

فهذا هو اجلديد اذلي  أأن جيمعها من بني املاليني من النصوص.    - وهو وحده–الس ياقات اليت ميكن للحاسوب  

جياد ذكل يف النصوص احملوس بة غري املندجمة يف ذخرية واحدة. ولحتققه اذلخرية يه وحدها   سبيل اإىل اإ

ل أأن هناك فوائد أأخرى هامة جدا تتجاوز البحث اللغوي أأل   الاس تفادة من املعلومات املتعلقة ابملعارف    ويهاإ

ن اذلخرية تقوم بدور موسوعة كأكرب ما تكون يف   والتخصص:للعلوم    الرتبوية. فبالنس بة  وحىت  والثقافيةالعلمية   اإ

لهيا أأي فرد يف أأي ماكن   ل أأهنا موسوعة أ لية ميكن أأن يرجع اإ أأي وقت خاصة يف ماكن   ويفعرصان احلارض، اإ

تعريف  يقابل لك    )ومااملوسوعات ابللغة العربية    ومجيعلأهنا س تحتوي عىل لك املعامج العربية    وذكل.  وبيتهمعهل  

ابللغة العربية أأو ما نقل    والبحوثابلإضافة اإىل ما يصدر من ادلراسات    العربية(أأو تفسري بلغة أأجنبية زايدة عىل  

فكذكل    الرتبية:  وميدانللثقافة العامة    وابلنس بة.  (48-47، الصفحات  1978)القامسي،    أأو ينقل اإىل العربية

الثقافية    والكتباخلاصة بتعلمي النشء الصغري    واملوسوعاتهو الأمر س تدرج لك الكتب اليت أألفت لنرش الثقافة  

يف القدرة عىل اس تعامل   وخاصةيف ش ىت امليادين،    واملهاراتاليت أألفت للمراهقني ابلعربية. أأما اكتساب املعلومات  

دفع ذكل بعض الباحثني    وقدميكن أأن يقوم مقام "الأنرتنيت العربية".  ، فال يشء  وثريةسلمية    وبلغةالعربية بسهوةل  

قواعد اللغة اإىل مناذج حراكية يس تطيع هبا املتعمل من الترصف يف البىن اللغوية    وحوليف تعلمي العربية هبذه الوس يةل  

الكثري من الأطفال   رأأينا وقدهجة أأخرى أأن يكتسب همارة اثنية يف احلوار ابلعربية الفصحى. هذا  ومنمن هجة، 

اإىل الأنرتنيت يف لك وقت   أأجنبية يلجؤون  مناس بة للحصول عىل املعلومات اليت    ولكمن اذلين يتقنون لغة 

ما للقيام ببحث يلكفون به   مايبحثون عهنا لحتياهجم اإىل ذكل اإ لتمكةل ما مل يس توعبوه يف ادلرس اذلي حضوه    واإ

يدل عىل رق عظمي جدا حصل يف زماننا بل   وهذاذكل كثري.    وغريذ  ابلأمس أأو مل يدركوا جيدا ما أأراد الأس تا

ل عىل    والرسعةاحلصول علهيا هبذه السهوةل    وكيفيةثورة يف ميدان املعلومات   ل أأن الأنرتنيت ل حتتوي اإ العجيبة، اإ

ذا قورن مبا هو ابللغة الإنلكّيية وحدها. نعم لبد ملن يريد أأن يس تف  يد من هذه الوس يةل يشء ضئيل جدا ابلعربية اإ

ل    -لك املعلومات–ل يضمن هل ذكل احلصول عىل معلومات    ولكنالثورية أأن يتقن الإنلكّيية   اليت ل توجد اإ

 ولالسبب فالبد من سد هذه الثغرة الفظيعة.  ولهذامثل ما اش متل عليه الرتاث العرب الواسع.  وذكلابلعربية، 

ل ابذلخرية اللغوية العربية   ( 54، صفحة 1986)صاحل، اذلخرية اللغوية العربية،  كام نتصورهاحل ذلكل اإ

 :  (145- 144، الصفحات  2004)بلعيد،    مقال هل مبجةل " مجمع اللغة الأردين" حاول فرض مرشوعه بقوهل  ويف

ن اذلخرية اللغوية يه عبارة عن   لفاظ العربية اإ  )احلديثة هذا القاموس غريه من القواميس    ويفارق.  قاموس جامع للأ

  الأساس ية:يف هذه الصفات  ابخلصوص(
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   أأشاكل:س يكون هل ثالثة - 1

 . )احلاسب(شك تسجيل يف ذاكرة الراتب  -

 من هجة أأخرى.  صفحة( 60حتتوي لك واحدة عىل  )ميكروفيشات ومصغرةشك جذاذية عادية من هجة  -

 . )موسوعة(شك كتاب عادي  -

الألفاظ اليت وردت ل يف املعامج العربية فقط بل تكل اليت اس تعملت ابلفعل يف نص من النصوص   ع حيرص مجي  -2

منذ العرص اجلاهيل حىت عرصان   والتقنية والعلميةالأدبية  والآاثر واحلديثةاليت وصلتنا من أأهمات الكتب القدمية 

احلارض مع الإشارة اإىل انامتء اللكمة أأو العبارة اإىل الفصيح املسموع عن الفصحاء السليقيني أأو املودل اذلي جاء 

 عىل قياس لَكم العرب.  

يثبت  خيرتع الأمثةل كام تفعهل القواميس احلديثة بل    ول اليت ورد فهيا اللفظ    )احلقيقية( يذكر لك الس ياقات    -3

الكتب   أأهمات  بدقة    والعلمية الأدبية    والآاثرمجيع س ياقاته من  املرجع  ذكر  اللفظ مع  فهيا  يكتفي    ولاليت ورد 

 ابلس ياق الواحد. 

   الرتتيبات:ش ىت  الايل(ذاكرة الراتب اي احلاسب  )يفترتب فيه الأوضاع اللغوية  -

 .الالفاظ(من   )الانطالقترتيب أأجبدي عام  -

 . املعاين(من  )الانطالقترتيب أأجبدي حبسب جمالت املفاهمي  -

 املرات اليت ظهرت يف النصوص(.  )عددترتيب حبسب درجة تواتر اللكمة  -

 ترتيب حبسب درجة ش يوع اللكمة أأي ذيوعها يف البدلان العربية أأي حبسب اتساع رقعة اس تعاملها.   -

 .والفنونترتيب حبسب العلوم  -

 . املصطلحات(يندمج بنك  )وفيهبنك املعلومات اللغوية - قسمني:خرية اإىل اذل وتنقسمهذا  

 املعجم احملرر.  -

اليت دوهنا   س ياقاهتا(مع    )الألفاظفيه املادة اخلام    ورتبتأأما الأول فهو عبارة عن رصيد لغوي خضم جدا مجعت  

 . الأخذ(أأو مصدر  واملرجع  عوالش يو  )التواترالباحثون مع ذكر لك املعلومات الاضافية الضورية  وجردها

هو عبارة عن موسوعة حيرر فهيا العلامء حبواث حول لك لفظة. فك ابب أأو مدخل من هذا املعجم حيتوي    والثاين

 :  (65، صفحة 1986)صاحل، اذلخرية اللغوية العربية،  عىل ما ييل

ن وجدت حتليل دليل للفظة انطالقا من الس ياقات - 1   بـ:  وذكلوحدها مث حتديدات علامء اللغة القداىم اإ

 .)اجلذر(للمعىن الوضعي للامدة الأصلية  -  ادلقيق: التوضيح     

 . الفنية( وغريبني املعاين الفنية  )ابلمتيّيالفرعية لك لكمة اش تقت من تكل املادة  واملعاينللمعىن الوضعي  -  

ن وجدت   والفرنيس ذكر املقابل الانلكّيي      أأو ما يقرب منه مع بيان الفوارق التصورية.لك لكمة اإ

ن اقتىض    وهجايئ   )وصويتتعليق َنوي رصيف وجّي  - 2 قدميا   والنحوابلعامتد عىل ما ذكره علامء اللغة    احلال(اإ

 . املراجع(ذكر  )مع 

 من حتليل النصوص أأو املقارنة بيهنا(  )انطالقا وفروعها تعليق اترخيي للامدة  - 3

ن اكنت من ادلخيل  -  تكييفها.    وتفسريبيان أأصل اللكمة اإ

 . وادلخيةل( )الأصليةذكر اترخي أأول ظهور اللكمة يف النصوص اليت دلينا 

 املس تحدثة(ملعاين اليت ظهرت فهيا ا )والس ياقاتذكر اترخي أأول حتول دليل لللكمة  -
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ن اختفت يف الاس تعامل.  -  ذكر اترخي أآخر ظهور لها اإ

 لللكمة. وادلليلوصف اجاميل تفسريي للتطور اللفظي  -

 . الاصلية(ذكر املواد  )مع بيان نظائر اللكمة يف اللغات السامية  -

 اإن اقتىض احلال.  والأدبيةللآاثر العلمية  وابلنس بة والبدلانحسب العصور ذكر درجة تواتر اللكمة   - 4

 . أأيضا(العصور  )حسباجلغرايف بيان ش يوع اللكمة   - 5

ن وجدت  والأضداد ذكر املرادفات    - 6  جتانسها يف املفهوم. فاظ اليت لالأ  وكذكللللكمة اإ

 أأو تكل املادة.ذكر ادلراسات اليت خصصها العلامء لهذه اللكمة   - 7

. فبالنس بة لوضع املصطلحات  ومتنوعة: فهيي كثرية جدا  (148، صفحة  2004)بلعيد،  أأما فوائد هذه اذلخرية  

ذا أأراد أأن يعرف هل يوجد يف العربية أأو يف الاس تعامل الراهن لفظ أأو أأكرث من لفظ يدل عىل   فاإن الواضع اإ

مفهوم خاص فال ميكنه يف الوقت الراهن أأن جيد مرجعا موثوقا يس تجيب لطلبه بك الألفاظ اليت تنمتي اإىل اجملال 

ل بعض املعامج احملدودة اجملال.    املفهويم اخلاص اذلي ُيمه اللهم القواميس املزدوجة اللغة احلالية فقد وضعت   وأأمااإ

ذا قصد ترمجة الألفاظ   لالس تعامل ل للوضع مث حىت لو فرضنا أأن املس تعمل قد يكون واضعا يف نفس الوقت اإ

املادة   الآن ضئيةل  املعامج يه  فاإن هذه  املرتمجني  ولالأجنبية  لطلبات  تس تجيب  أأن  فضال عن  ميكن  الهائةل   

. أأما (59، صفحة  1986)صاحل، اذلخرية اللغوية العربية،  الفاحشة اليت يتصف هبا أأكرثها    والأغالطالتخليط  

اللغة   الوحيدة  يقع   خصوصا(  )القدمية القواميس  أأحياان حىت  الطوال  الس نني  يبحث  معروف  كام هو  فاللغوي 

أأي اس تقراء   ونظرمعل اعتباطي غري علمي لأن العمل هو عىل حد تعبري علامئنا حس    وهذاىل بغيته.  ابلصدفة ع

ذا اكن دلى الواضع ما يسمى ببنك املعلومات اللغوية كام س بق أأن وصفناه   وتصفح اكمل مث صياغة عقلية. فأأما اإ

نه ميكنه   أأن يلقى أأس ئةل عىل الراتب احلاسب الآيل بواسطة ال لت املهيأأة ذلكل    -أأيامن اكن يف الوطن العرب–فاإ

أأو    والتضاريسأأن أأو اجملال اخلاص ابملرتفعات  كأن يريد أأن يعرف اجملال ادلليل اخلاص بأأمراض اخليل أأو الض

نه يكفيه أأن حيرر سؤاهل عىل ملمس الطرف فتظهر بعد ثوان وهكذا  والتنقيباجملال اخلاص بأأدوات احلفر   ، فاإ

مبا يف ذكل املصطلحات    واملودلةعىل الشاشة مجيع الألفاظ العربية اليت تدخل يف هذه اجملالت ادلللية القدمية  

ن شاء أأيضا عىل مجيع س ياقاهتا اليت وردت فهيا يف زماننا أأو يف عرص من العصور    وحيصلا.  احلديثة أأيض   ومراجعاإ

يس تطيع الواضعون اختيار اللفظ املناسب    وهكذابواسطة طابعة ملحقة ابدلماغ الإلكرتوين    وذكل هذه الس ياقات  

 ويضمنيوفر هل الوقت    وهذا فه.  ترص   وحتت من بني العرشات من الألفاظ املتجانسة املعىن فهيي لكها حمصورة  

يتفادى النادر   وبذكل  والش يوع  والكرثةيشء يف هذه املوضوعية يه مقياس التواتر    وأأمهموضوعية الإقرار للفظ  

 اذلي مسع من رجل واحد مرة يف حياته.  وهو والشارد

ل عند احلاجة أأي ليطلقه مثال عىل املفهوم ا  )ول   الغريب(لقليل ادلوران أأو  يلجأأ اإىل هذا النوع من الألفاظ اإ

الألفاظ املكررة    ومالينيوجيب التنبيه عىل أأن هذه اذلخرية قد ختلو عىل الرمغ مما تزخر به من ماليني الس ياقات  

يف س ياقات جد خمتلفة، قلنا قد ختلو من اللفظ املطلوب فعند ذكل ميكن أأن يلجأأ اإىل التوليد ابلش تقاق من 

صيغة تؤدي املعىن املطلوب. فالعامتد عىل اذلخرية هو    وعىل  اذلخرية(من هذه    الواضعون  )ينتقهيامادة معينة  

نفس الوقت رجوع اإىل لك ما أأحدث اليوم أأو منذ الامس القريب يف جمال دليل معني    ويفرجوع اىل الرتاث  

نا. فقد عزمت  أأن منثل لهذه الفوائد مبثال العلوم اللسانية اليت يه من اختصاص   وميكن مما دخل يف الاس تعامل.  

انطالقا   وذكليف الصوتيات    وخصوصاعىل القيام جبرد لك الألفاظ العربية اليت اس تعملت قدميا يف هذه العلوم  
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 وابنابن الرساج    ومدرسة  -من خالل ما روى عنه  واخلليل–من كتب العلامء العباقرة الأولني أأمثال سيبويه  

. فهبذه اذلخرية  وغريهام  ومباراكه العرب مثل الفاراب    ملوس يقينيوا  وغريهالاطباء العرب مثل ابن سينا    وكذكلجىن  

الصغرية اس تطعنا أأن نصلح الكثري من املسوخ اليت دخلت يف اس تعامل بعض الأفراد و دونت يف مرشوع معجم  

اللسانيات اذلي نقدمه مع مكتب تنس يق التعريب اىل هذا املؤمتر املوقر و ذكل اكللفظة اليت س بق أأن ذكرانها 

، صفحة 1986)سينا،  وف " و غريه من الكتب عبارة  فاإن ابن سينا يس تعمل يف كتاب " أأس باب حدوث احلر 

: " صفاق الشجر " و الصفاق هو جدل البطن الرقيق فأأما الشجر فتحدده املعامج بأأنه " مفرج الفم " و (57

ليه تطلق عىل جنس من احلروف خمرهجا لكها وسط احلنك   ل أأن النس بة اإ و عىل هذا فاإن هذا حتديد غامض اإ

" صفاق الشجر " تسمية جد لئقة و ما يؤيدها هو وجودها ابلفعل يف الاس تعامل ) وعند أأكرب علامء الصوتيات 

 الفّييولوجيني قدميا (. 

فقد اس تعمل العرب لهذا املعىن " الوجه" من وجوه    Allophoneأأو   variant و هناك مفهوم أآخر هو ال

مكصدر   اخملرج"   و   " صفحة  1978)عامثن،  الأداء  معىن    (1/34،  يف  الواجب  أأو  اجلائز  البدل"   " و 

Compinatory    أأوFree variant    أأوConditioned variant   أأخرى هامة جدا و يه فائدة  نذكر  و 

ملعلومات اليت س يحصل علهيا الباحث بعالج الراتب احلاسب الآيل للمعطيات و اس تخراج اجلذور و الصيغ و  ا

ابلتايل اإحصاؤها و حرصها مع الكشف عن أأكرث هذه العنارص تواترا يف الاس تعامل و أأكرثها تفريعا و أأكرثها 

ين لك صيغة ابس تقراء لك اللكامت املصوغة ش يوعا يف وقتنا احلارض و يف غابر الأزمنة. مت التحديد ادلقيق ملعا

 والاس تعامل املس تخرجة من واقع اللغة    –س يفيد الواضع لأنه س يجعل من هذه املعلومات املوضوعية    وهذاعلهيا.  

علمي أأو تقين عىل   مبفهوم  ووزن لك بناء    وختصيصمقاييس لتوليد الألفاظ    -اذلاتية   والانطباعاتل ابلتخمني  

ابلسوابق   الغربيون  الواضعون  يفعهل  ما  التصفح    ولبد.  واليواننيةالالتينية    واللواحقغرار  أأن  التنبيه عىل  من 

 العلمية.  وادلقةهو الوس يةل الوحيدة اليت تضمن املوضوعية  -ابل لت العظمية –الاكمل 

جناز العمليات جناز هذه اذلخرية فتكون ابإ -59، الصفحات  1986)صاحل، اذلخرية اللغوية العربية،    أأما كيفية اإ

60)  : 

القيام مبسح تدويين اكمل شامل لك ما جيري اس تعامهل يف التخاطب الكتاب و الشفايه يف مجيع املؤسسات  -1

العلمية عىل مس توى العامل العرب اكجلامعات و مراكز البحث و اخملتربات و املصانع و ورشات العمل و املنامج 

جراء التحرايت امليدانية الواسعة    كلوذو سائر الأماكن اليت خيتص التخاطب فهيا بلغة فنية معينة.    وبطرق ابإ

 معينة. ومهنجية

 . واحلديثةالقدمية  وغريها واملعامج والبحوث والأمايل والتقنيةالقيام ابختيار عينة كبرية من الكتب العلمية  -2

 وأأقوى رب  أأن يكون من أأك  )وجيبالقيام بتدوين لك هذه املعلومات بتخزيهنا يف ذاكرة الراتب احلاسب الآيل   -3 

 واس تقراء  والصيغ طراز " وهذا يشء قليل يف حق لغة القرأآن". مث القيام ابلعالج الآيل لها ابس تخراج اجلذور  

قام هذا    وقدلك ذكل مبهنجية قد أأعدت يف معهد العلوم اللسانية ابجلزائر.    ويمتدرجة التواتر    وتعدادالس ياقات  

بتخزين   قلنا سابقا  كام  اجلاهيل    وعالجاملعهد  الشعر  املغرب    وعالجأأكرب قسط من  اللغوي   والرصيدالرصيد 

 . (2012ليلية احلديثة، )صاحل، أأمناط الصياغة اللغوية احلاسوبية والنظرية اخل  العرب(اللغوي 
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قباهلمدور الاس تعامل أأي اختيارات الناطقني    ول ننس هذا    وهنا للبعض الآخر.    ورفضهمعىل بعض الألفاظ    واإ

الظواهر   أأرسار هذه  اليت تريم اىل اس تكشاف  أألفاظا   وتفسريهاتظهر امهية ادلراسات  الواضعون  حىت يضع 

 يكون لها حظ كبري من النجاح.

جراءذكل    ويمتالقيام ابس تفتاءات واسعة النطاق للحصول عىل موقف املس تعمل من الألفاظ املقرتحة  -4  ابإ

التحري يف نطاق   ونفسمبلء املستنطقات.    وذكلالتحرايت يف حقول حمدودة عىل شك استنطاق للأخصائيني  

أأم القيام يف الوقت نفسه    وعن  والتلفزةواج الاذاعة  أأوسع جيري عىل  الناس. مث  طريق الصحف لميس مجهور 

عام   والبحث  واجلامعاتاجملامع    وخصوصامنذ أأكرث من مخسني عاما    واملؤسساتبدراسة علمية ملا وضعه الناس  

 .والفشلالكشف عن أأس باب النجاح  وحماولتدخل من ذكل يف الاس تعامل 

 اخلامتة: 

هذا املرشوع العلمي املمتّي اذلي أأثىن عليه علامء اللسانيات العربية   وحتليللعلنا بعد هذه العجاةل حاولنا وصف  

لكرتوين يف    ومثنوااحلديثة   اجملهودات اليت قام هبا الباحث عبد الرمحن احلاج صاحل طيب هللا ثراه لبناء معجم اإ

 هذا: أأن نس تقهيا من حبثنا النتاجئ اليت ميكن  ومنضوء اللسانيات احلاسوبية 

   عىل:أأن مرشوع اذلخرية اللغوية يركز 

 العلمية. والألفاظابللغة الفصيحة  ويش يد  واحلديثةالألفاظ القدمية -

ىلتسهل للباحث الوصول اإىل جذر اللكمة  - اس تعملت   وأأينالس ياقات املتنوعة    وحسباس تعاملهتا اخملتلفة    واإ

 اكن ذكل.   ومىت

حلظات يعطيك البنك لك الاس تعاملت للفظة يف لك    ويف  )الراتب(احلاسب الآيل    يكفي أأن تدق نسقات-

 والإجنلّيياإىل ذكل ذكر املقابل الفرنيس  ويضافس ياقاهتا اخملتلفة، 

 ابلفعل.  واس تعاملهاعن تواتر اللكمة  والكشفتساعدك اذلخرية عىل دراسة الإحصائية -

ل يس تغين عهنا أأي ابحث يف اللغة العربية حبيث س يكون هذا املعجم الإلكرتوين منبعا للكثري من ادلراسات    -

جراء:الباحثون من  وسيمتكن. والنظرايت وغريهاالأفاكر  واترخي يف العلوم الاجامتعية   اإ

قلمي خاص يف عرص من العصور. -1  رصد دقيق و شامل لس تعامل العربية يف اإ

 تظم لالس تعامل احلقيقي ملصطلحات ميدان من امليادين العلمية.رصد من  -2

أأو    وحتديدتصفح ملعاين اللكامت من خالل س ياقها عرب الزمن  -3 اترخي ظهور بعض اللكامت الفصيحة املودلة 

 اختفاؤها.
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 اللغة والهوية: أأية عالقة؟ )مقاربة فلسفية تفكيكية( 

 نرصادلين ش نوف

 الشلف –جامعة حسيبة بن بوعيل 

chennoufnasreddine92@gmail.com 
 ملخص:

من الالفت أأن مسـأأةل الهوية أأخذت حتتل يف السـ نوات الأخرية حّيًا أأكرث فأأكرث اتسـاعًا من اهامتم املثقفني، بل 

الفيض من ادلراســات يف موضــوع الهوية، ومما  يه أأحضت حمورًا من حماور الثقافة الســائدة، وهو ما يؤكده هذا 

لشــك فيه هو أأن موضــوع الهوية ليس جبديد يف الفكر العرب املعارص، فقد أأثريت هذه القضــية منذ مطلع ما  

ــ ”عرص الهنضة”، أأي منذ بداية التوسع الأوروب، كام جتدر بنا الإشارة بأأن مسأأةل الهوية ليست مسأأةل   مسي بـــ

ـــية ابلنـقد  ختص الثـقاـفة العربـية   دون غريـها، ـهذا لأن الفكر العرب مـنذ قرنيني تقريـبًا ـقد دـخل عىل ـهذه القضـــ

نه من الضــوري جدًا املرور   والتحليل والقراءة، ولأن احلديث عن التصــور الفلســفي التفكييك ملســأأةل الهوية فاإ

وأأول سـؤال طرحه جاك دريدا يف بِّتََمثُلِّ “جاك دريدا” لهذه املقوةل خصـوصـًا يف كتابه “أأحادية الآخر اللغوية”، 

أأكون؟” و”ما ماهية هوييت؟”، خـصوـصًا وأأنه من مواليد اجلزائر وُيودي   نو” مكتابه جاء بـصيغة: “من أأان؟” 

ومـش تغل عىل الكتابة اليت تَن َفتُِّح عىل العامل عىل غري ـصعيد، متـسائاًل عن املرجعية   والنـشأأةادلاينة وفرنيسـ اللغة  

ذن دريدا يفتح مـسأأةل  اليت حتدد هوية الـشخص، هل يه “اللغة أأم رابطة ادلم، أأم ادلاينة أأم ماكن الولدة”؟، اإ

ــا، وـطائـفة   امسـهااجلزائر، ودوةل    امسـهاانامتـئه الهواييت املـتأأرحج بني أأرض  الـطائـفة الهيودـية، مركزًا فامي   امسـهافرنســـ

مع هذا يه ليست لُغَُتُه متوقفًا دريدا هنا بعد دريدا اهامتمه عىل اللغة، حبيث هو ميتكل لغة واحدة “الفرنس ية” و 

ل لغة واحدة” و”ل ميكننا أأن نتلكم لغة واحدة فقط”،  عىل فرضـيتني أأسـاسـ يتني هام: ” ل ميكننا أأن نتلكم أأبدًا اإ

 عىل هذا النحو يبارش دريدا حتليل أأحادية الآخر اللغوية يف بعدها النوس تاجلي.

 لفلسفة، التفكيك.اللكامت املفتاحية: اللغة، الهوية، ا

  مقدمة:  -1

لقد أأحدث التقدم التكنولويج ثورة معرفية حقيقية وحراك نوعي يف شـــ ىت حقول وجمالت املعرفة خاصـــة 

ذ يعيش العامل املعارص وترية رسيعة من التطور العلمي والتقدم التكنولويج الهائل اذلي يؤثر  ــال، اإ يف عامل التصـ

ذ تعترب   ــان عىل الإطالق، حبـيث يف لك نوايح احلـياة  اإ ــارا بني ـعامل الإنســـ الانرتـنت أأكرث ـهذه التقنـيات انتشـــ

ــامـهت يف تعبـيد الطريق أأـمام الأمم واجملمتـعات للتـعارف والتـقارب والاـندـماج، ولـقد متخض عن ـهذا الانفـجار   ســـ

و اللغات  العلمي التكنولويج جدليات هامة ختص الإنسان نفسه وما حييطه من مقومات أأساس ية، ولعىل اللغة أأ 

تأأثري –اليت يتعامل هبا أأبناء البرشــ من أأمه مقومات الأمم والشــعوب واليت يه الأخرى مل تســمل من هذا التأأثري 

ــان ــري اللغة العربية يف ظل الثورة     -التكنولوجيا يف الإنس ــاؤلت حول مص ونتج عن هذا مجموعة كبرية من التس

بسـؤال اللغة، وارتفع مسـ توى اجلدل حول السـبيل وال ليات  التكنولوجية وسـؤال الهوية اذلي هل عالقة مبارشة  

 الإبستميولوجية اليت من شأأهنا أأن تسامه يف تطوير اللغة العربية يف فهم حتولت الراهن ومواكبته.
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 اللغة العربية يف ظل التطور العلمي والانفجار التكنولويج 1.2

ومـس تقبلها مرهون برؤية حتدايت العرصـ ومدى اـس تطاعهتا  ما ل خيتلف فيه اثنان هو أأن اللغة العربية 

عىل مواكبة هذا التطور التكنولويج اذلي يشـــهده العامل املعارص بك جتلياته وانعاكســـاته عىل حقول كثرية من  

املعرفة مبا يف ذكل حقل املعرفة اللغوية، هذا لأن اللغة يه يف الأصـل مفتاح املعرفة لفهم واقع الأقوام وتصـورات  

الأمم حبـيث جـند الـباحثني يف جـمال اللـغات وعلوهـما يعتربون اللـغة عىل أأهـنا الالـعب احلقيقي يف اترخي الـعامل وليس 

ذا اكنت التكنولوجيا يه العامل اليوم أأو تاكد أأن تكون كذكل، فاإن اللغة يه  ــاد، لكن اإ الأمراء وادلول والاقتصــ

أأن 1ـيدا( "لك لـغة حتـمل الـعامل يف جوفـها"  الأخرى الـعامل والـعامل هو اللـغة وكام يقول )ـجاك در  ا ـب ذا قلـن [، أأـما اإ

التكنولوجيا قد مكنتنا من فهم الواقع والعامل وجعلت من هذا الأمر ـسهل وبـس يط وممكن بعد أأن اكن عـسري اإىل 

عادة بنائه"   [.2حد املس تحيل فاإن اللغة يه أأيضا وكام يقول اللغوي )مهبودلت( "يه أأداة لتغيري العامل واإ

ذ أأن امتالك سـلطة   أأما أأن تواجه لغة ما هذا الزمخ التكنولويج لبد لها من أأن تدرك ما لها وما علهيا اإ

املعرفة مبفهوهما املعارص هو أأســاس انطالق أأي لغة من اللغات، وما يســقط عىل لك اللغات يســقط ابلضــورة  

ــ ية اليت ينبغي عىل اللغة ــاس ذ أأن من املهامت الأس ــلطة    عىل اللغة العربية، اإ دراكها يه حماوةل امتالك س العربية اإ

ــلب من   ــاس صــ منا املعرفة مبفهوهما اجلديد، تكل املعرفة اليت تقوم عىل أأســ املعرفة، ل املعرفة مبفهوهما املعجمي واإ

املعلوماتية ونظم التصـــــال واحلمكة الأيقونة ابدلرجة الأوىل ولتحقيق ذكل ينبغي عىل العربية أأن تنحوا غريها من  

 ، لغات العامل الأول اكلفرنس ية واّلإجنلّيية والأملانية.اللغات

ذ أأن الإجنازات العلمية والتحولت  -اجملال التكنولويج-حتتل اللغات الالتينية الصــدارة يف هذا اجملال  اإ

ل بواحدة من هذه اللغات ل حرصــا، ونرى بأأن معظم الكتاابت اليت تكتب  الفكرية والكتاابت املعرفية مل حترر اإ

نـتاج غرب هـب مـنا هو اإ نـتاج التكنولويج الغزير اإ ذه اللـغات تلقى ترـحااب وقبول كبريا مـقارـنة بلـغات أأخرى، كام أأن الإ

مـنا يه نـتاج أأفاكر لتينـية ابمتـياز، فيتطور ـهذا احلراك  بلـغة غربـية حبـيث جـند ـبأأن معظم التكنولوجـيات احـلديـثة اإ

ا اإىل جـم اج التكنولويج املعلوـمايت من جـمال العلوم والتكنولوجـي نـت ة، لكام زاد الإ ة طردـي ــبح العالـق ة فتصـــ ال اللـغ

ال يعرب عن ـهذا الواقع أأكرث من   ا ل جـند مـث ة البدل املنتج، ولعلـن ا عىل لـغ ابـي جـي العلمي لكام أأنعكس ـهذا التطور اإ

ذ تعترب الأنرتـنت من أأمه مراكز البـحث املعلوـمايت عىل الإطالق حبـيث ل ــ بـكة العنكبوتـية، اإ جـند يف   منوذج الشـــ

ــ يكـتب للـغة البدل أأو البدلان املنتـجة الـعاملـية يه الأخرى،   ـهذه احملـطة الـعاملـية أأي امس عرب، ولأهـنا ـعاملـية ســـ

ذا اكـنت الأـمة وأأحصـاهـبا متفوقون يف حـقل التقنـية ـفاإن  أأثر بواقع وـحاةل أأمهـتا، ـفاإ ـفاللـغة كام ـقد وحضـنا من قـبل تـت

 وبال شك س تكون لغة تكنولوجيا حامت. 

اللغة العربية حتدايت كبرية فامي خيص احلارض واملســــ تقبل مما يســــ تدعي دق انقوس اخلطر هذا تواجه  

ذ لبد من جتاوز هذا الواقع  نتيجة أأوضــــاع الهتميش والإهامل والتبعية والاســــتبداد اليت تعانيه الثقافة العربية، اإ

نه أأن يعيد الاعتبار اإىل لغته من  علمي من شــأأ التكنو َنو أآخر أأفضــل يكون فيه العقل العرب فعاًل يف الوســط 
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ــيةل. وليس أأمام العقل العرب أأي جمال ليثبت ماكنته   ــعر اإىل لغة الراهن مبفاهمي علمية أأصـ كوهنا لغة خواطر وشـ

 اإىل السعي يف تطوير املسار واملسامهة يف حتريك العامل وتطويره تكنولوجيا ومفهوميا وعلميًا.

ماكنية الاندماج بنفس  كام أأن التطور اللغوي وانفتاحه عىل ا جملال التكنولويج يعطي للعرب أأنفســـــهم اإ

نه مثة اندماج واســــع  قوة العامل الغرب املنتج، كيف ل وأأن التمنية اللغوية ل تتصــــل ابجلانب اللغوي وحده، بل اإ

ف العوملة ومعيق للغة مع ابق املقومات اليت تشــــك الوحدة الاجامتعية واكن عىل اللغة العربية يف مواهجهتا لزح

ذ ناكد ل جند فاصــل بني هذه اجملالت  أأن ترتكز عىل جوانب عدة أأمهها الفن والعمل واحلياة الراقية واملدرســة، اإ

 والتكنولوجيا مبفهوهما العاملي اجلديد.

ــاليم والقرأآن الكرمي، وكيف لـها أأن ل تكون لـغة العمل  وكثريا ـما ارتبط امس اللـغة العربـية ابدلين الإســـ

وجيا هذا تســـــلامي بأأن لها ارتباط مقرر بيهنا وبني هذا ادلين العاملي، والقرأآن نفســـــه ويف أآايت حمكامت  والتكنول

ه الكثري من الآايت اليت ـتدعوا اإىل رضورة  ا جـند فـي ــ كونـن ات العرصـــ ة الراهن ومتطلـب ـيدعوا اإىل رضورة مواكـب

عديدة للناس وللعامل أأمجعني، ومن الـضوري    التقدم والتطور خاـصة يف ميادين العمل والتكنولوجيا اليت فهيا منافع 

ذ ابلعقل نـس تطيع أأن نفـصل يف الأمر، فالإـسالم  جدا أأن ننوه اإىل حمك الإـسالم وموقف الرـشع من التكنولوجيا اإ

ذ يرفض لك أأنواع  ذا اكـنت التكنولوجـيا ـها هـنا خرية فهو معـها والعكس حصيح مـتاـما اإ لـكه خري ـيدعوا اإىل اخلري واإ

 رشيرة اليت فهيا مفاتن مفسدة للعقل ومضيعة للوقت، وليس هذا هو جوهر موضوعنا. التكنولوجيا ال 

وابحلديث عن عالقة اللغة العربية ابلإســــالم والقرأآن والســــ نة النبوية الرشــــيفة هذا تســــلامي منا بأأن  

ــالم ـقد أأـكد عىل أأمهـية التفكري العقيل اذلي متـثل التكنولوجـيا مـنه جزءا ـهاـما ابرزا فغن ذكل   ـيدعوان اإىل الإســـ

طرح مشـــلكة الوازع ادليين ملتلكمي اللغة العربية واذلي ل رمبا يكون هل ابلغ الأثر هو الآخر يف تقهقر حاةل اللغة  

ذ  ــيغة اخرى اإ ذ ليســت اللغة العربية لغة التكنولوجيا، وبص ــ توى العلمي التكنولويج، اإ ــة عىل املس العربية خاص

 ري.ليست يه املتصدرة بني اللغات العامل الكب

 اللغة العربية وحتدايت العوملة  2.3

وابلرجوع اإىل واقع وحاةل اللغة العربية والضــعف اليت تعانيه كام يعانيه أأهلها، جند بأأن الرتاجع احلضــاري  

اذلي شـــهدته الأمة صـــاحبه تراجع لغوي أأيضـــا، فالعربية حباجة اإىل اجهتادات معرفية متنوعة من فلســـفة وعمل 

تصـاد وضـف اإىل ذكل، لأن غياب الإبداع ينتج عنه ابلضـورة غياب الألقاب، ومثالنا التكنولوجيا وـس ياـسة واق 

ــميات عاملية   ــميات الآن تسـ ــناعة عربية وأأحضت هذه التسـ ــناعة عربية والكحول صـ يف ذكل "اخلوارزميات صـ

ــ يطر"  ــد اللـغة العرب 3موجودة يف لك لـغات ادلنـيا، وهذا يعين بأأن املـبدع هو الـغالب واملســـ  -ية[، ويه أأقصـــ

ل ويكون أأو ســ يكون عامليا، يصــحب ذكل  بداع علمي مؤســس، لأن الإبداع العلمي اإ بأأمس احلاجة أأيضــا اإىل اإ

 تسمية عاملية ابللغة الأم، وابلتايل تزدهر اللغة وترىق. 
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أأما عن اللغة العربية واحلاســوب اذلي يعترب من التكنولوجيات الهامة يف معر العمل وتطور العلوم، فاإن  

ن اللغة العربية يف مأأزق وتواجه  اللغة الع ربية وكام يقول ويعرب فيصـل احلفيان يف اليوم العاملي للغة العربية قائال "اإ

ــوب وأأهجزة التصــالت اإىل  ثالث ــتبدل اليوم من خالل احلاس حتدايت أأولها يف وجود احلرف العرب اذلي أأس

ذا القول حتديد لأمه الهتديدات اليت ختص [، ويف ه4احلرف واحلاســوب، واثلثا الاجتاه اإىل اخلط احلاســوب" 

 اللغة العربية ومس تقبلها.  

ن اســتبدال احلرف العرب برموز كتابية يعد تنازل عن  ذ يقول يف الســ ياق نفســه "اإ ويتابع أآخر القول اإ

ة حتـ ت ادلول العربـي دير حيامن اكـن لهيـا بتـق ت حترتم وينظر اإ ة اكـن ة العربـي ــريا اإىل أأن اللـغ ة، مشـــ ة العربـي ت الهوـي

الاحتالل والاسـ تعامر وزايدة الامية، وتراجعت وبدأأت تعاين بعد زايدة ما يسـمى ابملثقفني فضـال عن الأعامل 

 [.5ادلرامية اليت تصور معمل اللغة العربية مثال للسخرية والازدراء" 

ن املســــ توى اللغوي حملاداثت الشــــ باب عىل التواصــــل الاجامتعي يدل عىل الراككة يف  ويضــــيف "اإ

ــبيل املثال ترمّي الانفعال بتكرار حرف معني مع  الأســــلو  ــ توى اللفظ والرتكيب والإمالء فعىل ســ ب عىل مســ

عالمة تعجب لتحميل الصوت حشنة انفعالية تعرب عن عاطفة الاكتب، مشريا اإىل أأن أأس باب اس تخدام الش باب 

ــار احلا ــ بات اللوحية والهواتف النقاةل  الرموز غري العربية والأرقام بدل من احلرف يف احملاداثت يرجع اإىل انتشـ سـ

وخدمة الرـسائل القـصرية اليت كنت متنح حروفا أأكرث يف الرـساةل مما دفع البعض اإىل اـس تخدام الرمز الالتيين بدل  

ل اللغة   من العرب لســـتامثر أأكرب مك ممكن من احلروف، كام أأن ظهور برامج ادلردشـــة يف التســـعينات مل تتاح اإ

 [.6الالتينية يف الكتابة" 

أأما عن قضية "التعددية اللغوي أأحضت واقعا ملحا يف لك اجملمتعات ادلولية، لكن كام س بق اذلكر ليس  

عـطاهـئا الأولوـية وتطويرـها ومواكبهـتا  ة او اللـغة الأم، الأمر اذلي ـيدعوا حامت اإىل اإ عىل حســــــاب اللـغات الوطنـي

وحتديث اللغة العربية يســقط عىل ابق [، وما يســقط من قول بضــورة تطوير 7لعرصــا لتكنولوجيا احلديثة" 

ذ ان اللـغة أأاي اكـنت ـهذه   جنلّيـية وأأمـلانـية، اإ ــ ـية واإ لـغات الـعامل الأخرى مـبا يف ذكل لـغات الـعامل املتطور من فرنســـ

 اللغة ل مناص لها من ذكل.

وثقافة    "فاللغة العربية ليسـت حباجة اإىل أأمثالنا ليك ندافع عهنا لأهنا يه الأخرى لغة ذات أأصـاةل واترخي

وحضارة، ومكتبهتا غنية بك أأنواع املؤلفات ويف ش ىت امليادين واجملالت ويف لك انواع الأدب والفنون والعلوم،  

[،مبا يف ذكل 8ويه لكغة من بني لغات العامل العرشــ الأوائل املؤهةل لالنفتاح عىل ثقافة العرصــ بك مكوانهتا" 

ــل اليوم مبختلف أأ  لك هذه    ةاجمار مناطه، وبذكل للغة العربية املؤهالت والقدرة عىل الانفتاح التكنولويج احلاصــ

ذ ما علهيا فعهل   ــ توى ميادين العمل والتكنولوجيا، اإ ــة تكل اليت حتدث عىل مســ التحولت الفكرية الكربى خاصــ

نتاج   سـوى أأن تمتكن من دخول دائرة الاقتصـاد املعريف بأأبوابه ميادين العمل والتكنولوجيا، اكن ذكل من ابب الإ

مبثابة رضورة ملحة لأن تكون العربية والأملانية والإجنلّيية  النظري أأو من الناحية العملية التطبيقية وهذا أأصـــبح  
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ـسواء، حبيث يعترب هذا ـسبيال من الـس بل الأـساـس ية لالندماج يف خانة املعارف العرـصية من اتـصال ومعلوماتية  

عالم متطور، ولتحقيق لك هذا يســ توجب تعددا لغواي مبعناه الإجياب ل الســليب اذلي ميثل خطرا عىل الهوية   واإ

الفردية والاجامتعية ومن مثة عىل اذلات الناطقة، وبتعبري أأدق "يصـــعب الاندماج يف اقتصـــاد املعرفة من دون 

 [. 9تعددية لغوية" 

ــاـفة اإىل التغيريات   ضـــ ولن تواـكب اللـغة العربـية حـتدايت وتطورات التكنولوجـيا عن مل نـقل خـماطرـها، اإ

أأن يواكبوا مه أأيضـــا هذا التطور   -اللغة العربية–مني هذه اللغة  العلمية الواقعة الآن يف عرصـــان الراهن لبد ملتلك

دون املـساس أأو التخيل عن اللغة القومية اليت تعكس الـشخـصية الفردية والاجامتعية وبذكل حتقق اللغة العربية 

رشـي، تقدما يف شـ ىت فروع املعرفة علام واداب وفنا، ويف هذا السـ ياق يرى أأسـعد عيل أأن اللغة مزنل الاكئن الب 

ــفو   ــاكهنا، واملرااي تصــ لهيا لتأأكيد وجوده، وينطلق هبا لتحقيق رغباته، ولكن املنازل تغىن بســ آة فكره، يلجأأ اإ ومرأ

ــاكن، أأو ـماتوا، خـلت املـنازل، وأأفتقر   ذا ـهاجر الســـ ــورة علهـيا، ـفاإ لهـيا، والوجوه املصـــ وجتـمل ابلعيون الـناظرة اإ

 [. 10غناها، فهم روهحا اليت هبا حتيا" 

بداعاهتم وابتاكراهتم، وهبا نرـشوا "اكنت الل غة العربية مالذا لك املفكرين العرب، وما تزال، وهبا أأثبتوا اإ

ذ يصــف أأحد املســترشــقني  11الفكر الإســاليم والثقايف العرب، اليت ما زالت أآاثرها يف العلوم احلديثة"  [، اإ

ن العرب يف ظل الاس تعامر جلئوا محلاية هويهتم وأأصالهت  [.12م اإىل اللغة العربية" املظهر فيقول "اإ

ــرياي مبتلكمهـيا وحمتـيا بأأبـناهئا، فلام اكن العرب يف أأوج عطاهئم العلمي   فاللـغة العربـية مرتبـطة ارتـباطا مصـــ

جنازاهتم   ــفة العرب واإ ــا عاملية، وابلعلامء والفالســـ ــ نواهتم العاملية يوهما اكنت اللغة العربية أأيضـــ واملعريف ويف ســـ

تثبت قدراهتا ابلتســاع والانتشــار والتواصــل الفكري البرشــي حىت ان قيل عهنا   اســ تطاعت اللغة العربية ان

أأما اليوم    -الأملانية-، ولغة الفلسـفة-الإجنلّيية-ولغة التكنولوجيا-الفرنسـ ية-بأأهنا لغة العمل يف مقابل لغة ادلبلوماسـ ية

كس هذا سـلبا عىل الواقع اللغوي  أأحصى الفرد العرب يعاين نوع من احتقار اذلات يف مقابل تضـخمي الآخر، لينع

 العرب حتديدا. 

ــان العرب وليس يف اللغة العربية اليت حتتاج   ــات الإنســـ من يمني مفرداهتا  اإىلفالعجز اكمن يف ممارســـ

ذويطور   ينبغي عىل املتلكم ابلعربية أأاكن عربيا أأم ل عربيا أأن يؤمن بقدراته وأأن يثقه يف نفســه ومن مثة  دللهتا اإ

 اليت هبا يتواصل وهبا حيقق أأغراضه. يف اللغة  

ذ ل يســـ تطيع التواصـــل من دوهنا،  فالعالقة بني الفرد واللغة العربية عالقة لبد لها ان تكون تاكملية اإ

 ويف حني ل تس تطيع يه الأخرى المنو والتطور من دونه. 
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ه اليت هبا تدون  وذلكل جند بأأن "ختلفنا عن ركب احلضــارة انجت عن هجل املثقف العرب خبصــائص لغت

ــاكل الابتاكرات، وحتدد قمية   ــجل املالحظات وأأشــ ــطلحات، وحتفظ مثار الفكر، وتســ العلوم واملعارف واملصــ

 [.13املنتج" 

ــح جلـيا ـهذا  ــريا كبريا، ويتضـــ أأـما من الـناحـية الأاكدميـية من حـيث تعلمي وتعمل اللـغة العربـية جـند تقصـــ

ة و  ــري يف "التعبري عن الابتاكرات العلمـي التطور التكنولويج، ويقف أأفرادهـا عـاجزين عن ادلخول يف التقصـــ

اـمل الامه يف  ــك الـع ة اليت تشـــ ة اللغوـي ة، لأن امللـك اظ عربـي أألـف ة، والتعبري عن خرباهتم ـب ة العلمـي حقول املعرـف

بداعية، غري قادرة عىل مواكبة متطلبات العرصــ...وقد اكن ذكل ميســورا دلى العلامء العرب  اســتامثرات مبتكرة اإ

 [.14م اكنوا يعرفون خصائص لغهتم" لأهن

اللـغة  ا لـها عالـقة وطـيدة ابلفكر، فكر اجملمتع، فكر الفرد اذلي يكون ـهذا اجملمتع، ولـهذا ـف اللـغة كام أألفـن ـف

تتأأثر ابخلارج وأأوضاعه وابلتايل نس تطيع دحض أأي "حماوةل هتدف اإىل اعتبار اللغة شيئا ميكن قياسه من اخلارج 

منا تبوء ابلفشــل... وليســت اللغة رصــفا من الألفاظ ول مجعا ملفردات دون وعي من دون نظرة داخلية اب لفكر اإ

[، وبذكل أأكدت 15أأو انتباه، اللغة قضــااي مفيدة داةل، والقضــية حمك ومىت قلنا حمك فقد قلنا ابلربط الفكري" 

ل اللغة العربية قوهتا وجناعهتا وهيولهتا بسـالـس هتا اليت تعمتدها يف مواهجهتا ملتغري  ات الراهن من عمل وتكنولوجيا، اإ

ذ أأن اجلهد الكبري اذلي بذهل العلامء العرب القداىم وختصــيصــا  أأن هذه اللغة العربية مل تودل هكذا كام يه الآن، اإ

ــورة، فلو أأن علامئنا  ــيه الضـ اللغويني هو اذلي أأعطى هذه القوة للعربية وجعلها تتطور وتتفاعل ابنتظام مبا تقتضـ

وا اإىل مثل هذا الهنج لـضمنا ثروة لغوية عربية تتناـسب متاما مع ما ينتجون من عمل، أأو يقدمون من  احملدثني معد

 [.16فن" 

   اخلامتة:   4

ــعر وأأدب اإىل لغة عمل واخرتاع يعترب  ــ واكراهاته والتحول من لغة شــ ن انفتاح اللغة العربية عىل العرصــ اإ

ــا وأأن الرهان الثقايف  ــوصـ ن الرتاجع اذلي مسَّ  مبثابة رضورة ملحة خصـ ــاس رهان لغوي، اإ احلايل هو يف الأسـ

اللغة العربية عرب اترخييهتا الطويةل قد معق من جراح الأان واذلات العربية. مل يصــبح الفرد العرب كام يف الســابق  

ــبح يعيش الهامش الأيديولويج بك معانيه.  جيعل من لغته حمل اعزتاز وخفر بل عىل النقيض من ذكل قد أأصــ

نشـاء مراكز حبث  اإن تراجع اللغة العربية قد أأثر بشـك لفت عىل منظومة الفكر العربية وابت من الضـوري اإ

ــ تقبل أأكرث  ــرتاتيجية قصــد جتاوز حمنة اللغة العربية وامليضــ هبا قدما َنو مس س ــة ابللغة العربية ومجمعات اإ خاص

 اإرشاقا ورق.
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 امللخص  

قلميية  لدّلول والتكتالت العاملية، وانعاكساهتا      يف ظّل العوملة والثورة التصالية املعارصة اليت ختطت احلدود الإ

الّسلبية   ابنعاكساته  املتنايم  املّدِّ  هذا  أأمام  متينة  مصّداٍت  قامة  اإ لزاما  صار  والأمم،  اجملمتعات  عىل خصوصيات 

صعدة، خاصة عنارص الهوية واملقومات، وتأأيت اللّغُة العربية يف ُمقدمة املتعددة عىل الوطن العرب عىل خمتلف الأ 

هذه املقومات؛ واليت أأصبحت همددة بتنايم خطر أأعداهئا، وتعدد رّضاهتا؛  فاللغة الإجنلّيية  تواصل  مسرية  

، واللغة الفرنس ية   الس يطرة عىل الألسن العلمية والتكنولوجية مما يفتح الآفاق أأمام انتشارها لكغة أأوىل يف العامل

متُدُّ أأصولها يف املس تعمرات الإفريقية،  دون أأن  نُغفِّل تأأثري اللهجات املتعددة للّغة العربية عىل اتساع رقعة الناطقني 

 هبا.

يف واقع اللّغةِّ العربية والتحدايت اليت تواهجها اليوم، وهو   ادلراسة للبحثانطالقا من هذه املؤثرات تأأيت هذه    

ما جيعلنا نطرح التساؤلت الآتية: ما موقع اللغة العربية بني لغات العامل اليوم؟ هل متتكل اللغة العربية أأمه املقومات 

نولويج الّصناعي؟ وما مدى  اليت تؤهلها للصمود أأمام املّدِّ الفرنكفوين املس تعمر واملّدِّ الأجنلوفوين العلمي والتك 

 التحدايت؟ اس تعداد القامئني علهيا لرتقيهتا ومواهجة خمتلف 

براز ماكنة اللغة العربية بني اللغات العاملية، مث      اإ جابة عن هذه التساؤلت وغريها تنطلق ادلراسة من  ولالإ

ية املعارصة، وأأخريا استرشاف الآفاق  عرض التحدايت الأجنلوفونية والفرنكفونية، وحتدايت العوملة والثورة التصال 

املس تقبلية للغة العربية، وابلنظر اإىل اخلصوصيات اللسانية وثراء القامويس املوسوعي للّغة العربية وقدرهتا عىل 

البحث يسترشف مس تقبال مطمئنا وصدارة لسانية   املعارص فاإنَّ الانفتاح اللغوي والاس تفادة من ادلرس اللساين  

 عاملية. 

 اللكامت املفتاحية: اللغة العربية، الفرنكفونية، الأجنلوفونية، الواقع اللغوي، الآفاق اللغوية.   

 

 

Abstract 

On the light of globalization and modern telecommunication development which 

extended over regional borders of countries or worldwide lobbies and it reflects on 

nations and communities, it becomes an obligation to create a Strong resistance 

against this growing extension with its negative impact on   
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Arab world, in various spheres mainly the issues of identity and the nation's 

components such as Arabic language which is considered as the nation's backbone. 

This language is threatened by enemies and other vital languages like English. This 

language continues to lead science, technology and tongs. Moreover, the French 

language is widespread in Africa as a colonial hiritage besides to other Arabic 

dialects. On the basis of the previous factors, my humble research comes to focus 

on the situation and challenges that are facing Arabic language and require us to 

highlight the coming questions; what position is Arabic among other languages? 

Does Arabic language have the requisite tools and materials to resist the 

francophone or Anglophone scientific and technological spread. To what extent 

are responsables ready to overcome these challenges? So as to answer the previous 

questions, I intended to start my research showing the importance of Arabic among 

other world languages, then explaining the francophonic and A nglophonic 

challenges besides to other challenges related with globalisation and modern 

telecommunication revolution. 

Concluding the research by predicting the future of Arabic language relying on 

the richness of Arabic vocabulary and linguistics, in addition to the ability to 

integrate and associate with other tongs, and benefit from current linguistics. The 

research predicts a prosperous future for Arabic.  

* Key words: -Arabic language -Francophone - Anglophone -Language reality - 

Language prospects  . 

 مقدمة 

نسانية حتمل يف مضاميهنا بذور الفكر احلضاري الإنساين،         أأنه منذ وجد الإنسان   كول شتعد اللغة ظاهرة اإ

عىل ظهر البس يطة اإىل اليوم واللغة تشك قاموسها اللغوي )اللفظ وادللةل( عرب حركة التواصل البرشي وتفاعل  

نسان فهو يودل خاليا"الأفراد،   من املعارف، واليشء اذلي يودل معه لكتساب هذا الرتامك    لأن اللغة ل تودل مع الإ

 . "اللغوي املوروث هو الاس تعدادات والوسائل الفطرية واحلس ية

 ــ تعريف اللغة 1

نَّ اللغة                " قدرة ذهنيّة مكتس بة ميثلها نسق يتكون من رموز اعتباطية منطوقة يتواصل هبا أأفراد جممتع ما"اإ

حدها فاإهنا أأصوات يعرب هبا لك قوم عن    ا"أأم  بقوهل: هـ( يف كتاب اخلصائص(  392توىف  امل )جين  ويعرفها ابن  

الاجامتعية،    فتعريفه  "أأغراضهم الصوتية،  )الطبيعة  للغة  الأساس ية  اجلوانب  عىل  يركز  ابعتباره  القبول  يلقى 

 الوظيفية(. 
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اللغة نظام من العالمات أأو الإشارات للتعبري عن الأفاكر، ويه ظاهرة أأو حقيقة  "أأّما دوسوسري فريى أأن      

لغة نظاما هل مكوانته املتاكمةل وعالقاته املرتابطة  وتقوم نظرته العلمية للغة عىل مبدأأ همم هو اعتبار ال     "اجامتعية

مما يربز قوة الإنسان عىل اس تخدام اللغة، من خالل تعريف "ابن جين" و"دوسوسري" وغريهام تتجىل بعض  

خصائص اللغة ابعتبارها ظاهرة برشية متّي الإنسان عن احليوان، ونظاما متاكمال ومنظومة من الرموز مكتس بة 

ضافة اإىل أأهنا اعتباطية ختضع عن طريق املامر  سة والاحتاكك والتعمل، ذات طبيعة صوتية منطوقة أأو مسموعة، اإ

 للعرف.

 ــ أأمهية اللغة 2

ا وس يةل الإنسان     أأهنَّ أأي   الناطقني هبا،  أأساس ية تمتثل يف حتقيق التصال والتواصل بني الأفراد  للغة وظيفة 

حاسيسه ومواقفه يف احلياة، وخترج عن هذه الغاايت الرباغامتية لتحقيق أأغراضه اخملتلفة اكلتعبري عن حاجاته وأأ 

اإىل الغاايت الأدبية والفنية، ويه حاجات ممكةل لتكوين الشخصية الإنسانية وقد حدد "رومان جاكوبسون" هذه  

يعازية، الشعرية، القولية، الواصفة.   الوظائف جفعلها س تة ويه: الوظيفة املرجعية، التعبريية، الإ

 نة اللغة العربية بني لغات العامل ــ ماك3

لقد  "ميكن الاس تدلل عىل ماكنة اللغة العربية ابعتبارها انتقلت من القومية اإىل العاملية بقول الأديبة يم زايدة      

العربية حية بعد زوال   اللغات امليتة منذ سقوط مدنيتهيام، مفا اذلي حفظ  اليواننية والالتينية يف صف  عدت 

ن اذلي اكن ابعثا عىل تكوين املدنية العربية هو اذلي مازال حافظها اإىل اليوم،  املدنية العرب  ية بقرون س بعة؟ اإ

 ."هو القران ذلكل س تظل العربية حية ما دام الإسالم حيا

وعن فضل القرأآن عىل اللغة معوما ويف توحيد اللهجات خصوصا يقول طه حسني يف تقدميه لكتاب أأثر       

القرأآن الكرمي هو اذلي وّحد اللغة العربية الأدبية بعد أأن  "ربية للش يخ أأمحد حسن الباقوري  القرأآن يف اللغة الع

ثر نزوهل هو أأنه جعل لغته لغة أأدبية للعرب مجيعا، مث   اكنت ختتلف لهجاهتا ابختالف القبائل، وفضل القرأآن اإ

أأثَّر يف لغات حية منترشة فأأخفاها لغري العرب من الأمم اليت خضعت لسلطان الأمة العربية بعد الفتح... بل قد  

القرأآن من البالد الإسالمية وأأاتح للعربية أأن تس تأأثر بأألس نة الناس وأأقالهمم... مفا أأكرث الفرس اذلين اس تعربوا... 

 . "وما أأكرث الفرس اذلين أأصبحوا شعراء...كذكل اكن شأأن اليواننية يف الرشق الأدىن

آراء طه حسني يف هذا املقتطف       ن أ حتيل اإىل البحث التارخيي عن عالقة العرب ابلأمم الأخرى أأثناء الفتح    اإ

ذ بعد دخول املسلمني اإىل البالد غري العربية وجدوا حضارات راقية تصاحهبا لغات خمتلفة متطورة يف   الإساليم اإ

تسري ابللغات الأصلية أأمر الإدارة والتس يري والتصال، فبدأأ العرب يف تعلمي اللغة العربية وتركوا الشؤون الإدارية  

ضافة اإىل الانشغال بنرش الإسالم ومقارعة الأعداء  لأن العربية مل تكن متعودة عىل ممارسة الأمور املالية والتس يري اإ

عىل احلدود، واس متر هذا الوضع حىت خالفة عبد املكل بن مروان الأموي اذلي اكن هل فضل تعريب الإدارة  

داراي ولغواي وعلميا، هذه اخلطوة وغريها  احلكومية )ادلواوين( وهو معل جبا ر أأصيل لتدارك وضعية اللغة العربية اإ

مما قام به اخللفاء أأاتحت للعربية أأن تتس يد البقاع املفتوحة، بل وفتحت اجملال لغري املسلمني أأن يتعلموها حىت 

ما لتحقيق الأغراض الاقتصادية أأو السعي لتفادي املد الإساليم،   يسهل علهيم التواصل مع العامل الإساليم ونفوذه اإ

جراء   مما جعل الفرس والروم يتقنون العربية ويربعون فهيا، ول يُنَكر فضل هؤلء يف تكوين علوم العربية وهو اإ

جعاهبم هبا لغًة بديةل؛ لها من اخلصائص والأرسار ما يؤهلها ملواكبة الانتشار املذهل   حييل اإىل تقبلهم لهذه اللغة واإ

رها حامةل لواء القرأآن والفكر اجلديد والرشيعة القومية، ابلإضافة اإىل تعريب ادلواوين برزت حركة لالإسالم ابعتبا 
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تقعيد اللغة العربية واليت نشطت أأواخر القرن الأول الهجري وعىل مدى ثالثة قرون متتالية حلفظ القرأآن من  

والكسايئ والفراء وسيبويه وغريمه، مث  التحريف واللغة من اللحن، فنشأأ عمل النحو عىل يد أأب الأسود ادلؤيل  

ذ همدت الرتمجة طريق العاملية طوال العصور الوسطى   جاءت حركة الرتمجة اإىل العربية يف عهد اخلليفة املأأمون اإ

نظري احتفاء اخللفاء ابللغة العربية مما أأغىن العربية بكثري من العلوم)الفلسفة، الطب، الفكل...( فوسع دائرة املعارف  

القاموس املوسوعي للعربية، تكل اجلهود وغريها جعلت اللسان العرب يسود العامل عدة قرون من خالل  وأأغىن  

 قوة احلضارة العربية الإسالمية وقدرة اللغة عىل مواكبة التحولت اجلديدة )الس ياس ية، العلمية، الثقافية(. 

 ــ عاملية اللغة4

اكتسبت اللغة العربية عامليهتا ابعتبارها حامةل الرساةل الساموية اخلادلة، فهيي لغة الإسالم ولك من يدخل      

هنا تتجاوز   الإسالم، لقد حباها هللا هبذا الفضل العظمي، أأن  جعل املعجزة اخلادلة للكون بلسان حرفها اجلليل، اإ

ن عربيا؛ لأنه يؤدي شعائره بلسان عرب مبني، ذلكل فتعلُّمها  الأقطار العربية وتس تقر يف قلب لك مسمل ولو مل يك 

آايته وفهم   أ القرأآن لأهنا وس يلته الأوىل لتدارس  وتعلميها يعدُّ يف نظر الكثري عبادة، بل يقدهما بعضهم عىل تعمل 

هّنا حمفوظة من التضييع والتفريط والانقراض ما دامت رساةُل ا جعازه وبالغته، اإ دلين خادلة،  مكنوانته واكتشاف اإ

نَّ لها من اخلصائص الصوتية والرصفية والاش تقاقية ما يضمن خلودها عرب الزمن، مث  واملقبلون علهيا يف تزايد، واإ

َّه معجب بتاكملها مع عقيدة التوحيد يف تنامغ   ن نَّ متعلمها ل يبتغي منفعة مادية أأو س ياس ية أأو ماكنة أأو جاها، اإ اإ

ف والشعرية، بني اللكمة وعظمي اجلزاء، وهذه الأرسار وغريها ممّا يعلَُمه أأهل  فريد، بني الصوت والقصد بني احلر 

الاختصاص وعلامء اللغة واللسانيات تغيب عن معظم لغات العامل، ومن يقارن بني العربية والاجنلّيية مثال جيد  

ر اللغة الإجنلّيية يقارب الألف س نة بيامن للعربية جذور ضاربة يف معق التارخي وملن أأراد دليال يتبرص الشعر    أأن مع 

املوت   من  مفرداهتا  وجذور  التغيري  من  قاموسها  حفظت  العربية  أأنَّ  جيد  بيانه،  وأأرسار  لغته  وعظمي  اجلاهيل 

نَّ الإجنلّيية تتغري وتتبدل مع لك  عهد   نَّ اللغة الإجنلّيية يه لغة العامل يف الوقت الراهن، هذا    " والانداثر، مث اإ اإ

نَّ لغة املكل )أألفريد(  حصيح، ل مراء في ه ول جدال... ولكننا نريد أأن تكون اللغة عاملية دامئا، ل لفرتة حمدودة....اإ

اإجنلّيية   نَّ  اإ أأدق:  يتلكمها )جيفري تشورس(.... وبعبارة  اليت  اللغة  لغة )شكس بري( ولغة )شكس بري( غري  غري 

جنلّيية الأزمنة الأوىل  ." الأزمان التالية تغريت تغريا جذراي عن اإ

 ــ التحدايت الفرنكوفونيّة والأجنلوفونية 5

ن مصطلح التحدايت اليت تواجه العربية حييل اإىل املزامحة اليت تتعرض لها اللغة بطريقة مبارشة أأو غري        اإ

ذ بعد أأن فرضت العربية نفسها لغة العمل واحلضارة، واللغة اليت ُيُبُّ غري الناطقني هبا اإىل تعلمها، بل   مبارشة، اإ

ن  اتسعت دائرة الناطقني هبا،  و  تعلمي العلوم بلساهنا يه الآن تشهد تراجعا رهيبا عىل مس توى املاكنة العاملية، واإ

مما يدفع اإىل التساؤل. مىت بدأأت حركة التقهقر اللغوي؟ وما عواملها؟ وما اللغات اليت تزامح العربية وتفرض  

 العامل؟ وجودها بني أألس نة 

العرب      الأمة  الثالث عرش لقد شهدت  القرن  من  بدءا  الأجنيب  للغزو  أأصبحت عرضة  منذ  تراجعا رهيبا  ية 

امليالدي بعد تفكك ادلوةل العباس ية ووقوعها فريسة يف يد املغول والتتار، فانعكس هذا الوضع عىل اللغة العربية  

والاقتصادية مناس بة لأن اللغة ظاهرة اجامتعية ترتقي برق اجملمتع وتضعف بضعفه، فمل تكن الظروف الس ياس ية  

لس مترار التطور والس يادة مما جعل اجملمتع العرب يعيش حاةل من الانغالق وامجلود، وبقيت اجلهود حمصورة يف  

مجع اللغة يف املعامج أأو تبويب مفرداهتا، ويه هجود ــ عىل حمدوديهتا ــ أأسهمت يف احلفاظ عىل اللغة ل ميكن أأن 
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ا من أأمثال ابن منظور "صاحب لسان العرب" والفريوزابدي صاحب "القاموس  يُنَكر فضلها وفضل القامئني هب

 احمليط". 

وقد حاولت اللغة ــ عىل غرار اجملمتع العرب ــ تدارك التأأخر ونفض الغبار ورفض ادلور الهاميش يف العامل      

والتطلع اإىل اس تعادة اجملد وادلور الرايدي يف احلضارة الإنسانية لكهنا اكنت تواجه حتدايت كثرية بعد الاس تعامر  

 العسكري، ومن هذه التحدايت: 

 ة: ــ الفرانكفوني1ــ 5

مهيا سواء    "مبعناها البس يط املبارش اإىل  تشري اللكمة     مجموعة من املؤسسات اليت تُع ىن ابللغة الفرنس ية وُمتلَكِّ

براز   اإ علهيا، واملسامهة يف  تعزيز دورها واحلفاظ  اثنية، وذكل هبدف  أأو لكغة  أأم  الأصعدة    اجيابياهتالكغة  عىل 

 ."الس ياس ية والثقافية والاقتصادية

اك من ادلارسني من يرى أأنَّ الفرنكفونية حركة ذاُت بعد أأيديولويج هتدف اإىل ختليد لغة املس تعمر  وهن      

فريقيا واملغرب العرب عىل وجه اخلصوص، يف   الفرنيس من أأجل اسرتجاع أأجمادها يف مس تعمراهتا القدمية يف اإ

 خطة لس مترار احلضور الفرنيس وربط مصري املس تعمرات هبا.

َّه من       ن   1871اذلي أأطلقه س نة Onesume reclusريلكوس  الناحية التارخيية يعود املصطلح اإىل أأنّيمي    اإ

لكنه ظلَّ مغمورا حىت معلت فرنسا يف النصف الثاين من القرن العرشين عىل بعث الزنعة الأدبية دلى فئة احلاكم 

الأفارقة املوالني من أأمثال رئيس الس نغال )ليوبودل سانغور والتونيس بورقيبة والنيجريي حامين ديوري( ويف ذكل  

نين أأان اذلي ت" يقول بورقيبة:  زمعت احلركة املنادية ابلفرانكفونية، فالرابطة اللغوية اليت جتمع بني خمتلف الأقطار  اإ

ََت من روابط املناخ واجلغرافيا   ."الإفريقية أأم 

 ــ أأشاكل الفرنكفونية 2ــ 5

نسا،  ــ اجلهبة الرمسية: وتقوم عىل ربط ادلول اليت لها عالقة ابلفرانكفونية بأأطر س ياس ية ترشف علهيا فر 1ــ  2ــ  5

 فتقوم بتوجيه الس ياسات العليا لتكل ادلول مبا خيدم املصاحل الفرنس ية. 

ــ اجلهبة الشعبية: تس تغل فرنسا بعض املؤسسات ذات الأنشطة الثقافية خلدمة الفرنكفونية ودمعها 2ــ  2ــ  5

نتاج الثقايف والفين، ومهنا املراكز الثقافية الفرنس ية...   ماداي من خالل تشجيع الإ

معظم       واس تقالل  التحرر  حراكت  وبعد  الإفريقية  القارة  خبريات  اس تأأثرت  اليت  الاس تعامرية  فرنسا  نَّ  اإ

مس تعمراهتا جلأأت اإىل خطة بديةل تبدأأ من تدخلها يف تنصيب احلاكم املوالني لها عىل رأأس مس تعمراهتا، كام فعلت  

ض لغهتا وترس يخها من خالل الأاكدميية  الس نغال؛ فقد اكن سانغور خرجي الأاكدميية الفرنس ية، وسعت اإىل فر 

اليت تعدُّ بداية التأأسيس للمراكز الثقافية الفرنس ية لتتحول اإىل الاس تعامر الثقايف؛ اذلي مير عرب الاخرتاق اللغوي،  

آرهبا ذلكل كثفت أأنشطهتا املنظَمة لالستيالء عىل اللسان العرب عىل وجه اخلصوص )املغرب العرب(  لتحقيق مأ

فريقيا حيث تبلور مفهوم الفرنكفونية نظراي ومهنجيا  بدءا ابنع قاد املؤمتر الأول لوزراء الرتبية والتعلمي يف فرنسا واإ

(1960 ( ابلفرنسة  الناطقة  اجلامعات  احتاد  تأأسيس  اإىل  ابللغة  1961(  للكتاب  العاملية  امجلعية  تأأسيس  مث   )

 (. 1966الفرنس ية)

ُم سالح اللغة ابعتبارها الرابط اجلامع لأفراد تكل اجلهوُد املنظمُة لفرنسا لها أأهدا       ٌف بعيدة املدى؛ تس تخدِّ

الأمة الواحدة، ودخول اللغة الفرنس ية س يقّوِّض هذا الرابط املتني وخيلق تشتتا لسانيا يف ابدئ الأمر، مث تداخال  

أأي ابن خدلون ــ بتقليد  لغواي يؤدي اإىل تضعضع اللغة الأم وتقهقرها تدرجييا ابعتبار املغلوب مولع عادة ــ عىل ر 
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الغالب، وقد جنحت فرنسا يف هذا اخملطط اخلبيث منذ اس تعامرها دلول املغرب العرب، فقد جعلت مس تعمراهتا 

تعيش غربة لغوية يف بدلاهنا، وخاصة حني قامت بتشجيع الساسة وأأهل احلل والعقد وقدمت هلم الامتيازات، 

رمه الوزارية فصارت املراسالت الإدارية بلغة موليري، بل وصل احلد  وفرضت نفوذها عىل هيئاهتم احلكومية ودوائ

اإىل التدخل يف برامج التعلمي وأأدجلة املنظومات العربية، مثلام حدث يف اجلزائر خصوصا حيث صارت الفرنس ية 

وثالثني    لغة موازية ومنافسة للعربية، فضاع اللسان العرب املبني بني لهجات متعددة وفرنس ية متحمكة بعد مائة

نَّ املدَّ الفرنكفوين تعدى اجملال الس يايس والأاكدميي اإىل اجملال الإبداعي، فقد جشعت  س نة من الاس تعامر، بل اإ

فرنسا الكتاَب العرَب )خاصة اجلزائريني واملغاربة( اذلين يكتبون بلغهتا واكفأأت الكثري مهنم وأأسهمت يف نرش 

ة اإىل التشكيك يف الهوية، وأأاثر الفرقة بني أأبناء الوطن الواحد، مما أأعامهلم، وهو ما طرح جدل جتاوز حدود اللغ

اإىل    جلؤمهجعل كثريا من الكتاب اجلزائريني من أأمثال أآس يا جبار َوماكل حداد يدافعون عن وطنيهتم ويربرون  

أأان الشاعر،   أأان اذلي أأغين ابللغة الفرنس ية،  "اللغة الفرنس ية اليت فرضهتا الظروف، ويف ذكل يقول ماكل حداد:  

ذا ما اكنت لغيت تثريك، لقد أأراد الاس تعامر ذكل، لقد أأراد الاس تعامر أأن  اي صديقي جيب أأن تفهمين جيدا اإ

، هذا القول يثبت الرصاع  اذلي أأسهمت فيه الفرنكفونية،   "يكون عندي هذا النَقص، أألّ أأس تطيع أأن  ُأعرّبِّ بلغيت

 ق تأأثريها عىل اللسان العرب.ويربز خطرها يف تفتيت الوحدة الوطنية، ومع

نَّ املد الفرنكفوين توسع حديثا اإىل تشجيع اللهجات احمللية لتصبح رضَّة للّغة الأم، مث تطور الأمر لتشجيع       اإ

التأأسيس   اللهجات ابحلرف الالتيين والفرنيس خصوصا، ولنا يف اجلزائر جتربة مريرة مع حماولت  التقعيد لهذه 

لالتيين، وهذه اخلطوة ذاُت أأثٍر شديدِّ اخلطورة عىل الوحدة الوطنية واللغوية؛ قد خلقت  للأمازيغية ابحلرف ا

 جوا مضطراب مشحوان بزنعة اجلهوية والعرقية، ويه من الأهداف الاس تعامرية للفرانكفونية. 

 

 ــ الفرنكفونية سالح لغوي ضد اللغة الأصلية3ــ 5

واي بأأهداف تبدأأ بتقويض اللسان الأصيل اإىل تفكيك بــُـىن ادلول يتلخص خطر الفرنكفونية ابعتبارها سالحا لغ   

معلت الفرنكفونية بك    "س ياس يا واقتصاداي وثقافيا، ممّا يربز عدم احلاجة اليوم اإىل الاس تعامر العسكري، لقد  

يف نفوس وواقع   الوسائل املتاحة دلُيا عىل تنحية اللغة العربية والقضاء عىل الثقافة العربية واحلضارة الإسالمية

حلاقها ابلثقافة واحلضارة الفرنس ية    ."الشعوب هبدف اإ

 ــ الأجنلوفونية 6

ادلول        ركب  اجنلرتا يف  سارت  ولقد  اثنية،  لغة  أأو  أأساس ية  لكغة  ابلإجنلّيية  الناطقة  ادلول  ابللكمة  يقصد 

خضاعها اإىل سلطهتا، الاس تعامرية بعد أأن  هتيأأت لها الظروف، فسارعت اإىل احتالل كثري من البدلان ا لضعيفة، واإ

اإىل   تعداه  بل  فقط  عسكراي  احتاللها  يكن  ومل  الشمس،  عهنا  تغيب  ل  اليت  الإمرباطورية  بناء  اإىل  فسعت 

ذ  سعت اإىل بناء املدارس لتعلمي الاجنلّيية للموظفني والإداريني لبسط همينهتا عىل  الاحتالل الثقايف واللغوي، اإ

اثرة  الإدارة، مث تعلمي الّساكن لت  حقيق التواصل مع مس تعمراهتا، وفرض الثقافة الاجنلّيية واذلوق الاجنلّيي، واإ

النعرات احمللية بتشجيع الرصاع بني اللهجات احمللية، والتشكيك يف قدرة تكل اللهجات عىل حتقيق التواصل، ممّا 

راث لكونياليا ابمت  ياز، امتدَّ اإىل ثقافة الأجيال يبعث عىل البحث عن البديل اللغوي، وهذا ما جعل الاجنلّيية اإ

 اإىل ما بعد املرحةل اللكونيالية.
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سارت بريطانيا عىل اخلطى الاس تعامرية الفرنس ية ببسط همينهتا الثقافية عىل مس تعمراهتا بعد خروهجا ومنح       

الاس تعامرية  الاس تقالل أأو بعد اإخضاعها لالنتداب، غري أأنَّ ادلارسني  للحركة الاس تعامرية يرون أأنَّ الطريقة  

الكومنولث   منظمة  نشاء  اإ يف  ذكل  ويتجىل  الفرنس ية،  نظريهتا  من  حتضا  أأكرث      The-الاجنلّيية 

Commonwealth    وتعين هذه اللكمة الرثوة املشرتكة، ويه يف الأصل منظمة متداخةل احلكومات تتكون من

وزمبيق وروندا وقد حصلت عىل  ثالث ومخسني دوةل مس تقةل وقد اكنت لكها مس تعمرات بريطانية ماعدا امل

قامة ميثاق السالم 1971اس تقاللها، ومن أأهداف هذه املنظمة اليت اجمتعت أأول الأمر بس نغافورة س نة   م اإ

العاملي وترقية المتثيل ادلميقراطي واحلرية الفردية، والسعي وراء حتقيق العداةل، ومناهضة العنرصية وحماربة اجلهل  

ال أأهداف سامية  أأن  يتحقق بعُضها ابلتكتالت ادلولية اليت تفرض الالزتام ابملواثيق والفقر، ويه  غاايت ميكن 

 والعهود، خالف ما هو معروف عن أأحادية القرار يف الفرانكفونية. 

عادة بناء نفسها وتطوير قدراهتا، ممّا جعل أأمرياك        نَّ هناية احلرب العاملية الثانية جعلت ادلول تسعى اإىل اإ اإ

مشعل الأجنلوفونيا بعد تراجع دور بريطانيا اإىل اإرسال التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة اإىل حلفاهئا  اليت اس تلمت  

رسال اخلطط والتقنيات ابللغة الإجنلّيية، وهو  من ادلول الأوروبية خاصة، ومن خالل هذه ادلول اإىل العرب، واإ

أأصبحت الإجنلّيية يه اللغة اجلامعة للمشاركني يف ما يتطلُب من التقنيني تعمَل اللغة الإجنلّيية، وتطوَر الأمُر ف

 التجمعات الرئيسة مثل منظمة الكومنولث، رابطة جنوب رشق أآس يا، اجمللس الأوروب، حلف الأطليس ... 

ثقافيا،       س ياس يا،  اقتصاداي،  )عسكراي،  احلياة  منايح  خمتلف  عىل  وجودها  الأمريكية  القوة  فرضت  لقد 

َل الإجنلّيية لتصبح لسان العامل الأول،   لهيا الإرث الربيطاين وثقافته وذوقه املمتّي، لك ذكل أأهَّ عالميا( مضافا اإ اإ

 ليه.فصار املدُّ الأجنلوفوين مقابال للفرنكفوين ومتفوقا ع 

اإىل لغة      الناطقني هبا ميتدُّ  ويتوسع نظرا حلاجة الأمم  اللغوي الاجنلّيي لغري  أأو املد  وأأصبحت الأجنلوفونية 

وتكنولوجيا   اقتصاداي  اللغة  هذه  لقوة  نظرا  الاقتصادية،  غاايهتا  لتحقيق  العاملية  الأصعدة  أأكرب  عىل  متداوةل 

ذكل جعل اللغة العربية حبيسة موطهنا العرب، وهذا الانكفاء وعسكراي، رمغ حمدودية خصائصها اللغوية، لكُّ  

منا للظروف الاقتصادية والثورة التكنولوجية  ها، واإ والانكامش عىل اذلات اللغوية ل يعود لضعف يف اللغة نفسِّ

 العاملية اليت ملكتِّ ادلوُل العظمى انصيهَتا ونقصد الناطقة ابلإجنلّيية )بريطانيا وأأمرياك وغرُيام(. 

ن س يطرة الأجنلوفونيا عىل اجملال الثقايف جعل الهتافَت عىل اللغة الإجنلّيية من طرف الهيئات واملنظامت       اإ

والأفراد غري خاٍف عىل أأحد، مفثال يف حقل الأدب صار امليُل واحضا اإىل الإبداع ابللغة الإجنلّيية والتحول عن  

الفرنس ية حتقيقا للعاملية ورغبة يف ذ  يعد الإبداُع الأدب  الكتابة ابللغة  اإ أأجنلوفوين،   نيل اجلوائز اليت متنح بدَع 

 ياكد يكون منافسا لالس تخدام الاقتصادي أأو الس يايس.  لس تخدام اللغةوالفين فضاًء مناس با 

 ــ العربية وحتدايت العوملة7

ليه من ثورة معلوماتية ل تلتف       ت اإىل طبيعة الأنظمة أأو تتأأسس العوملُة عىل العقل الإلكرتوين وما توصل اإ

ماكنة احلضارات أأو أأصلها، أأو نوعية القمي، ويه تلغي احلدود اجلغرافية والس ياس ية مما يفتح الباب واسعا للتأأثريات  

هنا البحَث يف تأأثريات العوملة عىل اللغة العربية،   مقاُم ادلراسةاخملتلفة عىل الفكر الإنساين واللسان احمليل، ويفرض  

ىل أأّيِّ مدى اس تفادت اللغة العربية من الثورة  فالعوملة سال ح ذو حّدين، وهو ما جيعلنا نطرح التساؤل الآيت: اإ

 العلمية والتكنولوجية؟ 

 ــ الانعاكس السليب للعوملة عىل اللغة العربية1ــ 7
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نَّ اللغة مظهر  من مظاهر اجملمتع، وصورة تُن ئب عن حالته، والأّمُة العربية يف عرص العومل      ة تعاين جعزا عىل  اإ

مواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية، وتأأخرا كبريا يف تطبيق التقنية واس تغاللها يف الهنضة املنشودة، كون البنية  

التحتية لكثري من ادلول العربية همرتئة، ذلكل مل تس تطع فرَض لغهتا لتكون الأنسَب لهذه الثورة اجلديدة، ممّا أأَهل  

ن لغَة العامل اجلديد، بسطت سطوهتا وتفوقها عىل الساحة اللغوية، وامتّد اس تعاملها اإىل احلدود   اللغَة الإجنلّيية لتكو

اجلغرافية للغة العربية فأأثر سلبا علهيا وعىل الناطقني هبا، لأن أأغلب املفاهمي الثقافية والفكرية ومصطلحات اجملالت  

هبا العوملة تُغين القاموس الأجنيب وتفرضه عىل القاموس اخملتلفة )الأدبية، النقدية، الاقتصادية...( اليت جادت  

 العرب فرضا.

ونتيجة لالحتاكك املبارش وغري املبارش عن طريق وسائل التواصل احلديثة برزت مناذج جديدة من الرتاكيب       

فون، الفاكس...(  الهجينة أأو اجلديدة الغريبة عن القاموس العرب، مفهنا ما أأصبح يس تخدم عربيا بلغته الأم )التل

الأسامء   شاعت  كام  )الإلكرتونيات، الاسرتاتيجيات...(  العربية  الصياغة  أأو  التوليد  لقواعد  خيضع  ل  ما  ومهنا 

الإجنلّيية اخلاصة مبيادين الطب والأدوية والأطعمة والأزايء والرشاكت ...، فقد جعل بعضها القامئني عىل اجملامع  

جياد املسميا  ت الأنسب هل،  أأو حماوةل مقاربة الأسامء اليت تدل عىل الأش ياء، أأّما يف ميدان اللغوية جيهتدون يف اإ

ث ول حرج عن مشلكة املصطلح، فيقع التفاق حينا، ويكرث الاختالف يف أأغلب الأحيان، ممّا يفتح   النّقد حفّدِّ

الوافد   املصطلح  للجديد ومسح ابس تخدام  مفهنم من اكن مسايرا  اخلالف عىل مرصاعيه،  أأو  ابب  تغيري  دون 

اخرتاع  الأصول يف  قطعا حتطمي  يرفض  اذلي  النحت والاش تقاق؛  وقواعد  للأصول  املتعصُب  مبقاربته، ومهنم 

 املسميات. 

 ــ الانعاكس الإجياب للعوملة عىل اللغة العربية 2ــ 7

التواصل البرشي عن طريق الإماكانت       العامل وسهوةل  انفتاح  التجارية والثقافية والتقنية يف  العوملة  أأسهمت 

التكنولوجية املهبرة اليت تعمتد عىل الأنرتنت، فصار تسويُق الّسلع والبضائع أأمرا يسريا، وحتولت التجارة عن منطها  

ذ ابلإماكن الرتوجي للّغة الالكس ييك وانتقلت اإىل التجارة الإلكرتونية، و  مثُل ذكل حصل يف نرش الثقافة والفكر، اإ

العربية من خالل عرض املنتج املادي أأو الفكري، وتوس يع دائرة اس تخدام اللغة العربية؛ اليت عادًة ما يربطها  

تبس يط  البعُض بأأمور ادلين والعبادة فقط، وميكن لأهل الاختصاص اس تغالل الوسائط املتاحة للرتوجي للّغة و 

لتعلمي تقنيات  الناطقني هبا عن طريق الربامج احلوارية املرئية واملسموعة، وربط الصوت ابلصورة  تعلميها لغري 

ذ  أأصبح ابلإماكن اس تغالل خاصية الرتمجة املبارشة عرَب الربامج اخملصصة ذلكل يف الهواتف اذلكية أأو   التلفظ، اإ

التعريف مباكنة اللغة العربية وفضائلها املتعددة، والرتوجي للحرف  عىل شاشات احلواسيب، ولهذه الأهجزة دورها يف  

العرب الأصيل، واملتتبع للمس تجدات التقنية العاملية يس تبرش خريا حني يرى اس تخدام اللغة العربية عىل غالف 

َن  املنتجات وعىل صفحات الكتب واجملالت غري العربية، ويف ايفطات العرض وواهجات احملالت، بل قد أأحس

 الآخرون اإىل العربية من حيث ل يشعرون؛ حني يس هتدفون العمل التجاري ويس تخدمون احلرف العرب. 

هذه بعض املاكسب اليت أأصبح ابلإماكن احلفاظ علهيا والسعي لرتقيهتا من خالل الشعور ابملسؤولية جتاه لغة      

ل العوملة يف النرش والرتوجي للّغة العربية القرأآن، وتلكيف أأهل الاختصاص من اللغويني مبتابعة اس تغالل وسائ

 حفاظا عىل قدسيهتا وماكنهتا املرموقة. 

 ــ استرشاف الآفاق املس تقبلية للغة العربية8



 

 

 
125 

َّه ابلنظر اإىل اَنسار الفرانكفونية يف رصاعها مع الأقطاب الأخرى وخاصة الأجنلوفونية، وحترر معظم الأقطار       ن اإ

بعية اإىل املس تعمر اذلي فرض لغته عىل مس تعمراته أأزمنة، وجشع محالت التشويه  العربية وختلص بعضها من الت 

ضعافها، ويف ظل   املمهنجة من طرف املبرّشين واملسترشقني، وخسََّر أأذانبه النجسة للرتوجي للغته واحتقار لغهتم واإ

لغته، وعدم الاس تحياء ابلنط ترقية  العرب مبسؤوليته يف  القويم وشعور  ق هبا خاصة يف احملافل تنايم احلّسِّ 

، وغريه يعد أأمنوذجا  1974أأفريل  10ادلولية ــ خفطاب الرئيس اجلزائري يف مجعية الأمم املتحدة ابللغة العربية  

ذلكل ـــ وحسن اس تغالل العوملة التقنية والثقافية، ومن مناذج ذكل اخرتاع الربجميات ابللغة العربية، لكُّها عوامل  

ذا أأسهَم أأبناؤها لٌك يف  مساعدة عىل جتاوز الاَن  سار اللغوي  اذلي شهدته اللغة العربية، فاملس تقبل للّغة العربية اإ

ذا توفرت الإرادة الس ياس ية يف هتيئة الظروف املالمئة خلدمة اللغة العربية وترقيهتا،  ميدان اختصاصه، وخاصة اإ

مفيٌد يف الأخذ بيد اللغة لتتبوأأ املاكنة  ومثل هذه امللتقيات والندوات املفتوحة للمشاركني عىل اختالف مشارهبم 

 اليت تليق مبقاهما .

 خامتة

آُن مهنَجها وتوهَجها ولساهَنا، بعد أأن         براز ماكنة اللغة العربية ابعتبارها لغة أأّمٍة؛ وّحَد القرأ حاولت ادلراسة اإ

يى عن املنكر ووس يلهُتا هذه اللغة  اكنت قبائَل متناحرًة، وجعلها خرَي أأّمة ُأخرجت للناس لأهنا تأأمر ابملعروف وتهن 

 ، وتوصلت ادلراسة اإىل النتاجئ الآتية: عرب الأزمنةاخلادلة 

* اللغُة أأرىق ما ميلكه الإنسان، ويه عامل مؤثر يف بناء احلضارة الإنسانية، لأنَّ احلضارة تُبىن انطالقا من     

   الوعي ابلرتاث ووعي الإنسان ورق تفكريه، واللغة حامةل لك ذكل.

* شلّكت اللغُة أأحَد أأمه الأهداف اليت ركز علهيا املس تعمر الغرب أأثناء الاحتالل وبعده، لأهنا أأمه مقومات    

أأيُّ   يغفهل   مل  التواصل سالٌح  قدرهتا عىل حتقيق  اللغة والتشكيك يف  واخرتاق  للوحدة،  الضام  الأمة والنس يج 

 مس تعمر.

قطار العربية اإىل احتواء املس تعمرات القدمية عن طريق الاخرتاق * سعتِّ الفرانكفونيّة هجَدها بعد حترر الأ   

 اللغوي عن بعد.  

* أأظهرت الوقائع التارخيية من خالل ممارسات الفرانكفونيني سعَي فرنسا لفرض الاس تعامر الثقايف عىل البدلان   

 الضعيفة وخاصة دول املغرب العرب، لتحقيق الغاايت الاقتصادية.

كفونيّة لك عوامل تقويض اللغات من ادلاخل فتثري نعرات اجلهوية واخلالف من خالل حتريك  * تس تغل الفران  

 اللهجات احمللية ودمعها. 

* أأسهمت العوملة يف انتشار اللغة العربية عن طريق الربجميات واس تغالل التقنية يف الإشهار للمنتج املادي   

 للغةِّ الاقتصاد عىل حساب العربية وغريها. والفكري، مع التنبيه اإىل خطورة العوملة يف الرتوجي

ن الأجنلوفونية اس تغلت القوة الاقتصادية والعسكرية يف الس يطرة العامل، وفرض اللغة الإجنلّيية لغة عاملية.      * اإ

العاملية واملنابر    لكنه حقيقة واقعة تظهر مالحمه يف احملافل  أأجنلو( فوين  )الفرنكو/  للعلن الرصاع  * ل يظهر 

 س ياس ية. ال 

 * من عوامل رق اللغة وعامليهتا القّوة الاقتصادية والعسكرية )الإجنلّيية أأمنوذجا(.   

ضافة اإىل تنوع جذورها اللغوية وغىن     * عاملية اللغة العربية تعود اإىل قدرهتا عىل محل رساةل القرأآن اخلادلة، اإ

  لك عرص.  قاموسها وقدرهتا عىل الاش تقاق، ومواكبة التحولت اخملتلفة يف



 

 

 
126 

لها رساةل القرأآن اإىل اليوم يف رصاعها مع الاس تعامر العسكري     ر للغة العربية أأن تالق الصعاب منذ حتمُّ * قُـــّدِّ

 والثقايف والاقتصادي، لكهنا تواجه الصدمات بثبات مس تعينة خبصوصياهتا الرابنية. 

ؤوليته الإسهاُم الفاعُل يف رق اللغة العربية من  * ميكُن للهيئات النظامية والأفراد لك يف جمال اختصاصه ومس  

قلمييا )املراسالت الرمسية، اخلطاابت، الترصحيات،  خالل احرتاهما حمليا، والرتوجي لها يف احملافل اخملتلفة عامليا واإ

 التعامل، املبادرات...( 
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 املراجع: 

 ، مرص، دار الكتب املرصية.1ــ ابن جين، اخلصائص، حت محمد عيل النجار، ج1 

يديولوجيا. س ياسات. حتٍد ثقايف لغوي )املقدمة( مركز دار الوحدة  2011ــ الشويري، يوسف )  2  ( الفرنكفونية اإ

 .1طالعربية، 

ورات املنظمة الإسالمية للرتبية ( عبقرية اللغة العربية، الرابط، منش2016ــ القويص، محمد عبد الشايف ) 3  

يسيسكو.  والعلوم والثقافة اإ

 4( أأمحد محمد  املعتوق،  عامل  1996ــ  الكويت، سلسةل  تمنيهتا،  أأمهيهتا مصادرها ووسائل  اللغوية  احلصيةل   :)

 املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون والآداب. 

 . 178خراب؟ جمةل البيان، ع ه( الفرنكفونية اس تعامر أأم اس ت1423ــ المنري، معر ) 5 

  6  ( تقس مي  2016ــ جامس، عيل جامس  انقدة يف  قراءة  الأخرى  اللغات  عىل  العربية وهمينهتا  اللغة  عاملية   )

 .12اللغات، جامعة بسكرة، جمةل اخملرب، ع

( اإشاكلية التعبري يف الأدب اجلزائري احلديث، اجلزائر، كتاب اللغة 2013-2012ــ خض، سعاد محمد )  7  

املدرس ية، ص   للمطبوعات  الوطين  ادليوان  الأدبية،  للشعب  الثانوي  التعلمي  من  الثالثة  للس نة  آداهبا  وأ العربية 

135 . 

ز اجلامعي غلّيان، جمةل الرساج يف الرتبية وقضااي اجملمتع،  ( اللغة والتعلمي والتمنية، املرك2020ــ فلوح، أأمحد )8  

 . 01، ع 4جمدل

( دور املهنج أأو الطريقة يف تعلمي اللغة، بوزريعة، جمةل العرب، خمرب تعلمي اللغة  2005ـــ لعموري، عليش )9  

 .2العربية ابملدرسة العليا للأساتذة، ع

، ةواقتصادية، سعيدفتاح لغوي أأم اس تعامر ثقايف بأأبعاد س ياس ية  ( الفرنكفونية ان 2017ــ واعيل، بومجعة )   10  

 . 9جمةل الإشعاع، ع
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 اجلزائر منوذجا. – ادلور احلضاري للغة العربية يف ظل الرصاعات اللغوية 

 مناد محمد 

 جامعة اجلياليل بونعامة خبميس مليانة 

mohammed_mennad@univ-dbkm.dz 

 

 ملخص ادلراسة: 

 الهدف من ادلراسة:   - 1

الأفراد، فهيي أأساس احلوار واخلطاب والتفامه  بني  الأساس ية التصالو التواصل   وس يةل كوهنا يف اللغة أأمهية تمكن

ومصدر حفظ التارخي ونقهل، ووس يةل ربط بني الأجيال، ويه من تؤكد اللُحمة    الرتاث،وحل الزناع، ويه وعاء 

أأو   وبدوهنا  التواصل الاجامتعي،  )رصاعها  والانسجام الاجامتعي،  وُعرى  اجملمتعات  تتفكك  اللغوي(،  الرصاع 

من خالهل تُكتسب املعارف   اذلي اللغوي  أأسلوبه يفرض تربوي  نظام ولك  والأفاكر، املعرفة نقل وس يةل ويه

 الأمم والشعوب. هوية خصائص مكوانت أأمه اإحدى تصبح املعىن هبذا فاللغة القمي،وخمتلف 

شاكلية ادلراسة: - 2  اإ

 ، يتضح2003 الإصالحية املرحةل  مضن ٌأدرجت واليت -يف اجلزائر -تنفيذها بدأأ  اليت الأوىل لالإجراءات املتأأمل 

تغيري  حيث مت الاس تقالل، بداية يف سائدا اكن اذلي النظام هو هل التأأسيس يراد اذلي املدريس النظام أأن دليه

لغاء خالل من التعلميي الُسمل  القدمي. النظام اإىل والعودة الأسايس التعلمي اإ

هذا الأمر يطرح مشلكة تتعلق ابللغة العربية يف اجلزائر وماكنهتا، خاصة يف ظل س يطرة العامية عىل 

دراج الامازيغية لكغة رمسية ووطنية، مث مزامحة اللغة الفرنس ية هلام،    لغات أأمام أأنفس نا جند وهكذااللغة العربية واإ

   أأربع.

 مباحث ادلراسة: - 3

،  1976  وامريةر  اكدلس تور  الرمسية،من خالل خمتلف الواثئق    ماكنة اللغة العربية:تأأكيد رمسي وقانوين عىل    - أأ 

 العربية. اللغة وتعممي برتس مي يقر ، اذلي04/08والقانون التوجهييي

تثري   فاللغة أأصبحتترس مي   بال الرمسية اللغة يه الفرنس ية اللغة وجيعل العربية  اللغة ُيمش   خطاب واقعي- ب  

 جدل واسعا بني اخلرباء والس ياس يني.

 النتاجئ: - 4

هناك مشلكة لغوية تواهجها اجلزائر، فاللغة روح الرتبية والتعلمي وبدوهنا ينعدم التواصل الفكري والثقايف بني    -أأ 

 املعمل واملتعمل. 

  وصياغة اللغة العربية عىل الإبداع    ومقدرةتطرح املشلكة اللغوية يف اجلزائر، عند احلديث عن الرهان العلمي    -ب

 الأفاكر وابلتايل تعريب العلوم واملعرفة أأو الاكتفاء بفرنسة اخلطاب العلمي.

mailto:mohammed_mennad@univ-dbkm.dz
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دراج  -ج تعزيزا   الأخرية، الحاتالإص خالل من الرتبوي النظام يف الامازيغية اللغة ما يزيد الأمر مغوضا هو اإ

 للهوية.

 ملخص ادلراسة ابللغة العربية: 

هناك مشلكة تتعلق ابللغة العربية يف اجلزائر وماكنهتا، خاصة يف ظل س يطرة العامية عىل اللغة العربية  

دراج الامازيغية لكغة رمسية ووطنية، مث مزامحة اللغة الفرنس ية   ذاواإ اعتربان أأهنا تُدرس ابتداء من الس نة    هلام اإ

 ولك توسعت ودخلت املدرسة اجلزائرية من أأوسع أأبواهبا، أأربع،  لغات  أأمام  أأنفس نا جند وهكذا الثالثة ابتدايئ، 

ل اللغة العربية الفصحى الغائبة يف   من اجملمتع  يف نصيبه مهنا الاس تعامل سواء داخل املدرسة أأو خارهجا اللهم اإ

 ادلامئ املالاس تع بسبب مزدوج، لسان ذو الغالب، يف املتعمل وغري املتعمل اجلزائري، الاس تعامل اليويم، فالفرد

 . اللغوية ابلزدواجية يسمى ما خلق  ما وهذا أأخرى، لغة حساب عىل للغة

 ملخص ادلراسة ابللغة الاجنلّيية: 

There is a problem with the Arabic language in Algeria and its status, especially 

with the colloquial domination of the Arabic language and the inclusion of 

Amazigh as an official and national language, And then crowding out French for 

them, if we consider it to be taught from the third year of primary school, And so 

we find ourselves in front of four languages, expanding and entering Algerian 

school from the widest of its doors, Each has its own share of use in society, both 

inside and outside the school, except for classical Arabic, which is absent from 

daily use. the Algerian individual, who is educated and mostly uneducated, has a 

double tongue, Because of the constant use of language at the expense of another 

language, this created so-called linguistic duality. 

 اللغوي. الرصاع    - املناجه الرتبوية   -احلضاري   ادلور : املفتاحية  اللكامت 

 مقدمة: 

الأفراد، فهيي أأساس احلوار واخلطاب   بني الأساس ية التصال التواصل و وس يةل كوهنا يف اللغة أأمهية تمكن

والتفامه وحل الزناع، ويه وعاء الرتاث ، ومصدر حفظ التارخي ونقهل، ووس يةل ربط بني الأجيال، ويه من  

التواصل   وُعرى  اجملمتعات  تتفكك  اللغوي(،  أأو رصاعها)الرصاع  وبدوهنا  اللُحمة والانسجام الاجامتعي،  تؤكد 

 والأفاكر، املعرفة نقل وس يةل أأهنا كام -حاول املس تعمر الفرنيس القيام به من خالل الفرنسة  وهو ما  -الاجامتعي

 املعىن هبذا من خالهل تُكتسب املعارف وخمتلف القمي ، فاللغة اذلي اللغوي  أأسلوبه يفرض تربوي  نظام ولك

 الوطنية لغهتا جعل  و عليه تسعى لك ادلول اإىل الأمم والشعوب، هوية خصائص مكوانت  أأمه اإحدى تصبح

ل لتطوير البحث ونقل اخلربات الأجنبية   أأجنبية  لغة أأية اإىل تلجأأ  ول التعلميي، نظاهما  يف املرموقة املاكنة تتبوأأ  اإ

 واملنفعة العلمية واحلاجة اإىل الاحتاكك والتطلع اإىل التجارب العاملية. 

 دليه ، يتضح2003 الإصالحية املرحةل مضن  ٌأدرجت واليت تنفيذها بدأأ  اليت الأوىل لالإجراءات واملتأأمل
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تغيري  حيث مت الاس تقالل، بداية يف سائدا اكن  اذلي النظام هو هل التأأسيس يراد اذلي املدريس النظام أأن 

لغاء  خالل من  التعلميي السمل  تغيري  عىل  الإجراءات حرصت  كام  القدمي، النظام اإىل والعودة  الأسايس التعلمي اإ

عطاء    املدرس ية الكتب  لتأأليف اخلواص أأمام الباب وفتح واملواقيت، والطرائق املضامني،  ومراجعة املناجه واإ

  الرموز  بفرنسة وذكل العاملي،  الرتمّي  اإىل العربية من الرتمّي  تغري مت  كام ،  الأولوية للغة الفرنس ية لكغة أأجنبية أأوىل

 .مس تقبال تدريسها  لغة لتغيري متهيدا املس توايت مجيع  يف العلمية، املواد تدريس يف املس تخدمة واملصطلحات

فكري،  ذلكل تأأيت هذه الورقة البحثية لأجل اس تجالء ما يدور يف اجلزائر من رصاع لغوي خفي ظاهره ثقايف  

ما يروج هل التيار الفرانكفوين العلامين( وابطنه اس تعامري    وهو)الأخر  والتفتح وقبول    وادلميقراطيةاحلرية    منابعه

ثنية   ميكن صياغة مشلكة ادلراسة اكلتايل: هوغريها، وعليقدمي جديد)فرنيس( هدفه المتزيق وخلق الرصاعات الإ

فكرة    انالعاملية، وطغي يف ظل التغريات احمللية والعاملية وما صاحبه من ثورات الربيع العرب وتغري موازين القوى  

الأقليات، وما تعيشه اجلزائر من حرية وتعددية ودميقراطية وما تعيشه من اإصالحات تربوية: أأل ميكن احلديث  

من    مث أأليسميكن احلديث فعال عن وجود رصاع لغوي يف اجلزائر؟    وهلعن وجود أأزمة لغوية يف اجلزائر؟  

ىل يومنا هذا رمغ صدوره  مث مل   اللهجات؟احلمكة التفتح عىل لك اللغات، واحرتام مجيع   اذا مل يطبق قانون التعريب اإ

أأل ينذر هذا بوجود رشخ يف الهوية الوطنية؟ أأول    الامازيغية؟رمست    املايض؟ وملا يف الس بعينات من القرن  

 الوطنية؟ يشك هذا نذير شؤم بوجود نوااي تفكيك ومتزيق للوحدة  

 اول: مفهوم اللغة: 

 تعريف اللغة: 

: اللسن وَحُدها أأهنا أأصوات يعرب  ة(: اللغ4050صالالم،    بمنظور، ابجاء يف لسان العرب )لبن  يف اللغة:    

أأو لغو    أأصلها: لغىفعةل من لغوت أأي تلكمت، أأصلها لغوة ككرة وقةل وثبة وقيل    أأغراضهم. ويه هبا لك قوم عن  

 ومجعها لُغى مثل بُرة وبُرى. 

الالكم يف   فواللغات)واللغون(: اختال( اللغة من لغا)لغو(اللغة  92ص،  04وجاء يف كتاب العني )للفراهيدي،

ولغمعىن   عز    اواحد،  وقوهل  الباطل  يف  الالكم  اختالط  يعىن  لغو  ذيلغو  واإ كراما  اوجل:  مروا  ابللغو  -مروا 

 فقد لغا أأي تلكم.  خيطب: صهحلديث من قال يف امجلعة والإمام  ا ابلباطل. ويفأأي -72الفرقان

مجموعة من الأصوات املفيدة تطلق عىل    ة: اللغ( بقوهل02، ج 287- 286صليبا، صعرفها )مجيل    أأما اصطالحا:

ما جيري عىل لسان لك قوم أأو تطلق عىل الالكم املصطلح عليه، واللغة مرادفة للسان ويه ظاهرة اجامتعية 

 ختالف الشعوب والعصور. ختتلف اب

(: اللغة تعين أأيضا لسان ويه تعين وظيفة التعبري اللفظي عن الفكر ادلاخيل  722- 721صللند،  وعند )اندريه  

نظام تعبري لفظي عن الفكر يتضمن   اتصال، ويهيه لك نظام عالمات ميكن اس تعامهل وس يةل    واخلاريج، واللغة

مصطلحا وَنوا حمددين اثبتني نسبيا يشالكن مؤسسة اجامتعية مس تدمية تفرض نفسها عىل ساكن بدل وتظل  

رادهتم.   ش به مس تقةل عن اإ
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بأأهنا لك ما أأبدعه الإنسان من وسائل تواصل قصد تلبية حاجاته   بطابعها    اخملتلفة، تمتّيوعليه نقول عن اللغة 

الالكم أأفضلها، ويه ظاهرة اجامتعية مكتس بة، تقبل التطور والتجديد ويه حاضنة الفكر وثقافة  ويعد اذلهين،

 اجملمتع، ذلكل متتاز اللغة خبصائص نذكر مهنا: 

نسانية، متّياللغة خاصية  -             الإنسان عن سائر الاكئنات الأخرى، ملا لها من طابع ذهين. اإ

اليت تس تخدم    والعالمات ( نظام من الرموز الصوتية  8ص ،2014صفوت ،كام أأن اللغة )عيل صاحل    - 

يدل عىل أأن  وهذا، واملس تقبلبني املرسل   واتصالفهيي وس يةل تواصل  وابلتايللدللةل عىل مفاهمي معينة، 

 يف عالقاهتا. ومرتابطةللغة مكوانت متاكمةل 

اللغة ظاهرة مكتس بة وليست فطرية حتصل مع الإنسان ابلولدة، مبعىن أأننا َنصل علهيا من اجملمتع اذلي    -

اكتساهبا من خالل مجةل من اخلربات اليت مير هبا الإنسان سواء بطريقة مبارشة أأو    ويمتفيه،    ونرتىبننشأأ  

أأبوين جزائريني يف جممتع فرنيس حامت  غري مبارشة، لن اللغة ليست وراثية، مفثال: نشأأة طفل جزائري من  

 .أأبناء هذا اجملمتع  أأحد وكأنههبا بطالقة  وحتدثهولبد من اكتسابه للغة الفرنس ية 

الاس تعامل والش يوع، فليس هناك عالقة    ااتفاقية، يؤكدهمن خصائص اللغة كذكل أأهنا اصطالحية    -

ليست طبيعية لأهنا   واملدلوليف مجيع اللغات، مبعىن أأخر العالقة بني ادلال    ودللهتاطبيعية بني الألفاظ  

يدل عىل أأهنا ما اس تقر يف جممتع   وهذالو اكنت هكذا لاكن للمدلول الواحد دال واحد يف مجيع اللغات،  

 .غوية عليهمعني وما اتفقت امجلاعة الل 

أأهنا )عز ادلين حصراوي،  -         تباعها اجملمتع  33- 3ص،  2009كام  اإ أأفراده    ويتخذها( متثل نظام يشرتك يف 

، كام أأن ويتعارفونعالقاهتم، لن بواسطة اللغة يتواصل الناس فامي بيهنم    وتنس يقأأساسا لتنظمي حياهتم امجلاعية  

تبىن   أأساس    وتقوم اجملمتعات  تفكري    ،اللغةعىل  أأسلوب  ابعتبارها  مجعي،  عقيل  نتاج    وتثقيف بناء    ومنطفهيي 

 .الشخصية الانسانية

طارا اجامتعيا نظاميا خيضع هل مجيع    ( تعترب214-199ص،  2014عبد امحليد بوترعة،)منظور  ومن    الأفراد، اإ

ذا مل يس تخدم اللغة لتعبري ونظاهماقدرة الأفراد اخلروج عن اللغة    مفعد ، ابعتبارها أأساس الرثوة الفكرية، فالإنسان اإ

 حبيسة داخل عقهل.  ويهعن أأفاكره متوت هذه الأخرية  

 وهناك مفاهمي ترتبط ابللغة ُنص ابذلكر مهنا: 

يف  هبا )أأن يتلكم الناس داخل جممتع واحد لغتني، الأوىل تس تخدم    ونعين :(Bilingualism) اللغويةالثنائية  

يه عبارة عن لغة حملية تس تخدم من قبل مجموعة    والثانيةالإعالم،    ويفالقوانني    وكتابةاجملالت الرمسية اكلتعلمي  

طار التواصل فامي   مبعىن أأخر الثنائية اللغوية تعين اس تخدام لغتني خمتلفتني يف أأمناط احلياة   ،بيهنممن الأفراد يف اإ

 .(.4س نة نرش، ص دون هادف،بوزيد سايس )يف كندا  والاجنلّييةة اخملتلفة، مثل: اس تخدام اللغة الفرنس ي

من أأكرث املفاهمي اليت مل يمت التفاق بعد عىل املعىن    يعترب  :(Linguistic Diglossia) الازدواجية اللغوية •

  1959عام   شارل فرغيسون الاس تعامل الأول لهذا املصطلح اإىل عامل اللسانيات الأمرييك  ويرجع املراد مهنا،  

 لغات. منه يف املعامج هو زوج  واملقصودمأأخوذ من اللغة الإغريقية،  وهو

ليه   اللغتني، وهناكاختالف وظيفي بني    وجودفيشامن أأن الازدواجية اللغوية قامئة عىل أأساس    ويرى من ينظر اإ

نه يعين وجود مس تويني لغويني يف بيئة واحدة، أأما البعض الأخر فريى أأن هذا املفهوم يعين وجود  عىل أأساس ا
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هذا الالتباس ميكن القول ابن املقصود ابلزدواجية اللغوية هو وجود لغتني    وأأجنبية. ولفكلغتني خمتلفتني قومية  

 (. 5س نة نرش، ص ونهادف، دبوزيد سايس )واحد خمتلفتني، عند الفرد أأو جامعة ما يف أأن 

هبا اس تخدام عدة لغات خمتلفة اس تخداما رمسيا يف أأمناط حياة    ديقص  :(Multilinguisme) اللغويةالتعددية   •

فريقيا.املتحدة   والولايتخمتلفة، مثل ما هو احلال يف كندا   وبعض دول اإ

 : واجملمتع اللغة    اثنيا: 

متثل اللغة من خالل دورها السوس يولويج عامال همام يف بناء اجملمتعات الانسانية فهيي أأداة التخاطب والتواصل 

آة اجملمتع اذلي يعكس روحه   ييوثقافته، فه والتفامه ونقل الأفاكر واحملافظة عىل روح اجملمتع وصون قميه وعاداته  مرأ

نساين يمتثل   يف معلية    جانب أأخرعضيل يقوم به فرد من الأفراد ومن  يف جمهود    من جانبوحضارته فهيي نشاط اإ

آو أأفراد  دراكية ينفعل هبا فرد أ  (. 06ص 1954جسربنس ، اوتو)أآخرون اإ

لها سلطة بناء الفرد ومن مث اجملمتع، فهيي تؤثر عىل الأجيال من    واللغة: فاللغةذلكل فالصةل وثيقة بني الإنسان  

التنوع الطبقي    ب لغوي، بسبخالل ما حتمهل من موروث ثقايف، وعالقات اجامتعية متشعبة وما نراه من تنوع  

ل دليل   تعكس الإرث احلضاري للأمم ويه من حتدد سامت اجملمتع.  ييذكل، فه الاجامتعي اإ

ذا اكنت اللغة  حام  ية التارخي والثقافة فال ريب أأهنا عنوان هوية الفرد، وبيان خشصيته فالفرد ممن منطلق كينونته  واإ

اإىل  الانامتء  رمز  ،فهيي  هبويته  والتعريف  ذاته  ثبات   اإ اإىل  حمتاج  الأخر  نطاق  يف  وجوده  وحمتية  الاجامتعية 

الفردية، الهوية  عنوان  فهيي  وهوية    جامعة،ذلكل  الاجامتعية  الهوية  نطاق  أأمته يف  لهوية  امتداد  يه  الفرد 

وجممتعه،فاللغة تشعر الفرد مباهيته وجذوره ويه من تربط املايض ابحلارض لبناء املس تقبل ويه من ختزتل جتارب 

الأان   صنع  يف  اللغة  فاعلية  عىل  دليل  ملس تقبهل،وهذا  ويبدع  حارضه  ليعيش  للفرد  جاهزة  وتنقلها  املايض  

ذلوابن  يف الأخر،فهيي احلصن وابب التفتح والإبداع الفردي يف النطاق الاجامتعي،وحاميته من الانسالخ وا

الاجامتعي،احمليل واحلضاري العاملي،ذلكل متكن اللغة أأفرادها من رؤية العامل بعد أأن تكون قد صنعهتم وطبعهتم  

بداع، فالرق ال علمي والفين والأدب مبقومات اجملمتع اذلي كونته، وتؤهلهم لأداء أأدوارمه احلضارية بك فاعلية  واإ

سواء املتوارث أأو اجلديد يصب يف قالب لغوي حيميه وحيفظه وينقهل عرب الأجيال، مما يزيد الامتسك الاجامتعي 

 والشعور ابلنامتء، فزتداد س بل التعايش وقبول الأخر واحرتامه. 

،حتفظ  الهوية الوطنية، خاصة يف  وعليه تلعب اللغة دورا همام يف احملافظة عىل  الكيان احلضاري للأمم واجملمتعات

ظل املوجة العوملية الثقافية اذلي تشهده الإنسانية اليوم، واذلي ُيدف اإىل القضاء عىل التنوع الثقايف ما س يؤدي  

حامت اإىل انقراض كثري من لغات العامل ، ف الولايت م أأ يه القطب املتحمّك يف العوملة  ويه من تصدر ثقافهتا  

ل تصدير املعرفة هبذه اللغة، والتحمّك يف زمام العمل و املعرفة وخاصة التكنولوجيات اخملتلفة، اإىل الأخر، من خال

صالح  ما جعل الكثري من دول العامل تستشعر خطر ها عىل وجودها احلضاري والثقايف، فهرعت مستنجدة ابإ

امليادين الس ياس ية والاقتصادية قطاع الرتبية متخذة منه وس يةل وهدفا يف الآن ذاته للهنوض ابلتمنية يف خمتلف  

  .والاجامتعية والثقافية والرتبوية و حتصني لغاهتا وحاميهتا من الانصهار واذلوابن
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 : 2003اللغة العربية من القضااي الكربى يف الإصالح الرتبوي لس نة   - اثلثا 

فالعالقة اليت ميكن رمسها  "اللغة روح الرتبية والتعلمي وبدوهنا ينعدم التواصل الفكري والثقايف بني املعمل واملتعمل،  

 ،بني  اللغة كوعاء والرتبية  كفعل يه عالقة اللزوم  والتضايف املس متر  حيث ل ميكن تصور تربية بدون لغة " 

ديث عن الرهان العلمي و مقدرة اللغة العربية عىل الإبداع و صياغة وتُطرح املشلكة اللغوية يف اجلزائر، عند احل

وهو ما جعل اللغويني والباحثني "الأفاكر  وابلتايل تعريب العلوم واملعرفة  أأو الاكتفاء بفرنسة اخلطاب العلمي،  

  1(. 65- 63، ص  2011امحد انشف، ") يتنبئون ابخلطر عىل مس تقبل اللغة العربية ادلليل والعلمي

دراج تعزيزا للهوية   الأخرية، الإصالحات خالل من الرتبوي النظام يف الامازيغية اللغة وما يزيد الأمر مغوضا هو اإ

وهو أأمر ل نقاش فيه، لكن ما جدوى التدريس الأمازيغية أأو تُدرس الامازيغية لكغة ومادة معرفية يف خضم هذا  

ن تنوع اللهجات    عىل الوحدة الفكرية للمجمتع.   أأثرملا هل من  التدريس،ر تنوع لغة يرُب  ل  الرصاع املعريف العاملي؟ اإ

فعل فعلته اللئمية يف   الاس تعامريهذا ما جعل املشلكة اللغوية من أأمه املشالكت ،اليت تواهجها اجلزائر فالإرث  

بداعا ومتاساك ووحدة ،واللغة   متس يخ اجلزائريني  وفقداهنم للهوية ، ذلكل تعد اللغة صامم أأمان الشعوب فكرا و اإ

روح الرتبية والتعلمي وبدوهنا ينعدم التواصل الفكري والثقايف بني املعمل واملتعمل، فالعالقة اليت ميكن رمسها بني   

كفعل يه عالقة اللزوم  والتضايف املس متر  حيث ل ميكن تصور تربية بدون لغة ، وتُطرح     اللغة كوعاء والرتبية

املشلكة اللغوية يف اجلزائر، عند احلديث عن الرهان العلمي و مقدرة اللغة العربية عىل الإبداع و صياغة الأفاكر   

وهو ما جعل اللغويني والباحثني يتنبؤون  "بفرنسة اخلطاب العلمي    الاكتفاءوابلتايل تعريب العلوم واملعرفة  أأو  

 " . ابخلطر عىل مس تقبل اللغة العربية ادلليل والعلمي

أأصبحت اللغة  تثري جدل واسعا بني اخلرباء والس ياس يني يف اجلزائر،  فالواقع يثبت أأن اللغة الفرنس ية لغة العمل 

حبث علمي،  مث تُفعل  وتس تعمل ، هذا ما والتعامل الرمسي والعربية تنتظر دورها اإىل أأن تصبح لغة تفامه و 

يؤكد حقيقة  واذلهول املعريف ما  الاجامتعيس ُيوقع املتعمل يف ازدواجية الشخصية  والانفصام النفيس، والتفكك 

ويبدو جليا  وجود تناقض  وختبط يف تطبيق القوانني ، وطغيان الزنعة الإيديولوجية عىل الإصالح الرتبوية ،  

استبد َنو  بدعوىالاجتاه  العلمية  املواد  جمال  العربية يف  اللغة  النتاجئ  ضعف ال  وضعف   ، العلمي  التحصيل 

تأأكيد رمسي وقانوين عىل ماكنة اللغة   اجتاهني:أأخذت   وعليه مفعضةل التعريب يف اجلزائر  املدرس ية يف هذه املواد.

 يقر ، اذلي08/ 04، والقانون التوجهييي 1976  وامريةر  اكدلس تور  الرمسية،العربية من خالل خمتلف الواثئق  

 ترس مي.  بال الرمسية اللغة يه الفرنس ية اللغة وجيعل اللغة هذه ُيمش واقعيا وخطااب العربية، اللغة وتعممي برتس مي

اللغوية يف اجلزائر يف ظل الرابعية اللغوية)ادلارجة والفصحى والأمازيغية والفرنس ية(، حتدايت  لقد أأفرزت املشلكة  

و الإنسانية ، والإرث الثقايف خاصة اللغوي،     الاجامتعية ثقافية وهوايتية كربى،  تتعلق  بسمل القمي والعالقات  

ذا اكن اجملمتع اجلزائري مثل ابق اجملمتعات،  دليه خصوصياته التارخيية واحلضارية  وقميه الإنسانية النابعة من    فاإ

ليت  ا  الاجامتعيةاحلضارة العربية الإسالمية  وحتمكه مجموعة من النظم مهنا، الإجامتعية، و الثقافية، فالتحدايت  

المنو   ويضعف  املوارد،  س يلهتم  الزتايد  التمنية،وهذا  معدلت  يفوق  ساكين  انفجار  من  متعددة   تواهجه 

التعلمي ويتدهور وهو ما    وعىل هذا الأساس،  الاقتصادي،وخيفض من مس توى اخلدمات،  ينخفض مس توى 
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ق رصاع بني ما هو أأصيل وما  سينعكس سلبا عىل منظومة القمي  الأصيةل وتأأثرها ابلقمي الوافدة، ما س يؤدى خلل

 السلبية .     الاجامتعيةوالصدام الفكري  وتفىش الظواهر  الاجامتعيهو دخيل وابلتايل الانقسام 

ن اجملمتع يعكس ثقافته     أأن اجلزائر وما نالحظه اليوم    وقوانينه،وعاداته    السلوك وقميهمن خالل أأمناط    الاجامتعيةاإ

املس تورد والأصيل ويه مل تصل بعد اإىل خلق وحدة قوية لنظاهما الثقايف،  ثقايف بني    باَنالل، وتضار يف حاةل  

لها أأن    فالتحدايت، وكيميكن للرتبية والتعلمي من خالل املناجه ادلراس ية أأن تتصدي مجليع هذه    فوابلتايل: كي

 املعارص؟ تضمن مواكبة اجملمتع اجلزائري للركب احلضاري العاملي 

،سا  التحدايت  التمنية  وملواهجة هذه   لتحقيق  اجملالت   الشامل يف مجيع  الإصالح  خيار  لتبىن  اجلزائر  رعت 

والتطور  وجعلت املنظومة الرتبوية من أأوىل أأولوايهتا  ، فعملت عىل وضع خمطط تربوي شامل،يامتىش ومتطلبات  

والرتكّي عىل فكرة  الاستامثر يف العنرص  ،  العرص وحيتوي عىل مناجه  وطرق عرصية  من شأأهنا خلق تمنية برشية

اليت تطور اجملمتع واستبدال الطرق   الاجامتعيةالبرشي والثقايف،فالإنسان املتعمل و املثقف يعترب أأساس الثورة  

نتاج املعرفة والتحمك  التقليدية التعلميية بأأخرى جديدة تامتيش وروح العرص، خللق بيئة علمية ومعرفية تس تطيع اإ

 ة  والتأأثري يف الواقع . يف التقني 

ذلكل وجب الاهامتم ابملنظومة الرتبوية و  تطوير التعلمي من أأجل اس تكامل رشوط الهنضة  ملواهجة التحدايت 

حياء أأجماد اجلزائر وماضهيا املرشق امليضء وجعلها منارة العمل وقبةل العلامء ،لهذا ارتأأت ادلوةل اجلزائرية   الراهنة، و اإ

عامة  أأمهها اإصالح قطاع الرتبية الوطنية خاصة مع بداية الألفية الثالثة وما تقتضيه من  الرشوع يف اإصالحات  

تنظمي اجامتعي رضوري لأي جممتع  ذكل لن وجود اجملمتع  واس متراره  يعمتد عىل نقل تراثه  " تغريات ، فاملدرسة 

  تأأكيدها دلى أأعضائه من انحية أأخرىوالثقايف  بني أأجياهل من انحية، وغرس قمي اجملمتع  ومعايريه و   الاجامتعي

وىه اليت تتحمل  النصيب الأكرب يف معلية التعلمي  والرتبية ،     (،  22، ص2013بقادة زينب محيدة ،  -) "

  واحلارض املعارص مع نقد وحتليل الثقافات الوافدة وحىت عىل  املس توى الثقايف حيث جتمع بني املوروث الرتايث،

اثرة الوعي دلي املواطن  فهيي تنظمي لنقل القمي وا،   لأخالق ادلينية  عن طريق أأنشطهتا ومقرراهتا ادلراس ية ،واإ

طار احلرية و دميقراطية التعلمي  .  بضورة خللق الهنضة و  املشاركة يف صنع احلضارة ا يف اإ

 نتاجئ ادلراسة: - رابعا  

افتُعلت أأزمة الهوية داخل اجلزائر بني اجتاه قويم عرب، و أآخر يس تحدث البعد الأمازيغي، و لك    -1

ُيام "هذا من خملفات الاس تعامر ، اذلي   اس تغل الرببر كوس يةل لإدارة رصاع س يايس قوي ضد العربية و حاول اإ

) "الشعب الأمازيغي و الشعب العرب  الرأأي العام بأأنه يف املغرب العرب و يف اجلزائر خاصة شعبان مامتيزان

(، و معهل هذا اكن مقصودا لأجل نرش الكراهية و التفرقة و احلقد و المتيّي 20، ص  2009ديدوح معر،  

العنرصي بني الإخوة، و عرفت اجلزائر أأزمات بفعل هذه اخلديعة "أأي الأزمة الرببرية، مث  تالها ترس مي اللغة 

لغة وطنية ورمسية يف ادلس تور   وتصبح الامازيغية  2016، لتأأيت س نة  2002/ 04/ 10الأمازيغية، بتارخي:  

اإىل جانب هذه الظروف ادلاخلية، هناك ظروف خارجية )دولية( صاحبت الإصالح الأخري اجلزائري املعدل،
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ادية و أأمهها تبلور و بروز ظاهرة العوملة، مع الانتشار الهائل لتكنولوجيا التصال و التواصل و التكتالت الاقتص

تَتَلمس   أأن  التجارة، وعليه ويف خضم هذه الأحداث واملس تجدات حاولت املدرسة اجلزائرية  الكربى و حرية 

طريقها، وجتد منفذا للتحدايت اخملتلفة، اليت ترتبص هبا بتحديد أأهدافها الرتبوية واسرتشاد اترخيها ونضالها املس متر  

ة الرتبوية يف اجلزائر تتأأسس عىل  فلسفة اجملمتع  القامئة عىل  من بيان أأول نومفرب وادلس تور اجلزائري، فاملنظوم

أأجل   الثقافية، والمتّسك ابدلميقراطية والنضال من  الوثيق ابلعروبة وقميها  الشديد ابلإسالم والارتباط  المتّسك 

امجلع بني الأصاةل حق للجميع” ، وجمانية التعلمي والزاميته، وكذا    ةأأساس “الرتبي حتقيقها، أأّما املبادئ، فتقوم عىل  

 واملعارصة، وتبنت اإسرتاتيجية الإصالح الشامل والإصالح الرتبوي ابخلصوص. 

أأهنا اللغة الرمسية للبالد وعىل رضورة    التعلمي، وعىلاإصالح املنظومة الرتبوية يؤكد عىل ماكنة اللغة العربية يف    -2

 ترقية اس تعاملها والهنوض هبا.

اليت    -3 املاكنة  التعلمي، ويتّضح هل من خالهل  العربية يف جمال  اللغة  أأمهية  يقلل من  أأن هناك من  يؤكد  الواقع 

طار املهنج الإصاليح، كام يتبني ماكنة اللغة الفرنس ية والامت  ياز اذلي خصت به  وضعت فهيا اللغة العربية يف اإ

يه أأساس الإشاكل اذلي فرض عىل اللغة العربية أأن تعيش مدة طويةل غريبة يف وطهنا، عىل    اللغة، اليتهذه  

عالء  يدعو يفالرمغ من أأن اخلطاب الس يايس الظاهري   شأأهنا. لك مناس بة اإىل الاعزتاز هبا والعمل عىل اإ

اللغة جمرد وس يةل نعمتدها يف تعلمي الناس ونقل املعرفة، ومن مث فال حرج يف أأن ُنتار أأية لغة غري اللغة العربية   -4

اللغة الفرنس ية يه املرحشة لتحل حمل اللغة العربية يف تدريس املواد  ،و   حىت لو مل تكن لها أأية صةل بأأصول اجملمتع  

اللغوي يف مرشوع الإصالح، تصور اللغة العربية عىل أأهنا لغة قارصة    املرشوعفالعلمية وتكوين عقول الأجيال،  

هّنا تويل الفرنس ية اهامتما ابلغا وتصورها عىل   عن احتواء املعارف، عاجزة عن مواكبة التطور العلمي،ويف املقابل فاإ

اجملالت، وتساعد   املعريف يف خمتلف  التدفّق  تواكب  أأن  ماكهنا  ابإ اليت  الوحيدة  اللغة  املتعلمني عىل مواهجة أأهنا 

ينص العوملة حيث  املناس بة    حتدايت  والتعلميية  البيداغوجية  الوسائل  املفرغ من  العربية  أأن »تعلمي  التقرير عىل 

)عبدالقادر وضعف التحمك يف اللغات وأأولها الفرنس ية ذات الاس تعامل الواسع، وعىل مس توى النخبة والإدارات

 (  280،ص 2013فضيل،

ن الإدراج امل   -5 الثانية من التعلمي الابتدايئ مث أأرجئت اإىل الس نة الثالثة(    الس نة)الفرنس ية  بكر جدا لتعلمي اللغة  اإ

 يمن عن سوء نية عند تيار تغرييب فرانكفوين غرضه وأأد اللغة العربية، وسلخ الطفل عن هويته. 

اللغة العربية ل ميكن وصفها ابلقصور عن مواكبة روح العرص، والعجز عن استيعاب التطور العلمي والتكنولويج   -6

ده العامل، كيف ويه اليت اس تطاعت يف العرص الإساليم أأن تس توعب التغيريات اجلديدة يف اجملمتع اذلي يشه 

 عربت ادلواوين يف العرص الأموي.   وهباوالفكر والعقيدة، 

ن هذا التقرير اذلي ينتقد واقع تعلمي اللغة العربية يف املؤسسات الرتبوية يف اجلزائر، مل يقدم بديال مناس با   -7 اإ

... مل حتظ  ووسائلالواقع وادلليل عىل ذكل أأن الأدوات الأساس ية لتعلمي اللغة العربية من مناجه ومقررات  لهذا  

ابلهامتم الاكيف يف مرشوع الإصالح، مفضامني املناجه التعلميية يف املراحل اخملتلفة بقيت عىل حالها اللّهم بعض  

يكونوا طرفا مساهام    وملم مل يرشكوا يف معلية الإصالح،  املصطلحات اليت وجد املعلمون صعوبة يف فهمها، حبمك أأهن
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أأما عىل مس توى »الأهداف املرسومة العامة مهنا واخلاصة، املعرفية مهنا واملهنجية والتعلميية كواثئق ونصوص،  .فيه

نّنا جندها تطمح اإىل مسايرة العرص، ونقد الواقع، وتلبية احلاجات املعرفية والتكنولوجية، ولكهنا ب   املامرسةعن  عيدة  فاإ

 (. 84ص، 2017،الواقعية )هنية عريف 

 خامتة: 

وجدت فرنسا عند احتاللها للجزائر نظاما تعلمييا جد متطور، لكهنا معلت خببث و مكر عىل تدمريه و تعويضه 

دماج اجلزائر   تفرنيس "فلجأأ بأأخر   اإىل لك الوسائل و الأساليب و الطرائق من أأجل أأن حيقق أأهدافه املمتثةل يف اإ

،فاس هتدفت املؤسسات    (111.ص    2008  عبد احلكمي بن تركية ،  )  و جعلها جزًءا ل يتجزأأ من فرنسا"

التعلميية أأول، و هدمت الكثري من املدارس، و صادرت الأوقاف، و نفت العلامء لأجل القضاء عىل الإسالم و  

اللغة العربية، و تفتيت الوحدة الوطنية و القضاء عىل روح اجلهاد و تش تيت الشعب و حتطمي معنوايته، و جعهل  

لك " ، فاكنت محةل بربرية تتارية، حىت الفرنس يون أأنفسهم استشعروا بشاعهتا فهذا يعيش التخلف و الاَنطاط

من دوماس و أأوابن يصفان الوضع اكلتايل: اكنت نتيجة س ياستنا اكرثية، فقد ُأمهلت مجيع املدارس الابتدائية 

ذة اإىل أأطراف البالد، تقريبا، و حلت الاكرثة ابملدارس و الزوااي الأقرب من مراكز الاحتالل، و هاجر الأسات

( ، فس يطرت فرنسا عىل لك 130ص   2013) بلحسني رحوى عباس ية ،  "كام متت مصادرة أأمالك احلبوس

منايح احلياة الثقافية و العلمية والرتبوية اجلزائرية، فاكنت س ياس هتا عنرصية جترب الفرنس يني عىل التعلمي و متنعه 

فرنس ية اإىل  املدارس  فصلت  و  اجلزائريني،  يسمح   عىل  بعضها مشرتك  و  جًدا،  قليةل  عربية  كثرية و جزائرية 

أأدى اإىل ظهور حراكت اإصالحية، تنادي  التعلمي السائد اكن فرنس يا. هذا ما  للجزائريني ابدلراسة فهيا، لكن 

لعلامء  أأبرز روادها مجعية ا  واكن، أأي التعلمي العرب الإساليم،  وعاداته  ودينه ابلتعلمي لك اجلزائريني، ووفقا لقميه  

 املسلمني.

ن احلديث عن املشلكة اللغوية يف اجلزائر ميكنه فهمه من خالل رده اإىل الفرتة الاس تعامرية   الفرنس ية، واليت  اإ

الوقوف فيه عند مراحل خمتلفة: ففي البداية مل يتعرض الاحتالل حلركة الرتبية والتعلمي يف اجلزائر لأهنم اكنوا    ميكن

سالميا كام   صدار القرارات   اكن، مثمشغولني بس يطرة الإقلمي اجلزائري لقبضهتم فبقي التعلمي عربيا اإ رشعوا يف اإ

علمي العرب اجلزائري يف التاليش واختفى يف الهناية خصوصا بمتكل الأمالك ادلينية من مساجد وكتاتيب فبدأأ الت

 يف املدن الكربى واَنرص يف املناطق النائية والصحراوية. 

بسبب الثورات الشعبية اجلزائرية اليت قام هبا كبار رجال العمل والرتبية   اجلزائر اكنكام أأن تقلص حركة التعلمي يف  

ص الكفاءات العلمية وزوالها ومل يبقى اإىل العامة بدون عمل أأو صناعة،  اكن سببا يف نق  اجلزائر، فاستشهادمهيف  

 ومن بقي من رجال العمل هاجروا اإىل أأقطار أأخرى بسبب الاضطهاد والقهر والعنف الاس تعامري.   

  لقد اكنت الس ياسة الفرنس ية تس هتدف القضاء عىل التعلمي العرب ابلقضاء عىل اللغة العربية وسلخ اجلزائريني  من 

ومعمرين   فرنس يني  اإىل  اجلزائري  اجملمتع  وتقس مي  والتنصري،  ابلفرنسة  وتعويضها  املسلمة،  العربية  وأأهايل  هويهتم 

الأهيل ليس هو فقط "الآخر" أأي الإنسان املنمتي اإىل جممتع خمتلف وغريب، ولكنه أأيضا ينمتي اإىل   ن"فالإنسا

ن عبارة فالن "بقي عربيا" اكنت حقا اإحدى املالحظات الأكرث تدمريا واليت أأدخلت يف    جممتع خمتلف وحمتل، اإ
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،  1996أأبو القامس سعد هللا،  )    التقرير اخلاص ببطاقات التالميذ املسلمني يف املدرسة النورمالية ببوزريعة"

كام معلت فرنسا بداية عىل طمس لك ما هل عالقة ابلعروبة والإسالم، بطرق قذرة ترغيبية و ترهيبية،  ( ،  61ص

عديدة، لك هذا ابمس احلضارة ونرش العمل، فأأصبح اجملمتع اجلزائري أأجنبيا مبعىن اللكمة وتفشت وحتت مظالت  

يديولوجية ل ميكن فصهل  "فيه ظلامت اجلهل والتخلف لأن   التعلمي الفرنيس املوجه للأهايل تعلمي قامئ عىل قاعدة اإ

يديولوجية الاحتالل ذاته". وضع احملتل  (، ذلكل  124، ص2011) مسعود طيىب ،  عهنا لشدة اتصاهل هبا يه اإ

أأساسها القضاء عىل الشخصية الوطنية اجلزائرية بك مقوماهتا ،لأجل   الهداف  الفرنيس س ياسة تعلميية حمددة 

دماجه يف   ليه الاكردينال لفيجري" "بفرنسة اجلزائر وتنصري شعهبا واإ تذويهبا يف اجملمتع الفرنيس " وذكل ما دعا اإ

يف املقابل القضاء عىل اللغة العربية وادلين الإساليم وحمو فكرة الوطن املس تقل من أأذهان اجلزائريني،  فرنسا، و

الثقافة   معامل  هتدمي  بدؤوا يف  و  ثقافيا وحضاراي،  الإسالمية  العربية  للأمة  ابلنامتء  الشعور  خامد  اإ عىل  والعمل 

املدارس ورشدوا الأساتذة فغابت احلضارة وأأفل جنم   اجلزائرية املزدهرة يف تلمسان و قس نطينة، وأأغلقوا  أأبواب

العمل يف اجلزائر ،وعوض ذكل فُتحت مدارس فرنس ية هبدف تكوين موظفني مرحشني للخدمة يف الإدارات و  

 املؤسسات، والهدف احلقيقي من وراء ذكل تكوين معالء هلم للتأأثري يف اجملمتع كام يرغبون.

)سواء اكن رجل الس ياسة واحلزب أأو رجل  جلزائر يه مشلكة الإنسانيف ا  اللغويةذلكل جند أأن املشلكة  

، اليت ل ميكن فصلها عن البيئة الاجامتعية وما تتضمنه من ثقافة ومعرفة ، ذلا ينبغي الاهامتم برتبية العمل واملعرفة(

تربية حصيحة   -املقيتة  عن طريق الاهامتم ابملدرسة وطرائق الرتبية، والرتفع عن الرصاعات الإيديولوجية    –الإنسان  

وفقا لفلسفة واحضة، لبناء اجملمتع وتكوين الأمة، اليت تعي وتدرك أأس باب تفاعلها وتاكملها لإحياء تراهثا واترخيها  

الإساليم  احلضاري  المنوذج  تسرتشد  اليت  املس تقبلية  وتطلعاهتا  آمالها  أ هبا  لتحقق   ، املاضية  ازدهارها  وعصور 

بل هو مسأأةل    -ليست شأأان وزاراي فقط يتعلق بوزارة الرتبية الوطنية  -غوية يف اجلزائر  املتأأصل، وتبقى املشلكة الل

الس ياس ية   القرارات  اختاذ  عىل  الس ياس ية  السلطة  جرأأة  مدى  يعكس  فهو  ذلكل  وس يادهتا،  دوةل،  س ياسة 

املتابعة ادلقيقة   املصريية، الشامةل واجلدية يف حتمل املسؤوليات و   التدبري والرؤية  الصارمة  حبسن  واحملاس بة  

بشأأن العناية ابللغة العربية، وما تعلق هبا من اإصالح للمنظومة الرتبوية ، وكشف مضاميهنا واقرتاحاهتا ونتاجئها، 

ليطلع علهيا امجليع ،وهذا حىت يُدرك مجيع الأفراد أأهنم معنيون ابلهامتم ابللغة العربية ، فهيي ليست شأأان متعلقا 

 . ل هو يشمل مجيع مكوانت اجملمتع بوزارة أأو قطاع معني ب
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مقيَّةِّ  َ اللُّغة العربيَّة يف عرص الفجوة الرَّ ايت تواجه تعلمَي وتعملُّ  حتّدِّ

Challenges facing teaching and learning the Arabic language in the era 

of the digital divide 

 ادلكتورة: نصرية ش يادي

 جامعة أأب بكر بلقايد ـ تلمسان  

Nacera83@hotmail.fr  
 امللخص: 

لقد أأيقن سلف هذه الأمة أأّن تعمّلَ اللغة العربية وتعلميَها وخدمهتا بأأّي شك من الأشاكل عبادة يُتقّرُب هبا اإىل    

ّن معرفهتا واجبة؛   ّن اللغة العربية نفسها من ادلين، واإ هللا عّز وجّل، فقال ش يخ الإسالم ابن تميية ـ رمحه هللا ـ "اإ

لّ به فهو واجب."لأّن فهم الكتاب والس نة واجب، وهو   متوقّف ـ غالبا ـ عىل فهمها، وما ل يمّت الواجب اإ

وأأزمة حاّدة ومزدوجة يف ضوء عرص الفجوة الّرمقية اليت   ولكن العربيّة حاليّا تواجه اإشاكليات وحتّدايت كثرية،  

ّدايت العرص، ومن  تتّسع يوما بعد يوم أأو ابلأحرى ساعة بعد ساعة، فاللّغة العربيّة تشارك اللّغات الأخرى حت

هجة أأخرى تعاين أأزمة خانقة عىل مس توى تعلميها وتعلّمها. وما تعاين منه العربية اليوم يرجع اإىل جعز أأهلها وتقاعسهم،  

ذ العربية مؤّهةل أأكرث من غريها، ليس فقط لتلبية مطالب جممتع املعرفة بل أأيًضا لتقوم بدوٍر   ل نقص يف تأأهيلها؛ اإ

اللّغويّة عىل املس توى الإنسايّنِّ ملا تمتتَّع به منظومهتا النّحوية والرّصفية واملعجميّة من خصائص  طليعّيٍ يف املعرفة  

 وممّّيات قلاّم توجد يف لغة أأخرى.

وابلتايل فالهدف من هذه الورقة البحثيّة هو استيعاب املشألك اليت تقف حائال دون تعلمي وتعمّل اللغة العربية، 

ته وخربته بُغية مواهجهتا وابلتايل فالإشاكلية اليت تطرح نفسها هاهنا يه: ما يه أأمّه  وتكثيف اجلهود لّك من هج 

التحدايت اليت تُواجه تعلمَي اللغة العربية وتعلّمها يف عرص الفجوة الّرمقيّة مث ما بصيص الأمل مبس تقبل زاهر يمت  

 التغلب فيه عىل معظم هذه التحدايت؟  

لقاء الضوء عىل العربية يف دور التعلمي ومن مثّة الوقوف عند  وملعاجلة حيثيات املوضوع سأأ     حاول يف البداية اإ

 التحدايت اليت تواجه تعلميها وتعلّمها يف ظّل الفجوة الرمقيّة.

 اللغة العربية، الفجوة الرمقية، احلوس بة، التعلمي، التعمّل. اللكامت املفتاحية:

Abstract    :  

   The ancestor of this nation was convinced that learning the Arabic language, 

teaching it and serving it in any way is an act of worship by which one draws closer 

to God Almighty, the Almighty, the Almighty. It is often dependent on 

understanding it, and whatever cannot be done without it is obligatory. 

  However, Arabic is currently facing many problems and challenges, and a severe 

and double crisis in light of the era of the digital divide, which is widening day 
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after day, or rather hour after hour. What the Arab world suffers from today is due 

to the inability and inaction of its people. There is no shortcoming in rehabilitating 

it. Arabic is qualified more than others, not only to meet the demands of the 

knowledge society, but also to play a pioneering role in linguistic knowledge at the 

human level due to its grammatical, morphological, and lexical system 

characteristics that are rarely found in other languages. 

Therefore, the aim of this research paper is to understand the problems that stand 

in the way of teaching and learning the Arabic language, and to intensify the efforts 

and expertise of each side in order to confront them. Therefore, the problem that 

poses itself here is : What are the most important challenges facing Arabic language 

teaching and learning in the era of the digital divide, and then what A glimmer of 

hope for a prosperous future in which most of these challenges are overcome ? 

   In order to address the merits of the subject, I will first attempt to shed light on 

Arabic in the role of education, and then stand at the challenges facing its 

education and learning in light of the digital divide. 

Keywords   : Arabic language, the digital divide, computing, education, learning. 

 مقدمة: 

لنا      اللّغوّي تكشف  اإىل واقعنا  آنيّة  أ نعّددها، فنظرة  نعّد مهنا ول  العربيّة عّدة حتّدايت؛  اللّغة  لقد واجه تعلمي 

 بشك واحض أأّن تعلمي لغتنا العربية يف حمنة. وقد صدق أأحد الباحثني يف اس تخدام لكمة 

حفّدد مالمح املشلكة اللغوية، مث خّشص جوانهبا   ( اإشارة اإىل ما يُعانيه تعلمي وتعمّل اللغة العربية يف عرصان؛)مهوم

ّن أأساليب تعلمي اللغة العربية  العملية والعلمية والرتبوية؛ وتوّصل اإىل نتيجة نراها خطرية، قائال:" وخالصة القول اإ

نبية(  أأج  لغة)موضع القامئة حاليا، وكذكل الظروف الرتبوية والاجامتعية لتطبيقها تاكُد تؤدي اإىل وضع العرّب يف 

)حسام  احلياة."  معركة  يف  ميارسه  كسالح  ليكتس هبا  ل  فهيا،  النجاح  عالمة  عىل  ليحصل  الطالب،  يدرسها 

 ( 560م، ص1974اخلطيب، 

أآخر صنعا عندما     عبده   اللغة. )أأمحد(، حفدد سامت هذه الأزمة ومظاهرها يف تعلمي  أأسامها)ابلأزمةوأأحسن 

 ( 12م، ص2000عوض، 

ّن العربية يف وقتن    ا احلايل تعيش َضعفا يف النّظام الرتبوّي مل تعرفه يف سالف عهودها، وهذا ما أأابنته الكثري اإ

نزال  ىل عدم اإ من ادلراسات امليدانية، وأأّن هذا الاَندار الّشاقويّل يعود سببه اإىل خلخةل يف الأمناط اللغوية، واإ

حقاهما جمال   العلوم، حفصلت الانتاكسة الرتبوية لعدم حصول  اللغة العربية يف التدريس مقاهما املناسب، وخباّصة اإ

التقّدم ابللغات الوطنيّة، ومن ذكل بدأأت تراجعات تطفو عىل اذلهن العرّب، وجتّسد ذكل يف تمنية الشعور  
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هتديد بقصور لغته، ومضور الشعور ابلُهّويّة وكذا الهمينة والتّبعيّة الثّقافية والاغرتاب الثّقايّف وتثبيت التاّميز الّطبقي و 

 ( 39ـ  38م، ص 2012التاّمسك الاجامتعّي وتديّن مس توى التّحصيل ادّلرايس. )صاحل بلعيد، 

ّن العربية يف الوقت املعارص تعيش خماضا كبريا مما جعل السلبيات فهيا أأكرث من الإجيابيّات ولكن ل نعدُم      اإ

ا تقّدم، وبعض املشاريع  اليت  تتوفر فهيا، واجلهود  اليت  اليت تشّد. العلميَّة  الّصادقة، والعزامئ  لطموحة، والنيّات 

بعد   البرشية  نصف  تس تعملها  اليت  اللغات  بني  السادسة  املرتبة  اليونسكو  ترتيب  العربية حتتل حسب  فاللغة 

الصينية والاجنلّيية والهندية والإس بانية والروس ية، وتأأيت قبل اللغة الفرنس ية وتتفوق ذخريهتا املعجمية والرتاثية  

ونة حىت القرن الرابع عرش ميالدي عىل مجموع ما أأنتجته احلضارة الهيلينية ابليواننية القدمية والرومانية ابلالتينية املد

وهام من اللغات البائدة، وحيتاج املتوفر من تراهثا اإىل ترمجة اإىل اللغات الأوربية املتداوةل حاليا عىل العكس من  

ىل اليوم. ويكفينا أأهنا من اللغات اليت  تراث العربية اذلي ميكن  الاطالع مبارش  ة عىل تراثه من العرص اجلاهيل واإ

 ( 50م، ص 2012بلعيد،  العربية. )صاحلل حتتاج اإىل ترمجة تراهثا، ول حتتاج اإىل مرتمج بني ادلول 

 ـ العربية يف دور التعلمي:   1

يزال مشحوان      العام هناك ما  اللُّغويُّ  فاجلوُّ  القلق بل الانزعاج؛  اإىل  التعلمي يف وضع يدعو  العربية يف دور 

بأأخالط الالكم ونوافره من عاميات ورطاانت يف الأفنية والفصول واملدرجات أأحياان، مع توظيف قليل للعربية 

ةل. والعربية بفروعها املتعددة حمسوبة مادة واحدة،  الفصيحة، وهو ـ للأسف ـ توظيف مغلوط يف أأحيان غري قلي

منقوصة القدر والاهامتم كام وكيفا، من حيث وجوب النظر اإىل فروعها الكثرية، والأوقات اخملصصة لها وادلرجات  

املرصودة لها يف الامتحان. ويف كثري من الأحيان تقدم مادهتا بأأسلوب عرّب معوّجٍ، مشحون ابلعاميات وما  

لهيا،  ويعمتد عىل التلقني يف التعامل معها.  اإ

أأما همارات اكتساب اللغة وتعلميها فهيي غائبة تقريبا. فالس امتع اإىل عرّب فصيح حصيح اندر، والقراءة اجلهرية     

ذا قيَس بأأمهّيهتا بوصفها س يدة املقررات يف اللغة. وغياب هاتني املهارتني يس تتبع ـ ابلضورة   لها وجود ل يذكر، اإ

 فا ملحوظا يف تفعيل املهارتني الأخريني؛ الكتابة واحلديث. ـ ضع

هذا الوضع غري املقبول ينطبق حبذافريه عىل وضع العربية يف اجلامعة ولكياهتا املتخصصة؛ بل قد يزيد سوءا.    

اللغة ومشالكهتا وفلسفة قواعدها يتلكمون عن  العالية  املراحل  الأساتذة يف هذه  ّن  اإ   .. اخلاإ ىل  ول ينرصفون 

لّ بطريق املصادفة يف أأوقات حمدودة.   همارات اكتساب اللغة اإ

وهكذا خيرج معمل العربية من اللكيات أأو الأقسام املتخصصة خايل الوفاض من بضاعته الأصلية. فنشكو من     

نه ضعفه ومن صعوبة العربية، انس بني الصعوبة لكها أأو جلّها اإىل )النحو(؛ واملعروف علميا أأّن النحو ليس الل غة؛ اإ

لّ ابلنّظر ادلقيق   أأش به بقوامئ البيت وقواعده، ول خري يف الاهامتم هبذا اجلانب اإ

 ( 19ـ  18م، ص 1999كامل برش،)اخملتلفة. يف البناء لكّه: اللغة نفسها بّك مس توايهتا 

ذن تلمك نظرة موجزة خمترصة حول واقع اللغة العربية يف دور التعلمي، والأمر يزداد سوءا عندما تواجه اللغة     اإ

العربية ابلإضافة اإىل ما ذكر حول واقع تعلميها العامل الرمقي بك ما حيمل من تكنولوجيات حديثة متطورة، وهذا  

حلديث بعدها عن التحدايت اليت تواجه تعلميها وتعلّمها  جيّران للحديث عن مشالكت اللغة بصفة عامة لنخصص ا 

 يف ظّل العامل الرمقي.
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 ـ بعض حتّدايت تعلمي وتعمل اللغة العربّية يف عرص الفجوة الّرمقّية:   2

التعلميية يف داخل املدارس واملعاهد         العربية، بعضها يتعلق ابلعملية  اللغة  تعلمي وتعمّل  مثّة حتدايت يواهجها 

امعات، وبعضها يتعلق ابلبيئة اخلارجية وبطبيعة العرص اذلي َنيا حتت ظالهل، وفامي يأأيت بيان ببعض من  واجل

 هذه التحدايت عىل الصعيدين ادلاخيل واخلاريج. 

 أأول ـ بعض التحدايت ادلاخلية: 

العربية عىل املس توى ادلاخيل املتعلّق ابلعملية    اللغة  التحّدايت اليت يواهجها تعلمي  التعلّميّة ويف   من  التعلمييّة 

داخل املدارس؛ ضبابيّة الأهداف يف أأذهان القامئني عىل تعلمي اللغة وتعلّمها، وحمتوى املناجه اليت يتفاعل معها  

 املتعلّمون، وطرائق تعلمي اللّغة وتعلّمها. 

 أأ ـ ضبابّية الأهداف يف أأذهان القامئني عىل تعلمي اللّغة وتعلّمها: 

ّن متثّل الأهداف يف أأذهان القامئني عىل تعلمي اللغة وتعلّمها يساعد أأياّم مساعدة عىل حتقيق الأهداف املرسومة      اإ

لكتساب اللغة، وذكل لأّن الوضوح يؤّدي اإىل الوضوح، عىل حني أأّن التّشويش يؤّدي اإىل الّضياع والتخبّط،  

ذا اكن معمّل اللّغة ل يمتثل الأهداف املرسومة  للامدة اليت يقوم بتعلميها انعكس ذكل سلبا عىل احملتوى وطريقة    فاإ

ّن العمليّة التّعلميية التّعلّميّة منظومة متاكمةل تبدأأ ابلأهداف وتنهتيي ابلتقومي مرورا   ذ اإ التّدريس وأأساليب التّقومي؛ اإ

 ( 52ـ  51، ص تالس يد، دمحمود أأمحد ) والتقنيات. ابحملتوى والأساليب 

 وى املناجه: ب ـ قُصوُر حمت 

ّن كثريا من النصوص اليت تتضّمهنا املناجه ل صةل بيهنا وبني احلياة النّابضة الّزاخرة من هجة، ول صةل بيهنا      اإ

وبني عقل املتعمّل وُشعوره وعاطفته من هجة أأخرى، وهذا ما جيعل املتعلّمني ُيربون من لغة هذه النصوص بطريق 

دل أأن تستبّد هبم لغة صارمة تسّد علهيم مساكل احلياة فال تنطلق هبم ول  غري مبارش ما دامت معربة ورسيعة ب

تدعهم ينطلقون. كام أأّن التأأويالت يف املادة اللغوية النحوية اليت تُدّرس يف مدارس نا تُعدُّ سببا من أأس باب نفور  

يّب حاجات املتعلّمني واهامتهمم الناش ئة من اللغة، وما دامت املادة اللغوية غري مالمئة ملراحل المنو العقيل ول تل

ول تُراعي ُميوهلم ورغباهتم، أأجحموا عهنا وعزفت نفوسهم بسبب عدم الاستثارة دلافعيهتم، ومن هنا اكنت معلية 

ذ ل بّد أأن تمّت هذه العمليّة يف ضوء دراسات علميّة مليول املتعلّمني   اختيار حمتوى املناجه اللغوية من الأمهية مباكن؛ اإ

 ( 53ماهتم ورغباهتم ورصيدمه اللغوي من أألفاظ وتراكيب وأأمناط لغوية.) محمود أأمحد الس يد،دت، ص واهامت

 ج ـ ختلّف طرائق تعلمي اللغة وتعلّمها: 

ّن لطريقة تعلمي اللغة الأمهّية الكربى يف ترشيق املتعلّمني وجذهبم اإىل املادة واستساغهتم لها، ومن مّث متثلها      اإ

منا بطريقته وأأسلوبه وخشصيته وعالقاته  واستيعاهبا واس تخدا هما يف مواقف احلياة. واملعمل ل يعمل مبادته حفسب واإ

 مع انشئته وما يضبه هلم من مثل أأعىل وقدوة حس نة.

واملعمل اذلي يقولب نفسه يف طريقة واحدة يلزتهما يف دروسه اكفّة وأأسلوب معنّي ينهتجه يف املواقف اكفّة، هو     

منا هو اذلي يبتكرها ويس تخدهما ويُكيّفها وفق  معمل حمكوم علي ه ابلإخفاق؛ ذكل لأّن الطريقة ل تصنع املعمل، واإ

لزامه ابتّباع  الأجواء واملس توايت اليت يتفاعل معها، ول يشء يعمل عىل حتنيط املعمل وجتميده وشّل قواه مثل اإ

ذ ل ميكن احلمك عىل فعالية   لّ ابلتجربة العلميّة املنضبطة، ذلا اكن  طريقة معيّنة عىل أأهنا يه املثىل؛ اإ أأّي طريقة اإ
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التعّصب لأّي أأسلوب تعلميي والتحّّي هل من غري القيام بأأّي جتربة تثبت فعاليته أأمرا بعيدا عن املوضوعيّة والأسلوب 

 العلمّي.

ملتعلّمني بسبب غلبة ومن املالحظ أأّن طرائق تعلمي لغتنا وتعلّمها ل تعمل عىل تكوين املهارات اللغوية دلى ا   

لقائيّة التّلقينيّة يف الوقت اذلي جيب أأن يكون اكتساب املهارة اللغوية فيه حيتاج اإىل املامرسة والتكرار،  الّطرائق الإ

دراك العالقات والنتاجئ، والتشجيع،   (55ـ  54ص تالس يد، دأأمحد  والتوجيه. )محمودوالفهم واإ

 اخلارجيّة: اثنيا ـ التّحّدايت  

هناك الكثري من التّحّدايت اخلارجيّة اليت تقف جحرة عرثة يف تعلمي وتعمّل اللغة العربية مهنا: البيئة امللّوثة لغواي،    

العوملة، واملعلوماتيّة   املظمل من  لهذه  )الإنرتنتواجلانب  الأساس  احملور  الأخرية  الرمقية هذه  الفجوة  ( وابلضبط 

 املداخةل.

ناّم هو عرص العمل  فغيّن عن ا    واملعلوماتيّة(، ومفتاح   التكنولوجيا)والتّقانة  لبيان أأّن العرص اذلي َنيا حتت ظالهل اإ

احلضارة احلديثة التنوع والقدرة عىل الرتكيب والعقل البرشي هو العنرص احلامك يف ثورة املعلوماتية والإلكرتونية 

 والإنرتنت. 

ات اجلائعة للمعلومات والربجمة، ومثّة جفوة بينه وبني اجملمتعات املعرفية، ويعاين  وجممتعنا العرّب هو من مضن اجملمتع   

بّك وضوح الّضعف يف هيألكه الأساس يّة لتقنية املعلومات. ويتجىل هذا الضعف يف ش باكت التصال وابلتايل 

 اتّساع هّوة الفجوة الّرمقيّة. 

 أأ ـ مفهوم الفجوة الّرمقّية: 

أأي الفجوة اليت تعين الفرق التقين    Gapمصطلح يتكّون من جزأأين أأوهلام    Digital Gap  الفجوة الّرمقيّة"    

واليت تعين رمقا حسابيا،    Digitusوهو مصطلح مش تق من اللكمة الالتينية    Digitalيف الوسائل، واثنهيام:  

أأّن املعلومات ختّزن    Biteوالرمقنة تقنية رسيعة تنقل املعلومات برسعة أأي  وبمكيات خضمة جدا وغري حمدودة؛ 

وحُتّول اإىل صورة نسق رمقي أأي اإىل أأرقام تنمتي اإىل النظام الشعري)أأصفار وأآحاد( وتصل رسعة بعض الأهجزة 

الثانية، مما يوحض كيف يمّت انتقال الكتب واملوس يقى والصور املتحركة، وكيفية احلديثة اإىل مليون معلية حسابية يف  

عد الإنرتنت طريقا فائق الرسعة تسري عليه املعلومات، اكلربق اإىل من يطلهبا يف أأّي ماكن من الكرة الأرضية  

حلّت حمّل اذلرات  (    Biteبأأّن )    1990حسب ما أأكده العامل" نيكروبونت" يف كتابه التحويل الرمقي يف عام  

 ( 191م، ص  2008يف تكوين الأش ياء")اإخالص ايقر النجار، مصطفى همدي حسني،

وللفجوة الّرمقية أأوجه عديدة مما دعا خمتلف فصائل اجملمتع لتعريفها لَك حسب اختصاصه، وما ُيمنا هنا هو     

لعدم املساواة يف النفاذ اإىل فرص التعلمي، يروهنا" قضية تعلميية يف املقام الأّول ومظهرا    ايرقرأأي الرتبويون اذلين  

كساب املتعمل القدرة عىل التعمل ذاتيا مدى احلياة.")نرسين سعدون،   ( 1م، ص2012واحلل يف رأأُيم هو يف اإ

ّن السبب يف عدم املساواة يف نظران يعود للفروقات يف املس توى التعلميي والإماكنيات املادية. فهناك من يرى"  اإ

التعمل يف   تعلميه جفوة  اس تكامل  بعد  الفرد  أأمام  املتاحة  والتأأهيل  التعمل والتدريب  توافر فرص  الفارق يف مدى 

النظايم واذلي يصبح فيه الفرد مسؤول مبعدل مزتايد عن سلوكه التعلميي؛ ذلا يرتبط ابلفارق املذكور مدة رغبة  
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م، ص 2005نبيل عيل واندية جحازي،  الأفراد يف مواصةل تعلميهم وجحم الطلب عىل عامةل املهارات العالية.")

296 ) 

دريس مكتور احلسن،   ( 107م، ص2010ومن مظاهر الفجوة الرمقية يف التعلمي نذكر:) عصام اإ

ـ اعتقاد بعض أأعضاء هيئة التدريس بأأّن التّصال الإنساين املبارش بني الأساتذة واملتعلمني هو السبيل الوحيد  

 للحصول عىل املعلومة. 

 ة واحضة مّعا حيتاجه املتعمل من معلومات وكيفية احلصول علهيا. ـ عدم وجود فكر 

 ـ اعتبار الوسائط التعلميية التقنية جمرد مصادر اتصال ونقل معلومات وليس مصادر تعمل تفاعيل. 

 ـ الرتكّي بشك أأسايس ورئييس عىل املطبوعات الورقية، رمغ ارتفاع لكفهتا مقارنة ابملواد الإلكرتونية. 

 وجود مصادر رصينة ابللغة العربية حول تكنولوجيا املعلومات والتصالت. ـ قةل 

ذ ل تتعدى نس بة من جييدوهنا   ملام ابللغة الإجنلّيية اإ  من الطالب العرب. %20ـ ضعف الإ

 ـ اعتبار املكتبات اجلامعية جمرد خمزن للأوعية املعلوماتية وليست مصادر تعمل تفاعلية.

 ربّية: ب ـ الفجوة يف اللغة الع

تقاس جفوة الاس تخدام اللّغوي مبدى كفاءة توظيف اللغة عىل املس توى الفردي وامجلاعي، ومن هذه الوظائف:     

واملعلومايت،   الإعالين،  والبّث  والورق،  الإلكرتوين  والنرش  بعد،  عن  واحلوار  والتفاوض،  والرتاسل  الهتاتف 

التصوير  اللغة  بني  التباين  ومدى  الأسلوب،  تعدد  والتحليل  وظاهرة  املس تخدمة،  الواقعية  واللغة  املفرتضة،  ية 

م،  2014جدو،    اللغوية. )نوالاللهجات والتباين فامي بيهنا مع الاهامتم بأأمرين هام: الازدواجية اللغوية، والثقافة  

 ( 35م، ص2015

عىل      واس تخداهما  املعلوماتيّة  ميدان  يف  العربية  اللغة  تُواهجها  اليت  التحّدايت  تعدد  شابكة)الإنرتنتال ومن   )

ذ أأّن اللغة العربية تأأيت يف املرتبة اخلامسة يف العامل من حيث عدد املتلكمني الأصليني هبا أأو  مواصفات حمارفها؛ اإ

الأصليني والثانويني، فهيي جتيء قبل الفرنس ية والأملانية والياابنية والإيطالية، ومع ذكل فقد اعمتدت مواصفات  

ت رمسيا، ومل يتحقق ذكل عربيا، وهذه احلال يه نفسها يف لك املواصفات الأخرى حمارف هذه اللغات، وفرض

 ( 64ص تالس يد، دأأمحد  واحملكية. )محمودلس تعامل اللغة العربية يف مجيع التطبيقات املكتوبة 

ّن تعدد املواصفات يؤدي اإىل اإشاكلت يف      ( ويف البحث يف قواعد املعطيات ويف الإعالم،  الشابكة)الإنرتنتواإ

ويسبب العديد من الإشاكلت يف جمالت تعرف احلروف العربية، ويف التحليل والرتكيب، وتوليد النص الآيل،  

 ( 64، ص تالس يد، دأأمحد  للنص. )محمودوالرتمجة بني اللغات، وتعرف الالكم وتركيبه، والفهم الآيل 

العربية يف عرص    هذا ابلنس بة للتحّدايت    اللغة  أأما ابلنس بة للتحدايت اخلاّصة اليت تواجه تعلمي وتعمّل  العاّمة 

الفجوة الرمقيّة فلعّل أأبرزها الازدواجيّة اللغوية؛ وذكل لس تعامل لّك من املعمل واملتعمل للعاّميّة بشك يوازي أأو 

التعامل مع احلاسوب وابلتايل تعلمي اللغة العربية يفوق أأحياان اس تخدام اللغة العربية الفصحى فيتعذر عىل لّك مهنام  

 من خالهل. 
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ومن التحّدايت أأيضا اليت تواجه تعلمي وتعمّل اللغة العربية يف عرص الفجوة الرمقية عزوف الأساتذة واملعلمني عىل  

ا من  ـ( وغريه  Modelleومنصة مودل ـ    Teamsـ    التميز)املتاحة  حّد سواء عن اس تخدام الربامج التعلميية  

 الوسائل التعلميية احلديثة اليت أأساسها وقواهما الإنرتنت بغية تعلمي اللغة العربية مبختف أأنشطهتا وعلوهما.

البياانت      قواعد  املعجم، والتنظري هل، وبناء  نتاج  املعجم ويشمل ادلَع احلاسوّب لإ أأيضا جفوة  التحدايت  من 

أأساليب هندسة املعرفة لمتثيل هذه املادة بصورة مهنجية تُسهّل عىل  املعجميّة، وحتليل املادة املعجميّة، ابس تخدام  

النّظم ال لية التعامل معها، كام تشمل بناء بنوك املصطلحات، وتوليد املصطلحات أ ليا عرّبِّ يُظهر الواقع؛ فرمغ  

أأّن هناك عراقيل كبرية من بيهنا: جفوة توليد   لّ  املصطلح اليت تعين قةّل اجملهودات الكبرية اليت يبذلها اخملتصون اإ

أ لية توليد اللكامت، وجفوة الرتمجة حيث تبقى العديد من املصطلحات الأجنبية بدون ترمجة عربيّة   الإبداع يف 

 دلللهتا. 

كام وتُعدُّ جفوة احملتوى الرمقي العرب من التحدايت اليت تواجه تعلمي وتعمّل اللغة العربية، فاحملتوى يعرّب عن وجود     

رمقي  املعرف بشك  ادلاخلية    Digitalة  والش باكت  احلواسيب  العاملية  Internetعىل  اخلارجية   والش باكت 

Internet extranet ،ويشمل احملتوى جمالت متنوعة مثل: النرش، والأعامل، واملكتبات، والإدارة احلكومية

مات عامة عن املنظامت احلكومية  والعامل والتكنولوجيا والصحة والثقافة، والرتاث، والس ياحة، والتسلية، ومعلو 

قلميية وغري ذكل.   وغري احلكومية والإ

نّه توجد مؤرشات لقياس احملتوى يف لغة من اللغات مهنا عدد الصفحات بلغة ما وعدد املواقع،     ولالإشارة فاإ

اللغة" املواقع، وتقييس اس تعامل هذه   Search"، ووجود حمراكت حبث"  Standardsومدى اس تعامل هذه 

engines  "وأأدةل ،"directories  للنشاط الأساس  أأّن الاقتصاد هو احملرك  " وعوائد ادلعاية والإعالن. ومبا 

البياانت وقواعد   أأساسا هل، وتتجسد بشك رمقّي يف احلواسيب من خالل قواعد  املعرفة صارت  ّن  فاإ العاملي 

 ( 5م، ص 2012املعرفة عىل الش باكت.")نرسين سعدون،

ّما يكون خمزوان خارجياوابلتايل فاإّن مجمل      . Onlineأأو داخليا    Offlineما يأأيت يف لغة ما بشك رمقّي هو اإ

نرتنت واحلواسيب، وتقاس الفائدة بعدد املس تخدمني   وتزداد أأمهية احملتوى وعائداته مع ازدايد املس تخدمني لالإ

 (6ـ  5م، ص 2012نرسين سعدون، )احملتوى. املتلكمني للغة 

لّ أأّن ادلراسات العربية شهدت" حماولت جاّدة لتطويع تقنيات احلاسوب للغة العر     بيّة ورمغ هذه الإشاكلت اإ

مبا يتوافق مع خشصيهتا وَمحارِّفها وُرسوهما من هجة، وملواءمة قواعد اللغة العربية وخصائصها للحاسوب من هجة 

واحلاسوب. الإنسان  بني  التّصال  حتسني  هبدف  العربية  والنّصوص  احلروف  بربجمة  ابدئة    ")مازن أأخرى، 

 ( 13م، ص2003الوعر،

عىل أأّن اللغة العربية حتمل يف ذاهتا خصيصة حوسبيّة ل مثيل لها يف  وقد أأابنت لك هذه احملاولت والتجارب     

ّن خصائصها قابةل للتّعايش مع احلوس بة" واللغة العربية بناء راييض فريد، ل يتوافر يف لغة  لّك لغات العامل؛ أأي اإ

لها استيعا يُتيُح  الفريد من الأفعال والأسامء بنسق راييّض دقيق  أأّي مصطلح  أأخرى، فأأسلوب الاش تقاق  ب 

جديد، والتّعبري عنه بطريقة تلقائيّة بس يطة تقرتب من العامة قبل اخلاّصة بل وتطويع مثل هذا املصطلح اإىل  
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موس يقاها اخلاّصة مبا يتّفق مع الأذن العربيّة الّسلمية، ويُضاف اإىل ذكل قوانني رايضيّة واحضة لإضافة الّسوابق 

ىل معناه  (  71م، ص2001ا ول يُنقص منه.")عالء ادلين العجاموي، واللواحق لأّي لكمة مبا يضيف اإ

 خامتة البحث: 

ّن تعمّل اللغة العربيّة وتعلميها يف ظّل العامل الرمقّي أأمر رضوري ول مفّر منه، خاّصة وأأّن اللغة العربيّة متكل من      اإ

 أأن نكون عىل دراية وعمل هبا  اخلصيصات ما يؤّهلها لأن ترتبع عىل عرش املعلوماتيّة، ولكن لبد من أأمور لبدّ 

ناّم نعمل عىل جتس يد ذكل، ومن ذكل نذكر:  ليس هذا فقط واإ

 ـ زايدة الوعي بفوائد جممتع املعلوماتية.

ـ رضورة اّطالع الأس تاذ عىل أأحدث التطّورات والتقنيات املرتبطة بعامل التكنولوجيا ليكون مؤّهال لتعلمي اللغة 

 العربية ابلطريقة التكنولوجية. 

 ـ رضورة انغامس املعمل واملتعمل يف العامل الرمقي للحد من التحدايت اليت تواجه تعلمي وتعمل اللغة العربية. 

 ـ فرض واقع نظايّم وبيئات تعلمييّة تعلّمية خمتلفة كثريا عن بيئات التعلمي السائدة وذكل من خالل:

التعلمي   لبيئات  التقنية املالمئة  التحتية  البنية  ـ توفري  لكرتونية، برجميات  معدات)لإلكرتوين  اأأ  اإ قاعات  أأهجزة،   ،

دارة التعلمي مع التعريف خبدماهتا.   وغريه...( وفقا لنظم اإ

التعلمي  املتعلقة ابس تخدام  التغيري  املؤهةل واليت دلُيا الاس تعداد ملواكبة معليات  البرشية  الكفاءات  توفري  ـ  ب 

 . الإلكرتوين

 وأأساليب التعلمي املتبعة لتعلمي وتعمل اللغة العربية.ج ـ العمل عىل تغيري طرق 

د ـ اتباع س ياسة تعلميية منظمة وحممكة عىل مس توى وزارات الرتبية والتعلمي بغية التأأكد من اس تخدام أأعضاء  

 هيئة التدريس وتوظيفهم ملعطيات تكنولوجيا املعلومات والتصالت.

تواجه تعلمي وتعمل اللغة العربية؛ وذكل ابّطالع الأس تاذ عىل    ھ ـ تاكثف لك الأطراف ملواهجة التحدايت اليت

 أأحدث التطورات والتقنيات هو املتعمل، والاس تفادة من جتارب ادلول الأخرى يف هذا اجملال.

دخال الفكر التقين واملعلومايت يف املناجه التعلميية العربية.  و ـ اإ
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 جدلية اللغة العربية والهوية يف ضوء املثاقفة ورهاانت العوملة 
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 جامعة قاملة، اجلزائر 

kaoutherbouguerra40@gmail.com 

 

 امللخص:  

هتدف هذه الورقة البحثيّة اإىل طرح بعض الإشاكليات املتعلقة ابس تعادة اللّغة العربيّة حلقوقها املرشوعة           

العامل، من خالل  اليّت همينت عىل  العوملة  فلسفة  تعيشها يف كنف  اليّت  التّارخيية اخلطرية،  الأزمات  يف خضم 

قافة اللّغوية الغربيّة املتوغةل يف خمتلف جوانب حياهتم، البحث عن الاسرتاتيجيات اليت تتيح للعرب التّجّرد من الثّ 

وحماوةل التنقيب عن معيقات تطور لغتنا العربية من أأجل تعزيز انتشارها عامليا كام اكنت يف سابق عهدها واحملافظة 

 عىل خصوصية هويتنا الثقافية.  

 اللّغة العربية، الهويّة، املثاقفة، العوملة.  اللكامت املفتاحية:

 مللّخص ابلإجنلّيية:  ا 

Summary: 

 This research paper aims to pose some problems related to the Arabic language's 

restoration of its legitimate rights in the midst of the serious historical crises; which 

it is living under the shade of the globalization's philosophy that has dominated 

the world, through the search for strategies that allow the Arabs to be free from 

the Western linguistic culture that penetrates into their life's various aspects, and 

to try to explore the obstacles of our Arabic language development in order to 

enhance its global spread as it was in the past and to preserve our cultural identity 

privacy.  

Keywords : Arabic language, acultiration, globalization. 

 مقدمة: 

ل أأن ظهور العوملة حاول   العصور عىلمعلت اللّغة العربيّة عىل مر    تعزيز الأوارص بني أأبناء الأّمة الإسالميّة، اإ

الإطاحة بس يادهتا، فاهتمت ابلقصور عن جمرايت التّطور والتّقدم، ما أأدى اإىل جتاوزها من طرف أأحصاهبا وتبنهيم  
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طاحنة يف خضم الغزو  لغات أأخرى فرضهتا فلسفة العوملة املعارصة، وبذكل أأصبح اجملمتع العرب يعيش أأزمة لغويّة  

ضافة اإىل تفامق مشالكت الهويّة؛ ابعتبارها جزءا همام من هذا احلدث.   اللّغوي الغرب، اإ

منا يف جعز أأهلها عن تطويعها وفق معطيات      وعليه جاءت    العرص، مل يكن تقهقر اللّغة العربيّة نتيجة ضعفها اإ

شاكلية ادّلراسة  العربيّة اسرتج  اإ اع س يادهتا كام اكنت يف سابق عهدها يف ظل مزامحة اكلآيت: كيف ميكن للغة 

جابة عهنا جاءت مباحث ادلراسة لرتكز عىل:   العوملة وغياب الأان؟، ولالإ

 أأول: العالقة بني اللّغة والهوية   

قبل التطرق اإىل جدلية العالقة بني اللغة والهوية اكن ل بد من الوقوف عند أأبرز التعريفات اليت أأحاطت          

:" أأصوات يعرب هبا لك قوم عن أأغراضهم".  مهنام: فالأوىل )اللغة( يعرفها العامل اللغوي الشهري ابن جين يف قوهل  بك

وهو ما حييلنا اإىل اخلصوصية اللّغوية للمجمتعات، فلك جممتع لغته املعربة؛ اليت تعكس فكره    (. 1987)ابن جين.  

 أأو غربيا فنحن منثل الآخر ابلنس بة للغرب والعكس حصيح.  وتطلعاته واليت متّيه عن الآخر سواء أأ اكن عربيا 

ن اللغة تتحمك كثريا يف أأفاكران املتعلقة ابملسائل الاجامتعية، ومن اخلطأأ تصور أأن الانسان يتكيف  يقول سايرب:"   اإ

ن العامل الواقع م   أأو اللغة  مع واقعه دون اس تخدام   بين بطريقة  أأن اللغة جمرد وس يةل حلل مشألك التصال والتفكري. اإ

(، يشري 2002".)بسام بركة، ل واعية عىل أأساس عادات الناس اللغوية وعىل أأساس اس تعاملهتم للغهتم الأم  

جتاوز اللغة الوظيفة التواصلية اإىل أأخرى تتعلق بكيان اجملمتع، فتكون بذكل اللغة ممارسة معلية هذا القول اإىل  

طار التفاعالت مع  حتدد معامل خشصية اجملمتع يف س ياق   الرتاث الإنساين، واملمثل الأساس لشخصية اجملمتع يف اإ

 الآخر. 

ذا رجعنا اإىل مصطلح الهوية؛ فهيي تدل من املنظور الاجامتعي عىل        :" مّيات مشرتكة أأساس ية جملموعة  أأما اإ

جموعة، وخيتلفون يف  من الناس، متّيمه عن غريمه من اجملموعات. أأفرادها يتشاهبون مبّيات أأساس ية كونهتم مك

أأخرى ل تؤثر عىل كوهنم مجموعة"   اليت تنفرد هبا دون  عنارص  أأمة خصائصها    لهوية واشاكلهتا، ا ) .  غريها فلك 

" يبدو لنا أأن ادلين واللغة والثقافة،  أأما احلديث عن مقومات الهوية ومكوانهتا جند محمد الهرمايس يقول:د.ت(.  

 )صاحل الهرمايس، دت(.  الهوية"يعّد من أأبرز مكوانت  

حداهام عن         حداثيات العالقة اجلدلية بني اللغة والهوية كك؛ ل يتجزأأ اإ من التعريفات السابقة تربز أأوىل اإ

وجب التأأكيد عىل الرتابط العضوي بيهنام، وميكن   الآخر فاللغة متثل هويتنا اليت متّيان عن ابق اجملمتعات، لهذا

للغة العربية فهيي املنظمة لتجارب اجملمتع العرب، واملعربة عن فكره واملسامه الأول يف صياغة المتثيل يف ذكل اب

ذ ليست  واقعه احلقيقي.  ويف هذا جند عبد الرحامن بودروع يقول: "  عالقة الهوية ابللغة عالقة جدلية تفاعلية اإ

من شؤون العمل والثقافة والتدريس، لكهنا  اللغة أأداة للتعبري حفسب، ول وس يةل للتواصل بني الأفراد، ول شئنا 

اللغة   الهوية، والأمن  القويم، والس يادة  الوطنية، والاس تقرار الاجامتعي، النفيس، حيث  شأأن من شؤون 

لغوية، واجامتعية،   الهوية مفهوم ذو دلةل  بل  أأمة،  أأو  أأو وطن،  الهوية يف لك بدل  مؤلف رئيس من مؤلفات 

ىل أأراكن الهوية اليت يه ادلين، والثقافة، والاجامتع، أأما اللغة فهيي الناطق  وثقافية، يعين الإحساس ابل  نامتء اإ

دراك العامل وتصنيفه". )عبد الرحامن بودروع،   ميكن للغة    وابلتايل ل(.  2012الرمسي بلسان الهوية، ووس يةل اإ

منا يه واهجة لم)  فقطأأن تكون وس يةل أأخذ وعطاء   عة تعرب عن ثقافة امجلاعات تواصل( بني اجملمتعات والأمم، اإ

وانامتءها. واملسامه الأول يف تكوين الهوية، والاكشف عن طبيعة تكوين الأمم وماهيهتا اليت تفردها عن غريها،  

فاللغة وعاء الثقافة، والثقافة أأساس احلضارة، واحلضارة ترمجة للهوية، ومن هنا اكنت اللغة من أأمه العوامل اليت  
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لأمة، ولكام اكنت اللغة أأكرث اتصال بثقافة الشعوب اكنت أأقدر عىل تشكيل هوية الأمة  تسامه يف تشكيل هوية ا 

 احلفيان، دت(.   ". )فيصل ومحلها 

ن اللغة يه مادة توثيق اليت جتّسد من خاللها الأمم أأفاكرها، واخملدلة لرتاث الأمة وثقافاهتا عرب            العصور،  اإ

العرب به من الزمخ اللّغوي ما يكفي لامتيه الهوية العربية أأمام نظريهتا الآخرية. فالهوية يه نتاج الأفاكر   وتراثنا

اللغة، مفن خاللها يدرك الفرد ما حييط به، وبذكل فاإن الاختالف الهواييت والتصورات اليت يش يدها أأحصاهبا عرب  

 بني الشعوب أأساسه التباين اللغوي، فاللغة بذكل مقياس خطري من مقاييس الهوية والانامتء. 

بأأمهية  ولعل أأكرب دليل عىل مدى تالمح اللغة والهوية جتربة اللغة العربية يف انقاذ الهوية، فوعي الكيان الصهيوين    

حياءاللغة يف بناء الهوية دفعهم اإىل السعي   ثبات   وراء اإ اللغة العربية، وجعلها لغة تواصل ومعارف وعلوم، بغية اإ

خراهجا اإىل مصاف احلضارة الإنسانية.  هويهتم الاكذبة واإ

س نة    املفيد أأن نس تذكر حرص فرنسا عىل حامية اللغة الفرنس ية وتراهثا، من خالل القانون اذلي أأصدرته  ومن

يف مجيع اجملالت، والعمل عىل تعزيز نرشها حول    اللغة الفرنس ية، واذلي نصت فيه رضورة اس تعامل  1994

، عالوة عىل ذكل جند ما تبذهل أأملانيا " الرابطة الثقافية الفرنس ية" العامل من خالل مراكزها املنترشة حتت مسمى 

ضافة اإىل"جوته"،  من هجد يف نرش لغهتا من خالل معاهد   اعامتد لك من الياابن والصني وكوراي وبدلان أأورواب    اإ

يران لغاهتا القومية لغاات رمسية أأول انفصالها عن الاحتاد   وهذا   )ينظر: بالل البدور، دت(.  السوفيايتالرشقية واإ

ثباتالتنافس يف نرش لغاهتا  الأمم عىلما يؤكد التالمح الكبري بني اللغة والهوية، فلول ذكل ملا سعت   ويهتا.   ه لإ

حية يف ماكمن املتعبدين    املسلمني فهيينفوس    العربية يف اللغة    اذلي تشغهلول يفوتنا أأن ننوه اإىل احلّي اخلاص  

لقاء مبجةل أأو أأيهتا وثيقة حتمل يف طياهتا حروفا عربية   وميكن أأن منثل يف ذكل بأأن بعض املسلمني تأأىب أأنفسهم الإ

وهو ما جيسد يف احلقيقة بن جعفر، دت(    )ماجدينعهتا ابحلرف الرشيف"  يف أأماكن غري طاهرة، وبعضهم الآخر " 

بة اجملسدة يف ديننا وثقافتنا الإسالمية، وبطبيعة احلال فاإن المتسك ابللغة العربية يسهم  وعيا ابلهوية واعزتازا ابلعرو 

بفكر جممتعاتنا العربية. ويف هذا الصدد يشري محمد مراد اإىل أأحد املسترشقني املنارصين   هبا والارتقاءيف الهنوض  

العربية بقوهل:"   نق للغة  اإ لغة وعي ولغة شهادة، وينبغي  العربية  اللغة ادلولية  اللغة  للتأأثري يف  اذها سلمية بأأي مثن 

ىل ثالثة عرش قران" )براكت محمد،    يرجع اترخيهااملس تقبلية، واللغة العربية، بوجه خاص شهادة دولية   (  2010اإ

واليت  الفائقة.  وقدراهتا  العربية  لغتنا  بفاعلية  الآخر  من  اعرتاف رصحي  عىل  يدل  منا  اإ عىل يشء  دل  ن  اإ وهذا 

 بأأعباهئا حفاظا عىل اخلصوصية الهوايتية العربية.   جبارة للهنوض تس توجب هجودا

و متاش يا مع  ما مت ذكره فاإن اس تقاللية الأمم بلغاهتا، يعين فرض همينهتا، وتأأكيد عىل ثقهتا يف ذاهتا، وحتررها،         

صالح لغهتا، لأن صالح   ماكنياهتا املتاحة لبلورة واإ اللغة يسهم يف رق اجملمتع فادلول الطاحمة للمجد تنفق مجيع اإ

مس تقبل اللغة العربية مرتبط ارتباطا وثيقا  فكراي وثقافيا ويف هذا الصدد يقول الأس تاذ مجيل أأنطوان امجليل: "  

ل   قوام  اذلين يتلكمون هبا، أأما الوهجة الس ياس ية مفعروف أأن ل قيام للغة  اإ ابملس تقبل الس يايس والعمراين للأ

وقد سنّت أأمتنا العربية يف قوانيهنا عىل اعامتد اللغة العربية ) نقال عن بالل البدور، دت(  بقيام دوةل تؤدُيا..."  

، 2015لغة رمسية، ومعاقبة املتجاوزين ذلكل، ومن ذكل القانون اذلي أأصدرته اململكة الأردنية الهامشية س نة  

املغرب، وكذا قطر. ول ننس يف ذكل   قانون  اإىل  ضافة  العربي اإ اللغة  الصادر عن  نفسه(    )املرجع ة "  "ميثاق 

 همينهتا. ورضورةالإمارات العربية واذلي يتضمن تعلاميت تسعى اإىل التأأكيد عىل س يادة اللغة العربية 
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 اثنيا: الهوية بني الأان والآخر 

ىل أأن لَكهام يسهامن يف تكوين بعضهام البعض       نه من الصعب فصل الأان عن الآخر، وهذا التالمح راجع اإ اإ

ذ أأن هناك تالزم بني مفهوم صورة اذلات أأو الأان ومفهوم صورة الآخر، فاس تخدام أأي مهنام يس تدعي تلقائيا   "اإ

تعبري عن طبيعة ال لية اليت يمت وفقا لها تشك  حضور الآخر. ويبدو أأن هذا التالزم عىل املس توى املفاهميي هو  

 ( 2009محمد اخلباز، ". ) لك مهنام. فصورتنا عن ذاتنا ل تتكون مبعزل عن صورة الآخر دلينا

ن احلديث عن الهوية بني الأان والآخر يس تدعي اس تحضار اللغة كعامل أأساس من مكوانت الهوية. ففي       اإ

ىل انفصام لغوي  خضم التضاد اللغوي بني العرب والغر  ب يعيش العامل العرب حراب هوايتية مع الآخر، أأفضت اإ

عرب واذلي اكن نتاج تصور خاطئ عن مفهوم املثاقفة؛ اليت تبناها العرب يف مفهوهما السليب اخلادم ملصاحل الآخر 

العرب، ليجد العنرص واملهدد لكيان الأان بشك مبارش، وهذا ما أأدى اإىل اضطراب املفاهمي املتعلقة بتكوين الفكر  

طالق محةل التغريب اليت اكن للغة العربية   الغرب يف ظل هذا الأرضية املالمئة امتالك زمام السلطة الثقافية، واإ

أأيضا نصيب فهيا. فظهر ما يعرف ابملثقف اجلاهل واملقصود به هنا هو: الأان العربية اليت تزَع ترشب فكرها،  

العربية حبجة عدم مواكبهتا للعرص، واس توفاء لغة بتبين ثقافة الآخر ولغته درجة الا اللغة  نفصام، والتخيل عن 

ليه:"   لنا من  الآخر لاكمل الرّشوط اليت تكفل هل الانامتء احلضاري لروح العرص. وهذا القول ميثل ما أأرشان اإ

ننا ورثنا عهنم اللغة العربية،  ويه لغة بدوية ل تاكد    العرب أألفاظهم ول أأقول لغهتم، بل ل أأقول لك أألفاظهم، فاإ

ذا تعرضت حلاةل مدنية راقية كتكل اليت نعيش بني ظهرانياهتا الآن  وهذا (.  2014طاةل،   ". )ملياءتمكل الأداء اإ

يؤكد مدى فعالية الاسرتاتيجيات اليت وضعها الآخر لغزو العرب، فقد جتاوز الغرب بذكل أأمناط احلروب التقليدية  

لغاء وجود الشخصية العربية، فتصبح   اإىل فلسفة الاس تالب اللغوي ومن مث اإىل الس يطرة عىل الفكر العرب واإ

 اتبعة منصاعة لك ما هو غرب. 

ذ صار      ذا، أأن مفهوم املثاقفة اذلي تبناه العنرص العرب بصورة خاطئة يكرس ملبدأأ التبعية الثقافية، اإ واحض اإ

ما   وهذا  ابلتشتت.   أأصيبت  اليت  الفردية  الأان  عن  انهيك  اللغوي  من الاغرتاب  حاةل  يعيش  العرب  الفكر 

ة العربية لمتالك السلطة، واملركزية، بعيدا عن  الوعي مبصطلح املثاقفة؛ اليت تقوم عىل ادلفع ابلثقاف يس توجب

الكفيل اببتاكر  ذكل التالحق  عهنا. فاملثاقفة احلقة تعين: "   املعارصة توصيلهاالصورة املهمشة اليت حاولت الفلسفة  

جناب تصورات، وخيارات جديدة أأقدر عىل السمو ابلوضع البرشي، وأأجنح يف حتقيق   مبادئ وقمي مس تحدثة، واإ

وابلتايل فهيي تؤسس لرشاكة نفعية بني الأان  (.   1997عامرة،  . )محمد "ح الآفاق العريضة أأمام مس تقبهل رتبه، وفت 

وانتاج معرفة مشرتكة تسهم يف تطور   بغية تشكيل  التحاور وتالحق اخلربات وتفاعلها؛  مبدأأ  قامئة عىل  والآخر 

عىل احلدود الشخصية،    متحضة، حتافظ  واعية،الانسان كك دون ترجيح أأحدهام عن الآخر. فهيي مثاقفة  

 واخلصوصية الهوايتية لك من اذلاتني املتثاقفتني. 

ن اكتشاف اماكانت اذلات العربية ل يتأأّت دون أآخر      يدرك هويته وماكانته ومدى فاعليته يف   نقيض، جيعهلاإ

غامس يف خشصية الآخر يؤدي اجلانب املعريف الانساين، وهو ما ل يتحقق ابلقطيعة مع الآخر. يف حني أأن الان

نسانية متتحن بواسطهتا قدرة اذلات  اإىل شلل فكري، وفقدان للهوية، واخلصوصية الثقافية العربية. فاملثاقفة   "جتربة اإ

أأو ابلأحرى وعي اذلات؛ من حيث هو متثيل للهوية عىل الانفتاح عىل الآخر دلرجة اعتباره جزءا من اترخي هذه  

.  ليت تفصل هذه اذلات واترخيها من هجة، وبني هذه اذلات والأخرى من هجة أأخرى" اذلات، مع وعي املسافة ا 
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ما يفرض التّعامل حبساس ية مع املعارف الآخرية، لأهنا حتمل أأنساقا خفية، وبىن   ( 2017)بلعالية دومة ميلود، 

 مضادة لثقافة الأان.  

ن وعي الآخر ميثل أأساس وجود الأان، يف حني أأن وعي اذل  وعليه     ات يشك حمورا همام لفهم الهوية، فالهوية  اإ

العربية تعيش أأزمة مفهوم دلى أأحصاهبا، وهذا الفهم ل يتحقق طاملا اجملمتع العرب يعيش حاةل اغرتاب وانهبار مبا  

سقاط ما  طار يسمح هل ابإ يقدمه الآخر، من هنا يربز دور املثقف الواعي املمتكن من ثقافته، وثقافة غريه يف اإ

بلته عىل ثقافته العربية؛ حىت يسهم يف دفعها دون املساس حبدود هويته املعاكسة لهوية الآخر واملتنافية  اس تطاع غر 

ل يف مقابل هوية أأخرى فال وجود لهوية  معها. " أأي ل كينونة ذاتية اإل يف ظل كينونة  (.  1999أأمني معلوف، ) ".  اإ

 .  الأخر 

 اثلثا: الانامتء املزدوج والهوية املركبة   

يتجسد ذكل يف الرصاع النفيس اذلي يعيشه الفكر العرب جراء التشتت اذلهين والاضطراب الناجت عن      

التصال ابلثقافات الأخرى، فقد اكن ملواقع التواصل الاجامتعي والاعالم والعوملة الأثر البالغ يف جهرة الش باب  

ل الواقع اخليايل اذلي رمسته يف عقوهلم، فاكتسب العديد مهنم هوية مزدوجة ورقية وأأخرى  اإىل الغرب من خال

فكرية ثنائية )فكر عرب، فكر غرب(، فنجد الكثري مهنم فقد لغته وهويته وانامتءه درجة التذبذب، حىت أأنه ل  

اصطدام هواييت بني ثقافتني    يعرف اإىل أأي ثقافة ينمتي اإىل العرب أأم اإىل الغرب؟ وابلتايل أأصبح يعيش حاةل

لغويتني الأوىل تعرب عن هويته وأأصهل، والثانية تبناها لتلبية أأس باب العيش ومواكبة العرص. وهو رصاع متعلق  

بقضية العروبة اجملسدة يف لغة القرأآن؛ والانامتء لثقافة الآخر الثقافة املتعالية اليت فرضت لغهتا وفكرها يف ش ىت 

قافة الآخر اللغوية س يطرت وبشك كبري عىل الساحة اللغوية العربية ما أأدى اإىل تنايم أأزمة  اجملالت. واحلق أأن ث

نسان هل انامتء  الهوية وبشك كبري. " فالهوية ل تتجزأأ أأبدا، ول تتوزع أأنصافا، أأو أأثالاث، أأو مناطق منفصةل، فك اإ

ىل الأبد... كام أأن مسريته كرجل حر،  واحد هو حقيقته العميقة بشك ما، جوهره يتحدد عند الولدة مرة واإ 

اخلاصة، وميوهل، وحياته مكحصةل ل هتم يف يشء، وعندما َنث   وتفضيالته، وحساسيته  املكتس بة  وقناعاته 

معارصينا عىل تأأكيد هويهتم، مفا نقصده هو أأن علهيم أأن جيدوا يف أأعامقهم ذكل الانامتء الأسايس املزعوم اذلي غالبا  

ثنيا لريفعوه بفخر يف وجه الآخرين". )بشري خليفي،  يكون دينيا أأو قومي وهذا ما يؤكد  (.  2017ا أأو عرقيا أأو اإ

اس تحاةل تعدد الهوايت دلى الفرد، فرشف الفرد يمكن يف هويته ومقوماهتا من لغة واترخي وتراث... فهيي أأسس  

 عن الآخر. أأانةمتّي 

 رابعا: الهوية والتّعدد اللساين )الرصاع اللغوي( 

اإىل             اللساين  التعدد  مصطلح  أأو  يشري  فرد    طرف  من  لغتني  من  أأكرث  ) "اس تعامل  بشري  جممتع 

ضافة اإىل قدرته عىل تداولها    (2017،خليفي  وابلتايل فاإن متكن الفرد من لغات أأخرى اإىل جانب لغته الأصلية اإ

 يعد ملمحا للتعدد اللغوي. 

التداخلويندرج       احلقول    مصطلح  أأيضا مضن  اللغوي واذلي    املفاهميية ملصطلحاللغوي  أأو  اللساين  التعدد 

ىلاملتعمل لعادات وأأمناط لغته    عن نقل "تشويش تعمل اللغة الثانية الناجت  يُعّرف بأأنه  اللغة الهدف. أأو تقريب    الأم اإ

أأمناط   أأو جتنب بعض  اللغة الأم،  ىل ما يشاهبها يف  اإ اللغة الهدف  اللغة الهدف بسبب صعوبهتا  عادات وأأمناط 

الأم" اللغة  أأو عدم وجودها يف  الش يخ عيل، د.ت(.  )هداية .  واختالفها  براهمي  اإ وميكن اختصار هذا     هداية 

املفهوم فامي يُعرف ابلتذبذب اللغوي، جيد فيه الفرد صعوبة التحمك يف اللغة، فنجده يستمثر العديد من اللغات يف  
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فكر قبل لك يشء فاإن تبايهنا يويح بتناقض كبري عىل املس توى الفكري، واملبديئ،    يه  أأن اللغةمجةل واحدة.  ومبا  

وهبذا يويح خبطورة كبرية يف تبين الفرد العرب للغة الغرب، فامجلل املركبة لغواي اليت اعتاد جممتعنا العرب التواصل  

 هبا تشك هتديدا للهوية واخلصوصية العربية. 

املسؤول       أأويت فرض س يطرته  ويعد الاس تعامر  ما  ذ جنده حياول بك  اإ اللغوي؛  التداخل  الأول عىل هذا 

اللغوية  عىل الأمة املس تعمرة، وهو حال مجيع البدلان العربية اليت سلط علهيا الاس تعامر، ويف هذا الصدد يقول 

دابر، وم مصطفى صادق الرافعي:"   ل اكن أأمره يف ذهاب واإ ل ذل، ول اَنطت اإ ن هذا  ما ذلت لغة شعب اإ

يفرض الأجنيب املس تعمر لغته فرضا عىل الأمة املس تعمرة ويركهبم هبا، ويشعرمه عظمته فهيا، ويس تلحقهم من  

انحيهتا، فيحمك علهيم أأحاكما ثالثة يف معل واحد: أأما الأول حفبس لغهتم يف لغته جشنا مؤبدا، وأأما الثاين: فاحلمك  

اليت يصنعها، فأأمرمه من بعدها لأمره    لالأغال فتقييد مس تقبلهم يف    عىل ماضهيم ابلقتل حموا ونس ياان، وأأما الثالث: 

وهذا حييلنا اإىل أأن اللغة يه نقطة الضعف اليت أأمسك بزماهما الغرب   (.2017صادق الرافعي،   )مصطفىتبع".  

احتالل الشعوب فكراي لهو دمار أأكرث منه عسكراي. فاإن فناء اجملمتعات   مث فاإن  علهيم، منحملو هوية العرب والهمينة  

 العربية أأهون لها من العيش ذليةل فكر غرب. 

العربية جراء خملفات      اللغوية املتباينة،   وقد عرفت اجملمتعات  أأساسه الرتكيبة  الاس تعامر رصاعا لغواي عنيفا 

فنجد عىل سبيل املثال ل احلرص: أأن اجملمتع اجلزائري يعاين من التّباين اللغوي، فنجد العامية مس يطرة عىل أأبناء  

الأمازيغية حتقق ابمتياز ما    العامة، والأمازيغية، والفرنس ية، والاجنلّيية اللتان متثالن لغة النخبة املثقفة.  وجند أأن 

يعرف ابلرصاع اللساين، وذكل لختالف متداولهيا ابختالف مناطقهم.  واملتسائل عن دخل الاس تعامر يف هذه  

ابن  ، انتشار هذه اللغات عىل الرمغ من أأن بعضها ل ميثهل فاإن الإجابة عن ذكل تمكن يف أأن املس تعمر الفرنيس اإ

هل، والقضاء عىل الهوية العربية الإسالمية ، واس هتدف التعلمي بشك مبارش، دخوهل اجلزائر معل عىل نرش اجل 

فاكن مؤدى ذكل ضعف انتشار اللغة العربية، وفرنسة التعلمي، والإدارات، وخمتلف املؤسسات فنسخت هذه  

آاثر فكره ل تزال ماثةل    اللغات يف ذهنية اجملمتع اجلزائري حىت بعد الاس تقالل،  وان اكن هذا الاس تقالل نسبيا فأ

يف تركيبة اجملمتع اجلزائري وأأحيائه ومؤسساته ومجيع ميادين حياته، وهو ما يشك خطرا عىل اللغة العربية يف  

 اجلزائر. 

وقد ازداد التداخل اللغوي حدة يف نطاق العوملة، اليت جاءت براجمها بلغات أأجنبية فوقف ذكل حائال أأمام تطور  

أأمام اللغات. فنجد الفرد العرب يف هذه احلاةل ينساق للغات الأخرى اليت تتيح هل  اللغة العربية، وفرض همينهتا  

راداي يف   الاُنراط يف اجملال العوملي. فتؤثر هذه الأخرية عىل فكره ورؤاه فيشجع عىل انتشارها، وقد ترتخس ل اإ

ص احمليطة به. كام أأنه من  ذهنه، ويوظفها ل شعوراي يف س ياق التداول اليويم، ما يسهل اكتساهبا دلى الأشخا

املؤسف أأن جند بعض الأهايل العرب يفضلون التواصل مع أأطفاهلم بلغات أأجنبية، وما يتبع ذكل من هتديد للغة  

ضافة اإىل أأهنم  العربية من خالل عزوف الأطفال عن لغهتم الأصلية اليت تشك هويهتم حىت يف أأوقات لهومه. اإ

تس تعمل لغات أأجنبية يف طريقة تدريسها. فالهوية العربية بذكل تواجه   مدارس خاصةيفضلون تعلمي أأبناهئم يف  

 خطر الهتميش الناجت عن قةل تداول اللغة العربية ابعتبارها حافظة للرتاث وللهوية.

منا نركز        وَنن يف هذا ل نرفض التعدد اللغوي القامئ عىل الأخذ والعطاء وتبادل املعارف واكتشاف العلوم، اإ

عدد اللغوي املفيض اإىل اس تالب الهوية، والتلوث اللغوي، والتعدد الهواييت للفرد اذلي يصيبه ابلتذبذب  عىل الت

يف معرفة أأانه الأصلية، وخشصيته اليت متّيه عن غريه. فقد صار الفرد العرب يف الآونة الأخرية يعيش حاةل تذبذب،  
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ل أأن فكره حياول التجرد   من هاته الأصول، ولعل السبب الأول يف ذكل ما يعيشه  فعىل الرمغ من أأصوهل العربية اإ

من رصاع نفيس نتيجة انتشار اللغة الأجنبية يف تكنولوجيا املعلومات )الهاتف، احلاسوب، ادلردشة، الإعالانت،  

هبا  الاعالم، التلفزة، مواقع ادلراسة ومنصات التعلمي...( حىت أأنه مل يعد حباجة اإىل تعلمها يف املؤسسات؛ كونه اكتس 

وبصورة ممتازة، وأأصبح يتداولها يف حياته اليومية أأكرث من تداوهل اللغة العربية؛ اليت أأصبحت خمجةل يف نظره ول  

 تواكب العرص.  

فالأمة العربية تعيش أأزمة نفس ية يف ظل هذا الاختالط اللغوي، وهذا ما يس توجب ختطيط لغوي رصني       

اللغوية. فك لغة من اللغات حتاول أأن تظهر اإىل الوجود عىل أأهنا    قادر عىل جماهبة الآخر يف ظل هذه احلروب

.  وهو الرصاع اذلي يفيض بس يطرة لغات وهتميش أأخرى وتكون العاقبة هتديدا للوحدة والأرىقاللغة الأمسى  

امي يف  والثقافة الوطنية، فهوية جممتع تفرض خصوصية لغوية واحدة متّيها عن غريها، وابلتايل فالتعدد اللغوي لس 

 اجملمتعات العربية يضعف من شأأن اللغة العربية ويؤثر سلبا عىل الهوية. 

 خامسا: اللّغة العربّية والهويّة يف ظل برامج احلروب الباردة 

أأفضت العوملة املسلطة عىل الثقافة الإسالمية العربية عىل وجه التحديد اإىل زعزعة املفاهمي املتعلقة برتكيبة       

الفكر العرب، خاصة ما يتعلق ابلعامل اللغوي اذلي يتصدر مقومات الثقافة العربية، لتكون العوملة بذكل أ لية  

"لقد صنعت  جملمتع العرب، يقول شارل ديغول يف هذا الصدد:  من أ ليات احلرب الباردة اليت تس هتدف فكر ولغة ا

 (. 2001نقال عن عبد السالم املسدي، " ) لنا اللغة الفرنس ية ما مل تصنعه لنا اجليوش 

 أأ/ اللغة العربية والس ياسة: 

يني  يمتثل يف الاس تعامل املتدين للغة العربية عند الس ياس    الأول:  جانبنيوميكن أأن نتطرق يف هذا العنرص اإىل  

شارة اإىل   أأنفسهم، وكذا القاهئم خلطاابت بلغات أأجنبية، ويه ظاهرة متفش ية يف معظم البدلان العربية ويف ذكل اإ

اذلي تعيشه احلضارة العربية من عدم احرتام للهوية ونكران للعربية ورمبا السخرية مهنا  ويعرب رئيس   املزرىالوضع  

بقوهل:  هذا  اجتاه  أأسفه  العربية عن  اللغة  تتغري    مجمع  أأن  أأود  ومك  العربية،  للغة  اخلاطئ  الس ياس يني  نطق  يؤملين 

ن املؤسف أأكرث أأن أأحد   خطأأ، وهو ما مل    150دقيقة ختللها أأكرث من    19أألقى خطبة يف    الربملانينياحلال...بل اإ

مثة  أأن  الفصحى...كام  ابلعربية  احلديث  الساسة جييدون  املاضية حيث اكن  البعيدة  الس نوات  يكن حيدث يف 

اجلانب  أأما    ) ينظر: شفيقة وعيل، وأآخرون، دت(ياس يني عراب اليوم يتحرون اللغة السلمية يف خطاابهتم" س  

فهو غياب املسؤولية الس ياس ية اجتاه اللغة العربية، فكام أأسلفنا اذلكر أأن ادلول العربية قد أأصدرت قوانني  الثاين

ضافة اإىل  تنص عىل احلفاظ عىل اللغة العربية وتفعيلها يف جمالت احل  ل أأن بعضها مل يطبق عىل أأرض الواقع، اإ ياة اإ

أأن دساتري هذه ادلول تنص رصاحة عىل رمسية اللغة   برصامة. رمغانعدام املراقبة واحلرص عىل تنفيذ هذه القوانني  

مثال اململكة املغربية واليت نص دس تورها عىل تبين اللغة العربية رمسيا   دهبا". فنجالعربية وعىل رضورة الاهامتم  

، ومع ذكل ظل اس تعامل هذه الأخرية ضيق احلدود عىل املس توى 2011، وتأأكد ذكل يف دس تور  1962س نة  

  الرمسي، حيث ما زالت الفرنس ية لغة تعلمي العلوم اإىل جانب العربية يف التخصصات الإنسانية، ول تزال بعض

 )ينظر، املرجع نفسه(. القنوات تبث الأخبار ابلفرنس ية أأو ابللهجة احملليّة". 

 ب/ مواقع التواصل الاجامتعي: 

شاعت يف الآونة الأخرية أأشاكل جديدة من التداول اللغوي، وأأمناطا جديدة من التعبري جتاوزت السائد        

املتعارف عليه دلى أأحصاب اللغة العربية ومتخصصهيا. فاملرتقب لوسائل التواصل الاجامتعي يرى اذلات اللغوية  
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خروج الأمور عن الس يطرة والانفالت اللغوي    وعامية وفصحى، ما أأدى اإىل   واجنلّيية تتغرب بني لغة فرنس ية  

من خالل خلق لغة جهينة، أأو ما يطلق عليه مصطلح العربّيي. فهيي ظاهرة جديدة جتتاح اللغة العربية يف نظام 

كتاابهتا، حيث أأصبحت تكتب ابللغة العامية مع الفصحى أأحياان، لكن ابحلروف الالتينية والأرقام مع اخللط بيهنا  

الأجنبية، وقد اش هترت بأأسامء كثرية مهنا: )الفرانكو، والفرانكو أآراب، العربّيي، والأجنلو عرب، وبني اللغات  

والأرابيش...( وهذا ما جيعلنا يف ختوف دامئ من غزو هذه املفردات، اذلي ابت ُيدد هويتنا اللغوية والأكرث من  

 ذكل أأن تزداد الفجوة بني لغة القرأآن والأجيال الصاعدة.

يكتب بأأحرف    لفظ عرب ّي هذه اللغة بوجود مصطلحات خاصة، فتحولت اللغة العربية اإىل مزجي من  تمت     

لأن    العنكبوتية، نظراالش بكة  التواصل عربلتينية ورموز وأأرقام، لتشك لغة جديدة، بدأأت تطالعنا يوميا أأثناء 

العديد من احلروف فاحلاء مثال   ستبدلتالعربية، فااللغات الأجنبية ختلوا من بعض الأصوات املوجودة يف اللغة  

H  ويه لغة يطلق علهيا الفرانكو أآراب أأو اللغة الفايس بوكية وَنن ل هتمنا مسمياهتا بقدر     .3والعني مثال  7أأو

خطورهتا وهتديدها لأمن هويتنا. ويعزوا البعض السبب يف ذكل اإىل سهوةل الكتابة ابحلروف الالتينية عىل لوحة 

غالبا ما تكون   مفاتيح الأهجزة الهواتف احملموةل  لغة  أأن  اإىل ذكل  الهواتف احملموةل، يضاف  الالكرتونية خاصة 

جنلّيية أأو فرنس ية. وابلتايل فاللغة العربية همددة ابلتاليش يف ظل هذا التحول اللغوي   اذلي ل بد من    اخلطري، اإ

التصدي هل حىت ل تصبح لغتنا مزجيا بني لغات لتينية وعربية وعامية وأأرقام غري مفهومة، فنفقد بذكل وجودان  

  وكياننا واترخينا فال وجود لأمة دون هوية واترخي.

ذ يرى         دود اجلغرافية  "أأنه لك منا لهجته اخلاصة اليت ل تتخطى احلوحياول محمد يوسف توضيح هذا الالكم اإ

لهيا، لكهنا يف الغالب مطعمة بأألفاظ   حسب طبيعة املس تعمر اذلي مرَّ من بالدان،    أأجنبية ختتلفاليت ينمتي اإ

حقام لكمة ابللغة    فنجد املولعون وتشمل هذه املصطلحات ما تتعفف عنه اللغة العربية،   ابللغات الأجنبية حياولون اإ

أأو   فال خيلوا احلديث من لكامت مثل " أأوكيه" أأو "هاي"  !!م وكأنه مثقفا الفرنس ية حىت يبدو املتلك الإجنلّيية أأو 

ويف ذكل جهران للغتنا وتقليل من شأأهنا خاصة مع وجود البدائل    (.  2014طاةل،   )ملياء ابي ابي أأو أ لو...".  

 لك تكل اللكامت والعبارات يف ديننا وثقافتنا. 

ي تعيشه اللغة العربية يف ظل مواقع التواصل الاجامتعي، واليت ميكن  وفامي ييل أأمثةل عن الواقع املرتدي اذل        

 طرهحا يف جدول يوحض استبدال احلروف العربية ابلالتينية يف مواقع التواصل الاجامتعي: 

ضافة اإىل الرموز   اجلام مكخترص لعبارة نعم أأو أأتفق معك، أأو    علهيا: مفثالالإميويج كام يطلق    التعبريية أأوهذا اإ

ن شاء هللا، شكرا...   حارض، اإ

وأأيضا رموز الابتسامة والفرح عوض عبارة ابرك هللا فيك مثال، أأو أأان يف مقة السعادة. وغريها من الرموز اليت 

 املفرتض أأهنا أأداة تواصل. ختزتل العديد من املفردات العربية الأصيةل اليت اكن من 

ضافة اإىل اس تخدام عالمات الرتقمي لدللةل عىل مشاعر معينة كتكرير عالمة التأأثر مثال ويه دلةل عىل     !!!!اإ

 املبالغة يف التعجب من أأمر ما، أأو عالمات الاس تفهام؟؟؟؟؟؟ ادلاةل عىل املبالغة يف الاس تفهام.

ضافة اإىل اختصارات أأخرى مثل:   اإ

Nch نشاء هللا ،  inchlh  .ن شاء هللا  فهيي اختصارات لعبارة اإ

 ج ف  ه ق ع ط ي و ش خ ح اهلمزة 
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 ويه اختصارات ل: ما شاء هللا.   macha2 lah ، mchalahمشاهلل، 

 كتابة الإجنلّيية أأو الفرنس ية اخملترصة وسط نصوص عربية مثال:

B8  ،bonne nuit =.ليةل سعيدة 

Lol ، laughin out loud .رائعة، الضحك حىت الباكء = 

ن التعقيد اذلي تتسم به هاته اللغات الهجينة جعلها هممشة من الآخر  ." لك من تبىن هوية أأكرث تعقيدا جيد  اإ

 . الهوايت القاتةل" قراءات يف الانامتء والعوملة. ورد للطباعة والنرش(. 2017معلوف.    )أأمني نفسه هممشا".  

لقد غري التلفزيون كثريا من أأمناط حياتنا وحياة    "يقول:  طه حسني حنفي    فنجدالتلفزي،  أأما ابلنس بة لالإعالم  

آذاننا خليطا غري متاكئف من اللغات، حيث أأن اللغات الأجنبية   عالانته اليت تصب يف أ أأبنائنا، وذكل عن طريق اإ

ية وثقافاته يه الثقافة  يه الغالبة عىل معظم الإعالانت حبيث يشعر املرء أأنه ل يعيش يف ظل جممتع لغته يه العرب 

العرب بصيغة   الشارع  التلفزيون  يس تخدهما  اليت  الأجنبية  اللغة  لقد صبغت  هنا "عقدة اخلواجة".  الإسالمية...اإ

ننا أأجنبية غربية، حبيث ميكن القول   مل نصبح عراب ول أأجانب، فالشارع ميوج ابلعديد من الالفتات والأسامء    اإ

فقد امتدت س ياسة التغريب اللغوي اإىل    (.1997..." )محمد طه حنفي،  اليت امتدت لتشمل معظم ما حيتويه 

واملرئية   املكتوبة  الرسوم    واملسموعة،وسائل الاعالم  وأأفالم  التلفزيونية  احلصص  يف  الأجنبية  اللغات  جند  ذ  اإ

الطفل،  ند  تسهم يف بناء ملكة لغوية سلمية ع   سلمية حىتاملتحركة للأطفال اليت من املفرتض أأن تكون بلغة عربية  

ضافة يمت تسخري هجات لسانية خمتصة تعمل عىل انتقاء عبارات   فغالبا ماالإشهارية،    والإعالانتاإىل الأخبار    اإ

الآخر   اس امتةل  وأأهل    )الأانجذابة تسهم يف  اللّسان  علامء  للغرب(. ويؤكد  ابلنس بة  الآخر  منثل  فنحن  العربية، 

دى كوهنا كتابة حبروف لتينية، فهيي خطر حمقق ُيدد أأن تتع  الظاهرة يفالاختصاص عىل مدى خطورة هذه  

الثقايف   اإىل التخيل عن تراثنا  العربية قد يؤدي يف وقت لحق  اللغة  الهوية واخلصوصية   العرب، وفقدانكيان 

ة الثقافية جملمتعاتنا العربية. ويزداد الأمر حدة عندما خياطب الاعالم العرب متلقيه ابللغة العامية كون هذه الأخري 

ليست اللغة اليت حتتضن امحلوةل احلضارية الضامنة لوحدة الأمة، لأن الكفيل الوحيد يف ذكل هو اللسان الفصيح،  

 وعيل، وأآخرون، دت(.   )شفيقة أأما العاميات فتسري ابجملمتع اإىل التيه.  

 

 ج/ املؤسسات العمومية والإدارات: 

املؤسسات العمومية تتبىن اللغات الأجنبية   العربية، أأصبحتيف ظل التعددية اللغوية اليت عرفهتا اجملمتعات     

اللغة   جانب  يتعلق   العربية،اإىل  فامي  اخلاصة  للغته  اس تعامهل  من  أأكرث  الفرنس ية  اللغة  يس تعمل  بعضها  أأن  حىت 

  1945ماي    08ئق الإدارية للكية الآداب واللغات جامعة  ابلواثئق الإدارية. وقد حاولنا المتثيل ذلكل ببعض الواث

 قاملة، اجلزائر، ولحظنا من خاللها ما ييل: 

ن اللغات املس تعمةل يف هذه الواثئق ترتاوح بني اللغة العربية واللغة الفرنس ية. كأن تكتب مفردة أأو مجةل        اإ

 يف شهادة التسجيل اخلاصة ابلطلبة ُكتب علهيا: ابللغة العربية ويف مقابلها ترمجهتا ابللغة الفرنس ية، مثال:

                                 Université 8 Mai 1945 Guelmaقاملة:  1945ماي  08جامعة  

التعلمي عن    والتخصص، ومنصةابلإضافة اإىل بياانت الطالب    ،Certificat D’inscription  :تسجيلشهادة    

 . والفرنس يةهذا يعمتد عىل اللغتني العربية   والقسم، لكبعد لنفس اجلامعة 

 أأما عىل صعيد املذكرات والرسائل والأطروحات فهيي تقدم ملخصات مصغرة حولها ابللغة الفرنس ية والاجنلّيية. 
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ن حاول اس تعاملها    جمال التعلمي جند صعوبة تداول اللغة العربية الفصحى دلى الطالب العرب،  ويف     حىت واإ

ل أأن ميزج بيهنا وبني اللغة  نه يقع يف أأخطاء لغوية ول يس تطيع اإ ضاففاإ اإىل الاُنفاض املشهود يف نتاجئ  ةالعامية. اإ

امتحاانت اللغة العربية، ونفور معظم طلبة اجلامعة من ختصص الأدب العرب ولغته وذكل نتاج ما زرع يف نفوس  

س بدونية اللغة العربية، وختلفها وما نتج عنه من غياب الثقة يف ذواهتم ولغهتم، وكذا  الأفراد العربية من اإحسا

الأجنبية واجتياهحا مجيع اجملالت عىل حساب اللغة    اللغاتالتخوف من عدم احلصول عىل وظيفة، وذكل ملركزية  

هذا اإضافة اإىل انعدام   وأآخرون، دت(.) ينظر: شفيقة وعيل،  العربية اليت تراجع اس تخداهما الأاكدميي واليويم معا

اجملالت العلمية ابللغة العربية، وندرة الكتب واملعامج العربية، ونقص الرتمجة للمصطلحات العلمية وهذا حيول بني  

الطب  طلبة  مفثال:  عمل،  لغة  ليست  نظرمه  يف  ،لأهنا  أأحصاهبا  دلى  والتبين  التطور  ومسارات  العربية،  اللغة 

عون التخيل عن اللغة الفرنس ية يف مهناج ادلراسة؛ وذكل لأن معظم  يالعلمية ليس تط   والصيدةل، والتخصصات 

املصطلحات تفتقد اإىل الرتمجة، وحباجة اإىل بدائل لها من املصطلحات العربية، وهو ما يعمل عىل ترس يخ هاته 

رضات، يف قاعات ادلراسة اللغة يف ذههنم ؛كوهنا تشغل احلّي الأكرب يف تداوهلم اليويم بني الأساتذة، يف احملا

...اإخل، وابلتايل يكون مؤدى ذكل العزوف عن اللغة الأصلية، كام تتشك دلُيم تصورات خاطئة عن لغهتم؛  

اليت تصبح يف نظرمه عاجزة عن املواكبة. وميكن المتثيل يف ذكل بلبنان؛ اليت تعطى أأولوية التعلمي فهيا ملن يتقنون  

 وهو هتديد حمقق للهوية العربية.  والوظيفي،ا ملس تقبلهم العميل اللغة الإجنلّيية، وذكل ملواءمهت

 

وعىل غرار ذكل جند العديد من البدلان العربية اليت يعزف ش باهبا عن تعمل اللغة العربية جملرد مواكبة متطلبات  

الأجنبية   اللغات  من  المتكن  تفرض  واليت  العمل  وأأ   اكلإجنلّييةسوق  مال  لغة  الإجنلّيية  اللغة  دارة  أأن  واإ عامل 

ىل لغة وطنية بديةل ولغة س يادة وهوية    بفعلوتكنولوجيا حتولت   هشاشتنا من لغة عمل وتواصل مع الآخرين، اإ

 (. 2019عىل أأرض الواقع." )عيل بن مسعود املعش ين،  

دارة مجعية حامية اللغة العربية يف الإمارات العربية املتحدة أأن البنو   ك العامةل  والأس تاذ بالل البدور رئيس جملس اإ

يف املنطقة العربية ما زالت مرصة عىل اس تخدام اللغة الأجنبية يف مجيع معامالهتا، يف حني ميكهنا الاعامتد عىل  

وجتمع   تربط  لغة  أأهنا  حبجة  الإجنلّيية  اللغة  عىل  كثرية  ومؤسسات  اعامتد رشاكت  اإىل  مشريا  بسهوةل،  العربية 

 )بالل البدور، دت( اجلنس يات اخملتلفة".  

وابلنظر اإىل مرحةل الطفوةل جند أأهنا مرحةل البناء والتحصيل اليت حياول الطفل فهيا الاملام بأأكرب عدد ممكن من  

املفردات اللغوية ؛اليت تتيح هل التواصل مع الآخر، وابلتايل فاإن تعلمه للغات الأجنبية يف تكل الفرتة يعمل عىل  

ا يسقط رضورة تعمل اللغات الأجنبية عند الأطفال، ويدرهجا هتييئه فكراي ونفس يا اإىل تبين لغة الآخر، وهو م

: أأنه " ليس   ، ويف ذكل ميكن أأن نس تذكر توصية تقرير منظمة اليونيسكو واليت تنص عىلالأولوايتمضن قامئة  

ىل تربير  تعلمي اللغات يف الس نوات الابتدائية عىل أأهنا املرحةل املثل ذلكل..."   يي ومن مث فه هناك رضورة تدعو اإ

عادة  "لغة تعلمي الأطفال يف الصفوف الأوىل يه اللغة الأم قبل أأن يتعمل اللغة الثانية"    تقر بأأن تكون وهذا يدعو اإ

الأوىل من   املراحل  مناجه ادلراسة يف  الأجنبية من  اللغات  قصاء  العربية، واإ البدلان  التعلمي يف  برجمة حساابت 

وثقافهتا ؛لأن املراحل الأوىل من التعلمي يه البداايت الأوىل اليت    التعلمي، وحماوةل ترس يخ ما خيدم اذلات العربية،

خيط فهيا التعلمي مساراته، والقاعدة الأوىل لتوهجات فكر الطفل، ومن مث تكون الأولوية للغتنا ونظمها حىت ترتخس  

 ه. يف ذهن
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 ومن املظاهر الأخرى اليت زامحت فهيا اللغات الأجنبية اللغة العربية جند: 

تات اليت تكتب بلغات أأجنبية وتعلق عىل واهجات احملالت واملؤسسات التجارية، والفنادق، انهيك عن  الالف -

لحئات وقوامئ الوجبات املقدمة يف املطاَع واليت أأغلهبا حتمل يف طياهتا مسميات بلغات الآخر، وذكل يفرس 

ضافالتحض.  الانهبار التام بثقافة الآخر، وحماوةل تقليده كشك من أأشاكل   اإىل املفردات الآخرية اليت كثريا ما    ةاإ

، بوتيك، ابزار، فيديو، تريكو، مونطو، ماركة، قاطو...ويه مفردات  PIZZAجتتاح لغة حياتنا اليومية مكفردة  

غربية معربة تفرس متكن الآخر من زعزعة لغتنا العربية، وحماوةل الإطاحة هبا، وهو الهدف املنشود اذلي يسعى 

الآخر   ليه  اإىل اإ الإسالمية، و هذا ما حييلنا  العربية  الثقافة  الهمينة عىل  العربية، ومن مث  الهوية  للمتكن من حمو 

اليوم يظهر   لكنه  يومنا هذا،  اإىل  العرب املسلمني والكفار اذلي مل تنطفئ انره احلارقة  الالمتنايه بني  الرصاع 

 ان العربية.بصورة لمعة حتمل وراءها أأنساقا خفية هتدف اإىل النيل من الأ 

أأن يف ذكل تمنية لفكر   - أأبناءمه اعتقادا مهنم  جنوح الأولياء العرب اإىل الاعامتد عىل املربيات الأجانب لرتبية 

 لغتنا العربية لغة هجل؟ ملا اللجوء اإىل لغة الآخر ما دامت لغتنا حية؟ ل.... وهأأبناءمه

 الصفقات املربمة بلغات أأجنبية. -

العربية تعيش حاةل اهنزام نفيس اتم ويف هذا الصدد ميكن أأن نس تذكر ابن خدلون القائل من املالحظ أأن الأان  

املغلوب مولع أأبدا ابلقتداء ابلغالب يف شعاره وزيه وَنلته وسائر أأحواهل، وعوائده، والسبب يف ذكل أأن    بأأن " 

ما لنظره ابلكامل مبا و  فمين النفس أأبدا تعتقد الكامل  ليه، اإ فر عندها من تعظميه، أأو ملا تغالط به  غلهبا، وانقادت اإ

منا هو لكامل الغالب...ذلكل ترى املغلوب يتش به أأبدا ابلغالب يف ملبسه   من أأن انقيادها ليس لغلب طبيعي، اإ

وابلتايل فنحن أأحوج  (.  1984: ابن خدلون: )ينظر ومركبه وسالحه يف اختاذها وأأشاكلها، بل يف سائر أأحواهل 

ما حيصل من حولنا، فنحن اليوم يف حرب مدمرة حتتاج اإىل دروع منيعة وأأسوار   ما يكون اإىل الوعي حبقيقة

ن املثقف العرب اليوم يقف عاجزا أأمام حقيقة ما  وف لذية مطعمة بعقول ش بابنا، وقلوهبم الغيورة عىل هويهتا. اإ

ع متاما مبا يقدمه  جيري، فهو يسعى جاهدا اإىل فك طالمس التبعية للآخر لكن دون جدوى، لأن الفرد العرب مول

الآخر، ول يقبل النقاش يف ذكل، ول مينح لنفسه حىت فرصة التفكري مبا حياك وراء الوجه الالمع للثقافة الغربية،  

وهو ما يضعف املهمة اليت تقع عىل مثقفي العرب وجيعلها أأكرث صعوبة لكن السؤال املطروح هنا: هل فكر الفرد 

أأن يظهر نفسه لمعا؟ ما اذلي ينقص الفرد العرب حىت ل حياول هو الآخر تطوير العرب ملاذا حياول الآخر دامئا  

ثقافته متاش يا مع ما حيمك تعالمي ثقافته ل ما يسحقها؟ ملا مل يكن غيورا عىل ثقافته؟ هل فكر الش باب العرب يف  

وراء ذكل؟ هل هو حبا    دواعي انشاء خمتربات غربية تدرس الرتاث العرب ولغته واترخيه والأهداف املنشودة

اإىل   العربية ما يدعوا  أأهنم وجدوا يف ثقافتنا  أأم  اجلهود؟ وهو ما يفرس متانة ثقافتنا،    هذهنفاق لك  اإ يف العرب 

فعاليهتا يف   اإىل جناح  ضافة  اإ العبايس،  العرص  يثبت جناعهتا يف  لغة عمل، والتارخي  العربية  فلغتنا  أأماهما،  وجعزمه 

...وسعهتا عىل استيعاب العلوم فهيي اللغة الوحيدة اليت والطباجلامعات اليت حاولت تعريب العلوم اكلصيدةل  

 فاظ واملفردات، فهيي اللغة املعجزة، لغة القرأآن دس تور هللا اذلي ل يغلب. تمتّي بغىن الأل

 احللول املقرتحة: 

خضاع تكنولوجيا املعلومات خلدمة اللغة العربية حىت تواكب الراهن. -  حوس بة اللغة العربية واإ

عالء كفاءة اللغة العربية، من خالل املدققات اللغوية واستامثر اللسانيات احل- اسوبية من أأجل هنضة لغوية  حماوةل اإ

 تتواكب وروح العرص. 
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 تفعيل التعلمي الرمقي وتطوير مهنجية التعلمي ابللغة العربية يف املؤسسات التعلميية، مضن تكنولوجيا التصال.  -

 وربط لك ما يتعلق برتاثنا العرب اللغوي ابلتكنولوجيا. العربية،حماوةل رمقنة املوروث الثقايف للمجمتعات  -

تاكتف اجلهود العربية و اإطالق منتجات فكرية عربية مضادة ، واحملاوةل اجلادة يف تعريب لك ما هو غرب  _   

 فنكون بذكل انرصين لالإسالم من هجة وحمققني ذلواتنا من هجة أأخرى. 

ا العمل عىل اس تحداث معامج لغوية تصلح لالس تعامل العنكبويت، و سن قوانني صارمة تقوم عىل معاقبة خمالفهي_

ضافة اإىل   خراج اجلهاز يف مجيع البدلان املتخذة للغة العربية لغة رمسية. اإ النحوي العرب يف قوالب جديدة وابتاكر    اإ

 تنظاميت حاسوبية تواكب مقولته.

 خاصة فامي يتعلق ابملعارف والعلوم.  الأخرى،الوقوف عىل التفاعل الإجياب للغة العربية مع اللغات  -

نشاء مراكز خمصصة لتع -  لمي اللغة العربية مضن السفارات العربية الإسالمية. اإ

 الإكثار من ادلورات التعلميية ابللغة العربية.  -

 تعريب مجيع الواثئق الإدارية املتعلقة ابملؤسسات العمومية واملراكز التعلميية.  -

اللغة الفرنس ية مثال يف _ منع اس تخدام اللغات الأجنبية خارج س ياقها داخل املؤسسات التعلميية )اس تعامل  

 قسم اللغة والأدب العرب(.

_املسامهة يف تعزيز اللغة العربية من خالل تعلميها لغري الناطقني يف جامعات ومعاهد عربية عن طريق املنح  

 ادلراس ية. 

يف    حول تعزيز اللغة العربية  حممكة،_تنظمي مؤمترات دولية وحملية هتدف اإىل تبادل الآراء ووضع اسرتاتيجيات  

 اكفة أأرجاء العامل.

من خالل تكوين جلان خمتصة تدافع عهنا يف    هبا،حامية اللغة العربية من الاس تالب والغزو اللغوي املرتبص  -

 مواقع التواصل الاجامتعي.

البحث يف  _  من خالل   ، ابلآخر  الهواييت والانهبار  داء الاستيالب  من  العرب  الفكر  مداواة  عىل  العمل 

 .الأس باب والعلل

  العربية.التكثيف من محالت التوعية بأأمهية اللغة  -

التخطيط اللغوي وتطوير اجملال الرتبوي اللغوي للحفاظ عىل اللغة العربية لكغة سامية قادرة عىل املواءمة مع  -

 متطلبات احلداثة.

 املثاقفة العقالنية مع الآخر دون املساس حبدود الهوية العربية. -

 مضاد للوعي التباعي. العمل عىل تشكيل وعي - 

 اخلامتة:  

 من خالل ما س بق توصلنا اإىل النتاجئ الآتية: 

 _ ترتبط اللغة العربية بوعي الأمة العربية وهويهتا، واملساس به ُيدد كيان ووجود العنرص العرب. 

ن املشلكة احلقيقية للأمة العربية تمكن يف انهبارها مبا يقدمه الآخر، واحتقارها لأانها.  -  اإ
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ن الهنضة العربية تتطلب تاكتف الأمة من أأجل وضع اسرتاتيجيات حممكة، ملواهجة خم - اطر العوملة وحامية اإ

 اخلصوصية الثقافية.   

طار يسمح بتبادل املعارف دون الانصهار فامي يقدمه من   - تقتيض معلية املثاقفة التعامل بوعي مع الآخر يف اإ

 مغرايت. 

ن أأكرث العقبات اليت تواجه اللغة العربية يه التعدد اللغوي والتباين اللهجايت، واذلي اكن نتاج املامرسة   - اإ

 عرب وسائل الإعالم، أأو الاحتاكك املبارش ابلغرب يف كنف املثاقفة.  التواصلية

حاولت الفلسفة املعارصة تلويث لغتنا العربية وحتقيق ما يعرف ابلإس تالب اللغوي ومن مث تغيري مسار   -

طار العوملة وهذا يسبب أأزمة كبرية للمجمتع العرب، ويشك خطورة عىل كيانه.    الفكر العرب يف اإ

 صيات نذكر:  ومن التّو 

براز أأمهيّة اللّغة العربيّة يف احلفاظ  - العنرص   عىل كينونةاستامثر الطرائق التعلميية احلديثة يف تدريس اللغة العربية، واإ

 العرب.

التّوفيق بني ثقافة اللّغة العربيّة وما تطرحه احلياة املعارصة من تطّورات، لتس تعيد اللغة العربية جمدها، وتكتسح  -

 كام اكنت يف سابق عهدها. العامليّة

 ترس يخ اللّغة العربيّة يف خمتلف اجلوانب احلياتيّة. -

 ـــــــ جيب تدريس اللغة العربية كام تدرس لغات العامل اليوم، ومهنا الفرنس ية والاجنلّيية. 

الزمن  جمانبة  ابلتايل  احلضاري،  يعين الاهنزام  وغري ذكل  عمل،  لغة  العربية يه  اللغة  بأأن  نؤمن  أأن  ـــــــ جيب 

 التكنولويج. 

ـــــــ عىل النخبة املهمتة ابللغة العربية اليوم أأن تثبت وجودها يف قيادة اجملمتع من خالل منتجاهتا اللغوية يف جمال 

ية وتعلمها ومهنا: املعامج ومصادر التعمل واملواقع الالكرتونية. وخاصة الربجمة ابللغة العربية  تكنولوجيا تعلمي اللغة العرب 

ل بأأدوات   وتعلمها لعالقهتا الوطيدة ابلفكر من هجة، ومن هجة أأخرى بني الفكر واللغة، ول ميكن حتقيق ذكل اإ

غريات واسترشاف املس تقبل، حىت تتناسب العرص وبثقافته الفاعةل واحلية اليت تعمل عىل موازنة الثوابت واملت

نسان العرص وكذكل سوق العمل.   ومتطلبات اإ

 ـــــ جيب جتاوز الاحساس ابدلونية يف تعمل اللغة العربية.  
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 الأمن اللغوي العرب ودوره يف تعزيز الهوية العربية 

 بلقامسي خلض 

 اجلزائر - جامعة أأمحد بن حيي الونرشييس 

 tissemsilt.dz-belgacemi.lakhdar@cuniv 

 امللخص ابللغة العربية:  

يف الوقت اذلي يكرث فيه احلديث عن الأمن الاقتصادي والأمن الس يايس، ل ناكد نسمع حديثا جاًدا عن الأمن   

مة العربية، وكأن هذا الأمن مس تتب،   خوف عىل لغتنا من أأي خطر اكن، لكن الواقع    ولاللغوي والثقايف للأ

العربية يف ظل مزامحٍة   لغتنا  تعيشه  ينذر بوضعٍ خطرٍي  لها، فغدت    للعاميات وحمارصةٍ مع الأسف  جنبيات  للأ

كطائر مقصوص اجلناحني، غريبة مس توحشة بني أأهلها وذوُيا اذلين جهروها وزهدوا فهيا عقوقا وهجال هبا أأو  

مياان منّا ابلأمهية القصوى لأمننا اللغوي وأأمهيته   جتاهال لها، غري مدركني للخطر احملدق هبم. من هذا املنطلق واإ

ثب ات وحامية هويتنا العربية، ابت من الضوري اليوم أأن نويل هذه القضية العناية الالزمة، من خالل البالغة يف اإ

جياد أ ليات فّعاةل للهنوض بلغتنا العربية وجعلها لغة لساننا وفكران وواقعنا الاجامتعي والثقايف ولغة علمنا وتعلمينا  اإ

 يف لك اجملالت وامليادين، فكيف السبيل اإىل ذكل؟ 

غريه ما سأأحاول أأن أأس يل فيه حرب قلمي عساه أأن يسهم ويسامه ولو ابلزنر القليل يف تغيري هذا الواقع هذا و 

 املر.

 : اللكامت املفتاحية

 والهوية.اللغة  –الواقع اللغوي العرب  –الأمن اللغوي  – الهوية العربية  –اللغة العربية  

Abstract:                                                                                                      

At a time when there is a lot of talk about economic and political security, we 

hardly hear serious talk about the linguistic and cultural security of the Arab 

nation, as if this security is stable and there is no fear for our language of any 

danger whatsoever. For the common people and surrounded by foreigners, it 

became like a bird with clipped wings, a savage stranger among its family and 

relatives who deserted it and neglected it, ignorant or disobedient to it, unaware of 

the danger facing them. 
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From this point of view and our belief in the paramount importance of our 

linguistic security and its paramount importance in establishing and protecting our 

Arab identity, it has become necessary today to give this issue the necessary care, 

by finding effective mechanisms to advance our Arabic language and make it the 

language of our tongue, our thought, our social and cultural reality, and the 

language of our science and education in all fields. how to do that? 

This and others are what I will try to use with the ink of my pen that may 

contribute and contribute even a small amount to changing this bitter reality. 

Keywords: 

 Arabic language - Arab identity - linguistic security - Arabic linguistic reality - 

language and identity. 

 مقدمة: 

قبل أأّن نرشع يف احلديث عن الأمن اللغوي يف وطننا العرب الكبري، جدير بنا اس تقراء واقعنا اللغوي أأول؛  

ىل من نتوجه بطرح اإشاكلت املوضوع ومهوم الواصف واملوصوف، لتتحدد بعد ذكل  وتشخيصاوصفا وحتليال   ، واإ

زاء أأمننا اللغوي املهدد.  فاميمنطلقات التفكري   جيب فعهل اإ

من منّا ل يعمل أأن اللغة العربية اليوم يف حاةل تدهور نتيجة غياهبا وتغييهبا عن احلياة العامة للأمة العربية، ومن  

راداتنا عن نرصة وحامية لغتنا أأليست اللغة َنن وَنن اللغة، وأأنه بدوهنا نفقد منّا ل حيس بف  تور مهمنا وختاذل اإ

خصوصيتنا، فنغدو كأغصان مفصوةل عن أأصولها، ملاذا مل نسمع ومل نع صوهتا ويه تنادي وتس تغيث يوًما بعد  

مل يلبوا نداء لغهتم، و يه تس تجري    '' لن يندم العرب عىل يشءِّ كام قد يندمون عىل أأهنم  - ل تندموا  -أآخر حىت

هبم منذ عقود أأن أأدركوين، هتفت هبم مهسا منذ أأايم الاس تعامر، مث صاحت بعد انقشاع مُغّته، وها يه ل تربح 

 . (12م، صفحة 2014)املسدي،   تشكو وتس تغيث.''

لّ أأولئك اذلين أأدركوا خطورة الاغرتاب    مل جُتدِّ اهلمسات ول الرصخات اليت مل يسمعها  الفكري   والاس تالباإ

والثقايف واحلضاري، وأأدركوا أأن اللغة عنوان الهوية واذلات، ومن ل عنوان هل تتيه به ادلروب يف مساكل احلياة،  

 أأو من خيطئ يف عنوانه لن يصل اإىل مراده. 
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 : واقع اللغة العربية

درجة الهتاوي، فغدت تنذر بفاجعة حضارية قد نفقد فهيا أأبرز راكئز هويتنا، ويه  لقد ساء ت حالتنا اللغوية اإىل 

 لغتنا العربية اليت أأصبحت كسلعة ابئرة يف سوق متقلب الأهواء.

 : اللغة العربية بني املرجعية والترشيع 

ريب والبعيد، هام البنية بنيتان أأساسيتان هلام أأثر ابلغ الأمهية يف صياغة واقعنا اللغوي ورمس مالحمه عىل املدى الق

الترشيعية وما تتضمنه من ترسانة قانونية ختص اللغة العربية، والبنية املؤسساتية اليت متثل مرجعيات علمية وحبثية  

 واستشارية. 

 : البنية الترشيعية  – أأ  

لزامية، صدارها من املسائل الضورية لإعطاء القضااي صفة الرشعية والإ وليس هناك   تعترب مسأأةل سن القوانني واإ

لزامية مثل النص القرأآين فها هو رب العزة يقول يف حممك   انّ   تزنيهل:نص جيمع بني الرشعية والإ آان    ﴿اإ  عربيا أأنزلناه قرأ

ليه أأجعمي وهذا لسان عرب    ﴿لسانوقوهل تعاىل:    يوسف،  ة، سور2  تعقلون﴾ الآيةلعلمك   ﴾  مبنياذلي يلحدون اإ

ذلا اكن من الضوري أأن ترمّس اللغة العربية يف أأعىل مقم هذه املؤسسات القانونية ويه   ، النحل،103الآية  

دساتري ادلول العربية، فقد نصت خمتلف هذه ادلساتري عىل اعتبار أأن اللغة العربية يه اللغة الرمسية والوطنية،  

، نأأخذ ادلس تور اجلزائري كعينة فقد وهذا ما تؤكده املواد ادلس تورية ادلاةل عىل ذكل، ومكثال عىل هذه ادلساتري

)اجلريدة   نصت املادة الثالثة من هذا ادلس تور عىل أأن اللغة العربية يه اللغة الوطنية والرمسية لدلوةل اجلزائرية.

حال احلكومة بك  ، ول شك أأن من متطلبات هذه التقنني أأن تكون اللغة العربية يه لسان  (2020الرمسية ،  

واجملمتع  الثقافة  حال  ولسان  مس توايته،  بك  التعلمي  حال  ولسان  فروعها،  بك  الإدارة  حال  ولسان  أأطيافها، 

آه( .  والاقتصاد وهمل جًرا، )أ

ّن مسأأةل تقنني اللغة العربية مسأأةل رضورية وهامة، ويه متثل بال ريب جحر الزاوية لأية هنضة فكرية وحضارية،    اإ

ايم حرب الثقافات والهوايت، كام أأهنا متثل '' أأحد أأجنحة احلفاظ عىل سالمة اللغة، والوسائل الأخرى يف ظل تن

نه وبدون ترسانة قانونية  (6م  2007)مطلوب،  جناهحا الآخر، وسزتدهر العربية اإن هنضت هبذين اجلناحني.''   ؛ اإ

مظةل حامية لها وس ند تتكئ عليه، لتفرض به نفسها كسلطة معنوية حيمهيا    جاّدة وفّعاةل لن تكون للغة العربية

اإىل قوامس الوطن العرب املشرتكة فهل فكّر الساسة والقادة   ر، ابلنظواملراس ميالقانون والترشيع وتعززها القرارات  

يف توحيد جمالت الترشيع اخلاصة عىل الأقل ابملسأأةل اللغوية عىل اعتبارها جامعا ورابطا وقاسام مشرتاك بيهنم  

 مجيعا؟

  



 

 

 
166 

 : البنية املؤسساتية واملرجعية  – ب  

وتسامه يف تطويرها وترقيهتا، يف خمتلف اجملالت   ل بد للغة العربية من وجود مؤسسات ترعاها وحتافظ علهيا

سبيل  نذكر عىل  املرجعية  املؤسسات  والثقافية والاجامتعية والاقتصادية وغريها، ومن هذه  والبحثية  العلمية 

العرص، وتنترش اجملامع   العربية يف هذا  اللغة  القامئة عىل خدمة  أأمه املؤسسات  اللغوية ويه من  املثال، اجملامع 

م،  1919ة يف لك ادلول العربية تقريبا ويعترب مجمع دمشق من أأقدهما اترخيا حيث يعود تأأسيسه اإىل س نة  اللغوي

يقول شوق ضيف عن هذه اجملامع اللغوية:'' أأخذت البدلان العربية تفكر منذ القرن املايض يف تأأسيس جمامع 

للوفاء ابحلا عدادها  اإ علهيا وتعمل عىل  العربية وتصوهنا وحتافظ  مع الاعتداد مباضهيا  ترعى  املعارص،  رض والعمل 

 .م(1984)ضيف،  وتراهثا من عمل وفكر وأأدب ودين وفلسفة.''

وللمجامع اللغوية دور كبري يف حامية اللغة العربية وترقيهتا وتطويرها،  وجعلها تساير الراهن احلضاري من خالل  

اللغة العربية من خصائص لغوية متعددة جتعلها قادرة عىل أأن تس توعب وحتتوي لك جديد  استامثر ما تتوفر عليه  

ل أأن ما يثري التساؤل حينا واحلرسة  يف جمال العمل والتعلمي ويف جمال الاقتصاد والثقافة وغريها من اجملالت، اإ

اكز الأحباث والعلوم يف خمتلف أأخرى، هو ملاذا يزداد دور هذه اجملامع اَنسارا يوما بعد أآخر، وأأين يه من مر 

نشاء مرصد لغوي عرب جامع يضم لك هذه اجملامع   اجملالت، وملاذا يغيب التنس يق بني هذه اجملامع، وملاذا ل يمت اإ

 وجيمع ش تاهتا؟.

ابلإضافة اإىل اجملامع اللغوية هناك مؤسسات ومراكز حكومية للتخطيط والس ياسة اللغوية عىل مس توى أأغلب   

نشاؤها لغرض التخطيط اللغوي، ورمس  بدلان الو  طن العرب، ويه عبارة عن أأهجزة حكومية وجلان مشرتكة يمت اإ

 الس ياسات العامة لك دوةل يف اجملال اللغوي. 

نشاؤه س نة    العربية؛ اذليومن بني هذه املؤسسات نذكر مؤسسة اجمللس الأعىل للغة    دوةل   م، يف1996مت اإ

شارية دلى رئيس امجلهورية، حيث أأولكت هل عدة همام مهنا عىل اخلصوص  اجلزائر، وهو عبارة عن هيئة است 

م، والسهر عىل تعممي اس تعامل اللغة العربية بني  1991متابعة تنفيذ قانون اس تعامل اللغة العربية الصادر س نة  

ن احلديث عن مراكز التخطيط والس ياسات اللغوية يف الوطن ال عرب  خمتلف الهيئات واملؤسسات والأوساط. اإ

ن التخطيط اللغوي اذلي   ليس ابلأقل مرارة عن اجملامع اللغوية وغريها  من املؤسسات اليت تعىن ابللغة العربية، اإ

تتبعه كثري من ادلول العربية ل يزال قارص النظر، حمدود الرؤية، عن وضع اإسرتاتيجية لغوية شامةل متاكمةل،  

يف خمتلف جوانب احلياة، وهو ما أأدى اإىل انهتاج س ياسة الأمر تراعي خمتلف أأبعاد الظاهرة اللغوية وتأأثرياهتا  

دراك خملاطر وأآاثر ذكل عىل املس تويني املتوسط والبعيد، ودون أأن تلكّف هذه املؤسسات نفسها   الواقع دون اإ

العربية يف خمتلف   والطاقات  الكفاءات  العرب وجتنيد لك  اللغوي  التدهور  أأس باب وعوامل  وتنقيبا عن  حبثا 

 صات للبحث عن مياكنّيمات فّعاةل لهذا ادلاء اخلطري اذلي ينخر جسم الأمة العربية وقد أأصاهبا يف مقتل.التخص
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ول يفوتنا وَنن نتلكم عن هذه املؤسسات الإشارة اإىل املؤسسات املعجمية العربية اليت تسعى بدورها اإىل      

اللغوية، وهنا   اللغة واحملافظة علهيا عن طريق املعامج  للعربية حامية  اإىل بعض مهنا مكعجم محمد بن راشد  نشري 

عام   اإطالقه  أأعلن عن  اذلي  الألفاظ يف 2015املعارصة،  والبحث يف مس تجدات  اللغوي  التطور  ملواكبة  م، 

، ابلإضافة  م(2020)وزارة الش باب والثقافة الإمارات العربية املتحدة،    خمتلف قطاعات العمل والفنون والآداب.

م،وهو يسعى اإىل دراسة اترخي الألفاظ  2018اإىل املعجم التارخيي للغة العربية ابلشارقة، أأعلن عن اإطالقه عام  

لف البالد العربية،  العربية وتطور مصطلحاهتا عل امتداد س بعة عرش قران، وقد معل عىل اجنازه تسع جلان من خمت

علامء وابحثون وخرباء. عليه  املتحدة،    ويعمل  العربية  الإمارات  والثقافة  الش باب  ، وكذكل   م(2020)وزارة 

معجم ادلوحة التارخيي وهو معجم ُيدف اإىل التأأرخي ملعاين مفردات اللغة العربية وتطور اس تعاملهتا، وتتبع ما  

 م(2020)وزارة الش باب والثقافة الإمارات العربية املتحدة،    ا من تغريات يف مباين الألفاظ أأو معانهيا.يطرأأ علهي

 : واقع اللغة العربية يف اجملال العلمي والتعلميي

وتعلمي وحضارة ابمتياز،  اكنت اللغة العربية يف سالف عصورها خاصة يف العهدين الأموي والعبايس، لغة عمل  

فاكنت أأحباث ودراسات العلامء تمت ابللغة العربية، ويف خمابٍر و ورشاٍت لك أأدواهتا ووسائلها موسومة ابلعربية،  

'' والعرب مه أأول من مارس معليات اجلراحة يف العامل اإطالقا، ووضعوا املؤلفات فهيا ويف طرقها، والأمراض اليت  

لأدوات اليت تس تعمل، ومه أأول من اكتشف وسائل التخدير، وأأنش ئوا املستشفيات،  جيب استئصالها وال لت وا

أأبو القامس الزهراوي )   )اليوزبيك،    م( أأشهر اجلراحني، فاكن طبيبا وخبريا ابلأدوية.''1035  -هـ  427واكن 

ّن من أأبرز ما تعانيه اللغة العربية يف الأوساط التعلميية  م(2010احلضارة العربية يف الأندلس وأأثرها يف أأرواب،   ، اإ

دلينا عامة ضعف املهارات أأو الكفاءات يف نقلها وتعلميها للناش ئة، وعدم وجود الاهامتم الاكيف بتقوية وتطوير هذه  

يث تصبح مواكبة للطرق واملناجه احلديثة يف التعلمي، ومتالمئة مع معطيات هذا العرص  املهارات أأو الكفاءات حب 

 ( 10م، صفحة 1996)املعتوق،  وما تواهجه اللغة من ظروف وما يعيشه أأهلها من أأوضاع. 

عجزوا عن البحث العلمي ورضوا مبا ينتج  وأأّت عىل أأهلها حني من ادلهر أأصاهبم امخلول والفتور والتقهقر، ف   

وما يصنع غريمه، اذلي اقتحم عوامل احلياة لكها، فاكنت أأسامء مسمياته بلغته ووفق منظور ثقافته، ومل جيد كثري  

منّا غري أأن يهتم اللغة العربية ابلعجز والقصور وعدم القدرة عىل مسايرة هذا الواقع اجلديد، فمت بقصد وتدبري حممك  

د هذه اللغة من ميادين البحث والعمل والتعلمي، وحلت حملها لغات أأجنبية، أأصبحت لغة العمل والبحث استبعا

ن مل نقل يف لك جامعات الوطن العرب، ومل يعد للعربية وجود بني جدران خمابر ومراكز  وادلراسة يف معظم اإ

 البحث يف تكل اجلامعات، فغدت منبوذة مهتمة جبرم يه بريئة منه . 
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 كثري من ادلول العربية تدرس املواد العلمية خاصة الرايضيات والفّيايء بلغات أأجنبية، مما أأدى اإىل نشوء ويف  

لّ أأسامءها؛ انهيك مّعا حدث هل من انفصاٍم يف خشصيته فال هو عرب ابلاكمل،   جيل هجني ل حيسن من العلوم اإ

 ول هو أأجنيب ابلاكمل. 

 : اليم والثقايفواقع اللغة العربية يف اجملال الإع 

يعترب الإعالم بك وسائهل وقنواته أأداة فّعاةل يف اجملمتعات، فهو ميثل سلطة قامئة بذاهتا، بك ما حتمهل اللكمة من 

والإعالم والإعالن والتوجيه والتعبئة وغري ذكل، وهل دور فّعال يف حتقيق التمنية    والإخباردلةل، فبه يمت النرش  

كام أأنه ابملقابل يعترب سالحا فتأاك يف أأيدي من يس تغهل يف املواهجة    والازدهار والرق احلضاري للأمم والشعوب،

الغربية خطورة هذا السالح فبسطت حكوماهتا يدها عىل هذه ال ةل اجلبّارة   أأدركت احلضارة  مع الآخر، وقد 

 وراحت توهجها حسب ما تقتضيه مصاحلها وأأهواؤها.  

و قويم يسعى اإىل حتقيقه، فهو أأش به ما يكون حبصان  ويف وطننا العرب فليس لالإعالم غاية وهدف وطين أأ   

مجوح فقد صاحبه الس يطرة عليه، وتوجهيه الوهجة الصحيحة، فغدا هذا الإعالم ويف جهل وس يةل هدم ل وس يةل 

ُّ به أأن يكون أأداًة تعاضد وتساند الوسائل الأخرى للهنوض ابلأمة وترقيهتا حضاراي. ولغة هذا   بناء، واكن حرُي

ترىق يف مجملها اإىل مس توى اللغة الأدبية الراقية اليت جيب عليه أأن خياطب هبا مجهوره ومل تعد لغته    الإعالم ل

سواء يف بعدها اللفظي أأو ادلليل مما يعّول عليه يف معاضدة املدرسة واجلامعة ، ول خيفى عىل ذي لٍب ما لهذه  

ما تزيد هذا البناء رًصا وصالبًة أأو تنسفه نسفًا، يقول   السلطة من أأثر عىل ما تبنيه املدرسة واجلامعة، فهيي اإ

املفكر املسدي : '' ومن أأمه ظواهر اجملمتع اليت لها سلطة جبّارة يف هذا اجملال ...الإعالم ول س ياّم عرب بثه الفضايئ  

ن أأي منظومة تربوية يف أأقطاران العربية حمكوم علهيا  يف جمال   –الغزير، ولنا أأن نرسل بيقني جازم حكام قاطعا: اإ

ابلفشل الرهيب ما دامت اختياراتنا الإعالمية عىل ما يه عليه يف النصيب الأعظم   –ترس يخ امللكة اللغوية  

 .  (19م، صفحة 2014)املسدي، مهنا.'' 

عا  دة ضبطها ضبطا يامتىش لقد ابت من الضوري أأن يعاد النظر يف القوانني اليت حتمك املنظومة الإعالمية واإ

الهوية  قضية  القضااي  مقدمة هذه  اجملالت، ويف  هبا يف لك  الهنوض  اإىل  الرامية  اجلهود  ويعزز  الأمة،  ومصاحل 

اللغوية، اليت تعد عنوان هذه الأمة ورمزها الشامخ، ولكون الإعالم وس يةل فعّاةل يف التأأثري امجلاهريي، فعلهيا يقع  

 والقمي اليت ل غىن للأمة بدوهنا.  محل كبري جلر قاطرة الثوابت

ليه هو الآخر مظاهر الضعف والانكامش والركود    و ليس ببعيد عن التعلمي يطالعنا واقع ثقايف عرب ترسبت اإ

يف ظل واقع لغوي غري مس تقر ول واحض املعامل، وأأىّن للثقافة أأن تزدهر يف خضم واقع تعلميي وعلمي واجامتعي 

م،  2014)املسدي، يف ظل س يادة لغوية عربية هملهل، ولن تتحقق س يادة ثقافية عربية داخلية أأو خارجية اإل 

منا عدت (70صفحة   لفظا عاداي، واإ تعد  العرص احلديث، فمل  اتسع مفهوهما يف  اليت  اللكامت  '' والثقافة من   ،
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اد كربى ودللت كثرية،  مفهوما هل تأأثريه وخطره يف الرصاع الفكري ادلائر بيننا وبني الغرب...فهيي لكمة ذات أأبع

حياءات متعددة.'' التفكري واجملسدة هل، كام أأهنا وس يةل لتلقي املعرفة،   ةأأدالأن اللغة يه    م(2019)السعيد ا.،    واإ

واحلاصل أأهنا خمزن لرتاث الأمة وملفاهميها وقميها عىل حد وصف املسدي، وعىل الرمغ من تأأسيس املنظمة العربية  

ل أأن املسأأةل اللغوية للأمة  الإلكسوللرتبية والثقافة والعلوم )   أأكرب    ( وما قامت به هذه املنظمة من جمهودات، اإ

من أأن حتتوُيا منظمة كهذه، فالقضية ذات أأبعاد س ياس ية واجامتعية وثقافية وحضارية، جيب أأن تتاكثف اجلهود  

 يف لك هذه اجملالت مع وجود النوااي الصادقة خاصة يف اجملال الس يايس.

 : واقع اللغة العربية يف جمال التكنولوجيا والرمقنة 

تكنول اليوم يف فضاء  نعيش  أأصبحنا  اذلكية وشاباكت وش باكت لقد  والهواتف  احلواسيب  أأدواته  ويج جديد، 

العمل ويف خمتلف   أأماكن  البيوت ويف  نعيشها يف  اليت  اليومية  التكنولوجيا جزءًا من حياتنا  التواصل، وغدت 

مصاحل حياتنا ارتباطا ش به لكي هبذه الفضاءات الرمقية،    توغريها، وارتبطاملؤسسات ويف املدارس واجلامعات  

 هذا؟ين حمل لغتنا العربية من لك فأأ 

المكبيوتر وأأهجزة    أأنظمة  العربية وبرجمهتا عىل مس توى  اللغة  بأأس هبا يف جمال حوس بة  أأشواط ل  لقد قٌطعت 

أأمشل يف خمتلف   تباعها خبطوات  اإ جيابية جيب  اإ التكنولوجية، ويه خطوة  الوسائل  الهواتف اذلكية وغريها من 

نتاج التكنولو  يج والرمقي، لأن دخول اللغة العربية اإىل هذه امليادين حمتية ورضورة علمية ميادين البحث والإ

وتكنولوجية وحضارية، تفرضها متطلبات العرص الراهن، وعىل الرمغ من أأن العديد من كربايت الرشاكت العاملية 

مهنا لتسهيل تقدمي    يف جمال التكنولوجيا قد خصت اللغة العربية ببعض الاهامتم يف جمال اس تخداهما احملدود سعيا

ل أأن املسأأةل ل تعدو أأن تكون مصلحة جتارية حبتة.   خدماهتا و منتجاهتا لزابئهنا  العرب، اإ

التكنولوجيا      اكتساب  مسأأةل  أأن  عليه  التأأكيد  بعني    وتعريهباوما جيب  تأأخذ  أأن  وقومية، جيب  عربية  قضية 

رار يف هذا الشأأن، خاصة وأأن العرب ميلكون من  الاعتبار عىل مس توى احلكومات العربية، اليت لها سلطة الق

املادية واملعنوية   التكنولوجيا   )اللغةالأموال واملؤهالت  التحمك يف زمام صناعة  العربية( والبرشية ما ميكّهنم من 

 وفق مقومات الأمة العربية ويف مقدمهتا اللغة العربية. واس تخداهما

ول ابلسهل وأأن امتالك انصية التكنولوجيا بأ ليات عربية ل يزال حصيح أأن الطريق يف هذا اجملال ليس ابلهنّي   

ذا تضافرت اجلهود وصدقت النوااي ممن هلم سلطة القرار عىل املدار.  ل أأنه ليس ابحلمل املس تحيل اإ  حلام، اإ

 : واقع اللغة العربية يف اجملال الاجامتعي والاقتصادي

لكة الازدواج اللغوي، فاجملمتعات العربية عىل امتدادها من  تعاين اللغة العربية من مشلكة مالزمة لها ويه مش 

ن اكن الازدواج    الفصيح للغةاحمليط اإىل اخلليج تتلكم لهجات حملية، ختتلف قراب وبعدا عن املس توى   العربية، واإ
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ذ يعد ذكل رمزا للتخلف لّ أأن معاانة اللغة العربية منه أأشد، اإ الفكري    اللغوي أأمر حمتي تعاين منه لك اللغات، اإ

واحلضاري وعائقًا لك تطور اقتصادي، كام أأنه معيق لك حماولت الهنوض ابلتعلمي والرتبية، وهو عنوان للرصاع  

 الاجامتعي والطبقي. 

ن الطفل العرب يف حارض زماننا غري قادر عىل اكتساب اللغة العربية من بيئته الأرسية، لأن هذه الأرسة ل     اإ

فصحى يف ختاطهبا اليويم، ومتر عىل هذا الطفل أأخصب فرتة يف اكتساب اللغة العربية،  تس تعمل اللغة العربية ال

ويه فرتة الست س نيني الأوىل من معره، فيدخل املدرسة ليتعمل اللغة العربية الفصحى وكأهنا لغة اثنية ابلنس بة  

ن اكنت املدرسة ومعلموها يف مس توى الأداء اللغوي الفصيح ن اللهجات  ذكل؟   )وأأين  هل، هذا بطبيعة احلال اإ (. اإ

والعاميات اليت يكتس هبا الطفل العرب قبل سن المتّدرس جتعل رصيده اللغوي ضعيفا، وابلتايل فهو غري قادر  

 عىل التفكري اجليّد، لأنه ل ميتكل ثروة لغوية تمني قدراته الفكرية والعقلية. 

ناك مشك أأشد خطرا، وهو مشك الثنائية ول تعاين اللغة العربية من مشك الازدواج اللغوي فقط؛ بل ه 

اللغوية، فالعربية ويف لك الوطن العرب تعاين من منافسة اللغات الأجنبية لها، وخاصة اللغة الاجنلّيية واللغة 

رادة منّا أأو بدوهنا، والأخطر يف لك هذا أأن جنعل هذه   الفرنس ية، فقد غزت هذه اللغات لك ميادين حياتنا، ابإ

ل تعلمينا يف مدارس نا وجامعاتنا ومراكز حبوثنا، فزنيدها متكينا وتثبيتا، عىل حساب لغتنا العربية اللغات لسان حا

القدرة عىل استيعاب العمل واملعرفة والتكنولوجيا، غري   أأبعدانها منّا وعنّا، و اهتمناها ابلعقم وامجلود وعدم  اليت 

أأنفس نا لأن العجز انبع منّا أأننا يف احلقيقة نهتم  وصادر عنّا، ومن منّا قد مسعها ويه تقول عىل لسان   مدركني 

براهمي : انديت قويم فاحتسبت حيايت ...   الشاعر حافظ اإ

 رموين بعقم يف الش باب وليتين ٭ ٭ عقمت فمل أأجزع لقول عدايت.

ساحمينا اي صاحبة اجلالةل فاإن القوم رصعى، ضيّعوك بني شفاههم، وبني جدران خمابرمه، وبني دور مساكهنم،  

مدارسهم وجامعاهتم، ضيعوك يف لك   وحواراهتم، يفوبني أ لت مصانعهم، يف أأسواقهم ويف حوانيهتم، يف جمالسهم  

الأمكنة ويف لك الأزمنة، حىت ضاق هبم وبك الأفق الرحب، ورمغ لك هذا وذاك فأأنت أأم حنون تقولني دوما: 

   نزار.رمحك هللا اي  هجالء،ل تعذب اي رب من رمجوين واعف عهنم فاإهنم 

 : الهوية   ومسأأةل الأمن اللغوي العرب  

والقمي  املقومات  من  متكل  العربية  والأمة  الأخرى،  اجملمتعات  من  غريه  عن  متّيه  ثقافية  هوية  برشي  جممتع  لك 

والعنارص املشرتكة، ما ل متلكه أأية أأمة أأخرى، وتعترب اللغة العربية من أأبرز هذه املقومات، فالعرب عىل امتداد  

واحدة ذات بعد اترخيي ضارب يف القدم، فالعربية أأقدم لغة   رقعهتم اجلغرافية من اخلليج اإىل احمليط يتلكمون لغة

من بني أ لف اللغات اليت يتحدث هبا  العامل اليوم، ول تزال حمافظة عىل بنيهتا يف لك مس توايهتا اللغوية صوات 
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لإمام وقد ذكر ا  ورصفا وَنوا ودلةل، وهذا دليل عىل ماكنة هذه اللغة وجدارهتا بأأن تكون لغة البرشية قاطبة، 

اّن أأنزلناه قرأآان عربيا لعلمك تعقلون ﴾ الآية   ،سورة يوسف،  2ابن كثري فضل العربية يف معرض تفسريه للآية ﴿ اإ

تأأدية للمعــاين، اليت تقــوم ابلنفوس،   اللــغات، وأأبيهنا وأأوسعها وأأكرثها  أأفصح  بقـوهل :'' وذكل لأن لغة العرب 

عــىل أأرشف الرسل ...واكن ذكل يف أأرشف بقاع الأرض ويف أأرشف  فلــهذا أأنـزل أأرشف الكتب بأأرشف اللــغات  

شاهني   ، ويف الس ياق نفسه أأشار  الأس تاذ ادلكتور عبد الصبور(313م، صفحة 1998)ابن كثري،  الشهور. 

رمحه هللا،  اإىل خصوصية هذه اللغة وتفّردها ابلبقاء والاس مترارية رمغ معقها التارخيي وتعاقب العديد من الأجيال  

لينا معربة عن   علهيا ، وحمافظهتا عىل خصائصها الصوتية والرصفية والرتكيبية ، حيث قال : '' أأن العربية وصلت اإ

نا، كام اكنت تنطق عىل أألسنهتم، دون أأن تس تغرب، أأو تس تعجم  اترخي بعيد، وتراث عريق، انطقة عىل أألس نت 

يصهبا التغيري رمغ طول العهود، وتعاقب الأجيال. وهذا أأمر اندر احلدوث    يه، مل. فأأصولها وصيغها وتراكيهبا، يه  

ل للغة العربية، اليت يقرأأ القارئ اليوم نصوصها القدمية، فال حي س بقدهما، بل  يف عامل اللغات مل يسجهل التارخي اإ

 ( 21هـ، صفحة 1437)عبد اجمليد، يأأنس هبا ويتذلذ بتكرارها ومتثلها، بل ويس تخدهما يف أأحيان كثرية.'' 

قد يكون اليك أآخر الوسائل يف البحث عن العالج الفّعال اذلي ميكن أأن يشفي املريض، ومن اليك قد جييء 

وشفاء ادلاء اذلي ذكران بعضا من أأعراضه وأأخطاره، يمكن يف رضورة السعي احلثيث من طرف لك  الشفاء،  

عضو يف اجملمتع العرب لس تعامل لغته العربية يف حديثه وخطابه للآخر همام اكن هذا الآخر، فال جيب أأبدا أأن 

أأهنا روح تنطق وتعرب وتفكر فنحن    نشعر ابدلونية والنقص عند حديثنا بلغتنا العربية، وأأن ننظر اإىل اللغة عىل

اللغة واللغة َنن، هكذا جيب أأن نستشعر أأثر البعد اللغوي يف حياة الإنسان، فهو بدون لغة أأش به جبسم بدون  

روح حتركه و تبعث احلياة فيه، لقد بذل غريان من اجلهود والأموال ما ل حرص هل من أأجل المتكني للغاهتم ونرشها  

بعضهم أأحيا لغته اليت أأصاهبا املوت بسبب قةل الاس تعامل، فكيف بنا وَنن منكل لغة يف لك أأصقاع الأرض، و 

 حية متجددة حتمل من عوامل البقاء والصمود والانتشار ما ل متلكه أأية لغة أأخرى. 

 خامتة: 

ن الواجب اليوم يفرض علينا أأفرادا وجامعات، أأن نعي أأول أأننا بدون لغتنا العربية لس نا عراب وأأننا   ن ٌرمنا    اإ اإ

ل تقدما رجعيا؛ فنكون مكن يسري اإىل اخللف معتقدا التقدم اإىل   التحض والتقدم بلغة أأخرى فلن يكون ذكل اإ

الأمام، ولعل الوعي هبذه املسأأةل أأوجب بأأن يطال أأويل الرأأي والفكر وأأحصاب القرار، هذا من هجة ومن هجة 

ن مل تتعقبه هجود علمية   ومعلية صادقة، مبنية عىل رؤى استرشافية مس تقبلية  أأخرى فالوعي وحده غري اكف؛ اإ

 ييل: أأساسها التخطيط املربمج احملمك املدروس، ومما نويص به يف ختام ورقتنا هذه ما 

 أأن نأأخذ مسأأةل وضعنا اللغوي الراهن عىل محمل اجلد، فنعمل عىل تشخيص أأس باب ادلاء. -



 

 

 
172 

الوضع، فتشخيص ادلاء أأس بق من البحث  أأن نتعمق جيدا يف دراسة الأس باب اليت أأدت اإىل هذا   -

 عن ادلواء. 

جراءات العالج، الأوىل فالأوىل. -  أأن نرتب الأس باب والعوامل املؤدية اإىل هذا الضعف، لرتتيب اإ

جياد  -  حسب رؤيته وختصصه. احللول، لكاإرشاك لك الطاقات والكفاءات يف خمتلف اجملالت يف اإ

جياد هيئة عربية مشرتكة جتمع حتهتا لك امل -  ؤسسات والهيئات الفرعية العربية لتوحيد اجلهد.اإ

جراءات التوعية اللغوية يف خمتلف الأوساط العلمية والأدبية والثقافية والإعالمية والاجامتعية  - تكثيف اإ

 وغريها.

قناع  - تباع أأسلوب احلجة والإ  يشكك يف قدرات اللغة العربية عىل مواكبة مس تجدات احلضارة.  فميناإ

 هجودها ماداي ومعنواي.   وتعزيزاللغوية وخمتلف املؤسسات اليت تعىن ابلشأأن اللغوي،  تفعيل دور اجملامع   -

العربية عناية واهامتما ابلغني مع تشجيع   - اللغة  العربية مسأأةل  أأن تويل السلطات الس ياس ية يف البالد 

 املؤسسات والهيئات العامةل علهيا.

املسامهة يف هذا املؤمتر اذلي نأأمل هل التوفيق والسداد، وأأن يسهم  هذا ما جاد به القمل ومسح به الوقت يف هذه 

جياد بعض احللول الناجعة، وهللا ويل التوفيق.  ولو ابلزنر القليل يف اإ
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 راجع: امل 

 لبنان: دار الكتب العلمية.  تفسري القرأآن الكرمي.م(. 1998ابن كثري أأبو الفداء عامد ادلين. )

الكويت: عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون والآداب  احلصيةل اللغوية .م(.  1996أأمحد محمد املعتوق. )

. 

آداهبا .  الترشيع اللغوي. (. 6م 2007أأمحد مطلوب. )   جمةل اللغة اللغة العربية وأ

   سورة يوسف.. 2الآية  

 م(. اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. 2020ديسمرب,  16قراطية الشعبية. ) امجلهورية اجلزائرية ادلمي

براهمي السعيد. )  دار الأندلس للطباعة.  عمل الثقافة الإسالمية.م(. 2019ادلسوق شعبان اإ

( اليوزبيك.  سلطان  أأرواب.  2010توفيق  يف  وأأثرها  الأندلس  يف  العربية  احلضارة  لدلراسات  م(.  ثقافتنا  جمةل 

 . 133، صفحة  20بحوث) اجملدل اخلامس العدد  وال 

 مجمع اللغة العربية مرص .  مجمع اللغة العربية يف مخسني عاما.م(. 1984شوق ضيف. )

ادلوحة، قطر: املركز العرب للأحباث ودراسة   الهوية العربية والأمن اللغوي. م(.  2014عبد السالم املسدي. )

 الس ياسات. 

 لبنان: دار الكتب العلمية.  تفسري القرأآن الكرمي.م(. 1998ثري. ) عامد ادلين أأبو الفداء ابن ك 

السعودية: مركز البحث العلمي   مزنةل اللغة العربية بني اللغات املعارصة.هـ(.  1437معر الطيب عبد اجمليد. ) 

حياء الرتاث.   واإ

وزارة الش باب   العربية ومس تقبلها.تقرير حاةل اللغة  م(.  2020وزارة الش باب والثقافة، الإمارات العربية املتحدة. )

 والثقافة الإمارات العربية املتحدة. 
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 والإعالم اللحن مضن مدونة الصحافة  

Melody in the press and media blog 

 نقاز  هجريه

 اجلزائر - تلمسان - جامعة أأبو بكر بلقايد

 hadjirares@gmail.com 
 ملخص: 

ل ميكننا حبال من الأحوال فصل اللغة العربية عن نظم الإعالم و التصال احلديثة؛ فلقد ابتت اللغة  

العربية متثل كيان اجملمتع و طريقة تفكريه و أأبعاده الإيديولوجية، فهيي ليست جمرد أأصوات و أأدوات للتفامه أأو  

للأمة( احلافظة خلالصة جتارهبا يف التارخي و يه  تبليغ فكرة معينة، بل يه عىل مس توى املايض )اذلاكرة امجلاعية  

ليه من درجات النضج و المنو، و يه عىل مس توى   يف احلارض خري معرّب عن الهوية القومية للأمة و ما انهتت اإ

للأمة  الإنسانية  الثقافة  استامثر  و  التعلميية  الرسائل  بّث  و  العرب  اجملمتع  متثيل  اإىل  الوحيدة  الطريق  املس تقبل 

  وحراكته  وسكتاتهوجب أأن تكون هذه اللغة عىل مس توى عاٍل من التعبري عن خلجات هذا اجملمتع    وعليهحدة.  الوا

يُفيض بنا اإىل الفصل التعسفي   والإعالماللحن اذلي تسلل اإىل بعض من جوانهبا مضن منظومة الصحافة    ولعلّ 

 .  والفكربني اللغة 

اس تجابة احلديثة  الصحافة  كبري يف  تغري  من رسعة    لقد حدث  العرص  أأمام    وضيقملتطلبات  الوقت 

ّن اللغة الإعالمية يه البوتقة اليت تنصهر فهيا اللغات الثالث العامية    وعليهالقارئ،   لتشك   والأدبية  والعلميةفاإ

 يف الأخري لغة حصفية قامئة بذاهتا. 

 اللحن، اللغة العربية، املقال الصحفي، الإعالم، الصحافة اللكامت املفتاحية:

 

Abstract: 

     We cannot in any way separate the Arabic language from modern 

information and communication systems. The Arabic language has come to 

represent the entity of society, its way of thinking, and its ideological dimensions. 

It is not just sounds and tools for understanding or communicating a specific idea, 

but rather it is at the level of the past (the collective memory of the nation) that 

preserves a summary of its experiences in history and it is in the present a good 

expression of the national identity The nation and what it has achieved in terms 

of maturity and growth, and at the future level it is the only way to represent the 

Arab community, transmit educational messages and exploit the human culture of 

one nation. And it is imperative that this language be at a high level in expressing 

this society’s rifts, silences and movements. Perhaps the melody that has infiltrated 
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some of its aspects within the press and media system leads us to an arbitrary 

separation between language and thought . 

There has been a great change in modern journalism in response to the 

requirements of the age of speed and lack of time in front of the reader, and 

accordingly, the media language is the crucible in which the three colloquial, 

scientific and literary languages fuse to form in the end a stand-alone journalistic 

language . 

Key words: melody, Arabic language, press article, media, press 

 

 مقدمة:  .1

تعد اللغة العربية من أأكرث اللغات العاملية طواعيًة و غىن ابلألفاظ و التعابري املوحية، و لعل اس تصعاهبا  

من طرف بعض الفئات اجملمتعية هو بسبب كرثة أألفاظها و تنوعها يف لك جوانب احلياة، اإن حماوةل وصف اللغة  

البالغة اللغوية و الرتفع عن درجة العامية و  العربية و تدقيق النظر يف أألفاظها يعد رضاب من رضوب اكتساب 

لغة السواد الأعظم؛ لعّل اللغة العربية عاشت مراحل نضجها و تأألق جنمها يف عصور مضت، لكن بسبب سعة 

هذه اللغة الأم، اس تطاعت  معارصة لك الأجيال فتطورت و حتضت حىت صارت و بدون منازع حتاك لغة 

ر و الأنباء املتداوةل يف وسائل الإعالم، و يه لغة العمل بال منازع، مازال  العرص و تصف لنا لك يوم الأخبا

لهيا من طرف بعض   حيمل أأبناؤها لواء احلداثة و التطور احلاصل يف ش ىت جمالت احلياة، و لعل ما تطرق اإ

لهيا من قصور بعض حاميل لواء هذه اللغة، راجع لقصورمه مه و ليس يه  أأي  –  الفئات القليةل و ما ترسب اإ

و من بني هذه الظواهر احلاصةل و اليت عرفت منذ الرعيل الأول من أأبناء العربية، اللحن اذلي هو امليل  -اللغة

ابلقراءة عن جههتا كام ورد يف كتب القدماء، و هو الكتابة ابلعامية و اجلنوح اإىل غري قواعد اللغة العربية يف 

 وعليه مع تطور الإعالم و انتشار الصحافة يف لك ماكن.    عرصان احلديث، هذه الظاهرة ابتت  أأكرث انتشاراً 

اللغوية من خالل بعض ادلراسات  الظاهر  الضوء عىل بعض جوانب هذه  اإىل تسليط  هتدف هذه ادلراسة 

 السابقة يف هذا امليدان.  

 : وأأس بابه اللحن يف اللغة العربية مظاهره   .2

 :  اللحن يف اللغة .1.2

ماةل اليشء من هجته؛ جاء يف   ماةل الالكم عن  هو اإ مقاييس اللغة لبن فارس: )اللحن بسكون احلاء اإ

نًا( ذا أأخطأأ.  ويقال.  (2008)اللغوي،    هجته الصحيحة يف العربية. يُقال: لََحَن لَح  : )قد حلن الرجل يلحن حلنًا، اإ

ذا أأصاب    وحلن ن.  والفطن. يقال: رجل فطن، بنّيِّ الفِّطنة  وفطنيلَحن حلنًا اإ   واللَحن اخلطأأ    بتسكني احلاء:  واللح 

  30يف حل نِّ القول" سورة محمد: الآية    ولتعرفهّنُمسكنوا احلاء يف الفطنة. قال هللا تعاىل: "   ورمبابفتح احلاء: الفطنة.  

 .( 1999)الُصحاري،  مذهب القول(  ويفمعناه يف معىن القول، 

ذا قلت: )رض   ب عبد هللا زيد( فهو أأن تعرض يف حديثك فزتيهل عن هجته؛ فهو راجع اإىل هذا لأنك اإ

ذا أأعربت عن معناك فهم عنك، فسمي اللحن حلنًا،    واملضوبمل يدر أأُيام الضارب   فكأنك عدلته عن هجته، فاإ

أأن مييل املتلكم عن املنطق    وهو)  .(1/91، صفحة  1999)الُصحاري،    معنيان  وحتتهلأنه خيرج عىل َنوين  
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ذا مال عن الإعراب اإىل    وحلن  .(2010)اخلياط،    (والنش يدالصواب يف القراءة    وترك،  والإعراب يف لَكمه اإ

لغاءاخلطأأ، أأو رصفه عن موضوعه اإىل   .الإ

  أأّما اصطالحًا: .2.2

من    وسالمةالالكم، هو البنّي منه مع حصة    وفصيحيُعّرف أأبو سهل الهروي الالكم الفصيح بقوهل: )

ذا زال   وفصحيفهم من قوهل: )  وذكل. مث عّرف اللحن ابخلطأأ يف العربية،  هـ(1420)الهروي،    اخلطأأ( اللحان.. اإ

: هو اذلي يتلكم ابلعربية فيخطئ  واللحانأألفاظه مع رسعة النطق هبا.    وحّصتمن اللحن،    وتنقىفساد لَكمه  

من اللحن مع   ونقاوته من اخلطأأ . مفقياس الفصاحة؛ سالمة اللسان (1/156هـ، صفحة 1420)الهروي،  فهيا(

 سهوةل جراين العربية عىل لسان املتلكم هبا. 

ذكل اخلطأأ )يف الأصوات أأو يف    ويشملاللحان تعريف اللحن مبفهومه الاصطاليح الواسع،    وتعريف 

 وقد .  (1/156هـ، صفحة  1420)الهروي،    الإعراب، أأو يف دلةل الألفاظ(  وحراكتالصيغ أأو يف تركيب امجلةل  

الإعراب  أأمج اخلطأأ يف  معاٍن:  س تة  جفعلوها  معان  من  اللفظة  جاء يف هذه  ما  العلامء    والفطنة   والغناء  واللغةل 

 . (2001)عيل،  واملعىن والتعريض

معىن ل نس تطيع فهمه    وهوعن الإعراب    والزيغ نريده من اللحن يف هذا املقام، اخلطأأ يف الالكم،    واذلي

فال مناص لنا لفهمه   وذلكلالإشارة اإىل قواعد لغاهتا.    ومنمن النصوص اجلاهلية خللّو تكل النصوص من احلراكت  

لّ ابلرجوع اإىل بعض املوارد املس تحدثة.  اإ

 فنذكر أأنّه:  وأأس بابه. أأّما عن مظاهره 3.2

لّ   قيل فيه شيئًا استنكرته العرب من أألفاظهم    وقدقيل لبشار: )ليس لأحد من شعراء العرب شعر اإ

نّهفيه،    وشك يف جحور    ونشأأتأأين يأأتيين اخلطأأ؟ ودلت ههنا    ومن : )ل( قا!ليس يف شعرك ما يشك فيه  واإ

نمثانني ش يخًا من فصحاء بين عقيل ما فهيم أأحد يعرف لكمة من اخلطأأ،  نساهئم فنساؤمه أأفصح   دخلت اإىل واإ

. لقد ذهب بعض علامء العربية (1978)الأفغاين،    فأأبديت اإىل أأن أأدركت، مفن أأين يأأتيين اخلطأأ(  وأأيفعتمهنم،  

ابلعرب    واختالطهماإىل أأن اللحن هبذا املعىن، مل يظهر اإل يف الإسالم، ظهر بسبب دخول الأعامج يف دين هللا،  

ظهوره يف    وعيبالعرب.    وبنياللّحن بني املوايل    وظهرالعرب هبم ففسدت الألس نة    واتصاللغهتم    وأأخذمه

صار شيئًا مأألوفًا حىت غلب عىل أألس نة الناس. و    وكرث العرب حىت عرُّيِّ من ظهر اللحن عىل لسانه، فلام فشا  

اللّحن أأّما  النحوية،  الإعراب مبصنفاهتم  املتعلق حبراكت  اللحن  العربية  علامء  اللكمة و   قد خّص  ببنية  املتعلق 

صياغهتا و دللهتا فقد عاجلوه يف مصنفاهتم اللغوية و الرصفية، و مهنم من أأفرد هل ُكتبًا خاصة ُعرفت ابمس كتب 

التصحيح اللغوي، أأو كتب حلن العامة، من أأمهها: كتاب حلن العامة للكسايئ، و اإصالح املنطق لبن السكيت  

ثعلب و ما ُألِّف حوهل من رشوح، لقد ورد اللحن يف فصيح ثعلب )عىل  و أأدب الاكتب لبن قتيبة و فصيح

 و الرصيف(  الاش تقاق اذلي أأطلقه العلامء عىل حلن العامة، يقصدون اللحن ادلليل و اللحن     املعىن الاصطاليح

يراد الفصيح كام نطق به العرب الفصحاء، من غري أأن يوحض  (1/158هـ، صفحة  1420)الهروي،   ، فقام ابإ

لّ فامي نذر و جاء أأبو سهل فأأودع  ك  رشحه اإشارات كثرية توحض كيفية نطق العامة    قاق الاش تيفية نطق العامة اإ

لكثري من أألفاظ الفصيح و طريقته يف ذكل أأن يذكر اللفظ كام نطق به العامة، مث حيمك عليه ابلصواب أأو ابخلطأأ،  

لعرب أأو خمالفته لها، و من أأمثةل ذكل: حديثه العام و مقياس الصواب و اخلطأأ عنده موافقة ذكل املنطوق للغة ا

عن خطأأ العامة يف بناء "فعل و أأفعل" حيث يقول: )و العامة ل تفرق بيهنام، فتحذف الألف يف بعض ما جاء  
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)الهروي،   عىل أأفعل، و تزيدها عىل فعل، فتقوهل عىل أأفعل، و يه خمطئة يف ذكل خملالفهتا العرب فامي تتلكم به(

 . (158/ 1صفحة  هـ،1420

ةَل" بفتح العني  ومن شارته اإىل خطأأ العامة يف بناء "فَُعةل" و "فُع  ، حيث ختالف  وتسكيهناذكل أأيضًا: )اإ

حيمك عىل   وهوتفرق بيهنام( فهو يرى أأّن خطأأ العامة يف هذه الأبنية سببه خمالفة العرب فامي تتلكم به   ول العرب 

ذا وافق لغة من لغات العرب كقوهل: )بعض لَكم العامة ابلصواب بل ابجلودة أأحي اجلنب لذلي يؤلك    وهوااًن اإ

هـ، صفحة  1420)الهروي،    لغتان جيداتن..(  وهامذكل خبطأأ    وليستسكن الباء مهنام،    والعامة.  الباء.بضم  

1/158). 

حيمل شيئًا من حلن    وقديذكر من حلن العامة ما يوافق بعض لغات العرب، لكنه خيتار الأفصح،    وقد

 يضعفه أأو ل يس تحس نه لعةل يذكرها.  ولكنهالعامة عىل بعض لغات العرب،  

يرفضه لكونه خمالفا ملا ورد به السامع    ولكنهالعامة مسوغ من الاش تقاق أأو القياس،    يكون للحن  وقد

لباس. عن العرب، أأو   لأّن الالكم به يوقع يف اإ

ّن من العرب من اكن يقع يف اللحن أأيضًا   نّ اإ ّن من غري املعقول   واإ اللحن مل يقع من الأعامج وحدمه. مث اإ

أأهنا ختتلف عن عربيتنا يف مفردات الألفاظ    وَرأأينابقية عرب العربية اجلنوبية،    ومن أألّ يقع اللحن من أأهل المين  

 . (17/18، صفحة 2001)عيل،  فوالرص قواعد النحو  ويف

اكن هذا شأأنه ل    ومن  وجسيةأأّن العرب الُقّح الاصيل، مل يكن خيطئ يف لَكمه لأنّه يتلكم عن طبع    ويذكرون 

من الإعراب عن    وحصتهيف لك موقع حقه    ويعطونهاكنوا يتأأملون مواقع الالكم    ولأهّنميقع اللحن يف لَكمه،  

 -وسمل  وأ هلصىل هللا عليه  –أأّول حلن ظهر بني العرب عىل عهد النيب    واكنمّية عىل بصرية. يقول بعض العلامء:  

مسع رجال يقرأأ فلحن؛ فقال: أأرشدوا أأخامك، أأو أأرشدوا أأخامك   -وسمل وأ هلصىل هللا عليه –فقد رووا أأّن الرسول 

نّه قد ضل. مث فشا  الشام   وبالدختالط خاصة، حيث اختلط العجم ابلعرب، اكلعراق  يف مواضع الا وانترشفاإ

النحو    ومرص يف  الكتاب  فأأخطأأ  احلكومة  أأعامل  دخل  الإعراب  وأأحفشواحىت  صفحة  2001)عيل،    يف   ،

17 /18). 

من ذكل ترسب اللحن اإىل قراءة الناس للقرأآن، فقد قدم أأعراب يف خالفة معر فقال: )من   والأنىك

ىل الناس يوم    ورسوهل من هللا    وأأذانُأنزل عىل محمد؟( فأأقرأأه رجل سورة براءة هبذا اللحن: )  يُقرئين شيئًا مما اإ

ن يكن هللا بريئًا من رسوهل. فأأان أأبرئ منه(  وَرُسوهلِّ احلج الأكرب أأّن هللا بريء من املرشكني  ( فقال الأعراب: )اإ

عليه القصة. فقال معر: )ليس   وقّص دمت املدينة..  فبلغ معر مقاةل الأعراب فدعاه فقال: اي أأمري املؤمنني، اإين ق

( فقال الأعراب:  وَرُسهُلُ هكذا اي أأعراب( فقال: )كيف يه اي أأمري املؤمنني؟( فقال: )أأّن هللا بريء من املرشكني  

لّ عامل ابللغة  ورسوهلبريء ممن برئ هللا    وأأان) ت  ، الصفحا1978)الأفغاين،    مهنم( فأأمر معر أأل يقرأأ القرأآن اإ

09-10 ) 

بعضهم    ونسبأأيضًا، حىت غلّط بعضهم بعضًا،    واللغةحىت بني علامء النحو    وانترشفشا اللحن    وقد

فارس(:   )ابن  قال  الآخر،  البعض  اإىل  أأو    )وقداللحن  يكتبونه  فامي  اللحن  جيتنبون  قدميًا  الناس   يقرؤونه اكن 

َه قال: ما ندري ما الإعراب   ذا نُبِّّ ّن احملدث حيدث فيلحن، فاإ اجتناهبم بعض اذلنوب فأأّما الآن فقد جتوزوا حىت اإ

منا  . (17/26، صفحة 2001)عيل،  (وفقهاءَنن ُمحدثون  واإ
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صالح اللحن    وملا عرابه قال )الأوزاعي(: )ل بأأس ابإ  ل وقايف احلديث(،    واخلطأأ كرث اللحن يف احلديث، جوزوا اإ

ّن القوم اكنوا عراًب(  . (26/ 17، صفحة 2001)عيل،  أأيضا: )أأعربوا احلديث فاإ

لّ أأّن هناك من علامء العربية من يزَع بأأّن للشعراء اجلاهليني حلن يف لغاهتم،   ذكل ما يرويه العلامء من    ويؤيداإ

اجلاهليون عرب،   شعراءوال     عن القواعد يف نظرمه  وخروجوقوع الشعراء اجلاهليني يف أأخطاء َنوية، يه حلن  

 ومنعلامء الشعر أأّن )امرئ القيس( حامل لواء الشعر    وزَع.  ورصفهملساهنم اس متد علامء النحو َنومه    ومن

: هو اختالف  والإقواءجاء بعده من الشعراء مثل: )النابغة( و )برش بن خازم( و )الأعىش( أأقووا يف شعرمه، 

القوايف   عراب  أأو جمرور،    وبعضهفبعضه مرفوع  أأن ختتلف حراكت الروي،    وهواإ وروده يف    ويكرثمنصوب 

- 17/21، الصفحات  2001)عيل،    يف نظرمه عيب  وهو الإقواء ابلنصب فقليل    وأأّما اجامتع الرفع مع اجلّر،  

22) . 

أألسنهتم   ولعل اإىل  تطرق  اللحن  أأّن  املتقدمني هو  الأخذ من بعض  العربية عن  علامء  انرصاف بعض 

هو ابن جيّن يعّرفنا بأأحد الأس باب اليت جعلهتم يعرضون حيث يقول: )عةّل الامتناع   وها به طبائعهم    وساءت

 أأهل مدينة ابقون عىل عُملِّ أأنّ   ولو.  واخلطل  والفساداملدر من الاختالل    وأأهلذكل ما عرض للغات احلارضة  

أأيضًا لو فشا    وكذكل يعرتض يشء من الفساد للغهتم لوجب الأخذ عهنم كام يؤخذ عن أأهل الوبر.    وملفصاحهتم،  

لس نة    وانتشارها عادة الفصاحة    وانتقاض،  وخبالهايف أأهل الوبر ما شاع يف لغة أأهل املدر من اضطراب للأ

 . (2007يّن، )ج  تلقي ما يرد عهنم( وتركلوجب رفض لغهتم، 

 لغة املقال الصحفي:  .3

ّن لغة املقال الصحفي تقع مضن حدود        تعبري )املس توى  والنقادمضن دائرة ما أأطلق عليه العلامء  وتقوماإ

سبيل   وعىلبالغته الأدبية،    وأألوان  وبديعه  وبيانه  وأأخيلتهالصحفي( متيّيًا هل عن )املس توى الأدب( بصوره  

)أأدمه،    اإىل ذكل لكه   وما  وأأرقامه  وموضوعيته  ونظرايته  وقوانينهاملس توى العلمي بقواعده    وبنيالاختالف بينه  

2005) . 

ّن جوهر الفكرة هو انعاكس للحقيقة  نّ اإ   وبغّض عن احلقيقة،  واملعلوماتهدف اللغة هو نقل املعرفة  واإ

ساليب التفكري فاإّن لك لغة قادرة عىل اإعطاء صورة حقيقية النظر عن التسهيالت الفنية اليت يرتتب علهيا تنوع أأ 

مام، دراسات يف الفن الصحفي،  عن العامل اخلاريج ّن اللغة أأاًي اكنت يه ممّر أأساس ميكن النفاذ (1972)اإ . )اإ

نسانية، فهيي وعاء يضم لك ثقافة اجملمتع، و خيزتن ذاكرته و يعرّب عن تطلعا ته كام  مهنا اإىل أأي جممتع و أأية حضارة اإ

أأّن اللغة مفتاح لك تغيري، لأهّنا القوة الفاعةل يف معلية التنوير، مفن َمكَلَ انصيهتا دانت دللهتا، و ابللغة تُغري  

سلوك الشخص و تقّدمه و الإعالم ميكل اللغة الفاعةل املغرية، فهو رصح قوي يسعى للحصول عىل املعلومة، و  

يقها و تبادلها بلغة انفذة رسيعة مؤثرة، و جيّسد تكل املقوةل اليت يعمل عىل توزيعها عىل نطاق واسع بعد توث 

أأوجه النشاط  الفرد يف تكوينه و نفسيته و حضارته و قاعدة العالقات اليت تشك  آة ثقافة  اللغة مرأ مفادها: 

كونه حيمل خطااًب معروفاً  الأذهان،  املعطيات يف  لرتس يخ  أأمه مظهر حيوي  الإعالم  كام حيتل  هل    الاجامتعي. 

 .(2010)بلعيد،  (والتلفاز والإذاعة والنرشة واجملةلخطاب العرص، خطاب الصحافة  وهوأأمناطه، 

يقول أأس تاذ الصحافة )الأس تاذ رفليش(: )مادامت الصحافة تتجه ابخلرب اإىل الطبقات ادلميقراطية يف 

مفّر من مسايرة اللغة الصحفية الشعب، و مادامت هذه الطبقات تزتايد يف لك بالد العامل يومًا بعد يوم، فال  

؛ تمتّي لغة املقال الصحفي عن لغة العمل و لغة الأدب بأأهّنا طريقة (2014)محزة،،    اتمة لهذه الطبقات(ة  مساير 
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ذا سأألين سائل عن الأسلوب  مبتكرة واعية لوظيفة الصحافة، يقول الاكتب الصحفي الإجنلّيي )دانيل ديفو(: )اإ

نّه اذل ذا حتدثت به اإىل مخسة أ لف خشص خيتلفون اختالفًا عظاميً يف قوامه العقلية  اذلي أأكتب به لقلت اإ ي اإ

مام، دراسات يف الفن الصحفي،  فاإهنم مجيعًا يفهمون ما أأقول( -عدا البهل و اجملانني– .  ( 31، صفحة 1986)اإ

حفية لبد أأن تتوافر  ذكل أأيضا أأن اللغة اليت تكتب هبا املادة الص   ومعىنذكل أأننا نكتب ليفهمنا الناس،    ومعىن

 : (1986)محزة،  فهيا مجةل أأش ياء مهنا

يثار امجلل القصرية عىل الطويةل حبيث ل تزيد امجلةل عىل قدر معني من الألفاظ،   • أأمجع    وقدأأول: اإ

املمنقة    والكتابةاملش تغلون ابلصحافة عىل وجوب حتذير حمرر الأخبار من اس تخدام الكتابة الأدبية،  

بلغة   واكتبمجيعًا عىل العمل هبذه النصيحة اليت تقول: اس تعمل امجلل القصرية    واواتفقيف التحرير،  

)البساطة   أأّن  ذكل  مفهومة.  اإىل   والسهوةلسلسة  املوهجة  املواضيع  كتابة  فهيا حىت يف  مرغوب 

الأحداث   نقل  يف  املس تخدمة  اللغة  تكون  حيث  فقط،  الفهم(  والأفاكر  والوقائع املثقفني   قريبة 

 . (89، صفحة  2010)بلعيد، 

يثار الفقرات القصرية عىل الفقرات الطويةل حىت تضمن الصحيفة انتباه القراء دامئا   •  وحتتاجاثنيًا: اإ

ليه سابقهتا من التجارب الإحصائية  هذه امل  الأرقام مفثل هذه الأحباث ل    ولغةسأأةل اإىل ما حتتاج اإ

 والعلوم: َنو قوهلم "اليونيسكو" بدل "منظمة الأمم املتحدة للرتبية  والرتكّيحتمتل الشك. )الاختصار  

أأي تركّي الأفاكر  والثقافة أأساس يا يف  وهذه  واملعلومات"  اللغات  الاختصارات أأصبحت مكّواًن   

)بلعيد،   عىل مس توى الإعالم(  وكذكلالعامة    واحلياة،  والتقنياتالعاملية املعارصة عىل مس توى العمل  

 . (101، صفحة 2010

 الألفاظ غري املأألوفة.  وجتنباثلثًا: احلرص عىل اس تعامل الألفاظ املأألوفة للقراء  •

عال املزيدة، أأو املبالغ يف اش تقاقها عىل الأف  وتفضيلهارابعًا: احلرص عىل اس تعامل الأفعال اجملردة   •

بأأس هنا من اس تخدام الألفاظ املنحوتة حديثًا لتدل عىل معىًن من    ول عىل صورة من الصور،  

 املعاين احلديثة أأيضًا كام يف قوهلم: متذهب، تأأقمل، التعايش السلمي..

أأو اليت تشعرمه ب  والرتاكيبخامسًا: اصطناع الألفاظ   • القراء،  يأألفها   وهنا،  الأنسيشء من  اليت 

 يتجنب ضامئر الغائب قدر املس تطاع.  وأأنحيسن ابحملرر أأن يكرث من اس تعامل ضامئر اخملاطب 

لّ عند الضورة    وجتنبسادسًا: اس تعامل الفعل املبين للمعلوم،   • اس تعامل الفعل املبين للمجهول اإ

 القصوى.

جيوز للخرب الصحفي أأن يس تعان    ولسابعًا: ينبغي عىل احملرر أأن يضع نصب عينيه مس توى القارئ   •

الكتاب    ولَكم  والأمثال  واحلمكفيه ابلأشعار   الأدب   واخلطباءالفحول من  أأدخل يف ابب  فهيي 

 اخلالص.

ّن ميل لغة الصحافة اإىل الإجياز  وأأيضاً  • ع احملررين اإىل دف  والرسعة: اس تعامل املصطلحات اجملازية )اإ

المنوذجية اليت تدل عىل مضمون معني، يتخطى ظاهر اللفظ    والعباراتاس تعامل بعض املفردات  

خفية   واملواطنونجملرد التلفظ هبا َنو: السوق السوداء، أأي: السوق اليت يتعامل فهيا املهربون  
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شارة اإىل بداية خالفات دولي ة قد تؤدي اإىل خالفات هتراًب من التسعري احلكويم، توتر العالقات: اإ

 . (100، صفحة 2010)بلعيد،  يف العمق..(

اتم يعرّب به الواحد مهنام عىل    وانسجاميف وقتنا احلايل عالقة تاكمل    والإعالمتعّد العالقة بني اللغة    وعليه

الإعالم   أأهل  يعمد  فباللغة  الإعالمية    والصحافةالآخر؛  الرساةل  يصال حمتوى  اإ التواصل مع امجلهور بقصد  اإىل 

الواحد،    وتزداد اجملمتع  أأفراد  بني  التواصل  هو  مهنام  الأسايس  الغرض  لأّن  احلارض  الوقت  اللغة يف   وملّا أأمهية 

ت الثقافية يف لك فئة من الناس اكن لزاما عىل أأهل الإعالم التأأقمل مع هذه الأذواق املس تواي  ومتايزتاختلفت  

 بعيدًا عن راككة اللفظ أأو تدين املس توى اللغوي. 

ابلأفراد   والرقاحلضارات    وصناعةالعصور املاضية قصب الس بق يف ترمجة العقول    ومنذلقد اكن للغة  

اإىل التواصل بني اجملمتعات، رفع من دور    واحلاجة يف وقتنا احلايل  التطور اذلي يشهده العامل  ولعلّ ،  وامجلاعات

ادلويل كك، هتدف يف   واجملمتع معومًا، ابتت لسان حال العامل    والصحافةاللغة ابلنس بة لنا مجيعًا فالإعالم    وأأمهية

يصال املعلومة    واثنيةلك دقيقة   يُق الرساةل اليت حيملها الإعالم    وتبيناإىل اإ  . وحنيالصحافة يف لك وقت    لها   وتَُسّوِّ

أأصبحت اللغة يف عرص الثورة التقنية أأبرز مالمح العرص، ذلكل اكن من الطبيعي أأن ينشأأ يف الس نوات  وقد)

 . (2019)العيثاوي،  عمل املنفعة العملية للغة( وهوالأخرية عمل متخصص يف تأأثري اللغة عىل امجلاهري، 

البيانية كام   واحملس ناتلغة الإعالم اجلديد اإىل تصوير الوقائع يف قالب لغوي بعيد عن التمنيق    وتسعى

بني    والتداولالشهرة    ونيلامجلاهريي    والانتشارتسعى اإىل الرق مبس توى القارئ هتدف عىل العموم اإىل التوسع  

 أأفراد اجملمتع.

الألفاظ ابملعاين الرامية اإىل اس تقطاب   وغىن  وابلتوسع اللغة العربية بعيدًا عن منافساهتا ابملرونة    ومتتاز

هو امليدان الأمه اذلي يؤثر بعمق يف لغة الناطقني ابلعربية، لأّن تأأثريه يويم    والإعالمأأكرب عدد من املتابعني )

الفصحى  من ميكنه الصعود هبم اإىل    وهو  واملرئية  واملسموعةبأأشاكهل اخملتلفة، املكتوبة    ويكونحمدد،    وغريمتواصل  

 .(114، صفحة 2019)العيثاوي،  خيرج من خصوص اللهجة اإىل معوم اللغة( وأأنبدل الزنول اإىل العامية 

 اخلصائص الأسلوبية للخطاب الإعاليم:  .4

ليه ابختصار يف هذه        لعل من أأمه اخلصائص الأسلوبية اليت يمتّي هبا املقال الصحفي هو ما سنشري اإ

 النقطة:

عىل حمرر املقال الصحفي أأن يتوسط يف أأسلوبه و طريقته لعرض احلقائق و الأخبار فهو غري مطالب      

أأدبيًا حمضًا، فبعيدًا عن اجملاز و التشبيه و    ابس تخدام اخليال و الصور البيانية اليت تمنق املقال و جتعل منه نصاً 

السجع و الكناية و الاس تعارة  و بعيدا عن لك اخلصائص اذلاتية و الأساليب املدعومة بضوب الشعر و  

اخلطب و املأأثورات، و أأيضا بعيدا عن التعابري اجلافة و عرض املعادلت و اخلطب اجلافة أأو النظرية و القوانني 

قال الصحفي أأن يتوسط يف ذكل لكه حماوًل )أأن يأأخذ من لك ذكل بطرف مما يفعهل حمرر "املادة  ميكن لاكتب امل

الإخبارية" و مما يفعهل "احملرر العلمي" مع أأمهية املواءمة بني ذكل لكه و بني "نوعية املقال الصحفي" اذلي يكتبه،  

لكنه ملموس، و البعض الآخر يقبل قدراً   مبعىن أأّن بعض أأنواع املقالت تقبل من هذه و تكل قدرًا ضئياًل و

معقوًل و يشعر به الاقراء متامًا و يقبلون عليه، و البعض الثالث يقبل قدرًا مضاعفًا من "اذلوق الأدب" و  

اللغويون  به  لغوي حصفي معرّب، اعرتف  اإطار حصفي واحد، و يف نس يج  بيهنام يف  أأو جيمع  العلمية"  "النغمة 
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منا حملرر هذا املقال و يف أأنفسهم، و لكن ليس اب لقدر اذلي حيّوِّل املقال لكه اإىل مقال أأدب أأو علمي اكمل، و اإ

 . (242، صفحة  2005)أأدمه،    ضوء نوعية أأو أأخرى، أأن يأأخذ من العمل بنصيب و من الأدب بنصيب أأيضا(

من أأمه    والهدوء  والنضجينبغي عىل اكتب املقال أأل يرسف يف عرض عواطفه عرضًا مثريًا، لأّن الاتزان       

ّن املقال جيب أأن يبدأأ بداية    وقدخصائص فن املقال   عرّبت عن ذكل الأديبة الإجنلّيية )فريجينيا ولف( بقولها: )اإ

ّن الاكتب   وتوقظهمتكل مشاعر القارئ،   من س باته حىت يشارك الاكتب خرباته الشائقة املدهشة الغريبة، بل اإ

  ولكناخليال، أأو أأهنام قد يغوصان سواًي ابحثني عن درر احلمكة  قد يصطحب صديقه القارئ حملقني يف عامل  

اثرةعىل أأية حال ل  اثرة ما. جيوز اإ مام، دراسات يف الفن الصحفي،  .(القارئ اإ  .(185، صفحة 1972)اإ

ذا تاكملت من هذه اخلواطر املتقاطرة صورة، معد الاكتب  ويقول ادلكتور )زك جنيب محمود(: )حىت اإ

ثباهتا يف   مام، دراسات يف الفن الصحفي،   رفق ابلقارئ ل ينفر منه(  ويفرزانة ل تظهر فهيا حّدة العاطفة،  اإىل اإ )اإ

 . (185، صفحة 1972

به اعتدال الاكتب الصحفي يف اإظهار عواطفه   ونقصدادلكتور )عبد اللطيف محزة( أأيضًا: )الهدوء    ويقول

صاحب احلق   والآخر.  واخلطيبس بق لنا القول كذكل أأّن هناك فرقًا من هذه الناحية بني الصحفي    وقدللقراء،  

اثرة امجلاهري،  ل يليق به أأن يتخذ    -الصحفي  وهو -والأّول  مشاعرمه عن طريق الغضب أأو الثورة.    وحتريكيف اإ

تيان بطائفة من اللفتات  قناع امجلاهري، بل عليه أأن يعمتد يف ذكل عىل قدرته يف الإ لنفسه موقف اخلطيب يف اإ

مام، دراسات يف الفن الصحفي،   القارئ رجاًل هادئًا(  يمتثلالشعورية حينًا، حبيث    واللفتاتاذلهنية حينا،   )اإ

 . (186، صفحة 1972

ّن بعض     عىل هذا الفن التحريري الصحفي   -ابدلرجة الأوىل–تاكد تصدق    وعلامهئاالأقوال لرجال البالغة  اإ

 هذه الأقوال عىل سبيل املثال ل احلرص:  ومنعنه،  والتعبريالتفكري فيه،  وأأساليببلغته 

قال َنو القول الشهري اذلي يشري اإىل أأّن: )الأسلوب هو الشخص نفسه( لنجد أأنّه يعرب عن اكتب امل

أأوًل، لس امي مقالت الأمعدة و اليوميات الصحفية، بأأنواعها اخملتلفة اليت تعكس )ذاتية احملرر( و تصور أأحاسيسه  

و انفعالته، حيث يكون هل أأن يفعل ذكل، و ليس كذكل حمرر )اخلرب الصحفي( و املادة الإخبارية عامة و 

ئل عن البالغ ة فقال: )الإجياز هو البالغة( و كذا قول الشاعر العرب  كذكل قول )عبد هللا بن املقفع( عندما س ُ

)عبد هللا بن املعزت( اذلي يصفها بأأهّنا )البلوغ اإىل املعىن و ملا يطل سفر الالكم( حيث يشرتك يف ذكل حمرر  

ث  الأخبار مع حمرر املقال الصحفي أأو مقال العمود بأأنواعه اخملتلفة برصف النظر عن اهامتمه الأّول بعنرص احلد 

 . (250، صفحة 2005)أأدمه،  ووقائعه، و اهامتم الثاين ابلأفاكر و املعاين أأولً 

ذا اكن لفظه حلوا عذاًب   ويف ن الالكم اإ ذرة كتب البالغة العربية، كتاب الصناعتني يقول فيه مؤلفه: )اإ

ذامع الرائع النادر    وجرىوسطًا، دخل يف مجةل اجليد    ومعناهسهاًل    وسلسا ابردًا    واللفظاًب  اكن املعىن صوا   واإ

 . (2005)أأدمه،  مردودًا( ومذموماً رشٌّ من البارد، اكن مس هتجنًا ملفوظًا  والفاترفاترا، 

أأبرز صفاته   وأأنّ يعدد خصائص الأسلوب البليغ: )  وهومن ذكل قول أأحد رواد تدريس البالغة    وقريب

 .  (2005)أأدمه،    ال بقصد الامتاع أأو الرسور(ترجع اإىل ثالث: أأول: الوضوح، اثنيا: القوة يف التأأثري، اثلثًا: امجل

لقد اس تحدث الصحفيون احلاليون تراكيب جديدة مل ختطر للأدابء الأولني عىل ابل، فبدلً من قوهلم أأنّه     

 وهناكلبد من توضيح املسأأةل توضيحًا ل يدع جماًل للشك جندمه يقولون: )نريد أأن نضع النقاط عىل احلروف(.  

امحلراء،   والليةلالبيضاء،    والأكذوبةديدة ل وجود لها يف الكتب القدمية َنو: )احلقيقة الصارخة،  ج  ونعوتصفات  
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اللغة    وتأأثراً الصفراء(    والغريةالسوداء،    وادلعاية اإىل  برتمجة الربقيات الإخبارية، جند الأفعال الأجنبية تترسب 

ّن حشد اجلنود الرتكية عىل حدود سوراي )يشك( خطرًا عىل هذه البالد،    ومثالالعربية.   )يشك(   وفعلذكل: اإ

مام، دراسات يف الفن    فهيا اس تقرارًا اتماً   واس تقرت  والس ياسةهو ترمجة حرفية دخلت لغة الصحافة   الصحفي،  )اإ

 . (34، صفحة 1972

ّن اللغة العربية قد اس تخدمت تراكيب جديدة مس متدة من طبيعة تعبري اللغات الأجنبية   ذكل   ومثالاإ

مام، دراسات يف الفن الصحفي،    وحدات مس تقةل  وكأهنا  وتناثرهاش يوع اس تخدام امجلل الامسية   ،  1972)اإ

 . (35صفحة 

بدًل من ذكل الأسلوب    وحلّ ،  والطباقف اللفظية اكلسجع  لقد أأخذ التعبري يتحرر تدرجييًا من الزخار 

الرسيع   السهل  املتلقي    وبشك املرسل،  القارئ  منو وعي  مع  متفاعل  الإعالمية    والثقافةالتعلمي    وبفضل متناٍم 

جيابيًا   وهو،  والتعبريالأداء    ورسعة  وامجلال الإذاعية أأنتجت لغة الصحافة أأسلواًب مجع بني البساطة   ما انعكس اإ

 . (2010( )بلعيد، 2010)بلعيد،  والعامياتعىل تقليص الفجوة اليت سادت قرواًن عدة بني الفصحى 

ّن الصحف احلديثة مضطرة اإىل أأن نحترير العنواو من اخلصائص الأسلوبية للخطاب الإعاليم أأيضًا:   : اإ

تبدل أأكرب هجد مس تطاع يف كتابة العنوان مادامت ظروف القراء، و خاصة يف املدن الكبرية ل تسمح هلم بأأكرث 

)وس تيل( يف كتابه )حترير الأخبار(:    ذالأس تا من قراءة السطور القليةل اليت تتأألف مهنا صدور الأنباء، يقول  

ّن العناوين ل ينبغي لهيا   )اإ لهيا فقط عىل أأهّنا النوافذ اليت تطل مهنا عىل الصحف، بل جيب أأن ننظر اإ أأن ننظر اإ

كذكل عىل أأهنا من املصادر الرئيس ية لالإعالم، و خاصة ابلنس بة للقراء اذلين تضطرمه ظروفهم دامئا اإىل القراءة 

 . (188-187، الصفحات 1986)محزة،  العجىل(

آخذ اللحن عند مجةل الصحفيني   .5  :    لإعالميني وامأ

لقد شاعت الأخطاء النحوية و الرصفية يف أأدوات الإعالم اخملتلفة من الصحف املقروءة و الإذاعات      

ّن هذه الأخطاء تعد حلنا يف منظومتنا اللغوية و ل سبيل   املسموعة و غريها من وسائل الإعالم و التصال، و اإ

لّ يف امتحان امللكة اللغوية و الط عالميناريقة الأدبية دلى  اإىل تصحيحها و النظر يف شأأهنا اإ و حاملوا لواء   اإ

ّن بالغة املقال الصحفي ختتلف عن البالغة امجلالية لفن املقال الأدب اليت جتعل   الصحافة يف بالدان عىل الأقل )اإ

وراً  من الأخري فنّنًا جامليًّا، يف حني ترتبط البالغة اجلديدة للمقال الصحفي بكونه فنًّا تطبيقيًا يدخل يف اعتباره أأم

 . (1985)رشف،   معلية فنية اجامتعية(

قد تداولت   والأخطاءاليت تعّد جورًا يف حق العربية، فالأمثةل شائعة    والرصفيةالأساليب النحوية    وبكرثةتعددت  

هذه الأمثةل نذكر  ومندلى بعض حاميل لواء الإعالم اذلي ابت يغزو أأوساطنا الثقافية،  وأأيضاً بني مجةل العوام 

 :( 1975)معر،  ا ييلمعىل نزر  

آخذ النحوية 1.5  : نأأخذ عىل سبيل املثال:املأ

بصورة لفتة للنظر سواء عىل أألس نة املذيعني أأو احملدثني.    وتتعددأأخطاء الضبط الإعراب: حيث تتنوع       

 َنو:  ومبادئههذه الأخطاء ما يكرس قواعد من أأوليات النحو العرب  ومن

يف حركة الإعراب )مجع املؤنث   واملتبوعيف عالمة الإعراب: قد خيتلف التابع    واملتبوعاختالف التابع   •

النصب ابلفتحة    واملمنوعالسامل ينصب ابلكرسة   قاعدة  اس تثناًء من   واجلرّ من الرصف جيّر ابلفتحة 

 مما يوقع املتلكم غري املنتبه يف اخلطأأ كام يبدو من الأمثةل التالية: ابلكرسة( 
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 : بريطانيًة. والصواببريطانيٍة جديدة  ادعاءاتفنّد العراق  •

 : اتبعةً والصوابأأن قواٍت اتبعٍة للأمم املتحدة،  •

 : كثريٍة.والصوابمتّيت مبعامل كثريًة  •

مكوانهتا فيقع اخلطأأ يف حتليل أأجزاء   وتتباعدخلط أأجزاء امجلةل نتيجة طولها: قد تطول امجلةل    وَنو •

 العالقات بني لكامهتا من ذكل:  وحتديدامجلةل، 

دارة الكهرابء،  •  : نداءان. وصواهبادلينا أأُيا الإخوة املس متعون نداءين اإىل اإ

نفت السفارة السعودية أأن يكون سبب تأأجيل زايرة الأمري بن سلامن للولايت املتحدة عائد لأس باب   •

 : عائدًا. وصواهباحصية، 

ليه منصوب ابلياء لأنّه  والصواب: لأرمةل الابن حق الإقامة يف مزنل حامها،  وأأيضا • : محهيا )مضاف اإ

 من الأسامء امخلسة( 

 جزءًا )ابلنصب عىل املفعولية(  ولو: وابوالصجزء من أأهدافها،  ولولن يتحقق  •

لبد من مالحظة توزيع املتعلقات يف   وحينئذٍ متعلقاهتا،    وتكرثما تطول امجلل يف لغة الإعالم    وكثرياً  •

السامع    القارئ أأوحيتاج    ولما حيدث غري ذكل،    وكثرياً امجلةل بصورة ل تؤدي اإىل لبس أأو مغوض،  

 .اإىل قرائن خارج امجلل ليفهم املعىن

ذا اكن امس )اكن( أأو اإحدى أأخواهتا متأأخرًا   • ذا اكن اخلرب ظرفًا: اإ ّن( اإ  واكن اخلطأأ يف امس )اكن( أأو )اإ

ذا اكن ظرفًا، فنجد الكثريين للأسف يقولون:  وخصوصاً اخلرب ش به مجةل،   اإ

: اكن هناك )رجل(، لأّن لكمة )رجل( يف هذه امجلةل  والصواب.  وكذااكن هناك )رجال( يفعل كذا   •

 موضع خرب مقدم.  ويهمرفوع، أأّما لكمة )هناك( فهيي ظرف ماكن،  وهواكن،  امس

 الأخطاء الشائعة يف اس تعامل الأفعال: ومن لزم:  وهوأأخطاء يف الأفعال: اس تعامل )أأثرى( متعداًي  •

أأّن  والواقع اس تعامل الفعل الالزم عىل أأنّه متعّدٍ بنفسه، كقوهلم: فالن أأثرى املكتبة الإسالمية مبؤلفاته.  •

)أأثرى( فعل لزم، لأّن معناه: صار ذا ثراء فالصواب أأن نقول: أأثرت املكتبة الإسالمية بكتبه. أأي  

 أأصبحت ذات ثراء بذكل.

أأن )سوى( امس اس تثناء   واملعروفأأخطاء الاس تثناء: َنو اس تخدام لكمة )سوى( يف غري موضعها.   •

لّ(    ومنيضاف اإىل ما بعده،   أأهّنا امس مثل:    والواقع الأخطاء الشائعة اس تخداهما كأهنا حرف مثل )اإ

 )غري( فيقول بعضهم: 

ل تؤخذ الزاكة سوى من الأغنياء من الناس. والصواب: أأن يقدم حرف )من( عىل )سوى( فيقال: ل   •

 مس ل يضاف اإىل حرف(.تؤخذ الزاكة من سوى الأغنياء )لأن الا

 الأخطاء النحوية الشائعة اس تعامهلم مضري الغائب من غري أأن يعود عىل يشء يس بقه َنو: ومن •
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أأدانه(،   • اذلكورة  املناقصة  املناقصات عىل طرح  كثريًا    وقديعلن جملس  مثل هذا  يف   ولس اميتكرر 

 : املذكورة فامي يأأيت. وصوابهالإعالانت التجارية. 

ّن، أأّن(: من حيث الكرس  ذكل عدم ضبط ومن •  : ومنه  والفتحمهزة )اإ

ذ أأّن الإسالم منح حق العفو عن القاتل لأهل    وهذا • يف الواقع تضليل سافر للبسطاء من الناس اإ

: وصوابهوزير الصحة خالل زايرته اإىل ولية بومرداس أأّن ملف حتسني اخلدمات.    وَنو: قال  .،القتيل.

ذ   .ومش تقاتهالقول  وبعدأأن تكون اهلمزة مكسورة بعد اإ

ابلنس بة لالإعالم املسموع   وخباصةأأخطاء العدد: تكرث أأخطاء العدد يف لغة الإعالم بصورة لفتة للنظر   •

 حيث يتأأثر نطق كثري من املذيعني بنطقه العايم َنو:

عرابه يف حاليت الرفع   • ذا مل يك  واجلرّ العدد )مثان( يف صيغته املذكرة يعامل معامةل املنقوص، فيكون اإ ن  اإ

املقدرة عىل الياء املذكورة   وابحلركةالنون تنوين العوض،  ويلزممضافًا حبركة مقدرة عىل الياء احملذوفة 

ذا اكن مضافًا.   ذا مل يكن    وهو(  مثانياتيف هذه احلاةل أأن يرصف العدد فينونه قائاًل: )  وللقارئ اإ الأصل اإ

 مضافا. 

آخذ الرصفية: .2.5 آخذ الرصفية يف لغة العرص  املأ آخذ اليت خترج عىل قاعدة من   ويه  وتتعددتتنوع املأ تكل املأ

 أأبرزها:  ولعلّ اش تقاقها  وطرققواعد ترصيف اللكامت 

آن شائعان يف ابب التثنية يتعلق أأحدهام بتثنية املقصور، مثل )كربى      (  ودعوىأأخطاء التثنية: يوجد خطأ

 اثلث يتعلق بتثنية لكمة )أأخ( عىل النحو التايل:  وخطأأ (، ولكتاابس تعامل )لَك  والآخر

التثنية: فيقال   • أأصلها عند  اإىل  ذا اكنت اثلثة ترد  اإ أأن الألف  القاعدة  يف تثنية )فىت(:  تثنية املقصور: 

ذاتثنية )عصا(: )عصوان(.  ويف)فتيان(   اكنت رابعة فصاعدًا تبدل ايء. واإ

من الناقص اذلي ُحذفت   ولكهناتثنية أأخ: لكمة )أأخ( ليست من املضعف اذلي تشدد اخلاء فيه،   •

  ولكنفيقال: )أأخوان(    والتثنيةالواو جيب رّدها يف النسب فيقال: )أأخوي(    وهذهالواو    ويهلمه،  

 : ختامص الأخوين. وصوابهالصحف اليومية العبارة الآتية: )ختامص الأخني(  اإحدىوجدت يف 

 التكسري َنو: ومجع أأخطاء امجلع: هناك أأخطاء يف لغة العرص تتعلق ابمجلوع الثالثة امجلعني الساملني  •

َوات،   • رَتَ رَتايت، لأّن املفرد: مشرتى حفق أألفه أأن تبدل ايء يف امجلع، لأهنا خامسة يف   وحصهتا ُمش  ُمش 

 اللكمة. 

اوات،    وحصهتاُخَضوات،   • صدقة(    ويفَخض  اخلَضوات  يف  )ليس  النبوي  عىل   ويطلقاحلديث 

 عىل َخضاوات. وجتمع الأخض من البقول: خضاء، 

 جبمع )أأفعل( الصفة عىل )فُع ل( مجع تكسري، مثل:  الرصفية تقيض  والقاعدةمجع أأف َعل عىل فَُعالء:  •

ر   • جاء يف مقال لاكتب كبري   ولكنالقرأآن الكرمي: )مصٌّ بمك معي( سورة البقرة:    ويف:  وبمك  وأأبمكأأمحر مُح 

ل نعيه، بُلَهاء ل ندركه(، جفمع   وَننمرىم طوبة زمن منا    وعىلمن ُكتاب الأهرام ادلامئني ما يأأيت: )

ٌ ل ندركه.  وهذااء أأب هل عىل بُله   خطأأ حصته: بهُل 
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يّات( يف عبارات مثل: ومما •  يش يع يف أأهجزة الإعالم من مجوع خاطئة مجعهم )َوفاة( عىل )وفِّ

يَّات،    ونقصزايدة معدل املواليد   • بدال: َوفَيات حبذف اتء التأأنيث يف املفرد  وصوابهمعدل الَوفِّ أألفه    واإ

 ايء

 الأخطاء يف أألفاظ النسب يف لغة الإعالم َنو:: توجد بعض وجتاوزاتهأأخطاء النسب  •

نس هبم اإىل لكمة )بيضة( لدللةل عىل أأي يشء يأأخذ شلكها بقوهلم: )بيضاوي( َنو: املكتب البيضاوي..   •

اكن أأقرب   ورمباأأن يقال: )املكتب البييض(    والصوابمنسوب اإىل )بيضاء( ل اإىل )بيضة(    واللفظ

 و لتصبح اللكمة بيضوي. اإىل طريقة النسب احلديثة زايدة الوا

الفاعل   • امس  موضع  املفعول يف  امس  امس   ومن:  والعكساس تعامل  صيغة  اس تعامل  الشائعة  الأخطاء 

 املفعول يف موضع امس الفاعل. 

قد نّص   وهذا: هائل؛ لأّن املهول هو الإنسان اذلي ُيوهل الأمر،  والصوابمثل قوهلم: يشء َمهُول،   •

؛ يوم والصوابدي يف )حلن العوام( قال: يقولون: يوم همول، قال:  عليه القدماء، مثل العالمة الزبي

: والصوابقوهلم: أأمر مشني.    ومثهل)هائل(. يقال: هالين الأمر ُيولين هوًل، فهو هائل.    وأأمرهائل  

نهذا الأمر.    وليسأأّما )املشني( فهو الإنسان،    ويعيبهشائن، أأي يشني صاحبه   اكن الكثريون   واإ

ني( عىل وزن امس الفاعل من الرابعي )أأشان(  ينطقون هذا اللفظ   ل   وهو بضم املمي، يقولون: )ُمشِّ

 يوجد يف اللغة.

  وكذكلتتعلق بضبط اللكامت أأو بنية الألفاظ أأو مبعانهيا    ابلرتاكيب وأأخطاءأأخطاء أأخرى تتعلق    وهناك •

 الس ياق.ما يتعلق بكتابة بعض اللكامت كتابة خاطئة يضيق اجملال للحديث عهنا لكها يف هذا 

 النتاجئ:  .6

لتكون لغة عاملية تس تحق أأن تُدّرس يف كربى    وتفعيلهايلعب الإعالم دورًا فاعال يف تطوير اللغة العربية   -

 . ولغاهتا وأأصولهاالفئات اجملمتعية حول العامل عىل اختالف مشارهبا  وتكتس هبااجلامعات العاملية 

ّن اللغة العربية يه وعاء هذه الأمة  - الإعالم  ولعلّ للغات العامل الأخرى  ومنافس هتاسقف تطورها  ويهاإ

متثيل   ويفلها فهو سبب رئييس يف التطور اللغوي    ويروجيعّد ركّية أأساس ية اليوم يدَع اللغات العاملية  

 ومتش بثتاً   وحارضهاها وفق ماضيه  أأفراد جممتع   وتبين  واجملدلك أأمة من الأمم تروم اخللود    ومس تقبلحارض  

نّ مبس تقبلها.  يف جمراه الصحيح.  ويضعهالزتام الإعالم بقواعد ادلقة من شأأنه أأن يضبط هذا التطور،  واإ

العربية   ومن) اللغة  هبا  متتاز  اليت  الفنية  اللغوية  الوسائل  لتكل  املقالت  ُكتاب  اس تخدام  خالل 

ادلامئ، يف جسد لغتنا العربية،   والش بابدماء الفتوة  "، جرت  وغريها.  النحت."الاش تقاق، القياس،  

املقالت اخلاصة، تكل اليت  وسطور عامة  واجملالتمن الطبيعي أأن تشهد ذكل صفحات اجلرائد   واكن

 .(2005)أأدمه،  احلضاري احلديث( والفكراملبارش بني اللغة  والصدامشهدت الاحتاكك احلقيقي 

  ابحرتافية يف متابعيه، فهو يؤدي هممته الإخبارية    والتأأثريالإعالم دورًا فاعال يف صنع الرأأي العام    ويلعب -

يف الوسط احلي اذلي يعيش فيه، فكام هو معلوم )تعد الصحافة   ونرشهاعىل املتلقي تداولها    ويسهل
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يتبناها الإعالم يه لغته اليت اليت  واللغةحيّة تصنع اجملمتعات حبّد ذاهتا؛   وسلطةسلطة رابعة(  والإعالم

 بنرشها.  والاس تئثارياكحف من أأجل خدمهتا 

لقد سار الإعالم ابللغة العربية خطوات متسارعة حول اجلّدة و التطور و الامنء فسهّل التواصل هبا و   -

من خالل التفاعل املس متر و التأأثري و  –التعبري عن معتقدات و انامتءات الأّمة العربية )و حيث أأمكن 

اإضافة معجم جديد و عرصي، اإىل املعجم اللغوي التقليدي، يقوم عىل ما اش تقه الكتاب و َنتوه    -التأأثر

و راحوا يقيسونه، مث يودلون منه الألفاظ اليت رسعان ما تداولها الناس يف لك ماكن، و ذكل ابلإضافة  

اليت يقوم هؤلء أأيضًا بصياغهتا و  اإىل الألفاظ اليت ودلهتا احلياة احلديثة الواقعة نفسها، و اإىل الرتاكيب  

حفاظ ُكتَاب املقالت عىل هذا الهنج   ويفاإىل اس تخداهمم "العرصي" لأبواب و أأنواع البيان العرب.  

)أأدمه،    (وعهنافكر القارئ هبا    وارتباطمن قوهتا    ويزيد اس مترارمه عليه ما يدَع اللغة العربية    ويف القومي  

2005) . 

ا - ّن هذا املعجم اجلديد  ُكتَاُب الصحف  )اإ أأضافه  يأأيت متأأثرًا ابلواقع الس يايس احلديث    وُمحّرروهاذلي 

أأو ابلتعبريات اليت مير هبا جممتع من اجملمتعات.    ومتصالً املتغرية.    وأأحواهل  وظروفه ابلتحول الاجامتعي 

عامة    ودالً  التصال  العربية    والصحافةعىل مقدرة وسائل  اللغة  ثراهئا،   والعملخاصة عىل دَع  اإ عىل 

قراء املقالت أأيضًا مه يف أأغلب الأحوال من الفئة   ولأنّ مع التطور احلادث يف اللغات الأخرى    ومتفاعالً 

القائدة،   أأو  أألسنهتم    وحيثاملثقفة  مّث    ومنقابةل للتداول،    وتصبحتنتقل هذه املفردات اجلديدة عىل 

 الأخرى حىت تس تقر يف الهناية عىل صفحات املعجم نفسه( تنتقل اإىل الأوساط

ّن للغة الصحافة دور فاعل يف نقل الأخبار   -  واس تعامل هتذيب لغة امجلاهري، فاللغة وضع    ويف ،  واملعارفاإ

 ل اخزتان، وهذا ما تنّص عليه الأحاكم النحوية. 

ّن خضوع اللغة العربية ملتطلبات العرص   - بت الهنضة يف ميادين احلياة املتنوعة،  الواسعة اليت صاح   وتغرياتهاإ

آفاق اللغة.  ووسعتجديدة،   واس تحدثتقد أأشاعت أألفاظًا   أ

رغبة من حاميل اللغة العربية سواًء اكنوا من الأدابء أأو الشعراء و ممثيل الطبقة املثقفة يف الوسط العرب،  -

اإىل القدمي و خلق روح الإ  التجديد و التصدي  بداع وفق ما يساير قامت عدة ثورات محلت لواء 

لّ أأّن ثورة الإعالم و التصال انلت من ذكل اجلهد   الأحداث و الوقائع التارخيية لعصور اللغة العربية، اإ

البطيء حفّركت نزعة الكتابة خبطوط عربية تامتىش و متطلبات العرص، فاس تطاعت خلق لغة بس يطة  

حياء الل  عادة اإ غة العربية و احملافظة علهيا ميكن أأن يتفق و  يفهمها العام و اخلاص )و هذا احلرص عىل اإ

يتقاطع مع مصاحل أأخرى لوسائل الإعالم، مفثاًل أأفالم الاكرتون للأطفال اليت حيرص أأكرث منتجهيا عىل 

أأن تكون ابلفصحى لغرض اقتصادي تسويقي حبت، يمتثل يف طلهبا يف البدلان العربية مجيعها، لقد أأثَّرت 

الأطفا لغة  الربامج يف  املس توايت حىت هذه  تتصف ابلصحة بك  عبارات  و  أألفاظًا  اس تعامهلم  ل يف 

ذا هتيأأت لها   عالمية أأخرى اكلربامج الاجامتعية اإ الصوتية، و ميكن أأن تنتقل التجربة نفسها اإىل جمالت اإ

 الظروف الكفيةل بنجاهحا(. 
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 اخلامتة:  .7

عند حديثنا عن ظاهرة اللحن يف اللغة العربية يعود بنا الزمن اإىل أأخذ القراءات املتنوعة اليت قُرَِّئ              

يذكره العلامء من خالف   ومماعىل الشواذ،    والنحوالشعرية الكثرية اليت أأوردها علامء العربية    والشواهدهبا القرأآن،  

ننا ل ميكننا تفسري خروهجا عىل القواعد   لّ بأأهنا أأثر من أأثر بقااي اللهجات  يف النحو، فاإ عىل القواعد   وخروهجا اإ

 خرج عىل القواعد عُّد حلااًن همام اكن عرصه أأو جنسه، لأّن اللحن ل خيتص بعرص أأو جنس. ومنهو حلن، 

ّن لغة الكتابة هنا يه العربية الفصحى )كقاعدة أأساس ية( و أأّن نس يجها هو النرث و أأنّه ينبغي عىل                  اإ

)كتاب املقالت( أأن حيافظوا عىل ذكل متامًا، عىل صفحات اجلرائد و اجملالت اليت تصدر يف خمتلف الأقطار 

العربية، و أأن يواصلوا يف ذكل دور الرعيل الأّول من الصحفيني الزعامء اذلين واهجوا أأشد الأخطار حني أأراد  

احد مكخطط خبيث و بعيد املدى من أأجل بذر  الاس تعامر أأن يزحزهحا عن ميدان الفكر العرب الإساليم الو 

بذور التفرقة، و توجيه معاول الهدم َنو ادلين احلنيف، و القضاء عىل الرتاث حتت دعوى اكذبة اكن من بيهنا:  

قلميية اليت ختتلف من بدل لبدل، أأّن   )أأّن احلفاظ عىل اللهجة احمللية يف الكتابة فيه ما فيه من احلفاظ عىل معامل الإ

راثه و اترخيه اخملتلف، و أأن اس تخدام الفصحى قد حال بني العرب و بني العلوم احلديثة، و قلص من  لك ت

دور الإبداع و الفكر املبتكر و اخملرتع عندمه، و أأهنا لغة صعبة يف التعلمي و أأهنا تُضيّق من انتشار الأدب العرب  

 (. لقةل املتعلمني، و أأّن الكتابة تكون أأكرث سهوةل بلغة العرص

هذا يف حياة الناس عىل اختالف فروعها، فمل يكن بدٌّ من أأن يتوّسل    وأأثّرلقد انهتت احلرب الأوىل      

أأن يؤثر يف لغته بنوع خاص، ذكل أأّن هذه الثورة كام قال طه حسني: )شغلت    ومن هذا التأأثري ابلفن الصحفي،  

هذه الس ياسة نفسها قد تركت    ولكنس ياسة،  هجودمه عىل ال   وقرصتحينًا،    والعلمية الناس عن احلياة الأدبية  

 يف النرث العرب أآاثرًا لن متحى قبل عرص طويل..( 
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 واملراجع قامئة املصادر  

اللغوي. ) أأمحدابن فارس بن زكراي  تأأليف  2008أأب احلسني  اللغة(.  القاهرة: دار 830)صفحة    مقاييس   .)

 احلديث.

  .-املقال الصحفي–فنون التحرير الصحفي  Dans .(2005) .م ,أأدمه

 .مكتبة الفالح .من اترخي النحو العرب Dans .(1978) .س ,الأفغاين

العربية Dans .(1999) .ب .س ,الُصحاري اللغة  القويم و   :مسقط .(p. 1/91)  الإابنة يف  وزارة الرتاث 

 .الثقافة

الفصيح .(هـ1420) .س .أأ  ,الهروي سفار  السعوديةاملدينة   .اإ العربية  اململكة  العلمي  :املنورة،  البحث  عامدة 

 .ابجلامعة الإسالمية

مام  .مكتبة الأجنلو املرصية :مرص .دراسات يف الفن الصحفي Dans .(1986) .ا ,اإ

مام  .مكتبة الأجنلو املرصية :مرص .دراسات يف الفن الصحفي .(1972) .ا ,اإ

 .اجمللس الأعىل للغة العربية .العربية يف الصحافة املكتوبةاللغة  Dans .(2010) .ص ,بلعيد

 .دار احلديث :القاهرة .اخلصائص Dans .(2007) .ا .أأ  ,جيّن 

  .املدخل يف فن التحرير الصحفي Dans .(1986) .ا .ع ,محزة

 .مكتبة الفالح .من اترخي النحو العرب Dans .(1978) .س .، ,25ص

( العزيز رشف.  تأأليف  1985عبد  أأدب طه حسني. (.  الصحفي يف  املقال  العامة   فن  املرصية  الهيئة  مرص: 

 للكتاب. 

 ( اللطيف محمود محزة،.  تأأليف  2014عبد  الصحفي.(.  التحرير  فن  العامة    املدخل يف  املرصية  الهيئة  مرص: 

 للكتاب. 

 .دار الساق :بريوت  .املفصل يف اترخي العرب قبل الإسالم .(2001) .ج ,عيل

 .عامل الكتب .أأخطاء اللغة العربية املعارصة عند الكتاب و الإذاعيني Dans .(1975) .م .أأ  ,معر

   اللحن يف اللغة.(. تأأليف 2010محمود رشيف اخلياط. )

جمةل مداد  .    - دراسة تطبيقية-(. الأخطاء اللغوية الشائعة يف الصحافة العربية  2019مصطفى عدانن العيثاوي. )

 . . الآداب

  



 

 

 
189 

 سؤال العالقة بني اللغة والهوية بني جتاذابت الواقع والرؤى املس تقبلية 

 د. يوسف تغزاوي 

 اململكة املغربية - جامعة محمد الأول

taghzaouiyoussef@gmail.com   

 ملخص: 

تتزنل هذه املداخةل مضن هاجس معريف يتغيا توصيف طبيعة العالقة بني اللغة والهوية، ووقع الاختيار 

 خالل ما ييل: عىل سؤال العالقة بني اللغة والهوية بني جتاذابت الواقع والرؤى املس تقبلية من 

جالء خصوصية هويتنا بني الأمم   الهدف من ادلراسة:   -  حياء هذه الأمة واإ هتدف هذه ادلراسة اإىل اإ

للمسامهة الفعاةل يف النسق احلضاري من جديد، وحتديد العالقة بني اللغة والهوية ومعرفة التحدايت اليت تواجه 

 اللغة العربية يف الوطن العرب. 

شاكلية ادلراسة ومب   - اللغة والهوية مجموعة من الإشاكلت، وتطمح هذه الورقة   احُثا:اإ تطرح قضية 

البحثية الإجابة عن مجةل من التساؤلت الهامة من قبيل: ما حدود العالقة بني اللغة والهوية؟ ما يه التحدايت  

الهوية؟ وما يه احللول    اليت تواجه اللغة العربية يف الوطن العرب؟ ما هو ادلور اذلي تلعبه اللغة يف احلفاظ عىل

 املقرتحة لهذه الإشاكلت؟

 تقوم هذه ادلراسة عىل فرضيتني وهام: فرضيات ادلراسة:  - 

 وجود ترابط قوي بني اللغة والهوية. -

ل توجد عالقة بني الس ياسة اللغوية والتخطيط اللغوي يف البالد العربية عامة، واملغرب عىل وجه   -

 اخلصوص.

آنفا، اعمتدت املهنج الوصفي التحلييل، يف رصد جتاذابت بنا   مهنج ادلراسة:  - ءا عىل الأهداف احملددة أ

اللغة والهوية وما يرتبط هبا من تشخيص للواقع احلايل والرؤى املس تقبلية، للوصول أأخريا اإىل تقدمي التوصيات 

 ابلإجراءات العالجية املناس بة. وعليه جاءت مباحث ادلراسة عىل الشك التايل: 

 ة.مقدم -

 تعريف اللغة والهوية.  -

 والاختالف بني اللغة والهوية. الئتالفحدود  -

 التحدايت اليت تواجه اللغة العربية يف الوطن العرب. -

 احللول واملقرتحات.  -

 نتاجئ ادلراسة: 

رضورة وصف الوضع اللغوي وصفا دقيقا صادقا بعيدا عن لك س ياسة أأو غرض مش بوه وذكل ابعامتد    -

 لمية امليدانية. البحوث الع 

عالء ماكنة اللغة العربية وتعزيزها.  -  رضورة اإ

mailto:taghzaouiyoussef@gmail.com
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 احلرص عىل تعزيز احلفاظ عىل الهوية. -

 تربية الأجيال عىل منظور سلمي للهوية. -

 التوصيات: 

 وجوب احرتام املواد ادلس تورية والنصوص الترشيعية اليت تقر برمسية اللغة العربية. -

 خب بأأن الأمم تقوى بلغاهتا. بث الثقة يف نفوس الساسة والن -

دارات ادلوةل ومرافقها.  -  اإصدار قرارات صارمة تلزم ابس تخدام اللغة العربية يف اإ

 التخطيط اجلاد للغة برتمجة الس ياسة اللغوية اإىل واقع ملموس من قبل متخصصني.  -

 تمثني وتشجيع اجلهود اليت تبذل للحفاظ عىل اللغة العربية. -

 مقدمة: 

أ هل وحصبه امحلد هلل   الأنبياء واملرسلني س يدان محمد وعىل  العاملني والصالة والسالم عىل أأرشف  رب 

 أأمجعني، أأما بعد: 

ما زالت تواجه العديد من ادلول ومهنا دول العامل العرب والإساليم مشألك وأأزمات خطرية، ولعل من  

ن هنا أأصبحت الهوية احملور الرئيس  أأخطر هذه الأزمات عىل الإطالق، بل رمبا أأكرثها جدل أأزمة الهوية، وم

 للأمم والشعوب. 

ومن هذا املنطلق ل يعد احلديث عن أأزمة الهوية واللغة ترفا فكراي، أأو جدل فلسفيا، بل هو أأمر جاد  

يتعلق بطبيعة الرصاع املصريي للأمة مع خصوهما. ونظرا ذلكل، وملا لهذا املوضوع من أأمهية عىل الصعيد العاملي  

يف الوطن العرب، ملا حيظى به من اهامتم عىل   والقويم والوطين والفردي وحداثته يف جمال البحث العلمي لس امي

الصعيد الشخيص، وقع الاختيار عىل جانب من هذا املوضوع وهو سؤال العالقة بني اللغة والهوية بني جتاذابت 

الواقع والرؤى املس تقبلية، لكون قضية اللغة والهوية من القضااي اليت اس تحوذت عىل النقاشات العلمية واللغوية 

القارئ يف قلب اإشاكل   والس ياس ية أأن تثريه، من خالل وضع  وذكل حبمك الإشاكلت اليت تطرهحا وما ميكن 

ثراء هذا  متجدد ومس متر هو اإشاكل العالقة بني اللغة والهوية، حماولني الإجابة عن أأس ئةل حمرية لبد مهنا لإغناء واإ

تداخل بيهنام، ومسوغنا يف هذا الزَع جحم املوضوع، ونقصد بذكل مفهوم اللغة ومفهوم الهوية وأأشاكل التفاعل وال 

 الهتديد اليت تشلكه العوملة عىل الهوايت الثقافية، وخاصة اجلانب اللغوي مهنا.  

 تعريف اللغة والهوية وبيان العالقة بيهنام: - 1

 مفهوم اللغة: - 1-1

ن أأول ما يواهجه الناظر يف موضوع اللغة هو غياب تعريف جامع مانع ابصطالح الأصوليني ، يعرف اإ

 ابن منظور يف اللسان مادة )لغة(.

ذا تلكم" )ابن منظور، لسان العرب، ج.  نبأأهنا: "م اللغة   . (1) (241لغا اإ

:  1952حدها فاإهنا أأصوات يعرب هبا لك قوم عن أأغراضهم" )ابن جين    ا بقوهل: "أأمويعرفها ابن جين  

33) (2) . 
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( يعرفان اللغة  1933( والأمرييك ليوانرد بلومفليد )1916فاللساين السويرسي فرديناند دو سوسري )

من القواعد الصوتية والرصفية والرتكيبية اليت ميكن دراس هتا مبعزل عن أأية مظاهر أأخرى من السلوك    ةبأأهنا: "بني

 . (3) ( 1933Sausure 1974 and Blonnfieldالإنساين" )

( واللساين الإجنلّيي  1970العكس من ذكل، يعترب لك من اللساين الفرنيس أأندري مارتيين )وعىل  

"أأن اللغة (:1978( واللساين الهولندي فان ديك )1971( واللساين الأمرييك جون سورل )1973هاليدي )

منا يه وس يةل للتواصل" )   ة بأأهنا: "ملكأأما تشومسيك فيعرف اللغة    1970Martinet )  (4)ليست بنية فقط واإ

 . (5) ( Chomskyمطبوعة يف دماغ الإنسان عىل شك جينات وراثية متكنه من التعبري عن فكره" )

نسانية خالصة لإبالغ الأفاكر والانفعالت والأهواء    االلغة: "بأأهنويف عمل اللغة احلديث تعرف   وس يةل اإ

عن طريق نسق رمزي خمصص لهذا الغرض، هذه الرموز يف املقام الأول أأصوات مسموعة انجتة عام ميكن تسميته  

. ويدرس البحث اللساين احلديث بنية اللغة من خالل  (6)  (12جبهاز النطق" )مقدمة اإىل دراسة الالكم سابري:  

هتا اللسانية، ويه الأصوات وبنيات اللكامت الرصفية وبناء امجلل الرتكيبية، وحقول املفردات ادلللية" )حامت  بنيا

 .(7) (2007صاحل الضامن، 

من خالل التعاريف السابقة، ُنلص اإىل أأن تعريف اللغة يف الثقافة العربية يغلب عليه الطابع الوظيفي، 

 يعرب هبا لك قوم عن أأغراضهم ...".  تفها بقوهل: "أأصوايعر فنجد هذا مثال عند ابن جين اذلي 

 مفهوم الهوية:   - 1-2

" الإجنلّيية  identity" الفرنس ية أأو "identitéابلعودة اإىل بعض املعامج الغربية جند أأن لفظة الهوية "

 تعين: 

 خصائص ش يئني متطابقني ويه ضد الاختالف.  -"

 خصائص وحدة ما تظل متطابقة مع ذاهتا. -

 .(8) ( micro:le robert 464يه ما ميكننا من التعرف عىل خشص من بني أأشخاص أآخرين" ) -

الهوية   أأوكسفورد  أأو    ةبأأهنا: "ماهيويعرف معجم  التطابق بني ش يئني  أأو حاةل  أأو يشء ما  خشص ما 

 .(9) ( dictionaryOxford/ dvanced learner’sخشصني" )

أأما يف اللغة العربية فيعترب مصطلح الهوية مصطلحا حديثا نسبيا، حيث مل نعرث هل عىل أأثر يف املعامج  

العربية القدمية، بل أأكرث من هذا، يغيب هذا املصطلح حىت يف بعض املعامج احلديثة ابلرمغ من كونه متداول يف  

املصطلح اإىل الثقافة العربية نتيجة املثاقفة مقابال   الثقافة العربية وخاصة عند املناطقة واملتلكمني. وقد دخل هذا 

، "وحييل عىل ما يكون به اليشء هو هو، أأي من حيث حتققه يف ذاته ومتّيه عن  identityللمصطلح الأجنيب  

ننا جند أأن هذا املصطلح    (10)  (2011غريه" )عباس الطايئ   وابلعودة اإىل التعريفات املقدمة أأعاله ملفهوم الهوية فاإ

 . (11) (21: 2019يدل عىل معنيني: )العشريي 

 الصفات اجلوهرية اليت جتعل اليشء يف ذاته ممتّيا عن غريه.  -1

 املطابقة: أأي مطابقة اليشء ذلاته ومطابقته ملثيهل.  -2
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 ة والهوية: حدود العالقة بني اللغ- 1-3

اللغة حتمل مهوم متلكمهيا وتنظم سلوكهم   الهوية، لأن  اللغة دون احلديث عن  ل ميكن احلديث عن 

ن أأي   وتفاعلهم وتوحد انامتءمه. مما جيعلنا نقر بأأن هناك روابط وثيقة بني اللغة والهوية الفردية أأو امجلاعية، حبيث اإ

الانتباه اإىل خطورة ما يعرفه وضع اللغة العربية احلايل تغيري ميس أأحدهام ينعكس عىل الآخر. ومن هنا وجب  

يف الواقع الثقايف والس يايس والاجامتعي والاقتصادي العرب. وهذا يدعوان مجيعا اإىل التفكري الرصني والعمل  

اجلاد من أأجل جعل اللغة العربية مدخال جوهراي من مداخل التمنية احلقيقية يف الوطن العرب. ولنا يف الشعوب  

الإطار:  املتقدمة اليت راهنت عىل هوايهتا احمللية يف حتقيق الهنضة مناذج ساطعة. يقول اندريه اتبوري يف هذا  

الرتابط بني اللغة والهوية هو دامئا ترابط قوي، حبيث اإن مسة واحدة لس تعامل اللغة تكفي لتعيني عالقة    ن"اإ 

 . (12) (683: 2009خشص ما جبامعة ما" )اندريه اتبوري، 

نواللغة ترتمج الانامتء اإىل جامعة أأو شعب، فالقول   منا هو نسب املتلكم    اإ فالان عرب وأآخر فرنيس، اإ

 ابلعربية اإىل الأمة العربية، وهمل جرا، فاللغة هوية فرد وجامعة وأأمة، والهوية لغة، واترخي ودين، وبيئة.

جنلّيية يرتبط دامئا ارتباطا وثيقا ابلتأأسيس كام أأن التحديد التارخيي للغة ما مثل العربية أأو الصينية أأو الإ 

ثنية أأو قومية.   لهوية دينية أأو اإ

 نوالأمة: "أأ حيال الارتباط الوثيق بني اللغة    B. Andersonويف هذا الإطار يرى "ب. أأندرسون"  

اللغة يه الأساس اذلي يقوم عليه ختيل الأمة، بيامن تقرتح ادلراسات يف اترخي اللغات أأن ل أأحد يشك أأساسا 

مبنيني  يش هبان  هنام  اإ بل  اللغة،  مبىن  تشك  الهوية  ول  الهوية،  مبىن  تشك  ل  اللغة  أأن  مبعىن  الآخر،  ملبىن 

 .(13)توأأمني"

 : (14) ابلهويةالربط الضيق للغة مثة سببان أأساس يان ميكن اس تعامهلام لتفسري 

طار عمل النفس البرشي، حيث يتبىن خشص ما عن وعي أأو غري وعي مسة أأو   - الأول يندرج يف اإ

أأوسع طبقة من السامت. ومثال ذكل حيامن يكتسب   اللغة ميثل  ن اس تعامل  اإ مجموعة من سامت سلوك الآخر. 

يكتسب   ل  فهو  الأم،  للغة  اللغوية  السامت  الصوتية  الطفل  يكتسب سامهتا  منا  واإ الأم حفسب،  لغته  مفردات 

 والرصفية والرتكيبية وادلللية. 

نتاج اللغوي ومضمونه كثريا ما حتركهام اإمالءات الهوية، كام أأن الفهم    نجوزيف: "اإ يقول جون   شك الإ

دراك الهوية، فلقد تشلكت الهوايت احلقيقية للغات اليت نس ت  .(15) خدهما هبذه الطريقة"والتأأويل كثريا ما حيركهام اإ

السبب الثاين يمكن يف ربط اللغة ابلهوية بواسطة ادلس تور والقانون، فاللغة يه املقوم الأول لهوية   -

خضاعها لأبعاد املؤسسة والرشعية والقانون أأمر هل نتاجئ متعددة.   اجملمتعات واإ

صت عىل مواد تربط فهيا اللغة  فعىل سبيل املثال ل احلرص، جند أأن بعض دساتري ادلول العربية قد ن

 (. 2011ابلنامتء اإىل الأمة العربية )دس تور 

تشك اللغة جزءا همام من الهوية، وتمتّي عن بقية الأنساق الثقافية الأخرى بأأمرين هام: الس بق والتأأويل، 

ا اإىل  فالظاهر أأن أأول ما يسمعه الطفل الناشئ هو الضجيج الصادر حوهل، هذا الضجيج اذلي سيتحول لحق
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أأن كثريا من   التأأويل فنقصد به  أأما  الثقافية الأخرى،  أأن يتعرف عىل بقية الأنساق  أأصوات ذات دلةل، قبل 

املظاهر الثقافية الأخرى تؤول يف الهناية اإىل عبارات لغوية، فلنقف الآن عند ادلور اذلي تقوم به اللغة يف صياغة 

 الهوية امجلاعية. 

من املعروف عند السوس يولسانني أأن اللغة أأخطر الظواهر الاجامتعية الإنسانية عىل الإطالق، ولك  

الأجيال اخملتلفة من  أأخطر رابطة اترخيية تربط بني  اللغة، واللغة  منا مت بوجود  اإ الكامل  تقدم اجامتعي كتب هل 

الرمغ   الأجيال حقيقة ملموسة عىل  الواحد رابطا جيعل وحدة هذه  متام  الشعب  يقول  العصور،  اختالف  من 

الأجيال واحدا بعد    حسان: "ذكل تتوارهثا  اليت  الشعبية والعادات والتقاليد والعقائد  التجارب  اللغة وعاء  لأن 

اللغة وتورث معها وتبقى ببقاهئا وما يدل علهيا من   ل عن طريق  اإ تأأيت  الآخر. فصفة الاس مترار لك هذا، ل 

حساس   اخللف جبهة رشاكة لغوية بينه وبني السلف كفيل خبلق اإحساس ابلوحدة الشعبية  املفردات والرتاكيب، واإ

 .(16)بيهنام"

ن أأي تغيري ميس أأحدهام ينعكس   نس تنتج مما س بق أأن هناك روابط وثيقة بني اللغة والهوية، حبيث اإ

ع الثقايف والس يايس عىل الآخر. ومن هنا وجب الانتباه اإىل خطورة ما يعرفه وضع اللغة العربية احلايل يف الواق

اللغوية يف بدل ما عىل هوية شعهبا   الس ياسة  أأن ترتكز  املتوقع  نه من  فاإ العرب، ذلا  والاجامتعي والاقتصادي 

تلب   مل  وما  لقراراهتا،  الشعب  تقبل  عىل  يتوقف  اللغوية  الس ياسة  فنجاح  احتياجاته،  لتلبية  وتسعى  وثقافته، 

 لفشل.احتياجاته وتتجه وفق مصاحله حمك علهيا اب

 وصف التعدد اللغوي يف املغرب واقعيا واجامتعيا:   - 2

يكتيس املشهد اللغوي يف املغرب طابعا خاصا ابلنظر اإىل التعدد اللغوي الأصيل، )لغة ودارجة ولهجة(،  

الثقافات،   ومتباينة  الأجناس  خمتلفة  حدود  عرب  أأطرافه  ترتاىم  اذلي  الوطن  ربوع  عرب  وواقعيا  فعليا  واملنترش 

من حيث لغاهتا املتداوةل. وابلرمغ من أأن اللغة الرمسية يف املغرب يه اللغة العربية الفصحى كام ينص وخصوصا  

ل أأن الواقع  عىل ذكل ادلس تور، وخمتلف القرارات الس ياس ية العليا، كام تعد اثبتا من الثوابت الوطنية الراخسة، اإ

لية يف خمتلف اجملالت احليوية يف اجملمتع ل تاكد تلمس مهنا  املعيش فعليا واجامتعيا خيالفها ابملطلق، فاملامرسات الفع 

هذا التوجه. ومن انحية أأخرى املتأأمل للواقع الاجامتعي والساكين يف املغرب جيد أأن الطبيعة الساكنية تنحدر 

توايت  من أأصول خمتلفة، فاملشهد اللغوي يف الواقع املغرب يزخر بتنوع لغوي كبري، جيمع عددا من اللغات واملس  

ولغة   البالد وشاملها وجنوهبا،  مناطق رشق  كثري من  عديدة ومتنوعة يف  وأأمازيغيات  عاميات عربية  املتباينة، 

فرنس ية عند أأغلب الإداريني واملسؤولني والتقنيني اذلين اكتس بوا ثقافهتم من العهد الفرنيس، ومزجي لك هذا أأنتج 

 . (17) جهينةعامية مغربية 

 حتديد مالمح الوضع اللغوي يف املغرب يف الصورة الإجاملية التالية: وعليه، ميكن 

والثنائية اللغوية يف خمتلف ربوع الوطن، وذكل بني العربية الفصيحة واللهجات احمللية    ابلزدواجيةيتصف  

 هذا وذاك.اخملتلفة أأو بني العربية والفرنس ية، أأو بني اإحدى الأمازيغيات، وعليه يتصف ابلتعددية او خبليط بني 
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 اخللفية التارخيية للغات يف املغرب: - أأ 

العرص   حضارات  أأايم  القدمي  التارخي  منذ  البالد،  يف  اللغوية  الأوضاع  تطور  املغرب  اترخي  يسجل 

 الالكس ييك املمتثةل يف احلضارة الفينيقية والبونيقية واملوريطانية الرومانية، اإىل يومنا هذا.

والعرب اذلين دخلوها فاحتني   -الساكن الأصليني للمغرب–السلمي بني الأمازيغ  ويشهد التارخي التعايش  

أأايم ادلوةل الأموية يف القرن السابع امليالدي، فانترش الإسالم يف بالد املغرب العرب، واختذه أأغلبية الأمازيغ دينا 

منا ظلوا يتصاهرون ويتسابقون يف تعمل اللغة العربية،   آنذاك أأي اعرتاض هلم. وليس ذكل فقط، واإ ومل يشهد التارخي أ

 من الأمازيغ عىل وجود العرب والعربية والإسالم يف بالدمه، اإىل أأن دخل الفرنس يون بالد املغرب.

بتحريض من   العرب والأمازيغ  التفرقة بني  املغرب، دبت حراكت  اإىل  الفرنيس  املس تعمر  ومع دخول 

كز عىل املكون اللغوي؛ ذكل لأن العربية أأمه مقومات الهوية املس تعمر، اذلي حاول الطعن يف الهوية العربية، ور

 الثقافية للمغرب. ويعلق الودغريي عىل ذكل قائال: 

"العربية مبا يه أأمه مقومات الهوية الثقافية للمغرب، كام يه لبقية الشعوب العربية بعد ادلين الإساليم  

الهوية، والقضاء عىل هوي – علهيا قضاء عىل هذه  القضاء  معناه جتريدهام من خشصيهتام  يكون  أأمة  أأو  ة شعب 

مضطر لتبين هوية الآخر واذلوابن فهيا، أأو عىل الأقل    كل شوسهوةل فرض التبعية علهيام، مفن ل هوية هل فهو  

تقمصها والتش به هبا، فهو ذيل من ذيولها واتبع من توابعها، وفاقد المتّي مسلوب الإرادة والرأأي والقرار، ومن  

 .(18)يف حمك املعدوم أأو املفقود" سلب ذكل فهو

اليت اختلقها املس تعمر للقضاء عىل الهوية   والادعاءاتوأأخلص اإىل توضيح مجةل من مظاهر التحريض  

 العربية وادلين الإساليم يف عدة نقاط:

 والعلمي بأأن اللغة العربية عائق أأمام التطور والإبداع، وعاجزة عن مواكبة الركب احلضاري    الادعاء  -

(19). 

ادلعوة اإىل اس تعامل ادلارجة بدل عن العربية، عىل أأساس أأن ادلارجة )اللغة الأم(، وان اللغة العربية  -

 . (20) الثانية)لغة مصطنعة(، تكتسب ابلتعلمي شأأهنا شأأن اللغات 

لهيا بدل من الرشيعة  - حياء أأعرافهم، والتحامك اإ  . (21) الإسالميةحتريض الأمازيغ عىل اإ

حالل واختلفت وت عددت الآراء حول الوضع اللغوي يف املغرب: ما بني مناهض للغة العربية، ومطالب ابإ

الأمازيغية حملها، وموقف رافض للأمازيغية عىل أأساس أأن التارخي مل يسعفها عىل الانتقال اإىل مصاف اللغات  

ن تصنيف احلراكت اليت شنت  . وميك(22) وطنيتنياملكتوبة، وموقف يطالب ابملساواة بني اللغتني بوصفهام لغتني  

 ضد العربية عىل النحو الآيت:

حركة فرانكفونية يف صيغة متطرفة مضادة يف العمق لألسن الهوية املغربية مدعومة من فرنسا ماليا   -

 وس ياس يا، وحتظى ابحرتام النخبة املثقفة. 

يض تطالب حبقوق لغوية حركة أأمازيغية أأنشأأهتا املؤسسة الكولونيالية يف العرشينيات من القرن املا  -

مرشوعة، ويه ل ختفي رغبهتا يف أأن تكون لها الغلبة بوصفها اللغة الأصلية للمغاربة، وماعداها لغات اس تعامرية 

أأو طارئة عىل أأحسن تقدير، فتحول الرصاع اللغوي من رصاع بني العربية والفرنس ية ادلخيةل اإىل رصاع وطين 
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ة الأمازيغية يف هناية س تينيات القرن املايض، وبدأأت املرحةل الثانية "مرحةل بني لغات مغربية. وانطلق نضال احلرك

ظهر املعهد املليك للثقافة الأمازيغية اإىل الوجود، اإىل أأن  2001، ويف املرحةل الثالثة 1980اجلهر ابلقضية" يف 

 . (23) 2011أأعرتف ابلأمازيغية رمسيا 

صد متييع املشهد اللغوي ومعاداة اللغة العربية، ول  حركة خارجية تؤطرها هجات خارجية ابلأساس، تق  -

 . (24) الشعبويةختفي احتقارها لها من خالل اإصداراهتا 

 الواقع اللغوي يف املغرب: - ب 

مليون نسمة، يصل    32300000بلغ عدد ساكن املغرب    2013طبقا لإحصائية تعداد الساكن لعام  

، (25)  الساكنمن عدد    %40من عدد الساكن، ومتلكمي اللغات الأمازيغية    %60عدد متلكمي اللغة العربية  

من املغاربة يتلكمون العربية، بيامن يصل تقريبا عدد متلكمي اللغات    %90يف حني يشري الفايس الفهري اإىل أأن  

والواقع أأن ليس مثة دليل قاطع اكإحصائية أأو ما يشاهبها من دراسة حتدد النسب احلقيقية   !(26) 5%الأمازيغية اإىل  

 :(27) املغربلعدد متحديث اللغات يف املغرب. ونقدم هنا السجل اللغوي يف 

بوصفها اللغة الرمسية   1996يه اللغة الرمسية لدلوةل، كام ورد عن ادلس تور املغرب    اللغة العربية:- 1

يف   احملدث  الوحيدة  املغرب  ادلس تور  عن  ورد  كام  الأمازيغية،  جانهبا  ىل  واإ رمسية  لغة  كذكل  وظلت  البالد، 

، من كوهنا لغة رمسية تعمل ادلوةل عىل حاميهتا وتطويرها وتمنية اس تعاملها. وميكن تصنيف اللغة العربية عرب  2011

 ثالثة أأصناف: 

 اللغة العربية الفصحى. -

 احلديثة.اللغة العربية -

 العربية احملكية. -

والواقع أأن اس تعامل اللغة العربية خيالف ما ينص عليه ادلس تور؛ وذكل نتيجة ملزامحة )اللغات الاس تعامرية 

الشؤون   عىل  )الفصحى(  العربية  اللغة  اس تعامل  فاقترص  وظائفها؛  أأداء  يف  الأمازيغية(  ،  (28)  ادلينيةواللغات 

جم عدة  احلديثة  العربية  املطبوعة  واكتسحت  الإعالم  ووسائل  الأدب  نتاج  والإ التعلمي  لغة  فأأصبحت  الت؛ 

الرمسية   املناس بات  يف  املس تخدمة  اللغة  كوهنا  عىل  عالوة  والقضائية،  الإدارية  الواثئق  ولغة  والإلكرتونية، 

 واملؤسس ية. 

لعدة لهجات  هبا مسيت لغات الرببر يف املغرب العرب، ويه تسمية افرتاضية    اللغات الأمازيغية:  - 2

الثوابت اليت ل جيوز    نالأوراغي: "مخمتلفة اختالفا ليس ابلأمر اليسري؛ ذلكل يطلق علهيا )لغات(. يقول محمد  

ناكرها، همام اكنت طريقة تفكريه غريبة، هو كون اللغات القبلية لغات خمتلفة ... ابختصار،  يف حق أأي ابحث جاد اإ

ذا اجمتع يف بيت، ريفي وسويس وشلحي، تو  . تنقسم الأمازيغيات اإىل ثالث (29)اصلوا رابعة أأو بواسطة ترجامن"اإ

 لغات: 

 لغة أأهل الريف يف شامل املغرب الرشق.  الريفية:  - أأ 

لغة الشلوح يف منطقة الأطلس املتوسط، ورشق الأطلس الكبري اإىل واحات اتفياللت،   الشلحية:  - ب 

 وتتخللها جيوب تس تعمل اللغة العربية.
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لغة منطقة سوس، وتغطي املناطق اجلبلية يف لك من الأطلسني الكبري والصغري وجبل    السوس ية:  - ت 

 سريوا والسهل احملصور بني درعة واحمليط الأطليس.

املغربية(:    ادلارجة   - 3 والفرنس ية  )احملكية  والأمازيغية  العربية  بني  مزيد  ويه  اليويم،  التداول  لغة 

لهيا   اإ ينمتي  اليت  اجلهة  التعرف عىل  املغرب، وميكن  أأخرى داخل  اإىل  ادلارجة من منطقة  والإس بانية، وختتلف 

 املغرب مبجرد التحدث هبا. 

الفرنس ية:  - 4 فاس    اللغة  توقيع معاهدة  عالن الاس تقالل    1912مارس    30منذ  اإ مارس    2حىت 

واللغة الفرنس ية محمية من النظام ومؤسساته، حىت بعد الاس تقالل احتفظت الفرنس ية بدورها املمّي    1956

بوصفها أأول لغة أأجنبية يف املغرب. وعىل الرمغ من عدم رمسية الفرنس ية يف ادلس تور املغرب فاإهنا اكتسبت ماكنة 

الواقع(، وذكل ملا تشغهل من مناصب هممة يف اكفة اجملالت احليوية التعلميية والإعالمية    اللغة الرمسية حبمك )الأمر

 والإدارية. عالوة عىل دورها الاقتصادي والثقايف. 

، وذكل حيامن سقطت غرانطة 1492يعود وجودها عىل الأرايض املغربية اإىل عام اللغة الإس بانية:    - 5

س بانيا،   فانترشت الإس بانية يف املناطق الشاملية والصحراء الغربية للمغرب، ولقت  وطرد املغاربة والهيود من اإ

شعبية يف أأواخر القرن التاسع عرش نتيجة الاس تعامر الإس باين. ومع اس تقالل املغرب خرست الإس بانية حيويهتا  

 رسها لغة اثنية. يف املناطق الشاملية من البالد، وتقلص دورها يف بعض املدارس الثانوية وبعض اللكيات اليت تد

قبال املغاربة عىل تعمل اللغة الإس بانية يعود اإىل أأس باب جتارية أأو تمتة ملتطلبات القبول يف بعض  ن اإ اإ

تنقل  س بانيا: مما سهل  اإ املغرب اجلغرايف وقرهبا من  اإىل موقع  املغرب  الإس بانية يف  الوظائف، كام يعزى وجود 

س بانيا جشع عىل تعلمها لغة اثنية.  الإس بان والس ياح اإىل املغرب، ويف املقابل تنقل  املغاربة اإىل أأرض اإ

حتتل مرتبة متأأخرة يف السوق اللغوي املغرب عىل وجه اخلصوص عىل الرمغ من    اللغة الإجنلّيية:  - 6

 أأهنا حتتل مرتبة الصدارة عامليا. 

ن املغرب بدل متعدد لغواي، هل ثالثة أأصناف من العربية )الالكس يكية واحمل  كية واملعيارية(،  ميكننا القول اإ

وثالثة أأصناف من الأمازيغيات )الريفية والشلحية والسوس ية(، وثالثة أأصناف من اللغات الأجنبية )الفرنس ية  

 والإس بانية والإجنلّيية(. 

 الإطار القانوين للغة العربية وتطبيقه: - ج 

حمل الفرنس ية. ففي   بعد اس تقالل املغرب بدأأ الزعامء املغاربة رمس س ياسة لغوية طموحة حتل العربية

حاولت احلكومة تعريب التعلمي والإدارة والرشطة تدرجييا. وقام املكل احلسن الثاين بتحديد مكوانت    1961عام  

الوطنية واملذهب  الإسالم وامللكية ادلس تورية والوحدة  املغربية يف مخسة عنارص رئيس ية، متثلت يف:  الهوية 

قلمييا وعامليا. وحيال ذكل أأخذ املسؤولون عىل  املاليك واللغة العربية؛ حفاظا عىل هوي برازها اإ ة ادلوةل القومية واإ

 .(30)) اواجبا دينيعاتقهم هممة تعزيز اللغة العربية، اليت تطلبت حامية ترشيعية واحملافظة علهيا 

منا جاء ذكل يف امجلةل الأوىل   1996ومل يكن ادلس تور املغرب   خيصص مادة تقر برمسية اللغة العربية، واإ

املغربية دوةل اإسالمية ذات س يادة اكمةل، لغهتا الرمسية يه اللغة العربية، ويه جزء من    ةديباجته: "اململكمن  
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الكبري" العرب  ح(31)املغرب  لرتس يخ  املغرب  سعى  ذكل  ومبوجب  العربية .  اللغة  ماكنة  وتطوير  التعريب  ركة 

 وتعزيزها يف البالد رمغ التحدايت والرصاعات ادلاخلية واخلارجية جتاه اللغة العربية.

يف   العرب"  "الربيع  س ياق  يف  العربية  املنطقة  يف  الس ياس ية  القوى  ضد  الشعيب  احلراك  مع  وتزامنا 

لشعوب الس باقة للمطالبة حبقوقهم، خفرج اإىل الشارع املغرب  الس نوات الأخرية، اكن للمغاربة مطالب كغريمه من ا

النداءات  من  خليطا عشوائيا  مما شك  مطالهبم؛  اختلفت  الس ياس ية  وامجلاعات  املواطنني  من  ال لف  مئات 

رسيعة من املكل، واعرتاف ابحلاجة اإىل عقد اجامتع عاجل أأمثر اإصالحات   اس تجابةواملطالب؛ أأدى ذكل اإىل  

 فرتة وجّية، مضنت حقوق الشعب ومطالهبم الاجامتعية والثقافية. دس تورية يف 

الإسالمية، ونصت    -اتسم ادلس تور اجلديد ابلنفتاح مقارنة ابدلساتري السابقة اليت تعيل الهوية العربية

. ومل (32) احلسانيةمقدمته عىل أأن الوحدة الوطنية قد صبغت ابنصهار العربية الإسالمية والأمازيغية والصحراوية  

منا اصبحت اللغة الأمازيغية رمسية أأيضا، ذكل كام جاء يف الفصل اخلامس   تعد اللغة العربية وحدها اللغة الرمسية، واإ

اجلديد   املغرب  ادلس تور  حاميهتا  :2011من  عىل  ادلوةل  وتعمل  ادلوةل،  الرمسية يف  اللغة  العربية  اللغة  "تظل 

لغة رمسية لدلوةل، بوصفها رصيدا مشرتاك مجليع املغاربة بدون اس تثناء.  وتطويرها وتمنية اس تعاملها. تعد الأمازيغية  

دماهجا يف جمال التعلمي ويف جمالت احلياة   حيدد قانون تنظميي مراحل تفعيل الطابع الرمسي للأمازيغية، وكيفيات اإ

. كام أأظهرت ادلوةل  (33)العامة ذات الأولوية؛ وذكل ليك تمتكن من القيام مس تقبال بوظيفهتا بصفهتا لغة رمسية"

الثقافية املغربية، ويتحمل اجمللس الوطين مسؤولية  الهوية  نيهتا يف الاهامتم ابلثقافة احلسانية بوصفها جزءا من 

. وفامي ييل عرض موجز للقرار الس يايس وتطبيقه يف عدد من اجملالت  (34)  وتمنيهتاحامية اللغات وخمتلف تعبرياهتا  

 احليوية يف ادلوةل: 

ا وتنرش يف  ففي  واملراس مي،  واللواحئ  القوانني  صياغة  الفصحى يف  العربية  تس تخدم  الترشيعية  لسلطة 

الصحف الرمسية وترتمج اإىل الفرنس ية؛ مما جيعل الصحف تنرشها بلغتني عربية وفرنس ية. أأما النقاشات الربملانية  

لنقاش ابلأمازيغية يف جملس الربملان قبل فتكون ابللغة العربية الفصحى أأو العربية ادلارجة يف املغرب، ول يسمح ا

أأن يرمس الأعضاء أأس ئلهتم أأو حماور نقاشاهتم عىل ورق ابللغة العربية؛ ومن مث يفتح اجملال للتعبري ابللغة العربية؛ 

 .(35) والرتمجةنظرا لقصور يف التنظمي وتقدمي اخلدمات اللوجستية 

واحملامك فقد نرشت عدة قرارات تأأكد رمسية اللغة  أأما لغة اخلاطب الشفوي واملكتوب يف دور العداةل  

 العربية داخل ادلائرة القضائية، ومهنا:

( املتعلق بتوحيد 1965/ 26/01)  1383رمضان    22بتارخي    3-23الفصل اخلامس من قانون رمق    -

وتعين املداوةل    يه وحدها لغة املداولت واملرافعات والأحاكم يف احملامك،  ةأأن: "العربياحملامك، واذلي ينص عىل  

مناقشة القضية، سواء يف اجللسات العلنية أأم بني القضاة ومه يف غرفة املداوةل الرسية. ومبا أأن مناقشة احلجج  

أأم شفاهية   – كتابة  أأن تكون احلجج واملستندات موضوع    -سواء  نه جيب  فاإ ل ابلعربية،  اإ أأن تكون  ل ميكن 

لهيا.."  .(36)املناقشة حمررة ابلعربية أأو مرتمجة اإ
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املتعلق ابس تعامل اللغة    29/06/1965بتارخي    414-65الفصل الأول من قرار وزير العدل رمق    -

العربية دلى حمامك اململكة، وهو الفصل اذلي ينص عىل أأنه: جيب أأن حترر ابللغة العربية، ابتداء من فاحت يوليوز  

 ئق املقدمة اإىل خمتلف احملامك. ، مجيع املقالت والعرائض واملذكرات، وبصفة عامة مجيع الواث1965

  15املؤرخ يف    4/  2008منشور الوزير الأول احلايل، الس يد عباس الفايس، وهو املنشور رمق    -

، اذلي موضوعه "اس تعامل اللغة العربية، واذلي حييل عىل منشور  22/4/2008املوافق لـ   1429ربيع الآخر  

 . (37)الطلبات نفسها اليت جاءت يف منشور هذا الأخري" الوزير الأول الس يد عبد الرحامن اليوسفي، ويتضمن

القضاة واحملامني   لغة ختاطب  املكتوبة، ويه  الواثئق  املس تخدمة يف  اللغة  الفصحى يه  العربية  فاللغة 

 ومجيع املسؤولني، وقد يس تخدمون ادلارجة يف بعض املواقف مراعاة مجليع الأطراف املعنية أأو املتقاضني.

الإدارة العامة ومرافق ادلوةل: أأصدر الوزير الأول السابق الس يد عبد الرمحن اليوسفي منشورا رمق  ويف  

( حول موضوع اس تعامل اللغة العربية، وهو املنشور  1998/ 12/ 11)  1419شعبان    22واملؤرخ يف    58/ 98

هبا، وهو املنشور اذلي طلب  املوجه اإىل السادة  وزراء ادلوةل والوزراء والس يدات والسادة اكتبات ادلوةل وكتا

من املذكورين "دعوة اكفة املسؤولني والأطر واملوظفني العاملني ابلإدارات العمومية واملؤسسات العامة اخلاضعة  

خبارمه –لوصايهتم، وكذا امجلاعات احمللية   اإىل اس تعامل اللغة العربية يف حترير مجيع املراسالت والواثئق الإدارية، واإ

. وغريها من املنشورات اليت س بقهتا يف ترس يخ مبدأأ اس تعامل اللغة  (38)ل لغة أأخرى غريها..."بأأنه مينع اس تعام

ل أأن الواقع الفعيل ل يامتىش مع هذه القرارات واملراس مي.   العربية يف مرافق ادلوةل، اإ

وزارات فعىل الصعيد الفعيل وواقع احلال يف الإدارة العامة ليست مثة لغة خطاب حمددة للتداول يف ال

ما ابدلارجة املغربية أأو الفرنس ية أأو العربية الفصحى حبسب   ذ يمت التواصل مع املواطنني اإ واجلهات احلكومية، اإ

حدى اللغات الأمازيغية. وتصبغ اخلطاابت الرمسية يف   س ياق احلال، عدا املناطق الرببرية فاإن التواصل يكون ابإ

ملالية والزراعة..( عادة ابلعربية أأو الفرنس ية؛ مما يثري حفيظة الرببر اجملالت احليوية يف البالد )الصحة والتعلمي وا

العربية  اللغة  أأنصار  حفيظة  وكذكل  املس تعمر،  لغة  من  العامة  الإدارة  بتداولها يف  أأوىل  لغهتم  أأن  أأساس  عىل 

 ة.والشعب املغرب ذي التعدد الثقايف. كام تس تحوذ اللغة الفرنس ية عىل اجملالت التقنية والتخصصي

ويف دراسة لعز ادلين البوش يخي عرض فهيا عدة مواقف وحالت تتعلق بواقع اخلطاب الإداري املغرب  

 : (39) الآتيةيف مرافق ادلوةل، نس تخلص مهنا النقاط 

 الفرنس ية.   البنوك ابللغةتكتب العقود يف  -

 ة ابللغة الفرنس ية. تأأيت املراسةل الإدارية من مديرية الضائب التابعة لوزارة املالية املغربي -

 تقارير التشخيص الطبية يف املستشفيات العمومية تكتب ابللغة الفرنس ية.  -

 عقود اتمني الس يارات وأأبسط العقود الشخصية تكتب ابللغة الفرنس ية.  -

"فئة   ادلوةل  املتحمكة يف هجاز  الفئة  أأن  مفاده  يفرس ذكل جلبري غرانغيوم وفق حتليل سوس يولويج 

العربية يه اللغة    ةفيقول: "اللغيهتا؛ جعلت معرفة الفرنس ية مسة أأساس ية للمتّي الأرس تقراطي،  مفرنسة" يف غالب 

تس توعب احلداثة ببطء، ولكن مبا أأنه ليس هناك رضورة س ياس ية مس تعجةل لهذا    اللغة أأناملقدسة. وميكن لهذه  

جدا. ومبا أأن امللكية تس تفيد من الاستيعاب، فاللغة الفرنس ية موجودة هنا؛ لتؤدي هذه الوظيفة بكيفية مرضية  
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اإىل لغة وطنية موحدة، مادامت يه نفسها   العربية  اللغة  أأن تتحول  لها أأي مصلحة يف  التعددية، فليس  هذه 

 . (40) )امللكية( رمزا للوحدة الوطنية"

ول املغربية  ابلهوية  لرتباطها  العربية  للغة  احرتام  يظهر  املعلنة  صورهتا  ففي  احلكومية  اخلدمات  غة أأما 

جادهتا للحصول عىل اخلدمات اليت تقدهما ادلوةل، كام يف قانون التجنيس مثال ففي املادة   الأغلبية، ويشرتط اإ

قانون اجلنس ية  11) أأن   2011واملعدل    2007( من  املغربية  املتقدم لطلب اجلنس ية  الأجنيب  يشرتط عىل 

ولعل القارئ أأو املتتبع للوضع يف املغرب أأو حال املواطن املغرب نفسه   (41)يكون عىل دراية اكفية ابللغة العربية!

يتساءل هنا: طاملا اعرتف ادلس تور ابللغة الأمازيغية بوصفها ترااث مشرتاك عند مجيع املغاربة وأأبدى نيته يف تطوير  

تقان اللغا ت الأمازيغية: مساواة ابللغة احلسانية وحاميهتا؛ انطالقا من الأساس نفسه فمل ل يشرتط قانون اجلنس ية اإ

 العربية عىل أأساس أأهنام لغتان رمسيتان للبالد؟!

ومن جانب حامية املس هتكل مضن ابب تعزيز حقوق الإنسان يف املغرب حددت تدابري محلاية املس هتكل 

خلاصة أأخذت عىل عاتقها مسؤولية حتديد اللغة عىل السلع واملنتجات؛ ليكون املس هتكل عىل بينة ابملعلومات ا

من النرش أأو الإشعار أأو الإشهار    2011من قانون حامية املس هتكل    55ابلسلع واملنتجات، وعليه تضمنت املادة  

تلزم   206أأو تسمية أأي رشكة أأو امس جتاري بلغات أأخرى فرتة معل ختفيضات عىل السلع واملنتوجات. واملادة 

 . (42) العربيةتصطحب وجواب ابللغة برتمجة اإىل أأن تكون العقود ابلعربية، ويف حال حتريرها بلغة أأجنبية 

 

 حتديد العالقة بني اللغة العربية والس ياسة الرتبوية:   - 3

ميكننا أأن نصف الس ياسة اللغوية السائدة حاليا يف اجملال التعلميي ابعتباره اجملال احليوي اذلي ينبغي أأن 

 ة:تتضح من خالهل مالمح تكل الس ياسة اللغوية يف املسائل التالي 

 قةل النصوص الرمسية املرشعة للقضااي اللغوية يف املؤسسات التعلميية.  -1

هامل التخطيط اللغوي املناسب للوضعية الاجامتعية للبالد. -2  اإ

 تدريس أأغلب املواد العلمية ابللغة الفرنس ية يف خمتلف اجلامعات واملعاهد العليا للبالد.  -3

ة العربية أأو غريها من اللغات الأخرى ما مل يكن من منتس يب انقطاع الطالب اجلامعي عن دراسة اللغ  -4

 أأقسام اللغة العربية، أأو أأقسام اللغات الأجنبية. 

عداد املقررات اللغوية يف   -5 غياب املعارف اللسانية احلديثة ابمجلةل وعدم الاعامتد علهيا ابملطلق يف اإ

 التعلمي ما قبل اجلامعي. 

 من املتعلمني اإىل أأقسام الأدب واللغة العربية. توجيه ذوي املعدلت املتواضعة -6

 عىل الإصالحات املزعومة. والإيديولويجطغيان البعد الس يايس  -7

 هتميش الكفاءات العلمية املتخصصة يف اجملالني اللغوي والرتبوي. -8

أأما اجملال التعلميي مفنذ اس تقالل املغرب وسلطاته تسعى اإىل تعريب نظام التعلمي؛ بوصفه العمود الفقري 

لدلوةل. فأأعطت املغرب قطاع التعلمي أأمهية خاصة نظرا لدلور املهم املتعلق ابلتمنية الاقتصادية والثقافية، وبذلت 
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صول عىل التعلمي والتدريب؛ ليسهم ذكل مس تقبال هجود متواصةل لمتكني مجيع الأطفال يف سن املدرسة من احل 

 بشك فعال يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية للبدل.

ومتارس احلكومات فعليا س ياسة الانفتاح جتاه حتديد لغة التعلمي؛ اس تجابة ملتطلبات العوملة، اليت تقتيض  

شاذ امليثاق الوطين للرتبية والتكوين بأأمهية اللغة مواكبة التطور املعريف والتكنولويج وتطلعا لتحقيق التمنية؛ ذلا أأ 

العربية وأأمهية الانفتاح عىل اللغات الأخرى، جفاء فيه :"يلتحم النظام الرتبوي للمملكة املغربية بكياهنا العريق القامئ  

املوا يرب  علهيا  ادلس تورية،  ابمللكية  والمتسك  الوطن  الإميان ابهلل وحب  جييلها  ثوابت ومقدسات  طنون  عىل 

وحقوقهم،   بواجباهتم  الوعي  أأمت  واعون  ومه  واخلاص  العام  الشأأنني  الإجيابية يف  املشاركة  ابلرغبة يف  مش بعني 

انتشارا يف    الأكرثممتكنون من التواصل ابللغة العربية، لغة البالد الرمسية تعبريا وكتابة، منفتحون عىل اللغات  

. كام (43)بين املامرسة ادلميقراطية يف ظل دوةل احلق والقانون"العامل، متش بعون بروح احلوار وقبول الاختالف وت 

يشري امليثاق اإىل أأن النظام الرتبوي يتأأصل من الرتاث احلضاري والثقايف للبالد، وتتنوع روافده ومكوانته قصد  

 :. وفامي ييل وقفة موجزة عىل وضع اللغة العربية وتدريسها يف املراحل التعلميية(44) الرتاثحفظ هذا 

 مرحةل ما قبل املدرسة: - 1

لزايم ومتاح مجليع الأطفال دون سن ست س نوات،  وفقا للميثاق الوطين للرتبية والتكوين فاإن التعلمي اإ

من    %60بلغ عدد الالتحاق الإجاميل للطالب يف مرحةل ما قبل املدرسة حوايل    2007ففي اإحصائية لعام  

الأطفال. ومبوجب املادة الثالثة من امليثاق الوطين للرتبية والتكوين ينبغي أأن يكون التعلمي قبل املدريس معززا  

تقان التعبري الشفوي، مع الاس تئناس ابللغة الأم؛  ابلأنشطة التحضريية للقراءة والكتابة ابللغة العربية من خالل اإ

. وواقع احلال يف رايض الأطفال يوحض أأن الأطفال يتعلمون أأساس يات (45)  هبالتيسري الرشوع يف القراءة والكتابة  

آنية فيتعمل الأطفال اللغة العربية الفصحى فقط، ويتعلمون   اللغتني العربية والفرنس ية أأحياان، أأما املدارس واملراكز القرأ

 .(46) اخلاصةاللغتني العربية والفرنس ية يف املدارس 

 

 : الابتدايئ التعلمي  - 2

ويف مرحةل التعلمي الابتدايئ احملددة بست س نوات يبدأأ الطالب تعمل اللغة الفرنس ية )بوصفها لغة اثنية( 

من امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، اذلي يتطلع اإىل تعميق سريورة    65ابتداء من الس نة الثالثة تطبيقا للامدة  

اكتساب املعارف واملهارات    "بـ  ن املرحةل الابتدائية، وذكل يتحقق  التعلمي والتنش ئة املطلقة يف الصفوف الأوىل م

أأوىل" أأجنبية  لغة  اس تعامل  المترن عىل  مع  العربية،  ابللغة  والكتاب  الشفوي  والتعبري  للفهم  أأما  (47)الأساس ية   .

نه   فاإ العليا من املرحةل ذاهتا  العربية الضورية لتعمل خمتلف    ةينبغي: "تمنيالصفوف  الفهم والتعبري ابللغة  همارات 

املواد. وتعمل القراءة والكتابة والتعبري ابللغة الأجنبية الأوىل .... والمترن عىل الاس تعامل الوظيفي للغة أأجنبية اثنية  

بتدائية يتعمل ثالث . أأي أأن الطالب يف املرحةل الا(48)مع الرتكّي يف البداية عىل الاس تئناس ابلسمع والنطق"

 لغات: اللغة العربية الفصحى، ابلإضافة اإىل لغتني أأجنبيتني!

أأما املرحةل الإعدادية فهيي تعميق وترس يخ ملكتس بات املرحةل السابقة، ويتوج التعلمي الإعدادي بدبلوم  

تعلمي العام والتقين التعلمي الإعدادي. أأما مرحةل التعلمي الثانوي فتس تغرق مدة ثالث س نوات، يندرج مضهنا )ال 
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الثانية يف   التعلمي  لغة  الفرنس ية  اللغة  تعد  الأساس ية، يف حني  التعلمي  لغة  العربية  اللغة  تبقى  واملهين(، وخاللها 

 التخصصات واملواد الاقتصادية والفنية والتقنية. 

 التعلمي العايل: - 3

ن املامرسة الفعلية يه الاس مترار ل يوجد نص قانوين ينظم لغة التدريس يف التعلمي العايل، ومع ذكل فاإ 

بشأأن اإصالح نظام ادلراسات   1978أأكتوبر    2الصادر يف    452-78-2يف الامتثال لتوجهيات املرسوم رمق  

 :8والامتحاانت لنيل الإجازة يف احلقوق، وفقا لنص الفصل 

ل أأنه تنظم ادلروس ابللغة الفرنس ية أأيضا وذكل ن لغة التدريس يه اللغة العربية، اإ بصفة انتقالية. أأما    "اإ

والأصول  العامة  والنظرية  الشخصية  والأحوال  الإسالمية  الرشيعة  دلراسة  املدخل  الإسالمية:  الرشيعة  مواد 

جباراي ابللغة العربية. أأثناء تطبيق النظام الانتقايل، ينبغي للطالب أأن   واملواريث والعقارات غري احملفظة فتدرس اإ

ذا اكن يرغب يف متابعة ادلروس ابللغة  يفصح يف أأثناء تسجيهل يف الس نة ا لأوىل من السكل الأول عن نيته فامي اإ

العربية أأو ابللغة الفرنس ية. ويعد هذا الاختيار هنائيا ول رجعة فيه. وينبغي للطالب ان يسهم يف حصص الأعامل  

 التوجهيية، وأأن خيتار الاختبارات الكتابية والشفوية يف لغة التدريس اليت اختارها.

دد السلطة احلكومية امللكفة ابلتعلمي العايل يف مطلع لك س نة جامعية، بعد استشارة جملس اللكية، حت

 قامئة املواد اليت يقرر تدريسها ابللغة العربية، وذكل يف أأثناء تطبيق النظام الانتقايل. 

الطلبة اذلين اختاروا م  اإىل  الفرنس ية ابلنس بة  القانونية ابللغة  مادة املصطلحات  تابعة دراس هتم تدرس 

ابللغة   دراس هتم  متابعة  اختاروا  اذلين  الطلبة  اإىل  ابلنس بة  العربية  ابللغة  نفسها  املادة  وتدرس  العربية،  ابللغة 

 . (49) الفرنس ية"

املتعلق بتنظمي التعلمي العايل، وفيه أأشارت املادة الأوىل    00-01أأصدر القانون رمق    2000ويف عام  

ين  اليت  املرتكزات واملبادئ  المتسك مببادئ عىل  طار  اإ املغرب، وذكل يف  العايل يف  التعلمي  يرتكز علهيا  أأن  بغي 

العقيدة الإسالمية، ووفق مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وحرية التفكري واخللق والإبداع، ويفتح التعلمي العايل 

عىل مواصةل تطوير    يف وجه مجيع املواطنني ممن توفرت فيه الرشوط املطلوبة عىل أأساس تاكفؤ الفرص، والعمل

التدريس ابللغة العربية يف خمتلف ميادين التكوين، وتسخري الوسائل الكفيةل ابدلراسة والبحث اللغوي والثقايف 

طار برجمة حمددة لتحقيق هذه الأهداف تقان اللغة الأجنبية، وذكل يف اإ  .(50)الأمازيغي، واإ

دلروس ابللغة الفرنس ية بصفة مؤقتة أأو كام  ورمغ أأن الفصل الثامن السابق اكن رصحيا يف حتديد لغة ا

ورد "مرحةل انتقالية" فاإن اللغة الفرنس ية أأصبحت دامئة، فالواقع اللغوي يف التعلمي العايل اليوم يشهد ذكل، ليس  

منا يف العلوم الإنسانية والطبية والتقنية اليت ل تزال اإىل اليوم تواجه عقبة تعريب   يف العلوم القانونية حفسب، واإ

 ملصطلحات العلمية لس امي الطبية والتقنية. ا

يقدم  منا مل  الرمسية حفسب، واإ الوطنية  اللغة  تعلامي بغري  العايل مل خيلف  التعلمي  التعريب يف  تباطؤ  ن  اإ

ذ حظي املتعمل ابللغة الفرنس ية ابمتيازات   الفرص ملن اختاروا التعلمي ابللغة العربية عىل أأساس تاكئف الفرص؛ اإ

 .(51) ابلعربية ذكل أأعامل شغب ومعارضات من قبل املتعلمني سوق العمل، وودل
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 التحدايت اليت تواجه اللغة العربية يف الوطن العرب:   - 4

 وبنود القرارات الرامية محلاية وتعزيز اللغة العربية.  2011* التعجيل بتفعيل املادة اخلامسة من دس تور  

الرمسية ويف املراسالت والإعالانت ويف وسائل الإعالم املريئ * اس تخدام اللغة العربية يف املؤسسات  

 واملسموع واملكتوب وترس يخ وعي املواطن بلغته، وربطه بتارخي أأمته ماضيا وحارضا ومس تقبال.

 * نرش الوعي ابملواطنة اللغوية، وحتقيق أأسس الأمن اللغوي. 

 وطين ومواطن.  * تفعيل دور وسائل الإعالم البالغ الأمهية يف بناء وعي لغوي

عداد املوارد والربامج الورقية والرمقية الهادفة لرتس يخ قمي املواطنة وتشجيع الإبداع والابتاكر  * تشجيع اإ

 ابللغة العربية.

غناء حمتوايهتا ابلأنشطة  العربية يف املدارس وتنويع مناجه تعلميها وجتديد براجمها واإ اللغة  * تعزيز ماكنة 

 ة الوطنية ابللغة العربية. واملامرسات ادلامعة للهوي

عداد املشاريع.   * تدبري الشأأن اللغوي اببتاكر اخلطط واإ

ومن خالل حفص الس ياسة اللغوية يف املغرب، خلصنا اإىل مجةل من التحدايت اليت تواجه اللغة العربية 

تمتث واليت  املغرب  للمجمتع  واحلضارية والاجامتعية  الثقافية  املكوانت  ابختالف  ختتلف  اللغة واليت  همينة  يف  ل 

الفرنس ية وزايدة سطوهتا وتغلغلها يف الإدارة والتعلمي عام اكن عليه وضعها فرتة الاس تعامر، ويف الآونة الأخرية ومع  

انتشار اللغة الإجنلّيية وهمينهتا عىل العامل بأأرسه، بدا وضع اللغة الفرنس ية حرجا يف املغرب، وأأصبح لها منافس 

 الت احليوية يف البالد. فش تان بني وضع املغرب اللغوي ووضع دول اخلليج مثال.قوي يدخل تدرجييا يف اجمل

ن ترتيب املشهد اللغوي يف املغرب مسؤولية امجليع، فعادة ما يعتقد أأهنا مسؤولية الساسة وأأحصاب   اإ

بعها الارتباك السلطة واملناصب القيادية يف املؤسسات واملرافق احلكومية. واحلق أأن الس ياسة اللغوية ابملغرب ط 

من حيث التدبري، وهذا الارتباك ل يرجع ابلضورة اإىل الاختيارات بقدر ما يرجع اإىل سلوك س يايس يطبع 

حيث   من  متباينا  خطااب  أأنتجت  ابملغرب  اللغوي  الوضع  عرفها  اليت  فالتغريات  ابملغرب.  الس ياس ية  املامرسة 

ل أأنه حيض بكثري   من التفاوت. فاملواقف النقدية ترتاوح عامة بني  التشخيص والرؤية، فصوت الهوية حارض اإ

 توهجني:

اجتاه حمافظ مرتبط مبرجعية تراثية الأصول، ومتشبث مبقوماته اذلاتية والتارخيية، ورفض لأي نوع من  -أأ 

 الفكري واللغوي.  الاس تالب

اجتاه ذو صبغة توفيقية، ومالمح تنويرية، قامئ عىل التالؤم بني رضورة حتديث اللغة واجملمتع واحلفاظ -ب

. ذلا ينبغي علينا أأن نتشارك يف هنضة لغتنا العربية، وأأن نبحث الثقة يف اجملمتعات جبدارة  (52) الوطنيةعىل الهوية 

 تحدايت احملدقة ابللغة العربية عىل اعتبارها لغة أأرض ودين.  اللغة العربية ومتكيهنا يف أأراضهيا، وأأن ننبه اإىل ال 

 أأس باب هشاشة الوضع اللغوي ابملغرب:   - 5

جامل الأس باب الاكمنة وراء هشاشة الوضع اللغوي ابملغرب يف النقاط التالية:   ميكن اإ

 الفوىض اللغوية يف املؤسسات التعلميية. -1

 للقضااي اللغوية، ومن ذكل: الاضطراابت التنظميية املتكررة  -2
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 مدد تعلمي اللغة وأأولوايت تدريسها.  -أأ 

 الاضطراب يف مناجه تعلمي اللغة العربية. -ب

 الاعامتد عىل الأساليب الفاشةل يف اإصالح التعلمي اللغوي، كتعممي س ياسة التعريب.  -3

 التشويش الثقايف عن الناش ئة. -4

 ضعف التحصيل اللغوي.  -5

 .(53) العلميضعف البحث  -6

 أأمه احللول الناجعة لتجاوز معضالت هذه الس ياسة اللغوية:   - 6

رضورة تنصيب هيئة عليا متخصصة ذات الصةل ابملوضوع كعلوم اللغة وعلوم الس ياسة، وعلوم الرتبية    -

 وادلراسات الاسرتاتيجية. 

 بع الأاكدميي الرصني. اعامتد البحوث املتخصصة يف اللسانيات الاجامتعية، ذات الطا -

 حتديد اللغة املشرتكة اليت جتمع الأمة، والعمل عىل دمعها وتوطيدها يف اجملمتع.  -

العمل عىل نرش الثقافة يف خمتلف الأوساط احليوية يف اجملمتع، وتوس يع نطاقها لتسهيل تدعمي اجملال   -

 اللغوي يف اجملمتع وترس يخ قدمه فيه. 

 جمال التعلمي عىل اختالف مراحهل. مشولية التخطيط اللغوي يف  -

 خامتة: 

 بناءا عىل لك ما س بق ميكننا حتديد نتاجئ هذه ادلراسة يف القضااي التالية: 

أأو غرض مش بوه، وذكل   - بعيدا عن لك س ياسة  اللغوي وصفا دقيقا صادقا  رضورة وصف الوضع 

 ابعامتد البحوث العلمية امليدانية. 

الترشيع للس ياسة اللغوية من طرف املتخصصني والأكفاء يف اجملال، والتخطيط العمل عىل جدية صنع    -

حاكم شديد، واس هتداف مس تقبل الأجيال ومصري اجملمتع وازدهاره.   امليداين يف توفري اجملال لتجس يدها ابإ

عادة النظر يف برامج ومقررات التعلمي يف معومه ويف مراحهل الأوىل الأساس يف تعلمي اللغات وت   - ثبيهتا اإ

 يف سلوك الطفل وثقافته. 

عطاء سلطة القرار للهيئة اخملوةل ابملتابعة والتنفيذ والرقابة والتوجيه.  -  رضورة اإ

ل أأن الواقع العميل يف ش ىت اجملالت احليوية خمالف   - ينص ادلس تور املغرب عىل رمسية اللغة العربية، اإ

 لنص ادلس تور مجةل وتفصيال.

عالء  تزخر البالد العربية ع  - امة واملغرب خاصة جبمةل من القوانني والأنظمة واملؤسسات اليت من شأأهنا اإ

ل أأهنا تفقد اجلدية واحلزم يف تطبيق التدابري اللغوية.  ماكنة اللغة العربية وتعزيزها، اإ

وغياب   - اللغوية  الس ياسات  اختالل  من  اخلصوص  وجه  عىل  واملغرب  عامة  العربية  البدلان  تعاين 

 وي يف اجملال التعلميي والإداري والإعاليم.التخطيط اللغ

العالقة بني الس ياسة اللغوية والتخطيط اللغوي عالقة غري سوية، يسري لك مهنام يف اجتاه خمالف    -

 للآخر.
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   س بل ترقيّة اللُّغة العربِّّية واحلفاظ علهيا يف ظل الربجمّيات اجلديدة. 

 هناء بلعباس 

 اجلياليل بونعامة جامعة 

  hanaabilabas6@gmail.com 

 

 املُلخَّص:  

عىل         يس تلزم  ما  والأاكدمييَّة  العلميَّة  الُبحوث  من  العديد  هبا  نسجت  اليّت  اللُّغات  من  العربيَّة  اللُّغة  تعدُّ 

والتّطبيق؛ التنظري  ميدان  بشٍك سلمي يف  وتوظيفها  العربيَّة  اللُّغة  تقان  اإ احلقول  جاءت هذه  و   املش تغلني هبذه 

َّة العرب، ولتقف عند دور التّقاانت اجلديدة اليّت وّظفت خلدمة    ادّلراسة لُتبنّيِّ أأّن اللُّغة العربِّيّة رمز من رموز هوي

ر احلاصل يف جمال التّقاانت  اللُّغة العربيّة؛ وجعل لك ما حييطُ هبا رق ميًّا يف ُمحاوةل َنو جعل اللُّغة تواكب التطوُّ

اللُّغة العربِّّية واحلفاظ علهيا يف ظل الربجمّيات    ترقيّة   س بل  اكلآيت:والربجميات احلديثة. وعليه اكن عنوان املداخةل  

َست املُداخةل بعد اإحاكم العنوان عىل مجةٍل مَن التَّساؤلت ويه: هل متثِّّل العربيّة حموًرا من حماور  اجلديدة.  تأأسَّ

ص؟ ما يه اجملهودات املبذوةل للحفاظ عىل اللُّغة العربِّيَّة؟ كيف سامهت التقاان ت احلديثة البحث دلى املتخّصِّ

ثراء اللُّغة العربيّة؟ ما يه اجملهودات املبذوةل للحفاظ عىل اللُّغة   العربِّيَّة؟يف اإ

 اللكامت املفتاحيّة:  

 املعامج  -التقاانت احلديثة -الهويّة -اللُّغة العربِّيّة

: Abstract 

The Arabic language is one of the languages in which many scientific and 

academic research has been woven, which requires those working in these fields 

to master the Arabic language and use it properly in the field of theory and 

application. This study came to show that the Arabic language is a symbol of the 

Arab identity, and to stand on the role of new technologies that were employed 

to serve the Arabic language; And make everything that surrounds it digital in an 

attempt to make the language keep pace with the development taking place in 

the field of modern technologies and software. Accordingly, the title of the 

intervention was as follows: Ways to upgrade and preserve the Arabic language 

in light of new software. 

The intervention was based on a set of questions, after tightening the title: Does 

Arabic represent one of the specialist's research projects axes? What are the 
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efforts made to preserve the Arabic language? How have modern technologies 

contributed to enriching the Arabic language? What are the efforts made to 

preserve the Arabic language? 

key words: 

Arabic language - identity - modern technologies - dictionaries 

 

 مقّدمة: 

ق يف اكفة ا       لت، وعىل الأخص يف جمال  جملايشهد العامل مع دخول الألفية الثالثة ثورة شامةل يف التَّطور والرُّ

َّة مادة علميَّة أأو فنية أأو أأدبية أأو ثقافية حىّت أأنَّ العامل أأصبح كام   التصالت والتكنولوجيا ورسعة احلصول عىل أأي

ب غرفة  بل  ل  صغرية  قرية  جمّرد  التَّواصل الاجامتعي( يقال  )وسائل  احلديثة  والتصالت  النَّقل  وسائل  فضل 

ها املعتاد كأن ننرش الكتب متعددة اجملدلات يف هذا احلجم،   والتّكنولوجيا صار من الصعب أأن ننرش كتًبا يف شلكِّ

عب أأن تنجز امتحااًن للألف طالب بنص خلط اليد أأو تكتب مقاًل دون أأن  تضع صيغة ) ( وقد  pdfومن الصَّ

أأسطوانة مكتزنة واحدة، وأأصبح من   أأن يمت جتميع عرشات بل مئات من هذه اجملدلات عىل  أأصبح ابلإماكن 

امةل.  ن  مل نقل بنقرة عىل هجاز احلاسوب أأو بتحميل مكتبة رمقيَّة اكملكتبة الشَّ لهيا وبأأقل التاكليف اإ هل الوصول اإ  السَّ

ة يف       مقيَّة ابللُّغة العربِّيَّة والكتب الالكرتونيّة اهامتًما ورواًجا يف الوسط اجلامعي خاصَّ لقت ذلكل املكتبات الرَّ

ثراء املكتس بات القبليّة اثنيا؛  صيد املعريف واإ ثراء الرَّ ظل التَّحضري ملذكرات التخرج وأأطروحات ادلكتوراه أأوًل واإ

 َّ ن ن  دلَّ عىل يشٍء اإ ة ما وهذا اإ مقيَّة خاصَّ ي تؤديه املكتبات الرَّ ور الهام اذّلِّ مقنة فامي وادلَّ ام يدل عىل التَّأأثري الواسع للرَّ

اث العرب اللُّغوي والأدب، فالأدب وكذا اخلدمة اليّتِّ تؤّدُيا يف جمالت الُعلوم الإنسانِّيّة.   َست يتعلق ابلرتُّ تأأسَّ

َن التَّساؤلت ويه: ما معىن الّرمقنة؟ ما مفهوم املعامج الإلكرتونيّة؟ ما  املُداخةل بعد اإحاكم العنوان عىل مجةٍل م

 العربيّة؟يه اجملهودات املبذوةل للحفاظ عىل اللُّغة العربِّيَّة؟ كيف تسامه التقاانت احلديثة وتوظيفها لرتقيّة اللُّغة 

جابة عن هذه التّساؤلت اتبعنا مهنجيّة يف تقس مي املداخةل اإىل ثالثة   أأقسام أأساس يّة مّض القسم الأّول مفهوم  لالإ

الّرمقنة وتفّرع اإىل ثالثة أأقسام القسم الأّول اكن لأهداف الّرمقنة؛ أأّما الثاين فتحدثنا فيه عن أأشاكل الّرمقنة، والقسم  

والكتاب الأخري اكن ملتطلّبات معليّة الّرمقنة، القسم الثاين اكن لتعريف املعامج الإلكرتونيّة والبنوك الافرتاضيّة  

 الإلكرتوين أأّما الثالث فاكن لأمهيّة التكنولوجيات احلديثة يف نرش اللُّغة العرب يّة.

ي ميثل مصطلًحا ذو شقني وهام الأدب والّرمقي أأو الّرمقنة والأدب من املصطلحات املتناوةل  نقول الأدب الّرمقي اذّلِّ

تزحلقت اللكمة وأأصبحت تطلُق عىل الأدب شعًرا ونرًثا؛ أأي ادّلاعي اإىل الطعام مّث  مأأدبة واملُتداوةل فأأدب يأأُدُب 

م   لكن مصطلح الّرمقي أأو الّرمقنة فهو وليد التّقاانت والتّكنولوجيات احلديثة حي ُث أأصبح معياًرا يُقاُس مدى تقدُّ

مقنة.   الأمم وتطورها ذلكل نقف عند مفهوم الرَّ
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 حتديد املصطلحات واملفاهمي: - 1

 (Digitization):تعريف الرمقنة   - 1- 1

َّا اكنت الضورة       ي ودل مع موجة التَّكنولوجيا والعوملة، ومل مقنة" من املصطلحات احلديثة اذّلِّ يعترب مصطلح "الرَّ

أأرىق من    لبناء جممتع  حُي فظُ    غريه جممتع امللَّحة  ي  اذّلِّ املعريف واللُّغوي  الأمم يف رمقنة رصيدها  فقد بدأأت  متحّضِّ 

مق ابملكتبات   ي يس تخدم    يَّة،الرَّ ياق اذّلِّ  ث فيه، حيوقد اختلفت وتعّددت املفاهمي املتعلقة مبصطلح الرمقنة تبًعا للس ِّّ

 : 1يالحظ أأنَّ الرتقمي أأو الرمقنة ولَكهام يصبُّ يف نفس املضامر تعين

     1.رمقي حبيث ميكن معاجلهتا بواسطة احلاسب شكاإىل البياانت  حتويلالآيل:  يف جمال احلاسب  - أأ      

سواء اكنت صورا فوتوغرافية أأم ) حتويل النُّصوص املطبوعة مثل الكتب والصور يف س ياق نظم املعلومات- ب  

يضاحات أأم خرائط  أأي )الإنسان  اإخل( وغريها من املواد التقليدية من أأشاكلها اليت ميكن أأن تُقرأأ بواسطة   ... اإ

شارات  تناظرية( اإىل ا  وذكل عن طريق اس تخدام   ثنائية،لأشاكل اليت يقرأأ فهيا بواسطة احلاسب الآيل، أأي اإىل اإ

ينتج عهنا أأشاكل يمت عرضها عىل شاشة   الرمقية، واليتنوع ما من أأهجزة املسح الضويئ أأو عن طريق الاكمريات  

 .احلاسب

أأنَّ    " 2ويرى"تريياكيناإىل حتويال لإشارات التناظرية املس مترة.    فتشرياملدى،  يف س ياق التصالت بعيدة    - ج      

مقنة يه معلية حتويل مصادر املعلومات عىل اختالف أأشاكلها ) (  ...صوتيَّة  تكتب، دورايت، صور، تسجيالالرَّ

ي يعدُّ وح  اإىل الثُّنايئ واذّلِّ مقي  الرَّ النِّّظام  أ لًيا بواسطة اس تخدام احلاسب الآيل عرب  دة املعلومات  شك مقروء 

وحتويل املعلومات اإىل مجموعة من الأرقام   ال لية،الأساس يّة لنظام معلومات أآيل قامئ عىل اس تخدام احلاس بات  

علهيا يطلق  أأن  ميكن  ويمتُّ " الرمقنة" الثنائية،  والأهجزة هبذه  القيام    ،  التقنيات  من  مجموعة  ابس تخدام  العملية 

 .املتخصصة

ا مهنج يسمح بتحويل البياانت واملعلومات من النظام التناظري    برييس""شارلوت  وتشري     اإىل الرمقنة عىل أأهنَّ

 .اإىل النِّّظام الرمقي

مفهوما أآخرا مت تبنيه من طرف املكتبة الوطنية الكندية ويعترب فيه الرمقنة معلية أأو   "دوج هودجز"ويقدم    

املتاح عىل وس يط ختزي الفكري  احملتوى  لتحويل  جراء  فّياييئ  اإ ادلورايت،  مقالت    الكتب،مثل    تقليدي،ن 

 ."تريياكين" ، وهو املفهوم ذاته املقدم من طرف1.... اإىل شك رمقي  اخملطوطات

من حتويل الوثيقة همام اكن نوعها   راقية، متكن  "أأنَّ الرمقنة يه معلية اس تنساخ"صاحل ادللهويم  يف حني يرى      

أأجل    ن املعلومات، م  دما بعويواكب هذا العمل التقين معل فكري ومكتيب لتنظمي    رمقية،ووعاؤها اإىل سلسةل  

ا قادرة عىل حتويل الورق امللموس  2فهرس هتا وجدولهتا ومتثيل حمتوى النص املرمق مقنة طريقًة علميَّة عاليّة لأهنَّ . تعدُّ الرَّ

د ملضمون اإىل س  الّطريقة التّمثيل احلسن والتَّنظمي اجليِّّ لسةل رمقيَّة يتحّسُسها البرص بعنرص العني وتضمن هذه 

 النُّصوص فتضع لها الفهارس واجلداول املساعدة لعمليَّة التصفُّح والبحث.

مقنة    "القاموس املوسوعي للمعلومات والتَّوثيق"وجاء يف   م تعريفًا للرَّ ي قدَّ نتاج    اهنَّ أأ عىل "اذّلِّ لكرتونية لإ اإ معلية 

شارات الكرتونية تناظرية  رمقية، سواءرموز الكرتونية أأو    3."من خالل وثيقة أأم أأي يشء مادي، أأم من خالل اإ
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املرمزة        لغة احلاسب، والبياانت  اإىل  والنُّصوص  ور والأصوات  الصُّ مقنة تسمح برتمّي وحتويل  الرَّ نَّ معلية  اإ

لكرتوين ضويئ، عن طريق الألياف  ميكهُنا الانتقال يف شك  وهذه   هرتزية،أأو عن طريق موجات    الضوئية، اإ

 .4البياانت املرمزة ميكن حفظها عىل أأقراص صلبة أأو أأقراص مضغوطة

مقنة ل ثقف عند معىن احلصول عىل مجموعات       ابقة تشري اإىل أأنَّ معلية الرَّ وميكن اس تخالص أأن املفاهمي السَّ

دارهتا بعد تنظميها   بل تتعلق أأساًسا بتحويل مصدر املعلومات املتاح يف شك   وتبويهبا،من النُّصوص الإلكرتونية واإ

لكرتوورق أأو عىل وس يط ختزين تقليدي اإىل شك   ا مرمقنا ميكن احلصول    ين، وابلتايلاإ يصبح النَّص التَّقليدي نصًّ

الع عليه من خالل تقنيات احلاسب الآيل  .عليه بنقرة أأو الاّطِّ

مقنة يه الطريقة اليّتِّ مبقتضاها ميكن حتويل البياانت ولك ما نس تطيع تغيريه اإىل شك رمقي، ملعاجلهتا بواسطة  فالرَّ

عت   أأصوااًت، وذكل عن احلاسب الآيل، همام تنوَّ أأو  أأو صوًرا  ا مطبوعًا  البياانت كأن تكون نصًّ واختلفت هذه 

ات الضوئية. بة اكملاُسِّ مقنة املناس ِّ  طريق اس تعامل أأهجزة الرَّ

مقي الّراق فتصبح دلينا عدًدا ل حرص هُل من    ل من التخزين التَّقليدي اإىل التَّخزين الرَّ مقنة التَّحوُّ   متكِّّننا معليَّة الرَّ

اخلربة واملعرفة  توفرت  ن   اإ ممَّا  بكبسة زر ونقرة واحدة  علهيا  لع  نطَّ الكرتونيَّة  بطريقٍة  الكتب واحملتوايت حمفوظة 

سائل واملقالت من خالل هذه العمليَّة.  ابحلاسب الآيل تسهيل معليَّة البحث وملا ل حترير الرَّ

 : 1أأهداف الرمقنة   - 2- 1

 : احلفظ  - 

 حيث أأن الوسائط الرمقية تعد أأقل عرضة للتلف والضر، مقارنة ابلوسائط الورقية اليت تتعرض لعدة أأغراض. 

 التخزين:   - 

مقنة توفر  ذ الرَّ ا خبصوص التَّخزين فاإنَّ قرص مضغوط ميكنه ختزين أ لف الصفحات، مفا ابكل بقرص رمقي، اإ أأمَّ

قدرة استيعاب الأقراص املضغوطة اليّت تتفوق علهيا قدرة استيعاب    فالتّخزين هنا نقصد بهعلينا الكثري من املساحات

 . وختزين القرص الّرمقي

 الأقسام:   - 

مئات   قبل  من  الوثيقة  نفس  عىل  الّرمقنة ابلطالع  ش بكة الانرتنت مسحت  الش باكت وخصوصا  من خالل 

 الأشخاص يف نفس الوقت.

 :  رسعة الاسرتجاع وسهوةل الاس تخدام  - 

أأنه عندما حتول املواد املكتبية والواثقية اإىل الشك الرمقي   الاسرتجاع، حيثمقية برسعة كبرية يف  تمتّي النظم الر 

 ميكن للمرء اسرتجاعها يف ثوان بدل من عدة دقائق. 

ضافة اإىل أأهداف أأخرى تمتثل    يف:اإ

 توصيل املعلومات للمس تفيد دون التدخل البرشي.  -

اتحته عىل الش بكة، ول يقصد ابلرحب  الرحب املادي من خالل بيع    - املنتج الرمقي سواء عىل أأقراص ملّيرة أأو اإ

 هنا الاجتار بقدر ما هو احلصول عىل عائد مادي يغطي هامشا من التلكفة لضامن اس مترار العمليات.
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مقنة   - 3- 1  : 1أأشاكل الرَّ

 الرمقنة يف شك صورة:   - أأ 

ولها أأمهية كبرية يف    التخزين،ويه من أأنواع الرمقنة الأكرث اس تعامل عىل الرمغ من أأهنا حتتل مساحة كبرية عند      

 جمال الكتب واخملطوطات القدمية وخاصة للباحثني واخملتصني بدراسة القمي الفنية وليست النصية. 

 الرمقنة يف شك نص:   -ب 

النص، فهو يسمح ابلتعامل مبارشة مع الوثيقة الإلكرتونية عىل أأهنا نص   هذا النوع يتيح الفرصة للبحث داخل    

وللحصول عىل هذا النوع يمت اس تعامل برجمية التعرف الضويئ عىل احلروف انطالقا من وثيقة مرمقنة يف شك 

تعديل صورة، حيث أأن الربجمية تقوم بتحويل النقاط املكونة للصورة اإىل رموز وعالمات وحروف، كام تسمح ابل 

 وتصحيح الأخطاء 

مقنة   - 4- 1  :1متطلبات معليَّة الرَّ

 : التخطيط  - أأ 

والتخطيط هو    ومس تعملهيا،عىل لك مكتبة تريد خوض مرشوع رمقنة حتديد خطة انطالقا من مجموعاهتا       

 معلية منتظمة تتضمن اختاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات للوصول اإىل أأهداف حمددة وعىل مراحل معينة، 

 مس تخدمة اكفة الإماكانت املادية والبرشية واملعنوية املتاحة حاليا ومس تقبال أأحسن اس تخدام. 

 : البنية التحتّية التّكنولوجيّة  - ب

 ويتعلق الأمر بتوفري ثالث عنارص أأساس ية، يه:    

 الأهجزة واملعدات: احلواسيب، املاُسات الضوئية، طابعات لّيرية.  

 العنرص البرشي:    - ج 

أأمه أأسس وعوامل جناح املشاريع، واملكتبة الرمقية كغريها من املشاريع       تعترب الطاقات البرشية املؤهةل من 

تقوم مبختلف معليات الرمقنة، وخيتلف عددمه من    العدد،تتطلب توفر اإطارات برشية مؤهةل واكفية من حيث  

امل املكتبة  أآخر حسب رصيد  اإىل  رمقنة  مس توى  مرشوع  عىل  املتوفرة  املادية  الإماكنيات  رمقنته وحسب  راد 

 املرشوع. 

 املوارد املالية:    - 4

ي يساعد عىل تنفيذ املرشوع وتشغيهل، حيث ينبغي توفري مّيانية        َع املايل القوي اذّلِّ مقنة ادلَّ تتطلّب معليّة الرَّ

 . اكفية لقتناء التَّجهّيات والوسائل الضورية

 ت القانونية: الإجراءا   - 5

جيب عىل املكتبة وضع الرتتيبات الالزمة حلفظ حقوق املؤلفني يف ظل الاس تخدام الآيل ابملرشوع والنرش       

عىل ش بكة الانرتنت، وذكل حىت ل تتعرض حقوق امللكية الفكرية اإىل الضياع يف ظل فوىض الاس تنساخ غري 

ق رخص الاس تخدام ويه نوع من التفاقيات النظامية املرشوع لأوعية املعلومات. ويتحقق هذا الأمر عن طري

 اليت تلزم الأطراف املتفقة ابلبنود والرشوط املتفق علهيا. 
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 املعامج الإلكرتونّية: - 2

ختتلف املعامج الورقيّة عن املعامج الإلكرتونيّة وعّرفت عىل أأهّنا "القواميس واملوسوعات املُرمقنة مضن برامج خاّصة 

الأ  )واملُسّجةل عىل  الضوئيّة  ) cdقراص  الأقراص  أأو   )dvd احلواسيب تنصيهُبا عىل  أأو  يُمكن تشغيلها  ( واليّت 

بأأهّنا "خمزون من املُفردات اللُّغويّة    1اخلاّصة"  أأيًضا  ا، ...حمفوظ بنظام معنّي يف    املرفقةكام عّرفت  لومات عهن  مبع 

دارة هذه املُعطيات وتدبريها وفق برانمج حمّدد سلفًا"  وميكن أأن يكون هذا اجلهاز   1ذاكرة...يقوُم عىل هجاز أآيل ابإ

ذ ابلإماكن تصفُّح هذه املعامج الإلك رتونيّة كبرًيا مثل احلاسوب أأو صغرًيا مثل اللّوحة الإلكرتونيّة أأو الهاتف اذّلك اإ

 ابلهواتف اذّلكيّة ذات الاستيعاب والتخزين اجليّدين. 

بكة العنكبوتيّة واليّت ل ميكن الاس تفادة     جند أأيضا البنوك الافرتاضيّة ويه قواعد املعطيات املتواجدة عىل الش ّ

ذا اكن احلاسوُب موصوًل ابلإنرتنت  لّ اإ ذن بني نوعني من املعامج1مهنا اإ الإلكرتونيّة اليّت حتّمل عن املعامج  :، نُمّّي اإ

اليّت   والبنوك الافرتاضيّة  مثاًل،  "املعاين"  مكعجم  الأنرتنت  وجود  دون  مهنا  وميكن الاس تفادة  الإنرتنت  طريق 

 تتطلب تدفق الأنرتنت حىت نس تفيد مهنا.

"نرش رمقي لنصوص   قلنا املعامج الإلكرتونيّة وكذا البنوك الافرتاضيّة ويوجد مبوازاهتام الكتاب الإلكرتوين وهو  

أأو عىل الأهجزة الكفيّة واللّوحيّة، وقد يكون هذا الكتاب مقاباًل لنسخة  وصور تُقرأأ عىل شاشات احلواسيب 

الُكتُب الإلكرتونيّة مفتنّوعة، مهنا   أأّما صيغ ملّفات  لكرتونيّة فقط؛  اإ ورقيّة مطبوعة، وقد يكون قد أأجنز بصيغة 

اليّت تكون عادًة ب  أأخرى مثل: )pdfصيغة )الكتب املُصّورة  أأن تكون بصيغ  أأو )TxT( كام يُمكن   )RTF )

)CHMأأو) أأو   )epub ( أأو   )DjVu( أأو   )Word ".)1    لكرتونيّة مصغّرة عن اإ نسخة  الإلكرتوين  فالكتاب  

 والوورد.  pdfاملعجم الإلكرتوين والبنك الافرتايض ختتلف صيغه لكّن الشائع مهنا هو نسخة 

 أأمهّية توظيف التكنولوجيات احلديثة: - 3

"أأّن      العربِّيّة ونرشها حيُث  اللُّغة  ترقيّة  ا يف  هامًّ التكنولوجيات احلديثة دوًرا  التّكنولوجيا هو  تلعُب  امتالك 

ر التّقين، والعمل بِّلُغتنا العربِّيّة   ن تاجه، بناء عىل ُمعطيات الابتاكر والتطوُّ دخول عامل النّص والإسهام املُتجّدد يف اإ

هنا رضوريّة"  ، فيجعل أأس تاُذان حفظُه هللا اإىل    1يف ذاهتا، وهذا ل مينع من  اس تعامل اللُّغات العاملِّيّة اُلخرى كو 

ليه أأيًضا أأس تاذان "عبد الرمحن التّ  حمك يف الربجميات احلديثة املساعدة عىل التطّور والازدهار وهذا ما ذهب اإ

احلاج صاحل" رمحه هللا بقوهل "أأّن العامل القوي يف التّأأثري عىل اللُّغة العربيّة هو الوسائل التقنيّة والتّكنولوجيّة  

ذن المت1عىل اختالف أأنواعها." كن من هذه التكنولوجيات احلديثة يف سبيل نرش اللُّغة العربيّة فقد  ، ينبغي علينا اإ

اش تغلت عىل هذه   اليّت  اللُّغات  العربية كام وجب الاس تفادة من ابق  اللُّغة  عاماًل مؤثًّرا عىل  أأس تاذان  جعلها 

 الربجميات يف سبيل الّرق بلُغاهتا. 

اليّت نقصد هب   نُلغي هنا دور املُعاجلة ال ليّة  أأجل تيسري  ول  التّقنيّة يف احلاسوب من  أ ليات املعرفة  ا "توطني 

دخال املعرفة واسرتجاعها ويُمكن تلخيص هذا فامي يسّمى ابذّلاكء الاصطناعي اذّلي هو عمل تطويع ال ةل لُتحاك   اإ

ّن تغذية احلاسوب برتاكيب اللُّغة السلمية ا1اذّلاكء البرشي".  ملُّطردة املُتّفقة ، ول نكتفي هبذه املعاجلة فقط بل "اإ

مع النّظام الرّتكييب الّصحيح املوروث، أأو القليةل أأو النّادرة أأو الّشاذة سيُسهم يف خدمة اللُّغة ودراس هتا، وس ُيوحّض 
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بداع املُبدعني وس ياقاته، الأمر اذّلي يُعني   نسب ُذيُوعها، وس يكشف عن بيئات اس تعاملها، وس يكشف عن  اإ

جازًة وتشجيًعا أأو ختطئًة وخطًرا".عىل املُعاجلة ال ليّة لرتاك   ، 1يب اللُّغة اإ

م وصنفهتا منظمة  2019وقد تأأثرت اجلزائر كغريها من ادلول جباحئة كوروان اليّت ظهرت ابلصني أأواخر س نة    

م كجاحئة عاملية، مفنذ ظهور أأول حاةل مصابة بفريوس كوروان شهر فيفري  2020الّصحة العامليّة منذ شهر مارس  

غالق  ، مع2020م اإ الوابء؛ وذكل من خالل  لتطويق هذا  الوقائية  التّدابري  اذ مجموعة من  اخّتِّ اإىل  دت اجلزائر 

قرار احلجر الصحي والتباعد الاجامتعي.  احلدود واإ

م مت تعليق ادّلراسة يف مجيع 2020قطاع التعلمي بدوره، عرف تأأثًُّرا كبرًيا ابنتشار هذا الوابء، مفنذ شهر مارس  

لقت مؤسسات التّعلمي العايل أأبواهبا، ولتعويض ادلروس احلضورية، معلت وزارة التعلمي العايل املس توايت، وأأغ

لكرتونيّة للتّعلمي عن بعد ) عداد منصة رمقيّة اإ واعمتدت كبديل مؤقت يف هذه الظرفية لضامن    (،Moodleعىل اإ

الاس مترارية البيداغوجية. والصورة يف الأسفل تبنّي درس وضع عىل منصة التعملُّ موودل واليّت حقيقة يه طريقة 

 جيّدة لوضع ادلروس لكن لبد من تدفق الأنرتنت حىت يتس ىن للطلبة الولوج للمنّصة ومتابعة ادّلرس.

ماكنيات الطالب احملدودة يف  يُعترب التعلمي عن     بعد يف اجلامعة اجلزائرية انقًصا أأمام نقص تدفق الأنرتنت وكذا اإ

ن اكن احلصول عليه ممكنًا فقد تواهجنا َنن الأساتذة ليس الطلبة فقط عدم معرفتنا  احلصول عىل حاسوب، واإ

لأنّنا يف زمن ل ميكن الاس تغناء    التحمك يف التكنولوجيات احلديثة وعليه وجب التكوين والمتّرن عىل اس تعاملها

 عهنا بتااًت.  

 
 خامتة: 

ُم خدمًة كبرية فهيي تُسّهِّل للمس تعمل طريقة البحث والاكتشاف  ميكن القول يف الأخري أأنَّ التّقاانت اجلديدة تقّدِّ

رحب الوقت يف حترير   فيكفيه أأن يزور موقع املكتبات املُتاحة ويقرأأ ما يريد، كام متكِّّن املعامج الإلكرتونيّة املس تعمل

ذ  ميكنُه الاس تغناء عن السفر والتّنقل من مكتبة لأخرى حىتَّ حيصل عىل املادة العلميَّة لبحثه ولغري حبثه  حبثه اإ
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وهو ما يسّمى بتخزين املعلومات حيث أأصبحت املساحة متوفرة لتخزين عدد هائل من املصادر الرتاثية غري  

َّرش  الن اثيّة، وذكل من خالل  اإىل تزنيل   الرتُّ الإلكرتوين ورمقنة مصادر الرتاث العرب وأأهّمات الكتب ابلإضافة 

لهيا مبجّرد النَّقر عىل رابط التَّزنيل،  مقية اليّتِّ نصل اإ احة الرَّ ة عىل السَّ َّفات املس تجدَّ العديد من الإصدارات واملؤل

علومات عن طريق أأكرث من خشص  وأأصبح من املمكن عن طريق النرش الإلكرتوين ملصادر الرتاث اس تخدام امل

 وذكل حتقيقا لالس تفادة القصوى من املعلومات 
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 قامئة املصادر واملراجع: 

 ابللُّغة العربيَّة:  -1

مقنة:أأمحد فرج أأمحد، أأمحد سعيد الروب: -1 داخل مؤسسة املعلومات أأم خارهجا؟، دراسة يف الإشاكليات   الرَّ

 ومعايري الاختيار.

أأعضاء ش بكة تعريب الُعلوم الصحيّة، عمل املُصطلح لطلبة الُعلوم الّصحيّة، املكتب الإقلميي رشف املتوسط،  -2

 م.2005ومعهد ادّلراسات املُصطلحيّة، فاس، اململكة املغربيّة، )د. ط(، 

يف وقائع املؤمتر العارش لالحتاد العرب للمكتبات   ومس تفيدُيا،ادللهويم صاحل، اإشاكلية املكتبة الإلكرتونية -3

واملعلومات: املكتبة الإلكرتونية والنرش الإلكرتوين وخدمات املعلومات يف الوطن العرب، تونس: املعهد الأعىل 

 م. 2001العرب للمكتبات واملعلومات، للتوثيق، الاحتاد

بودي، املصطلحيّة وواقع العمل املُصطلحي ابلعامل العرب، دار ما بعد احلداثة، المين، ط-4 ، 1خادل اليع 

 م.2004

ملة، جمةّل اللُّغة العربيّة، ع-5  م، 2001، 4صاحل بلعيد، اللُّغة العربِّيّة والعو 

مجمع اللُّغة العربِّيّة، الأرُدن، )د. ط(، عبد اجمليد بن حامدو، املعجم العرب الإلكرتوين أأمهيُّته وطرق بنائه، -6

 م.2011

 . 12م، ص1995، 2معجم احلاس بات، مجمع اللُّغة العرب يّة، مرص، ط-7

 اجملاّلت واملُداخالت: - 2

مشيسة خلوي، واقع الكتاب الإلكرتوين العرب )دراسة ميدانيّة لتجاُرب عربِّيّة(، احملتوى الّرمقي ابللُّغة العربِّيّة -8

 م.2014النرش الإلكرتوين، ندوة وطنيّة، اجمللس الأعىل للُّغة العربِّيّة، اجلزائر، 

صادق عبد هللا أأبو سلامين، َنو استامثر أأفضل للحاسوب يف جمالت خدمة اللُّغة العرب يّة وعُلوهما، جمةّل اجملمع -9

 .6اجلزائري للُّغة العربيّة، ع

م املسموع يف اللُّغة وكيفيّة استامثرها لصاحل العربيّة، جمةل مجمع اللُّغة  عبد الرمحن احلاج صاحل، تأأثري الإعال-10

 م. 2006، 1العربِّيّة، القاهرة، ج

مقنة يف  ةعقون، أأمهيّ فضيةل -11 ت الرَّ رمقنة الرّتاث العرب اللُّغوي والأدب )مداخةل(، )اللُّغة العربيَّة وحتدايَّ

 م.2018، 2الوسط اجلامعي(، جامعة البليدة 

 الرسائل اجلامعّية: - 3

نشاؤها، أأطروحة دكتوراه يف عمل املكتبات،  -12 َّة: تصمميها واإ مقيَّة ابجلامعة اجلزائري علكوش نبيل، املكتبة الرَّ

 جامعة منتوري قس نطينة. 

همري سهيةل، املكتبة الرمقيّة يف اجلزائر، مذكرة ماجس تري، جامعة منتوري قس نطينة، لكية العلوم   -13

 الاجامتعية. الإنسانية و
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ثراء املفردات   دراسة لغوية لبعض الامنذج اخملتارة من املصطلحات  :  العربية دور الاقرتاض اللغوي يف اإ

 املقرتضة   

The role of linguistic borrowing in enriching Arabic: A linguistic study 

for selected models of borrowed terms 

 نوال هنوز

 رطالبة دكتوراه جامعة اجلزائ

 ملخص البحث: 

 

التواصل احلضاري، يف تفعيل ظاهرة الاقرتاض اللغوي بني لغات العامل معوما، واللغة  يدرس البحث تأأثري  

العربية عيل وجه اخلصوص، حيث يفرض ذكل التواصل والتفاعل  القامئ بني امجلاعات اللغوية املتباينة فامي بيهنا  

اللغة مواكبة التطور الطبيعي للغة، اذل اللغة واملعتقد والانامتء، عىل  ي ينتج عن الاحتاكك املبارش من حيث 

لغوية  أأيضا مصطلحات  البحث  اللغات، وس يعرض  والتأأثر بني هاته  التأأثري  اجملاورة، وعالقة  ابللغات  والفعيل 

مقرتضة، يكون  الس ياق اللغوي لتكل املصطلحات متثّل يف اس تعامل منط أأسلوب يعرّب عن منحى ثقايف تواصيل 

ها كام يه وادراهجا يف املعجم اللغوي العرب، ولهذا سوف نعرج عىل ماهية للبيئة اليت نشأأت فهيا، ومت اقرتاض 

الاقرتاض اللغوي ابعتباره أ لية من أ ليات توليد املصطلحات، ووس يةل من وسائل الاثراء اللغوي، كام س نقف  

ال وأأس باب جلوء  واملعرب، وعالماهتام،  ادلخيل  بني  اجلوهرية  الفروقات  أأنواعه، موحضني يف ذكل  لغويني  عند 

ثراء اللغة العربية، يف احلني اذلي تعد   ليه، وطريقة العرب يف التعريب، و ماكنة الاقرتاض يف اإ ومس تعميل اللغة اإ

للمصطلحات   واملعجمي  ادلليل  التأأثري  وتبيان  واملفاهمي،  املفردات  العامل من حيث  لغات  وأأثرى  أأغىن  من  فيه 

م  ه؟املقرتضة: هل س ترثي املعجم العرب ؟ أأم س تعّجِّ

 اللكامت املفتاحية: 

 الاقرتاض اللغوي، مصطلحات، دراسة لغوية. تواصل لغوي   

 

       The research studies the effect of civilizational communication in activating 

the phenomenon of linguistic borrowing between the languages of the world in 

general, and the Arabic language in particular, as this imposes the communication 

and interaction between the different linguistic groups among themselves in terms 
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of language, belief and affiliation, on the language keeping pace with the natural 

development of the language, which results from Direct and actual contact with 

neighboring languages, and the relationship of influence between these languages, 

and the research will also present borrowed linguistic terms, the linguistic context 

of those terms being the use of a stylistic pattern that expresses a communicative 

cultural approach to the environment in which it arose, and it was borrowed as it 

is and included in the Arabic linguistic lexicon. That is why we will look at the 

nature of linguistic borrowing as it is one of the mechanisms of generating 

terminology, and a means of linguistic enrichment, as we will stop at its types, 

explaining the essential differences between the borrowing and the Arabized, their 

signs, the reasons for linguists and language users resorting to it, the Arabs method 

of Arabization, and the status of Arabs. Borrowing in enriching the Arabic 

language, at a time when it is one of the richest and richest languages in the world 

in terms of vocabulary and concepts and showing the semantic and lexical impact 

of terms used in Arabic. borrowing: Will enrich the Arabic lexicon? Or will amaze 

it? 

key words: Linguistic borrowing, terminology, linguistic. language  

 مدخل:  

الس نّة والفرقان والصالة امحلد هلل اذلي خلق الإنسان وعلمه البيان وأأهلمه من علوم اللسان ما يعينه عىل فهم  

 والسالم عىل نيب الإسالم وهادي الأانم وعىل أ هل وحصبه. 

، فاللغة يه وس يةل للتواصل  "انطالقا من تعريف ابن جين للغة بأأهنا" أأصوات يعرب هبا لك قوم عن أأغراضهم

هنا تأأثري وتأأثر ابللغات  والتفامه بني الأقوام، ويه أأداة لنقل وتبادل الثقافات والعلوم، فك معلية تواصل ينتج ع

حيدث هذا يف لك لغات العامل"  و املس تعمةل يف ذكل التواصل، مما جيعلها ل تتوقف عند ثروهتا اللغوية احمللية،  

العربية من لكامت   اللغات الأوروبية من  العربية، ويقدر ما اقتبس ته  اللغة  فقد اقتبست س بع وثالثون لغة من 
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 ملحق حتديدا جزئيا حفسب، وقد حبث لغويون غربيون يف اللكامت اليت ابل لف، حددها قاموس )ليرتي( يف

دخلت لغاهتم من العربية أأو الفارس ية أأو الرتكية، وأألفوا فهيا مصنفات َنو كتاب: مالحظات عىل اللكامت الفرنس ية 

يف اللكامت    املش تقة من العربية) لهرني لمانس(، وملحق معجم اللغة الفرنس ية)ملارس يل دوفيك( ومعجم)دوزي(

)خسارة، .السامية ادلخيةل يف اليواننية) لهرنيش ليفي(  ظالعربية والألفاالاس بانية والربتغالية املش تقة من اللغة  

 ( .143، ص2013

اللغتني الإجنلّيية   أأو ل شعوراي وعىل سبيل املثال  العامل تلجأأ اىل الاقرتاض سواء شعوراي  فك لغات 

"فادلراسات اللغوية تبني أأن أأكرث من نصف أألفاظ اللغة الإجنلّيية، ليست اإجنلّيية الأصل، وأأن أأقل  والفرنس ية 

 ( 225، ص.1988من نصف لكامت اللغة الفرنس ية من أأصل لتيين، والباق من أأصول أأخرى" )خليفة ،

ل أأهنا دامئا ما تكون عرضة للتغري والتطور،    وبرمغ أأن اللغة مقوما أأساس يا من مقومات الهوية عند الأمم، اإ

ثراء الرصيد اللغوي للغات، وجعلها تامتىش مع الواقع املتغري،  والاقرتاض أأحد أأمه هذه الظواهر اليت تسهم يف اإ

ونفس اليشء حيدث مع اللغة العربية فتأأثريها عىل اللغات الأوروبية، ولغات خمتلفة من العامل، ل جيعلها يف منأأى  

العرب بغريمه من الأمم، وتبادلوا معهم املنافع والتأأثري يف جمالت حياتية   لاتص"  ت حيثاللغا عن التأأثر بغريها من  

خمتلفة، وعكست اللغة هذا احلال ولحظ علامء اللغة العربية القدماء ظاهرة وجود الألفاظ الأجنبية يف لغهتم'')أأبو 

 (  52،ص 2001سلامين ،

انهيا ودللهتا، وأأساليهبا، حيث جند يف اللغة العربية لكامت فاللغة العربية من اللغات الرثية يف أألفاظها ومع 

حتت املشرتك اللفظي، ويف مقابل ذكل فاإن املعىن الواحد نعرب عنه بأأكرث    جما يندر كثرية لها معىن واحد وهذا  

خل مك هائل من    ابلرتادف ومثال  يما يسممن مفردة، وهو   ذكل أأن للأسد، امخلر، الصحراء، الس يف، امجلل...اإ

املرادفات و الألفاظ، كيف ل والعرب يف اجلاهلية عبدت البيان قبل أأن تعبد الأواثن، ووجود هاتني الظاهرتني  

ل دليل عىل ثراء وغىن اللغة العربية، اإضافة اىل اتساع رصفها وَنوها، فربمغ لك    وما ه اللغويتني   هذا الرثاء، اإ

ل أأن   املبارش مع شعوب العامل يف شؤون احلياة اخملتلفة، من علوم ،ثقافة، جتارة، س ياسة، واقتصاد،    الاحتاككاإ

اللغات ودفعها اإىل اقرتاض عدد لبأأس    هبذهوحىت تعارف، خاصة واننا يف عرص العوملة، جعلها تتأأثر يه الأخرى  

ذ أأن "الاقرتاض اللغوي هو الطريقة به من اللكامت و املفردات الاجعمية، وادخا لها يف النظام اللغوي العرب، اإ

لهيا املَُعّرِّب أأو املُصطلحي بعد العجز عن العثور يف معجامتنا وكتبنا القدمية عىل لكمة مقابةل   الأخرية اليت يلجأأ اإ

 (  143،ص 2013للمصطلح أأو اللكمة الأجنبية") خسارة ،

فاإهن  يقرتضون  عندما  العرب  اس تعملوها  وقد اكن  ذا  اإ الأجعمية  الأسامء  تغيري  ما جيرتئون عىل  كثريا  م'' 

فيبدلون احلروف اليت ليست من حروفهم، اإىل أأقرهبا خمرجا ورمبا أأبدلوا ما بعد خمرجه أأيضا، والإبدال لزم لئال  

 . (22، ص.1985يدخلوا يف لَكهمم ما ليس من حروفهم'')السامرايئ ،

ية الاقرتاض اللغوي ابعتباره أ لية من أ ليات توليد املصطلحات،  س نحاول يف هذه ادلراسة، عرض ماه 

ليه، يف   ووس يةل من وسائل الاثراء اللغوي، كام س نقف عند أأنواعه، وأأس باب جلوء اللغويني ومس تعميل اللغة اإ
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 ادلليل احلني اذلي تعد فيه اللغة العربية من أأغىن وأأثرى لغات العامل من حيث املفردات واملفاهمي، وتبيان التأأثري

مه؟أأم أأهنا  العرب؟واملعجمي للمصطلحات املقرتضة: فهل س ترثي املعجم   س تعّجِّ

 املبحث الأول: ماهية الاقرتاض)التعريب( 

 أأول: املاهية اللغوية 

جاء يف معجم الزبيدي ''التعريب لغة: التبيني والتوضيح، وهتذيب الالكم من العجمة واللحن، وتعريب الامس  

 . (240الأجعمي: أأن يتفوه به العرب عىل مناجههم وطريقهتم'')الزبيدي، د.ت، ص. 

واحد معناها  والإعراب  ''التعريب  أأن  احلديث  العرص  والتعريب يف  العربية  اللغة  كتاب  الإابنة   وجاء يف  وهو 

والإفصاح، يقال أأعرب عن لسانه وعرب أأابن وأأفصح، وتعريب الامس الأجعمي أأن تتفوه به العرب عىل مناجهها  

غري   يف  ملعان  املوضوعة  الألفاظ  من  العرب  اس تعمهل  ما  هو  واملعرب  أأيضا،  وأأعربته  العرب  عربته  تقول 

 .(226ص، 1988لغهتا'')خليفة،

يب الألفاظ من العجمة وادخالها يف النظام اللغوي العرب مع اخضاعها لقواعدها ومما س بق فاإن التعريب هو هتذ

 النحوية والرصفية. 

 : الاصطالحية اثنيا: املاهية  

منا هو التعريب مبعناه    ا خسارة' 'ميعرفه ممدوح محمد   دلى القدماء    الاصطاليحنعنيه ابلتعريب يف هذا الفصل اإ

اذلي خصصناه ابمس )التعريب اللفظي( متيّيا هل من بقية مفهومات التعريب، وهو أأن تتفوه العرب ابللكمة الأجعمية  

 (. 145ص ،2013عىل مهناهجا'')خسارة،

هو ما تلكمت به العرب من الالكم الأجعمي، وورد يف أأخبار الرسول )ص( والصحابة والتابعني، رضوان   والتعريب

ايه فهيي،  هللا   علهيم أأمجعني، وذكرته العرب يف أأشعارها.. لفظت به العرب بأألسنهتا، فعربته فصار عربيا بتعريهبا اإ

 (. 97ص 2012أأي الألفاظ عربية يف هذه احلال، أأجعمية الأصل'')الشمري، 

لفاظ املعربة حملمد حسني عبد العزيز ''الت عريب هو نقل  وجاء يف كتاب التعريب يف القدمي واحلديث مع معامج للأ

العرب اللفظ الأجعمي اإىل العربية، وليس لزما فيه أأن تتفوه به العرب عىل هناهجا كام قال اجلوهري، مفا أأمكن محهل  

 (.47، ص1990عىل نظريه محلوه عليه، ورمبا مل حيملوه عىل نظريه بل تلكموا به كام تلقوه'')عبد العزيز، 

هو أأن تس تعمل العرب لكامت أأجعمية يف لَكهما، كام قام بذكل العرب   الاصطاليحوعليه فاإن التعريب يف معناه 

ما  القداىم يف أأشعارمه وخطهبم، ورسول هللا محمد صىل هللا عليه وسمل، والصحابة والتابعني، ويكون التعريب اإ

ما ابس تعامهل كام هو دون أأدىن تغيري.  خضاع املصطلح لقواعد اللغة العربية، واإ  ابإ

 :يلاثلثا: ماهية ادلخ 

يف ذكل ما اس تعملته العرب الفصحاء يف أأجنبية سواء  يراد ابدلخيل الأجنيب ما دخل اللغة العربية من مفردات "

سالهمم وما اس تعمهل من جاء بعدمه من املودلين  (  153، ص. 2004، ")وايفجاهليهتم واإ



 

 

 
223 

وهل يف الاس تعامل اللغوي  فادلخيل هنا لك لفظ ل يعود يف أأصهل اإىل العربية، بغض النظر عن زمن ووقت دخ

 العرب.

 رابعا: ماهية الامس املعرب 

يعرفه الباحث محمد عيد ''واملعرب عند أأهل العربية لفظ وضعه غري العرب، ملعىن اس تعملته العرب بناء عىل ذكل 

 (. 116، ص. 1980الوضع'')عيد، 

ومعراب ويقال فيه: عربته العرب وأأعربته'')عبد وقيل ''تسمي العرب اللفظ الأجعمي اذلي أأدخلته يف لغهتا معراب  

 (. 47، ص 1990العزيز، 

ما   هو  دخيال  أأيضا  ويسمى  ''واملعرب  املغرب  مصطفى  بن  القادر  لعبد  والتعريب  كتاب الاش تقاق  وجاء يف 

اس تعملته العرب من الألفاظ املوضوعة ملعان يف غري لغهتا، وقال الس يد يف حواش يه هو لفظ وضعه غري العرب  

 . (26د.ت، صعىن مث اس تعملته العرب بناء عىل ذكل الوضع'')املغرب، مل

وجند محمد اسعد النادري: فقه اللغة مناههل ومسائهل، ميّّيِّ بني نوعني من الامس املعرب الأول هو ما اس تعملته  

ق عليه امس"  فصحاء العرب وأأطلق عليه امس" ادلخيل الأجعمي"، والثاين اذلي اس تعمهل املودلون يف لغهتم وأأطل

'املعرب يف اصطالح الباحثني هو ذكل ادلخيل الأجعمي اذلي اس تعملته فصحاء العرب، يقول 'الأجعمي املودل"،  

،  2009وأأما "الأجعمي املودل" فهو ما اس تعمهل املودلون من مفردات أأجعمية مل يس تعملها فصحاء العرب'')النادري،

 (. 320ص

يف العرص احلديث لعبد الكرمي خليفة ''املعرب كثري يف لَكم العرب ويف    وجاء يف كتاب اللغة العربية والتعريب

علوم العرب قدميا وحديثا، والاقتباس عام بني اللغات ل تس تغين عنه أأي لغة مادام العمل مشاعا بني الأمم والعمل  

ذا رضوري حلياة الع مل ول خوف منه يف منو وازدايد، فالبد أأن تزداد معه املصطلحات واملسميات فالتعريب اإ

منا اللغة قامئة حبروف معانهيا وأأفعالها ورصفها وَنوها وبياهنا وشعرها وخصائصها اليت متتاز هبا،   عىل كيان اللغة، فاإ

لهيا، فأأضفت علهيا روقها اخلاص وطبعهتا بطابعها، ل تؤثر يف جوهرها   وأأن بضع مفردات غريبة عهنا قد التجأأت اإ

 (.   227، 226ص،  1988ول يف هويهتا'')خليفة،

ب هو لك لفظ أأجعمي دخيل، وضعته أأقوام غري العرب، وأأدخهل العرب   ومن اجامع هؤلء العلامء فاإن الامس املعرَّ

 يف لغهتم، ليدل عىل املعىن اذلي وضع من أأجهل يف لغته الأوىل.  

 بني ادلخيل واملعرب   ق خامسا: الفر 

براز أأوجه الاختالف بيهنام:يقرتن لفظ املعرب ابدلخيل يف كثري من الأحيان ذلكل س  وف َناول اإ

 املعرب:  - أأ 

 ''أأخذ هذا املصطلح عىل يد اذلين فرقوا بينه وبني ادلخيل هذين املعنيني:
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الأول: هو ما جاء عن العرب اخللص سواء أأاكن موافقا للصياغة العربية أأم خمالفا لها، ومن اذلين قالوا هبذا املعىن،  

وايف.. لدللةل عىل   عىلالش يخ عبد القادر املغرب، والش يخ طاهر اجلزائري، والش يخ حسن وايل، وادلكتور  

 ث.املفردات الأجنبية اليت دخلت العربية يف عرصان احلدي

الآخر: وهو ما أأخذته العربية من غريها وصاغته وفق أأقيس هتا يف صياغة مفرداهتا ومن اذلين ذهبوا اإىل 

براهمي أأنيس وادلكتور صبحي صاحل وادلكتور رمضان عبد التواب وادلكتور حلمي خليل   هذا املعىن: ادلكتور اإ

ء من يقرصه عىل العرب القدماء'')أأبو سلامين وغريمه أأما احلدود الزمنية للتعريب هبذا املعىن فوجدان من العلام 

 .(62ص، 2001،

غري أأنه ل يأأيت التعريب غالبا –''املعرب يه اللكمة اليت نقلت من العجمية اإىل العربية سواء وقع فهيا تغيري أأم ل  

ل بعد تغيري ما يف اللكمة'')صاحل   . (3د.ت، ص اجلزائري،اإ

 ادلخيل  - ب 

 احملدثني معاين خمتلفة، نذكرها عىل هذا النحو:''اختذ هذا املصطلح عند 

هو لك ما دخل يف العربية من غري اللغات، سواء يف زمن العرب اخللص أأم بعد حىت هذه الأايم، وهذا املفهوم  

كام هو واحض جيعل ادلخيل عاما ليس مرشوطا بصياغة أأو زمن، ومن اذلين قالوا هبذا املفهوم الش يخ عبد القادر  

ي قسم ادلخيل اإىل دخيل معرب، أأدخهل العرب قبل الإسالم، ودخيل مودل أأدخهل املودلون يف صدر  املغرب اذل

يقرن هذا  اذلي وجدانه  وادلكتور عيل وايش  املودلين،  بعد  احملدثون  أأدخهل  عايم  أأو  الإسالم ودخيل حمدث 

" وهو الأجعمي املودل اذلي بوصف "الأجنيب" ليدل به عىل املفهوم العام، مث يقسمه اإىل قسمني: الأول "املعرب

 اس تعمهل املودلون من أألفاظ أأجعمية مل يعرهبا فصحاء العرب، كام أأخذ هبذا املفهوم العام واضعو املعجم الوس يط.

هو لك ما أأخذته العربية من غريها بعد زمن العرب اخللص دون تغيري أأو بتحريف طفيف يف النطق'')أأبو 

 . (64ص، 2001سلامين ،

اإن املعرب هو لك لفظ أأجعمي نقل اإىل العربية، سواء أأحدث فيه العرب تغيريا وفق أأقيسة الصياغة  ومما س بق ف    

فيه، أأم مل حتدث  أأن املعرب مرتبط    العربية للمفردات،  جراءأأي  أأم    ابإ ل،  تغيريات يف صياغة اللكمة الاجعمية 

أأي وقت اكن حىت يومنا هذا،  هو لك لفظ أأجعمي دخل العربية، سواء يف زمن العرب اخللص، أأو يف    وادلخيل

ما يعين أأن ادلخيل يدخل حتت مسامه لك ما يعود يف أأصهل اإىل غري لغة العرب، غري مرشوط ل ابلصياغة ول  

 ابلزمن.  

 وأأس باب التعريب   لسادسا: عوام 

نتاج  منا هو  جياد مفردات ومصطلحات توافق املسميات، واإ اإ التعريب ليس جعزا مهنا يف  اإىل  العربية  اللغة  جلوء 

جعاب وحاجة استساغة  : ما ييلومن عوامل التعريب  اإىل لغات الشعوب احملتك هبا، واإ
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 الاحتاكك مع الشعوب اجملاورة   - أأ 

الواحد وايف ذكل   عبد  أأتيح   فامي ييل وقد خلص عىل  ما  اإىل  يرجع  املفردات  الرئييس يف دخول هذه  ''العامل 

للشعوب الناطقة ابلعربية من قبل الإسالم ومن بعده من فرص الاحتاكك املادي والثقايف والس يايس ابلشعوب  

بية من ظهور مس تحداثت مل يكن للعرب  الأخرى، وما جنم عن هذا الاحتاكك وعن التطور الطبيعي للحضارة العر 

ول للغهتم عهد هبا من قبل يف ميادين الاقتصاد والصناعة والزراعة والعلوم والفلسفة والآداب وادلين وخمتلف  

 . (153ص. ، 2004منايح الس ياسة والاجامتع'')وايف: فقه اللغة، 

تتفىش   ظاهرة الاقرتاضفلكام احتكت الشعوب بعضها ببعض زادت عالقة التأأثري والتأأثر بني اللغات مما جيعل  

 بني هاته اللغات. 

 احلاجة   - ب 

عن مصطلحات ومفردات لتخصيص بعض    والتغيرياثين أأمه سبب يف معلية الاقرتاض هو احلاجة اىل التجديد   

  والأدابء املفاهمي واملعاين، أأو غياب مسميات ملفاهمي جمردة، ويمت عادة عىل يد املوهوبني من أأحصاب اللغة اكلشعراء  

اذلي يشهده    فاحلاجة هنا فرضهتا عوامل التقدم العلمي والتقين،  واملفكرين، واملصطلحيني، أأو عىل يد عامة الناس،

اجياد مصطلحات متطابقة مع مفهوم املصطلح    اإىلفلكام اخرتع الغرب منتجا جديدا ازدادت احلاجة    ب، العامل الغر

 الأصيل. 

 الاس تعامل:  - ت 

براهمي أأنيس " الالفاظ مل ختلق لتحبس يف خزائن من الزجاج أأو البلور، الألفاظ وجدت ليتداولها الناس،  يقول اإ

 ( 134ص. ،1976، ")أأنيسادلون ابلعمةل والسلع وليتبادلوا هبا يف احلياة الاجامتعية، كام يتب

العربية  اللغة  يتأأثر مس تعملوا  والاس تعامل بدوره انجت عن الاحتاكك بني العرب وغريمه من الشعوب، فعندما 

دخال    واس تعاملمبفردات اللغة الثانية، ينتج عن ذكل تقليد   مفرداهتا وتراكيهبا يف لغهتم، وبعد    بعض منتكل اللغة ابإ

 كرثة الاس تعامل والتداول تبدوا وكأهنا عربية فصيحة. 

 ادلخيل املعرب   ت سابعا: عالما

ييل مجموعة خصائص وسامت وضعها    وفاميمن البدُييي أأن يكون للفظ الأجعمي عالمات متّيه عن العرب الفصيح  

 العلامء لمتيّي ادلخيل املعرب من العرب الفصيح أأمهها:

 "النقل: بأأن ينقل ذكل أأحد أأمئة العربية. -1

 خروج اللفظ عن الأوزان العربية َنو ابريسم، وخرسان، وأآمني، وجربيل. -2

 ن يف لكمة عربية.أأن يكون أأوهل نوان مث راء، َنو: نرجس، نرد، نرجيل، نورج، فاإن ذكل ل يكو -3

 دز، وقد قلبت زايه سينا عند تعريبه فأ ل اإىل همندس.نأأن ينهتيي بدال فزاي: مكه  -4

 أأن جيمتع فيه الصاد واجلمي َنو: الصوجلان، واجلص، والصنج. -5
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، واجلوقة، واجلوالق، ويه وعاء، واجلردقة، ويه امس املنجنيقأأن جيمتع فيه اجلمي والقاف: َنو:  -6

 ما يلبس فوق اخلف واجلوسق، وهو القرص، وجلق وهو موضع ابلشام.للرغيف واجلرموق، وهو 

أأن يكون رابعيا أأو خامس يا عاراي من أأحرف اذللقة، ويه اجملموعة يف قوهلم )مربنقل( َنو: جوسق، يس تثىن  

من هذه القاعدة لكمة "عسجد" أأي: ذهب، فاإهنا عربية رمغ خلوها من حروف اذللقة أأما سائر الرابعي وامخلايس 

وقرطعب   معل  وقد  سفرجل،  َنو:  احلروف  هذه  من  يشء  فيه  يكون  أأن  فالبد  عربيا،  اكن  مىت  نه  فاإ

 (. 325، 324، ص2009وحجمرش'')النادري،

ذن اكنت هذه مجموعة من السامت نس تطيع من خاللها ابلتعرف عىل ماهو دخيل عىل لغتنا.   اإ

 اثمنا: طريقة العرب يف التعريب 

 هام: القيايس تس تعمل طريقتني  تعريب اللكامتاكنت العرب عندما تلجأأ اإىل 

الأوىل: و "دشت" و "نش يابور" فقالوا: اإسامعيل، ورساويل، ودست، ونيسابور'''تغيري أأصوات اللفظ، وذكل  

بدال صوت عرب ابلصوت غري العرب وقد راعوا، يف كثري من الأحيان، أأن يكون الصوت العرب البديل   أأقرب ابإ

اإىل الصوت غري العرب املس تغىن عنه، فالصوت اذلي بني اجلمي والاكف )َكـ( استبدل به صوت اجلمي   خمرجا 

(  Pالعربية، أأو صوت الاكف أأو صوت القاف فقالوا: "الكرحب"، و "القرحي"، والصوت اذلي بني الباء والفاء )

بدال الصويت يف بعض  استبدل صوت الفاء، أأو صوت الباء، فقالوا "فرند" الس يف و برن دة" وقد حدث هذا الإ

و  "اشامئيل"،  عربوا  النحو  هذا  وعىل  العربية  أأصوات  يف  املبدل  الصوت  وجود  مع  أأحياان  ادلخيةل،  اللكامت 

 (. 326، 325، ص2009"رشاويل"')النادري،

عض الأصوات ''والثاين: اإحلاق اللفظ ادلخيل بوزن منه أأوزان العربية، وذكل بزايدة أأصوات عليه أأو حبذف ب 

منه أأو بتغيري بعض أأصواته اللينة من حراكت وحروف مد، وذكل َنو: "درمه" اذلي أأحلقوه هبجرع، و "هبرج" 

 (. 326، ص. 2009)النادري، اذلي أأحلقوه بسلهب، و "دينار" و "ديباح" اذلين أأحلقومه بدمياس''

ة حىت يسهل عىل املتحدث نطق أأصوات أأي أأن العرب اكنت تلجأأ اإىل تغيري أأصوات اللفظ بتكل الأصوات العربي

ضافة اإىل اخضاع اللكمة للمّيان الرصيف العرب، ابعتبار   الامس املعرب، بطريقة ل ختالف النظام الصويت العرب، اإ

  و اس تعامهل، أأ ان العرب متعود عىل لك الاوزان، حىت ل حيدث الامس املعرب ثقال عىل اللسان أأثناء نطقه أأو  

 عند سامعه. غرابة دلى املتلقي

ثراء اللغة العربية   ة اتسعا: ماكن   التعريب يف اإ

نظرا لأمهية التعريب الكبرية يف تطوير اللغة العربية، وارتقاهئا ابعتباره رافدا من روافد العربية، ووس يةل هامة 

ثراء مفرداهتا وأأساليهبا، فقد عرف العرب هذه الظاهرة يف العصور اجلاهلية الأوىل، حيث وظفها أأحصاب   يف اإ

البلغاء واحلكامء يف لَكهم أأشعارمه، وسائر  أأو قةل  املعلقات يف  املُعّرِّب ضعف فصاحته  م، ومل يعب ذكل عىل 

بالغته،  وكذكل اس تعمهل رسول هللا صىل هللا عليه وسملَّ يف أأحاديثه وخطبه، وحىت القرأآن الكرمي احتوى عىل  

مصطلحات عديدة من الألفاظ املعربة، ومل يتوقف التعريب يف ذكل الزمان، بل اس متر الناطقون ابللغة العربية يف  
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دخال أألفاظ ومفردات أأجعمية اإىل النظام اللغوي العرب، أأما يف العصور احلديثة ومع التطور التكنولويج  تعري ب واإ

خضاعها للنظام   الهائل ومصطلحاته، أأصبح علامء اللغة العربية يقرتضون مسميات العلوم ومصطلحاته كام يه، أأو ابإ

رصا من عنارص مناء اللغة وتكثريها، لكن لبد من  ''التعريب اكن دامئا عن  ذلكل فاإن  الرصيف والنحوي العرب، 

ننا نرى أأن التعريب اكن وس يةل حمدودة جدا من   التنبيه عىل أأنه مل يكن العنرص الأمه ول الأفعل يف تطويرها، بل اإ

ه( مجع فيه َنو 540وسائل منو اللغة ليس أأكرث، ودليلنا عىل ذكل أأن الكتاب املعرب للجواليفي املتويف س نة )

ذا قسمنا اللكامت املعربة عىل س تة 900) ( لكمة منذ العرص اجلاهيل حىت منتصف القرن الهجري السادس، فاإ

( اسام للأمراض، مهنا اثنان 43أأما الثعاليب فقد ذكر )  قرون فاإن الناجت هو تعريب ثالث لكامت لك س نتني،

 (. 147، 146، ص 2013معرابن فقط'')خسارة،

وعليه فاإن التعريب يزيد اللغة العربية غىن عىل غىن، ويضفي علهيا احليوية، ويضمن لها تدفقها وثراءها، ويوسع  

آفاق   ملتطلبات احلضارة والعرص.   ااستيعاهبأ

لهيا.. ويبقى " أأما عن تداول املعرابت ف يتوقف انتشار..  املصطلحات[ عىل العرف اللغوي يف البيئة اليت نقل اإ

ن احلاةل الوحيدة اليت ميكن فهيا الاختالف   يف نطقها موجودا حىت بعد انتشار اس تعاملها يف البيئة اجلديدة، واإ

الفنية لس تخدام مصطلحات   أأو  العلمية  احلاجة  تدعو  املتعمد، حني  التعريب  الصيغة يه حاةل  حتديد مسكل 

لهيا الضورة'')الشمري،  (.  131،  130، ص  2012جديدة تدعو اإ

 بعض الامنذج اخملتارة من املصطلحات املقرتضة    املبحث الثاين: 

مع كرثة الاس تعامل والتداول، قد تبدوا للمتحدث أأو املس متع العرب، أأن لك اللكامت اليت يس تعملها يه لكامت  

ترجع يف أأصلها اإىل اللغة العربية الفصيحة، لكن عند المتعن جند أأن أأصولها ترجع اإىل مجموعة من  الشعوب اليت 

" يف اللغة العربية من اللغات اليواننية والفارس ية والرساينية واحلبش ية والعربانية    ا العرب بكرثة فهب  احتكت

ذ سقطت اإىل العرب تكل اللكامت فأأعربهتا   والهندية اليشء الكثري مما ل جيحده جاحد ول خيالف فيه خمالف، اإ

نزل القرأآن وقد اختلطت هذه اللكامت بالكم  بأألسنهتا وحولهتا عن أألفاظ العجم اإىل أألفاظها فصارت عربية، مث  

 .( 120، ص.1933،عيس  ")قفهو صادالعرب، مفن قال اهنا عربية فهو صادق، ومن قال جعمية 

اللغوي هو ظاهرة لغوية عاملية، ووس يةل من وسائل منو اللغة وتطورها، مست    الاقرتاضكام ذكران سابقا أأن  

لك لغات العامل عىل حد سواء، حيث تتشارك فامي بيهنا الأخذ والعطاء، ويقرتض بعضها من بعض، مفهام اكن العمق 

ل أأهنا ل تس تطيع الاكتفاء لفرتة طويةل برثوهت ا اللفظية اخلاصة، وتبقى التارخيي، والاس تعامل الواسع لتكل اللغة اإ

حباجة اإىل اس تعارة أأو اقرتاض مفردات وأألفاظ من لغات أأخرى، وهذا ما يدل عيل حيوية اللغات وتطورها،  

وابلنس بة للغة العربية فبحمك احتاككها ابلشعوب اجملاورة لها يف العرص اجلاهيل خاصة الفرس، الروم ،والأقباط 

ي لبعض املفردات والتعابري، وامتد ذكل اىل صدر الإسالم و بعده، ومع  ....، فقد اضطرت اإىل الاقرتاض اللغو 

العربية   اللغة  شهدت  أأورواب،  يف  والعلمية  الصناعية  الثورة  املصطلحات    اقرتاضانفجار  من  العديد  واس تعارة 

 اجلديدة سواء علمية أأو غري علمية، وأأمثةل ذكل كثرية:
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أألفاظ غريت بعضها ابلنقص من   "وقد اكن للعرب بعض خمالطة لسائر الألس نة يف أأسفارمه فعلقت من لغاهتم 

البيان الفصيح ووقع هبا  العرب  أأشعارها وحماوراهتا حىت جرت جمرى  ،  1933،عيس ") حروفها واس تعملهتا يف 

   .(120ص.

 وفامي ييل سوف نعرض مجموعة من املفردات املعربة اليت اس تعارهتا اللغة العربية من لغات خمتلفة

 اللكامت املعربة من الفارس ية أأول:  

 املسك   -1

يف الآرامية، ومشك أأصلها هندي، فدخلت الفارس ية،    muškā"واملسك: "مشك" يف الفارس ية، وكذكل:  

  (.215، ص. 1994التواب، ")عبدمث الآرامية والعربية

ل، ع  ك عىل وزن فِّ س  بدال حرف   مِّ والطريقة اليت اعمتدها العرب يف تعريب هذا املصطلح يه الابدال، ابإ

)الشني( حبرف)السني(، حيث راعى العرب يف ذكل قرب خمرج احلرفني اذلي هو وسط اللسان ابلنس بة  

ضافة اإىل صفة الاصامت اليت يشرتاكن   الشني،حلرف السني، ووسط اللسان أأيضا وما حياذه ابلنس بة حلرف   اإ

 ا.فهي

 الرساج     -2

اج: أأصلها: "چراغ" ابلغني بدل الگاف العتيقة، ويه يف الآرامية:  ، فيدل ذكل عىل أأن لفظ  šrāgā"والرّسِّ

اجلمي الفارس ية، اكن قريبا من الشني يف هذه اللكمة، ورمبا اكن سبب ذكل، حتركها ابلكرسة، فصارت سينا  

   (216، ص. 1994التواب، )عبد يف العربية، كسائر الشينات يف اللكامت املعربة قدميا."

بدال اجلمي الفارس ية اليت نطقها قريب من حرف الشني سينا، وقد فصلنا فهيا يف   عال، مت يف ذكل اإ وزهنا فِّ

املثال الأول وابدال حرف الغني جامي، فاجلمي حرف خمرجه وسط اللسان مع ما حياذيه من احلنك العلوي وهو  

 فعند ابدال هاته الأحرف روعيت يف معلية التعريب قرب اخملرج. حرف هجري، والغني حرف حلقي، 

 باكلوراي     -3

جشر ادلفىل: الثانوية العامة. اكن   lauréat: الأمثار العنبية، وBccaفرنس ية عن الالتينية   Baccalauréatباكلوراي

مث   العنقودية،  بأأمثاره  فىل  ادلِّ لكيل  ابإ الفحص  يف  الفائز  يلكلوا  أأن  الفرنس يني  عادة  لشهادة  من  اس تعملت 

  (.28ص. 2021)زفنيك،الثانوية"

 اقرتضت كام يه دون اإخضاعها لأي تغيري، مع حفاظها عىل نفس املعىن اذلي وضعت من أأجهل  

 بندقية   -4

جوفاء اكنوا يرمون هبا البندق يف صيد الطيور، وأ ةل حديد يُقذف    ة(: قناBenedicttaمدينة    اإىلنس بة  )بندقية  "

 (. 27ص. 2021)زفنيك،هبا الرصاص ومنه أأنواع، فهو السالح الناري ذو النِّّصةل الطويةل"

وزهنا الرصيف فُعلُلَيَّة، اقرتضت كام يه دون اإخضاعها لأي تغيري، مع حفاظها عىل نفس املعىن اذلي وضعت من  

 أأجهل.
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 جيتار  -5

الإس بانية   من  فهيي  احلديثة،  الوترية  املوس يقية  ال ةل  وقيثارة:  عن طريق    Guitara"جيتار،  العربية  دخلت 

  2021)زفنيك،اس تعملت يف العربية سابقا ابمس قيثارة"   Kithara، ويه من أأصل يوانين  Guitareالفرنس ية 

 (. 26ص.

مع حفاظها عىل نفس املعىن اذلي وضعت    وزهنا فيعال، أأو فيعاةل، اقرتضت كام يه دون اإخضاعها لأي تغيري،

 من أأجهل. 

 دخدار   -6

 "قال عديُّ بن زيد الشاعر اجلاهيل الكبري من قصيدة 

 أأرقت ملكفهّرٍ ابت فيه             بوارق يعتلني رؤوس شيب

 تظل املرشفية يف ذراه.              وجيلو صفح "دخدار" قشيب

مبعين ثوب مصون، وأأصلها" ختت دار" وختت ابلفارس ية الوعاء تصان فدخدار لكمة معربة عن الفارس ية ويه  

و"دار" أأداة نس بة يف الفارس ية كهيي يف "دفرتدار"،    فيه الثياب وهو اذلي يسمى يف العربية صوان وصيان وعيبة.

املغرب: الاش تقاق والتعريب،    ")مصطفىكأنه يقول وجيلو ذكل السحاب صفح ذي صوان أأي صفح ثوب مصون

 ( 91,92صد.ت، 

بدال  فالإبدال وزهنا فعالل، الطريقة اليت اعمتدها العرب يف تعريب هذه اللكمة يه الابدال واحلذف،   حرف   ابإ

التاء حبرف ادلال الذلان يشرتاكن يف نفس اخملرج وهو طرف اللسان، أأما احلذف حفذفت التاء الثانية، لتصبح  

 "دخدار"

بدل "ختت دار" فبعد أأن اكنت تدل يف الفارس ية عىل الوعاء اذلي حيفظ فيه الثوب، أأصبحت تدل يف العربية 

 عىل الثوب املصون. 

 قبطان   -7

املدلول، ويرجع هذا  Captainو)اكبَت(    Capitaonقُبطان   التطور يف  واحد مع بعض  أأصل  : فالكهام من 

(، من الإجنلّيية  Captainالاختالف اللفظي اإىل التغري التارخيي اإىل جانب تغري اللغة الوس يطة والناقةل، ف)

  (.26ص. 2021)زفنيك،." Capitaonعن الإيطالية 

بدالوزهنا الرصيف فُعالن، الطريقة اليت اعمتدها العرب يف تعريب هذه اللكمة يه الابدال،   يف الإجنلّيية   c  ابإ

اليت تقابلها اكف يف العربية اإىل حرف القاف، الذلان يشرتاكن يف نفس اخملرج وهو أأقىص اللسان، مع احلنك 

طاء، وعليه فاإن لكمة    tللقاف. وابدال حرف  اللحمي فقط ابلنس بة    واحلنكاللحمي والعظمي ابلنس بة للاكف  

 قبطان عربت كام يه، مع حفاظها عىل املعىن الأصيل اذلي وضعت من أأجهل.  

 من احلبش ية    لاثنيا: ادلخي 

 مصحف   -1
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 (. 217، ص1994التواب ")عبدأأي: كتب.  sahafaأأي: الكتاب، مش تقا من:  mashafوُمصحف: أأصلها “

 

 وزهنا ُمفَعل، نقلت كام يه من اللغة احلبش ية اإىل اللغة العربية، لفظا ومعىن.  

 

 حمراب   -2

حراب: رمبا اكن أأصلها:   (. 217، ص1994التواب ")عبدأأي: املعبد،  mehrām"ومِّ

فعال،  بدالاليت اعمتدها العرب يف تعريب هذه اللكمة يه الابدال،  والطريقةوزهنا الرصيف مِّ  حرف املمي ابء.  ابإ

 من الآرامية   لاثلثا: ادلخي 

 مخر /خامت   -1

يف   وهام  واخلامت،  اكمخلر،  اللكامت،  هذه  بعض  يف  اخلاء  عهنا  تنوب  الآرامية  الرساينية "احلاء 

hamrā,hātmā    عىل العموم، فيلزم الافرتاض    الرساينية والآراميةغري أأن احلاء تلفظ خاء يف بعض اللهجات

 (. 221، ص1994التواب ")عبدبأأن العربية اقتبست هذه اللكامت من واحدة من تكل اللهجات 

وهنا حصل تعريب هاتني اللكمتني ابتباع قاعدة تعريب حرف احلاء الآرامية اإىل حرف اخلاء العربية. مع  

 احتفاظ لك مصطلح ابملعىن الأصيل اذلي وضع من أأجهل.  

 اتب   -2

فهيي يف   ثوب،  الأصلية:  مفادهتا  مادة "اتب"  شينا يف  šūb العربية:"وأأما  السامية صارت  الثاء  لأن   ،

العربية، ومعناها الأصيل: الرجوع، وجند: "اثب" ابلثاء، يف هذا املعىن نفسه، يف العربية، وأأصبحت الثاء اتء يف 

كوهن الثاء، عىل  بدل  التاء يف: اتب  فنس تدل عىل وجود  الآراميةالآرامية،  أأخذت من  ،  1994التواب  ")عبدا 

 (.  223ص

 مت تعريب هذه اللكمة بلكمتني اثب واتب واللتان حتمالن نفس املعىن أأي العودة والرجوع  

 من اليواننية والالتينية   ل رابعا: ادلخي 

بليس، واجلنس،   والزوج، والقرطاس  "واللكامت اليواننية تعددت يف العربية، يف الزمان املتأأخر، ومن أأقدهما: اإ

العربية. ومهنا: الرصاط،  الآرامية، مث  اليواننية، مث  اللغة  والإزميل، والفندق، واللص، وبيهنا لتينية دخلت يف 

 ( 228، ص1994التواب ")عبدوامليل، والقرص، والقنطرة، والقنطار، وادلينار

 خامتة: 

ثراء   ن حبثنا هذا املوسوم ب: دور الاقرتاض اللغوي يف اإ لغوية لبعض   املفردات العربية دراسةوصفوة القول اإ

 الامنذج اخملتارة من املصطلحات املقرتضة توصلنا اإىل مجموعة من النتاجئ أأمهها:

 ظاهرة الاقرتاض اللغوي، ظاهرة مشرتكة بني لك لغات العامل عىل حد سواء.  -1

 غنية بأأساليهبا ومفرداهتا وأألفاظها. اللغة العربية  -2
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ثراء مفردات اللغة  -3  فأأحدث فهيا تطورا مصطلحيا ودلليا كبريا.  العربية،سامه التعريب يف اإ

العرب عندما يعربون اللكامت، اكنوا يف أأحيان كثرية خيضعوهنا اإىل مقاييس النظام اللغوي العرب،  -4

 واحلروف. وأأحياان ينقلوهنا كام يه بنفس املعىن 

كوهنا من أأغىن اللغات يف   قدرها،أأو حيط من  شأأهنا،ول يقلل من  العربية، يعيب التعريب عىل اللغة ل -5

 العامل من حيث املفردات. 

 التعريب مظهر من مظاهر احليوية وذكل ملسايرة العرص القامئ عىل التجدد واحليوية. -6

 العلمية وتوحيدها.  املصطلحاتمعضةل يسامه يف فك  عىل التعريباعامتد ادلول العربية  -7
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 واملراجع:   ر قامئة املصاد

براهمي   لفاظدلةل (. 1976)أأنيس، اإ  (. مرص: مكتبة أأجنلو املرصية.2. )طالأ

الأردن: منشورات مجمع اللغة    (.2. )طاحلديثالعربية والتعريب يف العرص    اللغة  (.1988الكرمي )خليفة، عبد  

 العربية الأردين.

براهمي   ، الكويت.3. جالعروساتج د.ت(. الرتزي )الزبيدي، مرتىض. حت: اإ

العربية احلديثة، املركز ادلميوقراطي العرب لدلراسات  (.  2021زفنيك، صافية ) اللغة  اللغوي يف  أأثر الاقرتاض 

 ادلميوقراطي العرب.  انيا: املركزأأمل( 1. )طوالاقتصاديةالاسرتاتيجية والس ياس ية 

براهمي )السامرايئ،   يف التعريب واملعرب وهو املعروف بــ ''حاش ية ابن بري عىل كتاب "املعرب" لبن                                             (.  1985اإ

 الرساةل.   لبنان: مؤسسة(. 1. )طاجلواليقي

بنالش يخ   )العالمة صاحل    طاهر،  التقريب لأصول  د.ت(.  اجلزائري  املطبعة . )د.تالتعريبكتاب  (. مرص: 

 السلفية.  

 صادق عبد هللا أأبو سلامين: التعريب عند علامء العربية احملدثني دراسة ونقد. 

 (. مرص: مكتبة اخلاجني.2. )طالعربيةالتطور النحوي للغة (.  1994رمضان )عبد التواب، 

لفاظ  1990حسني )عبد العزيز، محمد   (. مرص: دار  . )د.تاملعربة(. التعريب يف القدمي واحلديث مع معامج للأ

 الفكر العرب.

 

التعريب، املصطلح  (.  1980محمد )عيد   التوليد،  اللحن، التصحيف،  . العلمياملظاهر الطارئة عىل الفصحى، 

 الكتب.  مرص: عامل ( )د.ت

 (. مرص: مطبعة مرص. 1. )طذيب يف أأصول التعريبالهت(. 1933) عيس، أأمحد بك

 الهالل.  مرص: مطبعة (.1ط. ) والتعريبالاش تقاق  (.1908القادر )مصطفى املغرب، عبد 

 املكتبة العرصية.  :(. لبنان1ط. )ومسائهلفقه اللغة مناههل (.  2009اسعد ) النادري، محمد

 مرص للطباعة والنرش والتوزيع. مرص: هنضة(. 3. )طاللغةفقه (. 2004الواحد )عبد  وايف، عيل

،  2ممدوح محمد خسارة: عمل املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف العربية، دار الفكر، دمشق، سوراي، ط

2013 . 

 . 2012الآداب، جامعة بغداد، ، العمل، لكيةهمدي صاحل سلطان الشمري: يف املصطلح ولغة 

 

  



 

 

 
233 

 والطفل املرصي قضااي الثقافة الإلكرتونية  

Electronic culture issues And the Egyptian child 

 د/ هند محمود جحازي محمود 

 مرص - جامعة دمهنورلكية الرتبية  

 ملخص البحث 

ىل:   التعرف عىل مفهوم الثقافة، وثقافة الطفل مكدخل للثقافة الإلكرتونية، وأأمه القضااي  ُيدف البحث احلايل اإ

 ابلثقافة الإلكرتونية، وأأخطرها عىل ثقافة الطفل، ويه: احلساسة؛ اليت تأأثرت 

 الهوية الثقافية وامضحالل الثقافة العربية يف ظل طغيان الثقافات الأخرى.  القضية الأوىل: -1

 اجلرمية الإلكرتونية، وكيفية حامية أأطفالنا من الوقوع يف هذه اجلرامئ. القضية الثانية: -2

 وحياول البحث احلايل الإجابة عن الأس ئةل التالية: 

 ما الثقافة الإلكرتونية؟  -1

 ما أأخطر قضااي الثقافة الإلكرتونية عىل الطفل املرصي؟ -2

وادلراسات السابقة العربية والأجنبية اليت    مجلع املعلومات من البحوث،  واس تخدمت الباحثة املهنج الوصفي:

 تناولت املوضوع.

ىل:   وتوصلت الباحثة يف هناية البحث اإ

تواجه   اليتأأن العوملة الثقافية وضعف الإعالم العرب، وضعف التخطيط الرتبوي من أأخطر التحدايت    -

 الهوية الثقافية. 

وهجة َنو الطفل، وجرامئ يقوم هبا الطفل نفسه أأن لقضية جرامئ الإنرتنت جانبني، الأول: هناك جرامئ م  -

دمان الانرتنت.   أأثناء اس تخدامه للوسائط الإلكرتونية، وكذكل اإ

بغرس الهوية الثقافية يف الطفل مع املواد ادلراس ية، وتدريب املعلمني عىل حتفّي الطفل    وتويص الباحثة:

 لالنامتء، والشعور ابلوطنية. 

 الطفل.  -الهوية الثقافية -الهوية  -الثقافة الإلكرتونية -افة الطفلثق -الثقافة اللكامت املفتاحية: 
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The current research aims to: 

Identify the concept of culture, child culture as an entry point for electronic culture, 

and the most important sensitive issues. Which has been affected by electronic 

culture, and the most dangerous of which is on children's culture, namely: 

1- The first issue: Cultural identity and the decline of Arab culture in light of the 

tyranny of other cultures. 

2- The second issue: cyber-crime, and how to protect our children from falling into 

these crimes. 

The current research attempts to answer the following questions: 

 1- What is electronic culture? 

2- What are the most dangerous issues of electronic culture for the Egyptian child? 

The researcher used the: 

Descriptive approach, to collect information from research, and previous Arab and 

foreign studies that dealt with the subject 

 At the end of the research, the researcher concluded: 

- Cultural globalization, the weakness of the Arab media, and the weakness of 

educational planning are among the most serious challenges facing the cultural 

identity. 

- The issue of Internet crime has two sides, the first: There are crimes directed 

towards the child, and crimes that the child himself commits while using electronic 

media. 

The researcher recommends:  

 Implanting a cultural identity in the child with academic materials, and training 

teachers to motivate the child to belonging and a sense of patriotism 

 

Keywords: culture - child culture - electronic culture - identity - cultural identity - 

the child. 
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 مقدمة: 

تعد مرحةل رايض الأطفال من أأمه املراحل اليت مير هبا الإنسان، وتؤثر عىل تطوره، ومنوه املس تقبيل 

املرحةل ابعتبارها القريب، والبعيد، كام يه مرحةل تؤثر يف مجيع املراحل اليت تلهيا، ذلكل هتمت معظم ادلول بتكل  

 مس تقبل لك أأمة.

أأدب   لهيا من خالل  اإ اليت يصل  الوسائل  التصال تطورت  التكنولويج وتطور وسائل  التطور  ومع 

الأطفال اإىل مجهوره، فتطورت وسائل ثقافة الطفل من بداايهتا الشفهية احلس ية اليت متثلت يف أأغاين الطفوةل 

اإىل مرحةل الطباعة والتلوين مث انتقلت ملرحةل أأكرث تطوًرا مثل    وحاكايت اجلدات والسري الشعبية حىت انتقلت

 (. 2017التلفزة، والإذاعة، والسيامن مث اإىل الوسائل التفاعلية الرمقية احلديثة عىل ش بكة الإنرتنت )طوسون، 

 مشلكة البحث: 

أأ من تربية الأطفال مه مس تقبل هنضة وتقدم الشعوب، ذلكل جيب الاهامتم هبم، فالثقافة جزء ل يتجز 

 طفل الروضة حيث لها دور هام جًدا يف تكوين خشصية الطفل وميوهل واجتاهاته. 

اإحدى الراكئز الأساس ية يف تنش ئة الطفل فهيي متده ابلقمي والعادات والتقاليد مما  الثقافة  وبذكل تعد 

ليه وحيمل يساعده عىل تكوين هويته وذاته وتطبعه بطابع ميّي خشصية طفل حسب طبيعة اجملمتع اذلي   ينمتي اإ

 (.2006هويته )عيل، وفاروق، 

وقد تأأثرت ثقافة الطفل بعدد من املتغريات والتحدايت بسبب دخول الوسائط الثقافية التكنولوجية يف  

الطفل مبجموعة من الألعاب والبالي اس تيشن   حظي عامل الطفل، فاكن هل حًظا من برامج الإذاعة والتليفزيون، مث  

المكبيوتر   فقد  وأأخرًيا  الإلكرتونية ابلأطفال،  الإلكرتونية والربامج والألعاب  املواقع  والانرتنت، حيث خصصت 

تنوعت الوسائل وتطورت وانفتحت عىل العامل بفضل الوسائل التكنولوجية احلديثة ومن أأمهها الإنرتنت )خفايج، 

2006 .) 

مات الرتبوية احلديثة، وقد ساعدت فالوسائط الإلكرتونية لها دور كبري يف جمال الرتبية، وتعد مضن الاهامت

 (. 2005هذه الوسائط عىل اإحداث تغري ثقايف كبري يف مجيع اجلوانب الثقافية )الاكشف، 

ومن مث فاإن ثقافة هذا اجليل اجلديد من الأطفال ختتلف اإىل حد كبري عن ثقافة أأطفال الأجيال السابقة، 

مكبيوتر حىت يكون متوامئ مع روح العرص ومع الآمال  فثقافة هذا اجليل تتشك من خالل اس تخدامه جلهاز ال 

 (. 2006املوضوعة للمس تقبل )ش بلول وأآخرون، 

ونتيجة لس تخدام الوسائط الإلكرتونية اخملتلفة ظهرت مجموعة من القضااي، ومهنا قضية الهوية الثقافية  

ات واملعرفة، فاحلفاظ عىل الهوية املمتكنة يف املعلوم  الأخرىوامضحالل الثقافة العربية يف ظل طغيان الثقافات  

الثقافية وخاصة يف ظل التحولت العاملية يس توجب غرس تمنية شعور قوي ابلهوية دلى الناش ئني والش باب 
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عىل حد سواء، فقد ظهرت أأمناط حياتية جديدة وتناىم انتشار اللغات العاملية مقابل اللغة احمللية، وغريها من 

 (. 139، ص. 2009هويتنا الثقافية )يونس،  التحدايت اليت فرضت نفسها عىل

كام ظهرت قضية اجلرمية الإلكرتونية وكيفية حامية أأطفالنا من الوقوع يف هذه اجلرامئ أأو ارتاكهبا، واليت  

الثقافة   الباحثة تكل القضااي احلساسة املؤثرة عىل  أأو قصد مهنم؛ وذلكل تناولت  أأحداث دون معد  اإىل  حتوهلم 

 الإلكرتونية.

 لتالية: ذلكل حياول البحث احلايل الإجابة عن الأس ئةل ا 

 ما الثقافة الإلكرتونية؟  -1

 ما أأخطر قضااي الثقافة الإلكرتونية عىل الطفل املرصي؟ -2

 أأهداف البحث: 

 ُيدف البحث احلايل اإىل: 

 التعرف عىل مفهوم الثقافة، وثقافة الطفل مكدخل للثقافة الإلكرتونية.  -1

 ة، وأأخطرها عىل ثقافة الطفل، ويه:حتديد أأمه القضااي احلساسة؛ اليت تأأثرت ابلثقافة الإلكرتوني  -2

 . الأخرىالهوية الثقافية وامضحالل الثقافة العربية يف ظل طغيان الثقافات  القضية الأوىل: ❖

 اجلرمية الإلكرتونية، وكيفية حامية أأطفالنا من الوقوع يف هذه اجلرامئ.  القضية الثانية: ❖

 صياغة التوصيات اليت تساعد املربني عىل فهم القضااي اليت تؤثر عىل الثقافة الإلكرتونية.  -3

 أأمهية البحث: 

 قد تفيد النتاجئ اليت يسفر عهنا البحث يف:     

ليت تأأثرت ابلثقافة الإلكرتونية، وأأخطرها عىل ثقافة الطفل، ويه:  التعرف عىل أأمه القضااي احلساسة؛ ا  -      

الثقافات   العربية يف ظل طغيان  الثقافة  الثقافية وامضحالل  الإلكرتونية، وكيفية حامية    -الأخرى)الهوية  اجلرمية 

 أأطفالنا من الوقوع يف هذه اجلرامئ(. 

ثراء الأحباث العربية بدراسات حول الهوية الثقافي  -      ة للمجمتعات العربية خصوًصا، وكذكل اجلرمية الإلكرتونية. اإ

 مهنج البحث: 

 اعمتد البحث احلايل عىل املهنج الوصفي التحلييل يف: 

 التوصل اإىل أأمه اخملاطر اليت تواجه الهوية الثقافية العربية.  -

 التوصل اإىل أأمه التحدايت اليت تواجه الهوية الثقافية.  -

 املؤسسات املس ئوةل عن تشكيل الهوية الثقافية للطفل املرصي. التوصل اإىل  -
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 التوصل اإىل اجلرامئ املوهجة َنو الأطفال. -

 التوصل اإىل اجلرامئ اليت يقوم هبا الطفل نفسه أأثناء اس تخدامه للوسائط الإلكرتونية اخملتلفة.  -

 ثقافة الإلكرتونية. وضع التوصيات اليت تساعد املربني عىل فهم القضااي اليت تؤثر عىل ال  -

جراءات البحث:   اإ

جراءات البحث فامي ييل:   وتمتثل اإ

دبيات، وادلراسات السابقة ذات الصةل مبتغريات البحث، بغرض حتديد الإطار    - 1 دراسة حتليلية للأ

 النظري للبحث. 

جابة عن السؤال البحث الأول: ما الثقافة الإلكرتونية؟، اتبعت الباحثة اخلطوات    - 2  الآتية: لالإ

 عرفت الباحثة الثقافة، وثقافة الأطفال مكدخل للثقافة الإلكرتونية، اكلآيت:

 مفهوم الثقافة:   - أأ       

 هناك تعريفات كثرية للثقافة مهنا: 

وثقف اليشء ظفر   - أأي اذلاكء  -مبعىن حذق وفطن  ثقف Cultureعرف املعجم الوجّي الثقافة بأأهنا:    -

 أأي: صار حاذقًا فطنًا، وثقف الإنسان أأي أأدبه وهذبه وعلمه.  به، وثقف العمل: حذقه، وثقف فالن

بل أأهنا تشمل   -كام تشمل الصناعات، واملهارات، وقضاء وقت الفراغ، واللباس، والطقوس ادلينية  -

كام أأهنا تدل عىل الفطنة واذلاكء والبداهة يف القول والإتقان يف العمل )بوفلجة،   -لك جوانب احلياة الاجامتعية

2005) . 

 (. 2004يه العلوم، املعارف، الفنون، اليت يطلب احلذق فهيا )مازن،  -

)اجلهين،   - الرشيعة  تعالمي  مع  يتعارض  اليومية، واذلي ل  احلياة  امجلاعي يف  أأو  الفردي  السلوك  يه 

2001 .) 

براهمي،  -  (. 2019يه نتاج الأدب الفكري والفين )اإ

شرتكة اليت تكون احلياة املشرتكة دلى أأمة من الأمم يه مجةل من النشاطات واملرشوعات والقمي امل   -

 (. 2014)عبد الرحمي ومعر، 

 ( بعض مالمح أأساس ية للثقافة، مهنا أأهنا:2001كام حدد مريس )

 مناشط مكتس بة من ارتياد دور العبادة.  -

 أأفاكر مكتس بة اكلعتقاد يف هللا واحلرية. -

 منتجات مادية اكلس يارات، وال لت. -
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 التكنولوجيا )الوسائل اليت بواسطهتا يعاجل العامل املادي(. -

 (. 64الأيديولوجية ويه املعرفة والقمي واملعتقدات اليت تضمهنا الثقافة )ص.  -

 ( عن املؤثرات اليت تشك الثقافة يف اجملمتع، ويه: 2000كام حتدث البيين )

 البيئة اجلغرافية والإماكنيات البرشية.  -

 اجملمتع والأحداث الس ياس ية والاجامتعية. اترخي  -

 العقائد والتقاليد ومعايري الأخالق يف اجملمتع. -

 (. 75 -74درجة الفكر واملعرفة ودرجة العمران والاقتصاد )ص.  -

 مفهوم ثقافة الأطفال:   -ب 

 هناك تعريفات كثرية لثقافة الأطفال، مهنا: 

واملعتق  - والتقاليد  العادات  من  خاصة  منظومة  والقصص، يه  التفكري،  وطرق  الألعاب  أأو  دات 

براهمي،   (. 2019الرواايت، الأساطري، وحىت املصطلحات، والرموز، وأأساليب التعبري )اإ

يه احملصةل الهنائية لك الرسائل التصالية اليت تصل اإىل الطفل عن طريق الوسائط الثقافية اخملتلفة   -

سواء اكنت هذه الرسائل مقصودة أأم غري    الثقافيةوهويته  وتؤثر يف منو عقل ووجدان الطفل وتكون خشصيته،  

 ( 2015مقصودة )عبد الرمحن، 

يه اجلزء من الثقافة اللكية للمجمتع وتظهر فيه املالمح الكبرية لثقافة اجملمتع واليت تقدم للأطفال ك   -

 (. 2004ينش ئوا يف بيئة ثقافية وحصية وعلمية وتكنولوجية مناس بة )مازن، 

التنش ئ  - رساء أأسس يه  القومية، واإ اإىل ثقافته  العربية وانامتئه  ة الاجامتعية، وتكوين خشصية الطفل 

 (. 2001هوية عربية متينة )أأبو هيف، 

جرائًيا بأأهنا:  - تربية الطفل ثقافيًا اعامتًدا عىل ما أأنتجته التكنولوجيا احلديثة من معلوماتية   وعرفهتا الباحثة اإ

 وأأهجزة متطورة. 

 قافة الطفل تطوًرا كثرًيا حىت تتواكب مع التطورات العلمية واملتسارعة، مفن مراحلها: كام تطور مفهوم ث

 اللعب مع الأقران والتفاعل مع احمليط. -1

 قراءة القصص والألعاب الإلكرتونية.  -2

 انتشار أأهجزة التليفزيون والرسوم املتحركة.  -3

 انتشار أأهجزة احلاسوب والألعاب الإلكرتونية. -4
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 (. 2007ت الانرتنت )بوفلجة محد، ش باك -5

 مفهوم الثقافة الإلكرتونية:   -ت 

بأأهنا: جرائًيا  اإ الباحثة  احملتوى الفكري والفين والتقين للحضارة املمتثل يف املعرفة، واملعتقدات،   عرفهتا 

لهيا عرب التعلمي الإلكرتوين والتعلمي   والأخالقيات، والقوانني، والأساطري، والعلوم، والفنون، واليت ميكن الوصول اإ

 الش بيك أأو من خالل ش باكت احلواسيب العاملية )الانرتنت(. 

جابة عن    - 3 السؤال البحيث الثاين: ما أأخطر قضااي الثقافة الإلكرتونية عىل الطفل املرصي؟، اتبعت  لالإ

 الباحثة اخلطوات الآتية: 

 Cultural identityالقضية الأوىل: الهوية الثقافية    - (  1) 

تشغل قضية الهوية الثقافية وتمنيهتا أأذهان من معظم الباحثني يف دول العامل، فك أأمة تعوزها الهوية  

ملمتّية ميكهنا املعيشة ولتقدم اجملمتع املامتسك الواحد احملدد الهدف والهوية، واملالمح العامة للهوية يه اليت حتدد  ا

 (. 2018وجودان، ويه الشفرة اليت يتعرف هبا الآخرون علينا )عيل، 

املمتّي التعلمي  الفكري، مما يؤكد دور  الغزو  اإىل محالت من  الإعالم  الهوية يف عرص  القوي وتتعرض   

مع حتصني اذلات الثقافية من التشويه    الأخرىلغرس الهوية، فالهوية تعين تبادل اخلربات، والأفاكر مع الثقافات 

 (. 2016أأو اذلوابن يف الآخر )جامل ادلين وأآخرون، 

 ذلكل تناولت الباحثة هذه القضية يف النقاط الآتية: 

 حتديد مفهوم الهوية، والهوية الثقافية.  -أأ 

 أأمه اخملاطر اليت هتدد الهوية الثقافية. حتديد  -ب

)ادلين -ت الثقافية:  الهوية  العربية  -حتديد مقومات  الس ياس ية  -اللغة  التفكري  -التارخي والأحداث    -طريقة 

 العادات والتقاليد(. 

نتاج الإعاليم العرب  -حتديد أأمه التحدايت اليت تواجه الهوية الثقافية العربية: )العوملة الثقافية -ث  - ضعف الإ

 قصور التخطيط الرتبوي(.

املناجه    -املدرسة  -حتديد أأمه املؤسسات املس ئوةل عن تشكيل الهوية الثقافية للطفل املرصي: )الأرسة - ج

 املؤسسات ادلينية(.  -وسائل الإعالم والتليفزيون -النشاط املدريس -ادلراس ية

 وفامي ييل رشح تفصييل لتكل القضية: 

 مفهوم الهوية، والهوية الثقافية:  - أأ 

 مفهوم الهوية:  ▪

 هناك تعريفات كثرية للهوية، مهنا:         
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يه الوعي ابذلات الثقافية والاجامتعية، وثقافة الإنسان ووعيه ابلقضااي احمليطة به يف اجملمتع، فهيي  -1 

 (. 2015الرتاث الفكري للفرد )التوجيري، 

ارداهتا يف الوجود واحلياة )فياليل، يه قمي الشخصية، التقاليد، العادات، املقومات، أأهداف امجلاعة و   -2

2014 .) 

ادلين وأآخرون،   -3 البعض )جامل  بعضهم  الأفراد عن  اليت متّي  السامت والصفات  يه منظومة من 

 (. 40، ص. 2016

 مفهوم الهوية الثقافية:  ▪

قلميية أأ   - و وطنية مبا قدمت اليونسكو تعريفًا للهوية الثقافية بأأهنا: أأفراد تنمتي اإىل جامعة لغوية حملية أأو اإ

(، ويتضمن الأسلوب اذلي تس توعب به اترخي هذه امجلاعة، وتقاليدها جاملية. اإخل   -لها من قمي متّيها )أأخالقية

 (. 2006وعاداهتا وأأساليب حياهتا )عطية، 

ويه حصيةل التجارب الإنسانية عىل عرب العصور جذورها يف أأعامق التارخي تمنو تزدهر بك ما هو    -

جتارب لك مرحةل زمنية، فهيي اكئن يح متغري يتأأثر داخلًيا ابملرجعيات القميية من اللغة وادلين  جديد من خربات و 

 (. 2015والتقاليد والعرف وخارجيًا ابلتحولت والتطورات العاملية )عبد الرمحن، 

قلميية أأو وطنية مبا لها من قمي متّي   - ها )جامل ادلين  كام يه أأننا أأفراًدا ننمتي اإىل جامعة لغوية أأو حملية أأو اإ

 (. 40، ص.  2016، وأآخرون

يه القدر الثابت، واجلوهري، واملشرتك من السامت والقسامت العامة اليت متّي حضارة هذه الأمة   -

عن غريها من احلضارات واليت جتعل للشخصية الوطنية أأو القومية طابًعا متّي به عن الشخصيات الوطنية والقومية  

 (. 2017)صاحل،  الأخرى

يه التفرد الثقايف بك ما يتضمنه معين الثقافة من عادات، أأمناط سلوك، ميل، قمي، ونظرة اإىل الكون   -

 (. 2018واحلياة )عيل، 

جرائًيا بأأهنا: مجموعة من السامت الثقافية اليت جتعل الطفل   وعرفت الباحثة الهوية الثقافية للطفل املرصي اإ

ت والتقاليد والأفاكر والظروف الاقتصادية والس يكولوجية والتارخيية  يشعر بذاته يف اجملمتع املرصي وفقًا للعادا

 والاجامتعية اليت مير هبا الطفل املرصي. 

 اخملاطر اليت هتدد الهوية الثقافية:  - ب 

 من أأمه اخملاطر اليت هتدد الهوية الثقافية: 

منتج  - ل  مس هتلكة  وعقول  أأفواه  اإىل  النامية  اجملمتعات  وحتويل  الاس هتالك  قمي  وتتحول فرض  ة، 

 اإىل حضارات هامش ية متخلفة.  الأخرىاحلضارات 

 فرض المنوذج الثقايف التقين املتقدم الواحد.  -
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 تفكك البيئة الاجامتعية والطبيعية مًعا.  -

 الأمية الثقافية اليت توقف العمل الثقايف وحتول املتعمل اإىل جمرد خازن لمك من املعلومات واملعارف. -

 الثقافة وبني املس تفيدين مهنا.البعد عن منابع  -

 ضعف التخطيط الرتبوي والثقايف قطراًي، وقوميًا. -

 (. 184، ص. 1998تضاءل الاهامتم ابلثقافة والتعلمي يف النطاق العرب )عامر،  -

 مقومات الهوية الثقافية:  - ت 

اليت تش يع بني عدد  ويقصد مبقومات الهوية الثقافية: اخلصائص العقلية والانفعالية والوجدانية والسلوكية  

؛ جامل ادلين وأآخرون،  1998كبري من أأفراد قوم ما وتتخذ شك المنط اذلي ميّيمه عن غريمه من الأقوام )عامر،  

 (. 42، ص. 2016

ادلين   )جامل  عهنا لك من  دعامات حتدث  عدة  الثقافية عىل  الهوية  مقومات  تعمتد  وأآخرون، حيث 

 (، ومهنا:2006؛ عطية، 93 -90، ص. 2015؛ عبد الرمحن، 48 -44، ص. 2016

 ادلين:   - 1

ادلين الإسالم هو املصدر الرئييس ملنظومة القمي الثقافية حيث حدد الإسالم عالقة املسلمني ابدلول  

 غري املسلمة فمل يفرض احلرب اإل يف حاةل الاعتداء. 

الإساليم، وأأحدثت  كام بث الكثري من أأعداء الإسالم عىل القنوات الفضائية الربامج اليت أأاثرت الفكر  

 (. 90، ص. 2015تشويش يف ثقافة الطفل املرصي )عبد الرمحن، 

نه يشك أأيًضا أأحد أأبعاد مرجعية انامتء  كام ميثل ادلين أأحد املقومات الأساس ية لهوية الطفوةل العربية، فاإ

نش ئة الاجامتعية الطفل العرب لأمته، ويرجع ذكل اإىل أأن الطفل يس توعب املضامني ادلينية من خالل معلية الت 

 (. 174، ص.2014يف أأرسته واملدرسة ودور العبادة، وحىت من خالل التفاعل اليويم العام )أأبو ليةل، 

 اللغة العربية:   - 2

تعد اللغة العربية من أأمه املقومات اليت حاولت ادلول الغربية اإىل حموها، فهيي الوعاء اذلي ميحو لك  

كاملها )عبد الرمحن،  مقومات الثقافة ويضمن التواصل بني أأبنا ء الهوية الواحدة، وحماوةل تشويشها هو حمو الثقافة ابإ

 (. 92، ص. 2015

ففي ظل العوملة ازداد ما تتعرض هل اللغة العربية من حماولت تذويهبا والقضاء علهيا، حىت صار الش باب  

يتفاخر بتناقل الألفاظ واملصطلحات بلغات أأجنبية، وصارت أأسامء احملال التجارية تكتب بلغة أأجنبية، وغريها  

الإ  الأمر، خاصة يف ظل الانفتاح  اليت تنئب خبطورة  السلوكيات  الهائةل يف عمل التصالت  من  عاليم والثورة 
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الأمم  14، ص.  2010)يونس،   سائر  عن  ميّيمه  قواًما  أأو  هوية  للعرب  يبقى  ل  العربية  اللغة  تزول  حفيامن   )

 (. 319، ص. 2013والأوطان، ويغدو الوطن العرب همدًدا ابذلوابن يف غامر الآخر )بركة وأآخرون، 

 رتاث: التارخي والأحداث الس ياس ية وال  - 3

حيث يوثر التارخي تأأثرًيا كبرًيا يف تلوين الهوية الثقافية مبا حيمهل من أأحداث ووقائع س ياس ية واترخيية،  

كام أأن املتأأمل للرتاث العرب يف الفكر والثقافة والفنون والعامرة والآاثر ليدرك أأهنا مجيًعا تشهد عىل عظمة أأمة  

حىت يس تمكل مالمح هويته العربية، وتعمق انامتءه لهذا الرتاث  ينبغي أأن يعي الطفل العرب مشوخها وعظمهتا،  

 (. 90، ص. 2015؛ عبد الرمحن، 182، ص. 2014العظمي )أأبو ليةل، 

 طريقة التفكري.   - 4

 التقاليد والعادات والأعراف.   - 5

 التحدايت اليت تواجه الهوية الثقافية العربية:  - ث 

املؤثرات والتغريات تؤثر يف تكوي الثقافية، وضعف  هناك مجموعة من  العوملة  الثقافية، ومهنا:  الهوية  ن 

نتاج الإعاليم العرب، وقصور التخطيط الرتبوي )عبد الرمحن،   (، ويه اكلتايل:2015الإ

 العوملة الثقافية:   - 1

نتاج الثقايف مكل العامل لكه، فالعوملة تزيل احلواجز الثقافية، وتتخلص  ويقصد بعوملة الثقافة أأي أأن الإ

 (. 38-37، ص. 2006اد السلبية للثقافة )العايص، من الأبع

والعوملة الثقافية يه نوع من أأنواع العوملة تتحقق من خالل الأفاكر واملعاين والقمي اخلاصة بأأمة ما لتنترش  

(، كام يه التداعيات 33، ص.  2017،  احليارىوتشمل اكفة أأَناء العامل، وهتمت بنرش الثقافات عرب الإنرتنت )

ىل واقع الأمة اإىل س يادة اجتاه نفعي يتسم بس يادة الفردية والتدين الأخالق، وفقدان الشعور ابلهوية العاملية ع

 (. 30، ص. 2019الوطنية، وتفامق الفساد والبذخ )الشيشاين، 

فالعوملة تتحول تدرجيًيا اإىل فرض عاملي لثقافة الغين مع حمو تدرجيي لثقافة الفقري مبا ل يتناسب مع أأصول 

 (. 29، ص. 2000الثقافية واحلضارية )عامرة، 

 ومن أأمه هذه املعامل: 

أأي تسعى الكسب والرحب وفتح أأسواق جديدة يف لك أأَناء العامل، وما نتج عن  أأهنا ثقافة اس هتالك:  -

 (. 96، ص. 2015ذكل التسابق احلقد الطبقي ومشالكت اجامتعية واقتصادية للأرسة )عبد الرمحن، 

 (. 87، ص. 2008فأألعاب الفيديو مليئة ابلعنف والعدوانية )السحروري،  أأهنا ثقافة عنف: -
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مفع انتشار وسائل العوملة الثقافية جند انتشار ملحوظ للجرامئ والاغتصاب والأعامل    أأهنا ثقافة اجلنس:  -

املنافية للآداب واليت تنترش من خالل الفضائيات ومواقع الش بكة العاملية وبذكل يدمر الش باب والأخالق )عبد  

 (. 97، ص. 2015الرمحن، 

د الساكن من الرأأس مالية متكل الأموال من عد  % 5: أأي ختلق طبقة قد ل تتجاوز  أأهنا ثقافة طبقية  -

 (.41، ص. 2006والس يطرة عىل السوق والاقتصاد )العايص، 

ابحية: -  ل تعرتف ابلأخالق ول القمي الإنسانية.  أأهنا ثقافة اإ

 ( عن الآاثر السلبية للعوملة عىل الهوية الثقافية: 2014كام حتدث العيد )

 دث خلاًل يف الهوايت الثقافية للشعوب. العوملة اس تعامًرا ثقافيًا جديًدا، حت -

اكتساح اللغات الأجنبية عىل اللغة احمللية للشعوب، وس يطرة اللغة الاجنلّيية العاملية، وظهور احلرب   -

 ضد ادلين الإساليم، والقضاء عىل احلضارة يف لك ما تعنيه لأي شعب من هوية وخصوصية. 

عادة صياغة الإنسان من جديد وتغيري خلقه ع  - ىل حب اذلات والفردانية والولء للفكر املادي الغرب  اإ

نسانية )العيد،   (. 11، ص. 2014اذلي ل يقمي وزاًن لالإ

بث الاَنراف وتفكك الروابط الأرسية، ول ماكنة لصةل الرمح، فالثقافة الأمريكية طغت عىل أأذواق   -

الت واس هتالك السلع الأمريكية )محمد،  الناس من خالل امللبس واملأألك واملوس يقى ومشاهدة الأفالم واملسلس

 (. 97، ص. 2010

نتاج الإعاليم العرب:   - 2  ضعف الإ

اليوم           العرب  فاملشاهد لالإعالم  الهوية؛  اإىل ضعف  العرب  الثقايف والإعاليم  نتاج  الإ قد ساعد ضعف 

الأمعى لك ما هو عرب  يدرك أأن العرب مكنت ادلول الغربية من حتقيق كثري من أأهدافها من خالل التقليد  

 (. 101، ص. 2015)عبد الرمحن، 

 قصور التخطيط الرتبوي:   - 3

فعملية التخطيط الرتبوي هتدف اإىل حتقيق الامتسك بني اجملمتع وتكيف الفرد مع هذا البناء اجملمتعي مبا  

 يمت نقهل اإىل الأجيال من خالل معلية الرتبية. 

وجعز العملية التعلميية مبناجهها عن مواكبة هذا التطور الرسيع   وقد زاد الأمر صعوبة مع التقدم التكنولويج

 اذلي جعل العامل بال حدود ثقافية.

ادلراس ية   املواد  الطفل يف  الوطنية من خالل غرسها يف  الهوية  عىل  احلفاظ  هام يف  فالتعمل هل دور 

العربية، فقد تكون الثقافة الإلكرتونية    وتدريب املعلمني عىل حتفّي الطفل لالنامتء وشعوره ابلوطنية والالتحام بأأمته

 (. 102- 101، ص.  2015وس يةل يف مل مشل الوطن العرب وحتقيق حمل الوحدة العربية )عبد الرمحن، 
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 ثورة تكنولوجيا املعلومات والتصالت:   - 4

م وعامل الغد هو أأدت ثورة تكنولوجيا املعلومات والتصالت اإىل ظهور ما يسمى مبجمتع املعلومات، فعامل اليو      

عامل التكنولوجيا املتقدمة، ول شك البث الفضايئ قد خيتلف وطبيعة املواطن العرب س يكون هل أأثر رمبا ُيدد  

 (. 56، ص. 2016بفقدان الهوية )جامل ادلين وأآخرون، 

هبوية    كام أأن التكنولوجيا وأأهجزة التصال والفضائيات لها تأأثري كبري يف أأخالقيات املشاهد، حفىت َنتفظ

)جاد،  الهوية  اليت حيتاهجا يف هذه  املمّيات  انتقاء  كيفية  الفكر يف  لإعامل  العرب َنتاج  للشخص  ثقافية ممّية 

2007 .) 

 جهرة العقول العربية للغرب ودوهل:   - 5

غراءات الوظائف املرموقة واملرتبات ادلولية، فيفضل بعضهم البقاء       هاجرت الكفاءات العربية للغرب يف ظل اإ

 (. 58، ص.  2016يف اخلارج وانامتهئم جلنس ية ادلوةل اليت يعيش فهيا )جامل ادلين وأآخرون، 

 املؤسسات املس ئوةل عن تشكيل الهوية الثقافية للطفل املرصي:  - ج 

تنوعت املؤسسات املس ئوةل عن تشكيل هوية الطفل فشملت: الأرسة، املدرسة، املناجه ادلراس ية،  

التلفزيون، املؤسسات ادلينية؛ ذلكل جيب أأن تتاكمل رؤية تكل املؤسسات لتشكيل الهوية النشاط املدريس،  

 (. 170 -163، ص. 2011الثقافية للطفل املرصي، ويه اكلآيت: )عيل، 

 املدرسة:    - 1

املدرسة لها دور همم يف غرس وتأأصيل وتمنية القمي، مثل: الصدق، الأمانة، العداةل، احرتام اذلات، اليت 

جيابية لتمنية  عن طريق املامرسة والعمل امجلاعي والأنشطة داخل الروضات،    تتحقق وجعل املعمل مبثابة قدوة اإ

 (. 164، ص. 2011)عيل،  الهوية الثقافية دلى الأطفال

 الأرسة:   - 2

فالأرسة لها دور همم يف غرس معاين الوطنية، والانامتء، والولء، وتشكيل الهوية الثقافية للطفل      

 عن طريق: 

 .نقل القمي والعادات السائدة والأعراف وطرق الاحتفالت اخلاصة ابلهوية الثقافية اإىل الأطفال -1

تباع الأساليب الوادلية السوية، وحترير املناخ الأرسى من   -2 الازدواجية الثقافية وما حتمهل من عادات  اإ

 .وقمي وتقاليد اإىل أأطفاهلم

نقل املشاعر الثقافية اإىل الأطفال، حيث تنقل هذه املشاعر اإىل الأطفال بعد تنقيهتا، وذلا فاإن   -3

 (. 163، ص. 2011تكوين الهوية يف حاجة اإىل قدوة ومنوذج يعزز من قمي وثقافة اجملمتع )عيل، 
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 راس ية:  املناجه ادل   - 3

فاملناجه لها دور يف احلفاظ عىل الهوية الثقافية من خالل احلفاظ عىل اللغة، فاملناجه تساعد الطفل عىل 

فهم اترخي امجلاعة، وترخس مفاهمي العدل والسالم، ومساعدة الأطفال عىل فهم اترخي امجلاعة وعقيدهتا وفلسفهتا،  

املؤثرة يف حارضها وم  العدل والسالم يف عقول  وعاداهتا وقميها، والظروف  س تقبلها، كام جيب ترس يخ مفاهمي 

 (. 165، ص. 2011الأطفال وضامئرمه، مما ينعكس ابلضورة عىل سلوكياهتم )عيل،  

ذلكل جيب عىل املعلمني، واملربني، وخمططي املناجه ادلراس ية يف الوطن العرب بناء مناجه دراس ية،  

 (. 2003لقومية )احلوات، ومقررات تفتح العقول مع الاعزتاز ابذلات ا

 النشاط املدريس:    - 4

احلر اذلي  املدريس  فالنشاط  الثقافية،  الهوية  املدريس اذلي خيدم مضامني  جيب الاهامتم ابلنشاط 

تقدمه املدرسة بشك ش يق وجذاب هل تأأثري فعال يف تمنية الهوية الثقافية، فالنشاط املدريس يربط املوضوعات 

 (. (Lu, 2007ويمني روح امجلاعة، ويربط الطفل مبجمتعه  ادلينية ابملواقف احليوية

 وسائل الإعالم والتليفزيون:    - 5

فوسائل الإعالم تنقل خمتلف الثقافات، وهل دور همم ومؤثر يف نقل املعارف والسلوكيات والأفاكر اإىل 

الثقافية  الهوية  للغاية يف تشكيل  التليفزيونية مؤثرة  الصورة  فثقافة  الأطفال وختاطب عقهل ووجدانه وعواطفه، 

م السيامنئية، عامل احليوان، برامج املسابقات،  للطفل، مثل: أأفالم الكرتون القصرية، املسلسالت ادلرامية، الأفال

والثقافة  امجلال واحلق  الأطفال  منه  يتعمل  العامل  عىل  انفذة  فالتليفزيون  والفأأر،  القط  الأطفال،  همرجاانت سيامن 

 (.  135، ص. 2001واحلنان والشفقة )قامس، 

دلى الأطفال. وتاكد وسائل   من الوسائط ذات اخلطورة القصوى يف تشكيل ودَع الهوية الثقافية  كام يه

الإعالم تس بق الأرسة واملدرسة يف تنش ئة الطفل، وتربز خطورة وسائل الإعالم يف تنوع الإش باعات واملثريات 

ضافة اإىل ذكل  اليت تقدهما للطفل، حيث تعمل عىل خماطبة عقهل وعواطفه ووجدانه وحب الاس تطالع دليه، اإ

رادة ورغبة، ذلكل فاإن وسائل الإعالم بأأشاكلها اخملتلفة  فاإن الطفل يتلقى مضامني الهوية الثقافي  ة عن قصد واإ

 (. 166، ص.  2011تلعب دوًرا كبرًيا يف تشكيل ودَع الهوية الثقافية دلى الأطفال )عيل، 

 املؤسسات ادلينية:   - 6

ادات،  تعد املؤسسات ادلينية لها دور ابرز يف تربية أأفراد اجملمتع وتشكيل خشصياهتم وغرس القمي، والع 

والاجتاهات، والأمناط السلوكية املؤكدة يف ادلين، والرتكّي عىل تكوين خشصية سوية مؤمنة هبوية الأمة العربية 

 (. 170، ص. 2011؛ عيل، 628، ص. 2008والإسالمية )أأبو الش يخ، 

 Internet crimesالقضية الثانية: جرامئ الانرتنت    - (  2) 

 وانب، اكلآيت: تناولت الباحثة هذه القضية عىل ثالث ج 
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 اجلرامئ املوهجة َنو الأطفال.   - أأ 

 اجلرامئ اليت يقوم هبا الطفل نفسه أأثناء اس تخدامه للوسائط الإلكرتونية اخملتلفة.   -ب 

دمان الإنرتنت.   -ت   اإ

 وفامي ييل رشح مفصل لتكل اجلوانب، ويه:

 اجلرامئ املوهجة َنو الأطفال:    - أأ 

أأطلق مصطلح )جرامئ الإنرتنت( يف املؤمتر املنعقد يف اسرتاليا، ويعين: يه اجلرامئ احلديثة اليت تس تخدم فهيا      

 (. 2003ش بكة الإنرتنت كأداة لرتاكب اجلرمية أأو تسهيل ارتاكهبا )املنشاوي، 

 ومن نوعيات هذه اجلرامئ:

م ابلطفل من أأجل املتعة أأو الس يطرة ل  فبعض الكبار يس تغلون عالقاهت  الاس تغالل اجلنيس للأطفال: ▪

من أأجل الرحب الشخيص، فأأطفالنا املولعني ابس تخدام الوسائط الإلكرتونية معرضون لكثري من اخملاطر 

واحملاذير ادلينية والأخالقية، ول شك أأن مشاهدة الأطفال لصور أأطفال أآخرين ميارسون اجلنس بدون 

ف يدفعهم للتقليد وحماوةل التجربة وهذا ما ُنىش عىل أأطفالنا أأي حماذير ودون قيود ويف مثل س هنم سو 

 (. 305، ص. 2005فامي بعد )الصاوي، 

والعنف: ▪ العدوانية  صبورين    بث  غري  الأطفال  جيعل  الفيديو والانرتنت  أألعاب  يف  العنيف  فاحملتوى 

 )عنف عرص املعلومات(. 

التجسس:   ▪ اليتجرامئ  للأشخاص واملؤسسات  فريسة  الطفل  يقع  الشات    حيث  اخرتاق  اإىل  تسعى 

 (. 112، ص. 2015والتجسس دون وعي حلجم املشلكة )عبد الرمحن، 

 اجلرامئ اليت يقوم هبا الطفل نفسه أأثناء اس تخدامه للوسائط الإلكرتونية اخملتلفة:   -ب 

ريقة  الأطفال ميارسون بعض اجلرامئ بوعي أأو بدون وعي ومهنا جرامئ الرسقة، كرسقة الربامج والألعاب بط     

ومه ل يدركون أأهنا أألعاب مقار، وبذكل يتحولون اإىل أأحداث، وكذكل    الأاتريغري رشعية أأو التجسس أأو لعب  

لكرتونية بطريقة الاحتيال والنصب )جحازي،   نوادي القامر، وفك الشفرات، والاستيالء عىل أأموال التجارة الإ

 (. 12، ص. 2004

( أأن معدل اجلرمية يف تزايد مس متر يف مناطق  2002) Micheleوقد أأشارت بعض ادلراسات، ومهنا دراسة     

من اذلين يتسوقون عرب الانرتنت يتعرضون ملضايقات وهتديدات وابتاكر جرامئ غري    %10,9كثرية، وأأن حوايل  

 (. 115، ص. 2015تقليدية )نقال عن: عبد الرمحن،  
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دمان الإنرتنت.   -ت   اإ

دمان الإنرتنت يعين الإفراط يف           اس تخدامه؛ فاإدمان الانرتنت جيعل الطفل يشعر ابلتوتر، والانزعاج اإ

دراسة   وأأكدت  اس تخدامه،  عن  توقف  ذا  املفرط Creen & Bavelier  (2003اإ الأطفال  اس تخدام  أأن   )

 الإلكرتونية.للوسائل التكنولوجية حيد من التفاعل الاجامتعي ويساعد عىل خلق كبار معاقني معرفيًا يف الثقافة 

فراز الأدرانلني             دمان كمييايئ مرتبط ابلإاثرة اليت تسبهبا اللعبة واإ لعاب الإلكرتونية اإ فاإدمان الأطفال للأ

 أأو املواد الكمييائية الطبيعية رمبا يعطي الالعب اإحساس ابلسعادة للمثري اذلي يس تقبهل من خالل اللعب. 

 (Setzer,v. & educkett,G. 2009 ) 

 توصيات البحث: 

ويف هناية البحث وضعت الباحثة مجموعة من التوصيات؛ اليت تساعد املربني عىل فهم القضااي اليت تؤثر عىل        

 الثقافة الإلكرتونية، ومهنا:

 أأوًل: ابلنس بة للهوية الثقافية، تويص الباحثة ابلآيت: 

  البيئة، وحيافظ علهيا.الاهامتم ابلرحالت البيئية لطفل الروضة؛ ليتعرف من خاللها عىل ▪

أأرسته،  ▪ أأفراد  فيعرف الطفل حقوقه وواجبات  أأرسته،  الروضة من خالل  الثقافية لطفل  الهوية  تمنية 

 ويتعاون بني أأفراد أأرسته.

 اهامتم مهنج الروضة ببث الهوية الثقافية يف نفوس الاطفال، وعىل رأأسها اللغة العربية. ▪

ل  ▪ للأطفال؛  ادلراسات الاجامتعية  ويكتسب بتدريس  والتارخي،  الثقافية،  الهوية  عنارص  عىل  يتعرف 

املعارف، واملعلومات، واحلقائق املتعلقة ابلظواهر الاجامتعية، واحلقوق، والواجبات، والوطن احمليل،  

 وحب الوطن، والشعور ابلنامتء هل.

ختالف مع  غرس القمي يف نفوس طفل الروضة، مثل: تمنية روح التسامح، واحرتام الآخر، وقبول الا  ▪

 الغري، وبث روح العمل، والإبداع.

 تعلمي الرتبية الوطنية للأطفال؛ ليعرف حقوقه وواجباته جتاه الوطن وادلفاع عنه.  ▪

 تعلمي طفل الروضة ادلين، والعبادات، والصالة.  ▪

أأثناء رؤيهتم للرسوم املتحركة اخملتلفة؛ لأن هويهتم الثقاف  ▪ ية  رصد سلوكيات الأطفال الإجيابية والسلبية 

 تتأأثر مبا شاهدوه. 

تقدمي الربامج اخملتلفة العربية اليت تعرض الرتاث املرصي بلغة مبسطة يفهمها الطفل؛  عىل الروضات   ▪

 .حىت يتعرف الطفل عىل عظمة هذا الرتاث

 ر من خالل وسائل الاعالم. بتوعية الأطفال من خماطر القمي الغربية وما جتلبه من أأرضا  ▪
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 جلرامئ الانرتنت، تويص الباحثة ابلآيت: اثنًيا: ابلنس بة  

ابستامثر فراغ الطفل يف العرص الرمقي بأأسلوب حصيح عن طريق: )حفظ القرأآن وتعلمه، زايرة املعامل   ▪

والهواايت   الرايضة  وممارسة  البس يطة  الأنشطة  اإرشاكهم يف  الشخصية،  بناء  يف  تسهم  اليت  التارخيية 

 (. 2017كن التارخيية )أأبو زيد، املفيدة، القيام برحالت للمتاحف والأما

لكرتونية،   ▪ حمتية اعامتد مدارس نا عىل وسائل وتقنيات التعلمي الالكرتوين من حواسيب، وسائل عرض اإ

ش باكت اتصالت عرب الإنرتنت، قواعد بياانت، مكتبات افرتاضية، قاعات جمهزة؛ فالتعمل الرمقي أأصبح  

 ممكاًل للتعلمي التقليدي. 

 ترصفات الأطفال وسلوكهم عند اس تخدام الإنرتنت.مراقبة  ▪

نرتنت.  ▪  وضع هجاز المكبيوتر يف ماكن مكشوف ابلبيت أأثناء اس تخدام الطفل لالإ

 حتديد عدد ساعات جلوس الأطفال عىل الإنرتنت )حبد أأقيص ثالث ساعات يوميًا(.  ▪

 احلرص عىل توفري الوعي ادليين للطفل عندما يتصفح الإنرتنت. ▪

 راكت اخلاصة ابلأطفال اليت حتجب املواقع السيئة عند الأطفال. اس تخدام احمل ▪

 وضع برامج حديثة ومطورة يف الثقافة الإلكرتونية النابعة من البيئة العربية. ▪

نشاء مواقع عربية علمية تكون جاذبة لهامتم الطفل العرب. ▪  رضورة اإ

 تلفة للأطفال.ختصص قنوات تليفزيونية اكمةل للتوعية العلمية لتبس يط العلوم اخمل  ▪

 الاهامتم ابلتقومي الشامل للوسائط الإلكرتونية اخملتلفة لتحسني اخملرجات. ▪

بفحص الربامج التعلميية الرمقية املوجه للأطفال، وخاصة صغار السن حفًصا جيًدا، حىت ل تؤدي نتاجئ  ▪

 عكس ية للطفل. 

ال  ▪ مبساعدة  الروضات،  عىل  تطبيقها  قبل  الرمقي  التعمل  مناجه  املراكز  بتجريب  يف  املتخصصني  باحثني 

 البحثية. 

تعلميية جتذب  ▪ تربوية  برامج  املؤسسات واملنظامت احلكومية؛ لصناعة  نتاهجا من  املعرفة، واإ بناء  عادة  اإ

الأشاكل  مع  تفاعهل  اللغوية من خالل  الطفل  همارات  تطور  اليت  الإلكرتونية  الكتب  مثل:  الأطفال، 

آبل بتصممي تطبيقات تعلميية مصممة للأطفال.والصور امللونة واملتحركة والألعاب، ح   يث قامت رشكة أ

التعامل مع املنظومة الرمقية، وهمارات حل املسائل،   ▪ أأثناء  أأعقد  تدريب الأطفال عىل همارات ذهنية 

الترصف،  ورسعة  الآخرين،  مع  التواصل  اذلاكرة،  واس تخدام  اذلهين،  والتنظمي  املقارانت،  ورسعة 

 ورقابة هللا س بحانه وتعاىل.  

 عرض مهنم لالس تغالل أأو التمنر. توعية الأطفال حبقوقهم الإلكرتونية، وماذا يفعل من يت ▪

 تدريب معلامت الروضة عىل تصممي املناجه عىل الانرتنت.  ▪

 اشرتاك معلامت الروضة يف ورش العمل، وكذكل الندوات العلمية املتخصصة للعاملني يف التعمل الرمقي. ▪

 توعية الأطفال عن أأرضار اجللوس ادلامئ عىل الإنرتنت. ▪
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 ل الناحجة يف التعمل الرمقي. الاس تفادة من خربات وجتارب ادلو  ▪

حتديث مكتبة الروضة تكنولوجيًا ابس مترار، وتوفري فهيا الوسائط املتعددة اخملتلفة املصورة، واملكتوبة  ▪

 تراعي الفروق الفردية بني الأطفال. اليت

 عىل الأطفال.  الثقايفمعل ورش معل وندوات للأرسة؛ لتأأكيد ادلور اخلطري والسليب اذلي يلعبه الغزو   ▪
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 النصوص التعلميية بني الرتاث والانفتاح عىل الآخر "مناذج مدرس ية جزائرية خمتارة" 

 وليد مبارك 

 - املدية–جامعة حيىي فارس أأس تاذ التعلمي املتوسط. طالب دكتوراه

mobarkiwa@gmail.com 

 امللخص: 

املعارصة بشك كبري، مقارنة ابلنصوص  تظهر املناجه التعلميية اجلديدة يف اجلزائر ويه تعمتد عىل النصوص احلديثة و 

َّه من مكوانت ملمح التعلمي يف ميدان تكّون الشخصية تش بع املتعمل مبعرفة ملوروث الأمة يف اجملال   لَّ أأن الرتاثية، اإ

ل من خالل مجةل من النصوص الرتاثية الهادفة يف   اللساين )اللغوي( والثقايف وادليين...، وهذا الأمر ل يتأأّت اإ

علمي اللغة العربية، فالنص حمور معليات التعمل، مبا فهيا الإثراء، فالنص هو املنطلق يف تدريس أأنشطة اللغة حقل ت

مالء ... وكذا جمال حملأاكة التعابري اللغوية املساعدة يف تمنية امللكة اللغوية وعبارات التذوق  من َنو ورصف واإ

 الأدب. 

نَّ ال ليات املعمتدة يف تدريس النصوص اك لأمناط اخملتلفة من توجيه ورسد وجحاج...وكذا التصوير البياين، واعامتد اإ

احملس نات البديعية، ومجع الرثوة الإفرادية، وترس يخ مقومات الهوية العربية، أأي لك الأهداف احملققة والغاايت 

يراد هذه النصوص الرتاثية حمل دراستنا النظرية، أأما ابلنس بة للشق التطبيق ي فقد وقع اختياران املنشودة  من اإ

يرادها اكن لغاايت مهنا التحيل مباكرم   لنصوص نرثية وشعرية خمتلفة من كتب اللغة العربية يف الرتبية والتعلمي، اإ

الأخالق، والتش بع مبحاس هنا، وحمأاكة هذا الأسلوب الراق اذلي تضمنته، لنسلط الضوء أأيضا عىل الإثراء اللغوي،  

أأخرى متفرقة، واليت  تساعد املتعمل عىل تقوية ثقته بلغته، اذلي من خالهل نقوم بدراسات   لنصوص معارصة 

ذ جيعل مهنا لغة عمل موازية لكوهنا لغة أأدب.  وانفتاحه عىل الآخر، اإ

 مقدمة: 

الوطنية اجلزائرية للتعلمي يف أأطوارها الثالثة عىل نصوص تراثية شعرية ونرثية، لقد اش متلت مناجه وزارة الرتبية  

العربية من   التعلمي بعلومحيث يريم القامئون عىل املناجه يف وزارتنا الرتبوية عىل تزويد وحشذ الناش ئة يف مراحل 

نص وس يةل وغاية، وس يةل مفرداتية وَنو ورصف... من خالل ما تضمنته النصوص اخملتلفة من ظواهر ش ىت، فال 

من حيث كونه طريق اإىل تعلمي علوم ال ةل:)النحو الرصف البالغة، املعجمية(، بعيدا عن التلقني اجلاف، أأما الغاية  

فتمكن يف ما تضمنه من أأخالق وأآداب، وتوجيه وحسن معامةل،  ولعل )وفاُء َصديٍق( من الكتاب املدريس  

و الإصبع العدواين( و)فضائل الأخالق( من الكتاب املدريس لغة عربية  للس نة اخلامسة ابتدايئ، ونيص )وصية ذ

س نة الثانية من التعلمي املتوسط، مفعمة ابلغاايت الرتبوية النبيةل والأخالق الفاضةل، وسبيل لتعلمي علوم العربية  

ذ نظمت ه ذه املعارف يف  من بالغة ومعجمية وَنو ورصف...كباق النصوص املوجودة تراثيًة أأو معارصة اكنت، اإ

نتاجه، فهم املكتوب )قراءة، ظاهرة رصفية،  ميادين، كام هو مقرر يف املهناج، وهذه امليادين يه: فهم املنطوق واإ
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نتاج املكتوب، وهذا ما س نبينه اإن شاء هللا من خالل هذه   ثراء الرصيد اللغوي( واإ مالء، واإ وظاهرة لغوية، واإ

 ادلراسة. 

نَّ من أأمه أأسس تكوين الهوية،   البحث عن أأصولها للثبات علهيا مث تكويهنا، لبناء ذات عربية وذكل يقتيض  اإ

 املعارصة. خالل النصوص  اللغوي منالتوجه َنو الرتاث، من أأجل الرتس يخ مث التوجه َنو التطور 

الشواهد  يف اللغة تعين الإرث أأو املرياث، ويه تدل عىل التقاليد والأجماد القومية و   جندها  :اللغةيف  لكمة تراث و 

)أأنطوان   أأجداد"  أأو تراث  فنقول مثاًل: تراث بدل  الأجداد  املوروثة يف  ،  2002،  وأآخروناحلضارية والثقافية 

 .  180والأرض" سورة أ ل معران الآية    تالساموا(، أأما يف القرأآن الكرمي قوهل تعاىل: "وهلل مرياث  111صفحة  

وهو عىل اإرث من كذا أأي عىل أأمر قدمي  وهذا ابن منظور يقول: "هو يف اإرث صدق أأي، يف أأصل صدق  

 (. 201، صفحة 1992منظور، " )توارثه الآخر عن الأول

اصطالًحا الآن"  أأما  اإىل  العصور  أأقدم  منذ  للأمة  واملعنوي  املادي  التارخي  جامع  "اإ َّه:  بأأن شكري  غايل  فعرفه   :

َّه "لك ما ورثته الأمة وتر 18، صفحة  1973)شكري،   نتاج فكري حضاري  (، كام يعرفه البعض عىل أأن كته من اإ

نتاج العلمي، ابلآداب، ابلصور احلضارية اليت ترمس واقع الأمم ومس تقبلها" )سلامين،    فاميسواء   ،  1988يتعلق ابلإ

 (. 13صفحة 

يعين عند   القدمية  التعريفات  النص اذلي جنده يف  أأل وهو  نتوقف عند وعائه  أأن  علينا  للأدب، اكن  وبذكران 

خيس مثاًل: "و  أأما النَّص مفا يزداد وضوًحا بقرينة تقرتن من املتلكم ليس يف اللفظ ما يُوجب ذكل ظاهًرا الرّس 

(، ويعرفه اجلرجاين بقوهل: "ما ازداد وضوًحا عىل الظاهر  372الرسخيس، دت، صفحة  " )بدون تكل القرينة

ق الالكم لأجل ذكل املعىن.   ملعىن من املتلكم، وهو سو 

ل معىن   ذا قيل: أأحس نوا اإىل فالن اذلي يفرح بفريح ويغمّت بغّمي، اكن نًصا يف بيان حمبته. وما ل  حيمتل اإ فاإ

(، وهام هبذا يشرتاكن يف أأنَّ النص يمت 201، صفحة  1992التأأويل."  )منظور،    ل ل حيمتواحًدا، وقيل ما  

 حتديده بناًء عىل درجة دللته.

لَّ أأنَّ هذا املصطلح بعد ت طور دللته يف العرص احلديث، يف النقد الأدب، مل يعد مرتبطا ابدللةل، فهو قابل اإ

لقراءات خمتلفة وتأأويالت عديدة، وهذه القراءات تفرض نظرايهتا املهنجية اليت تعطيه تعريفات حس هبا، يقول 

ضمن العالقة بني  محمد مفتاح: "النص عبارة عن وحدات لغوية طبيعية منضدة متسقة، ويُقصد ابلتنضيد ما ي

(، وهو 34، صفحة  1996أأجزاء النص...وابلتنس يق ما حيتوي أأنواع العالئق بني اللكامت املعجمية"  )مفتاح،  

لهيم ينطلق   بذكل عبارة عن أأجزاء وعنارص متشألكة منسقة ومنسجمة، ومنه فالنص من مرسل اإىل مرسلني اإ

حرص النص الرتايث يف زمن ميت بل حييا لك مرة بصورة  متفرًدا ليصل متعدًدا فيؤول من متلقيه، ذلكل ل ميكن  

 متثل املتلقي.
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 :أأمهية النص الرتايث

ذاهتا  بناء  يف  تسهم  اليت  الرتاثية  جذورها  من  يتكون  وغريها،  وأآداب  علوم  من  ة  أأمَّ لك  التارخيي  الوعي  نَّ  اإ

ذ أأنَّ تراهثا  صورة لثقافهتا اخلاصة اليت تساير اجملمت ع يف خمتلف املراحل اليت مير هبا، ولعل  وخشصيهتا ووجداهنا، اإ

املكتوب من أأمه ما حيفظ هذه الأصول الرتاثية للمجمتعات فبه يمت: احلفاظ عىل الأصاةل يف ظل املتغريات   ادلولية  

وتأأثرياهتا اليت أأخذت تتوسع عىل حساب هذا املوروث، نظًرا للتفاعل الكبري والرسيع من الأجيال اجلديدة مع  

َّه هو نفسه بني احلضارات ا لهيا عرب خمتلف الس بل، لتقع يف حمضور املتغري الطامس للهوية، ولأن خملتلفة الوافدة اإ

ذ   ليه يف ما هو اثبت لتحفظ أأصالهتا وفامي هو قابل للتأأويل تأأسيسا ملس تقبلها، اإ الثابت واملتغري وجب الاستناد اإ

لرابط بيهنم يمتثل يف الرتاث، كام أأنَّ احملافظة عليه  أأنَّ املايض واحلارض واملس تقبل سلسةل متواصةل ومرتابطة وا

عىل القومية والهوية الوطنية واللغة من التلف والضياع".    ظهو "احلفاتضمن تأأكيد الهوية واس مترارها فاحلفاظ عليه  

َّه  2005)عيل,   ذن هو صورة تكوينية للهوية عند الإنسان وسبيل للمحافظة عىل خصوصيته الثقافية. كام أأن ( اإ

دافع حليوية الفكر فالرجوع اإىل املايض أأساس بناء املس تقبل، وللرتاث العرب أأمهية كذكل يف حتديد خشصية الأمة 

العربية ودورها يف العامل املعارص اذلي هو "عامل تتصارع فيه الآراء والأفاكر واملذاهب، لتقف الأمة العربية وسط 

مة اإىل تراهثا وخاصة ادليين والتارخيي والاجامتعي لتجد بني  هذا الرصاع يف حرية من أأمرها، ولو عادت هذه الأ 

( ذلكل جتد الشاعر احلديث يس متر يف 63، صفحة  1988الكتب ما يبني فكرها ووعي أأبناءها "، )سلامين،  

  الإبداع والكتابة طاملا اكن النص الرتايث منطلقا هل، حيث يتنفس منه املباين واملعاين وبه يسهل عليه نقل أأحاسيسه 

الوجدانية وجتربته الشعرية ملتلقيه اذلي بدوره يس تفيد من النص الرتايث لتكون بيهنام قمي متفق علهيا ورموز وصور  

عرفت وثبتت دللهتا، كأن جتد قوهلم )فالن كثري الرماد( فال خيتلف اثنان عن البعد امجلايل للعبارة املعرتف علهيا  

يصنع الشاعر متعة يف امجلهور حني الاقتباس "وتمت هل املشاركة يف وامللخصة مجلةل من أأنواع الكرم، وعىل هذا  

( أأما عىل مس توى دراسة النص الرتايث اكماًل وتذوقه عند القارئ همام 2001فهم الشعر و تذوقه"، )عباس،  

ثراء رصيدي، وتكوين خشيص، وتصوير للهوية، وترس يخ للقمي، ذلكل حقَّ هل   اختلف رصيده فهو تنوير عقيل، واإ

 ن يكون بني دفات كتب متعلمينا كبداية معلية بناء ذلواهتم املنمتية للأمة العربيَّة.أأ 

 :عالقة النص الرتايث ابملناجه التعلميية

يتضح من خالل هذا املقتطف أأنَّ حلضور النص الرتايث يف املناجه التعلميية للناطقني ابللغة العربية دورا فعال  

ن اكن للنص ومؤثرا يف عقلية املتعمل، سواء ا لتعلميية أأو الثقافية أأو الأخالقية، لكن هذا يس تدعي أأن نتساءل اإ

الرتايث هو أأيًضا ما ينتفع به من خالل توظيفه يف هذه املناجه!، ميكننا الوقوف عند أأمه نقطة يف هذا املوضوع، 

يٍق حيتاج اإىل ما  نقطة احلفظ والتجدد، فالنص الرتايث بني طيات الكتب احلافظة هل هو عبارة عن نص يف طر 

يعيده اإىل ميادين القراءة وادلراسة، وتوظيفه يف املناجه الرتبوية خطوة أأولية لإنشاء ذات حافظة هل وحمافظة عليه،  

ًذا عالقة  عادة جتديدها، اإ وهذا جيعل هذه املناجه تربمج ذهن املتعمل أأدبًيا وفكراًي عىل استيعاب هذه النصوص واإ

 بوية، عالقة تأأثري وتأأثر.النص الرتايث ابملناجه الرت 
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أأبعادها   وهذه مناذج من النصوص الرتاثية املوظفة يف املهناج التعلميية، س نحاول من خاللها أأن نبني بعًضا من 

 التعلميية الفكرية، واللغوية، والرتبوية، والأخالقية. 

 المنوذج الأول:  

 وصية أأب 

 هل: ملا احتض )ذو الإصبع العدواين( دعا ابنه )أأس يدا( فقال  -

ن حفظته بلغت يف قومك ما بلغته  ين موصيك مبا اإ ن أأابك قد فين وهو يح وعاش حىت س مئ العيش واإ " اي بين اإ

فاحفظ عين: أألن جانبك لقومك حيبوك، وتواضع هلم يرفعوك، وابسط هلم وهجك يطيعوك، ول تس تأأثر علهيم  

عىل مودتك صغارمه، ما مسح مباكل وامح    بيشء يسّوِّدوك، وأأكرم صغارمه كام تكرم كبارمه يكرمك كبارمه ويكرب

حرميك، واعزز جارك، وأأعن من اس تعان بك، وأأكرم ضيفك، وأأرسع الهنضة يف الرصخي، فاإن كل أأجال ل يعدوك 

 ( 166- 165، الصفحات 1981)فروخ،  وصن وهجك عن مسأأةل أأحد، فبذكل يمتُّ سؤددك ".

 تعريف الوصية:  

نسان أأو قوم معينني يف    الوصية فن أأدب نرثي قدمي، يضم خالصة قول يسوقه رجل جرب احلياة وَخرَبَها اإىل اإ

( فهيي لَكم انبع من عاطفة صادقة وجتربة طويةل، الغرض مهنا السري 18)الزايت، دت، صفحة    معني،زمن  

 عىل منوالها والاسرتشاد بضوهئا. 

  :تعريف ذو الإصبع العدواين

- 165، الصفحات  1981اثن، وهو من بين الضب بن معرو من بين يشكر بن عدوان، )فروخ،  امسه حر

من166 هبام قدمه فقطعها، وقيل بل اكنت هل أأصبع زائدة يف رجهل،    ا( اإ ن حية هنشت اإ اكن لقبه ذو الأصبع قيل: اإ

 م. 595عام  خرف تويفواكن ذوا لأصبع فارسا معدودا، هل وقائع مشهورة وقد أأسنَّ جدا، حىت 

ذو الأصبع العدواين من قدماء الشعراء يف اجلاهلية وهو شاعر وجداين أأكرث شعره يف الفخر وامحلاسة واحلمكة،  

 ( 166-165، الصفحات 1981)فروخ،   السابقة.شعره سهل الرتتيب ظاهر املعىن، هل وصااي مهنا الوصية 

ية لتلميذ الثانية متوسط من خالل هذا النص فامي تساق املعارف العلمية والأهداف الرتبوية يف مادة اللغة العرب   

 ييل:   

 فهم النص )مضمون الوصية(:   - 1

اس هتل ذو الأصبع العدواين وصيته مبقدمة همد هبا الطريق، فهو مل يفاجئ ابنه، مث حشد يف هذه الوصية مجةل   

 من الصفات واملبادئ ويه أأفاكر قمية. 

اكتسب تكل املاكنة   قومه حيثصبع العدواين، وماكنته يف  نلمس يف هذه الوصية التعريف بشخصية ذي الأ 

بة وجساايه امحليدة، كام أأنه اكن ذا خربة بطبائع النفوس، فهيي تشري اإىل أأعز ما يتصف به لك عرب   بصفاته الطيِّّ

 من كرم وجشاعة ومروءة وجندة، فساقها لبنه وفذلة كبده.  
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 الرصيد اللغوي: )املعجم(   -   2

صبع العدواين الرتاثية أألفاظا لغوية تضاف اإىل رصيد التلميذ السابق وتكس به مع ما اطلع  تضمنت وصية ذو الإ 

وقرأأ ثراء لغواي، واليت نذكر مهنا: فين: ضعفت قوته وقارب موته. َألِّن جانبك: أأحسن املعامةل. حرميك: نساءك. 

 الرصخي: الصوت العايل. سؤددك: رفعتك وماكنتك. 

 الظواهر البالغية:   -   3

ة ذو الإصبع العدواين تضمنت اإشارات بالغية متنوعة من عمل للمعان والبيان والبديع، ومن هذه العلوم  وصي  

 نذكر:

 عمل املعاين : اخلرب والإنشاء - ا 

معان النظر يف هذه الوصية أأثر عاطفة الأب ودقة أأسلوبه فقد تنوعت هذه الوصية بني اخلرب   يظهر من خالل اإ

ن املقدمة لكه ا أأساليب خربية، أأما مجموع الوصااي والنصاحئ والإرشادات فقد الزتم فهيا أأسلوب  والإنشاء، حيث اإ

ن، وأأك رم، وَأرسع، وُصن(، وكذا الهنيي يف   م، واعُزز، وأأعِّ ، واح  ، وامسح  ، واب ُسط ، وَأكرم  ، تَواضع  الأمر: ) َألِّن 

(، وهام من قبيل الإنشاء، والغرض مهنام النصح والإر  شاد، وبلوغ أأرىق درجات الس يادة يف  قوهل: )ول تَس تَأأثر 

 قومه وهو ما عرب عنه بقوهل: )وبذكل يمت سؤددك( .

 عمل البيان: الكناية – ب  

الكناية، لأهنا حتمل املعىن والربهان، اختار ذو الأصبع العدواين لبعض معاين وصيته التصوير البياين وابلتحديد     

لقومك(  ومهنا نذكر: )أأن أأابك قد فين وهو يح( ويه كناية عن طول احلياة وامتداد العمر، وقوهل: )أألن جانبك 

عن صفة ويه الرفق، وقد َأب رزت هذه الكنايُة الرفَق وهو أأمر معنوي، يف صورة حمسوسة، وهو )لني   كناية 

ط هلم وهجك( كناية عن صفة ويه البشاشة، وحسن اللقاء، وقوهل: )امسح مباكل( كناية : )وابس(، وقوهلاجلانب

 عن صفة ويه الكرم. 

 عمل البديع    - ج 

 :  الطباق   -أأ  

من احملس نات البديعية الواردة يف هذه الوصية الطباق يف قوهل: )صغارمه، كبارمه(، )تواضع، يرفعوك(، وهو من 

ذ ب  أأضداده تتضح الأش ياء. طرق توضيح الفكرة وتأأكيدها، اإ

 السجع:  -ب 

نقل ذو الإصبع العدواين أأحاسيسه عن طريق السجع، " هو توافق الفاصلتني يف احلرف الأخري من النرث " ،  

صفحة   دت،  يرفعوك، 351)الهامشي،  )حيبوك،  ومثاهل:  الوصية،  يف  موس يقيا  توازان  حيقق  التوافق  وهذا   )

حداث التأأثري يف النفس. يطيعوك...(، فهو رنني يعني عىل تصور ا  ملعىن واإ

 

 



 

 

 
258 

 الظواهر اللغوية:   -   4

تِّرَيت هل الأمثةل الآتية      -  1 ):انطالقا من هذه الوصية ُأدرج درس َنوي حتت عنوان: )اجلامد واملش تق(، واخ 

ن  فاللكمتان: )أأابك(،   .(أأحد مسأأةلُصن وهجك عن  -  3. العيشعاش حىت س مئ   -  2قد فين وهو يح،  أأابكاإ

فالمس ينقسم اإىل قسمني:   متثالن اجلامد من الأسامء، أأما لكمة )مسأأةل( يف املثال الثالث فمتثل املش تق،و)العيش(

أأخذ من غريه، ودل عىل يشء   )أأب(، واملش تق ما  كـ  فاجلامد هو اذلي مل يؤخذ من غريه،  جامد ومش تق، 

 موصوف بصفة كـ)ثالجة(. 

نتاج املكتوب:  –  5  اإ

نتاج املكتوب عن الس ند اخملتار للقراءة )وصية ذو الإصبع العدواين(، مع الرتكّي عىل الظاهرة اللغوية،  ل ينفصل اإ

 حيث صيغت هل التعلمية الآتية:  

 اكتب يف فقرة موجزة مجةل من التوجهيات لصديقك، موظفا اسام جامدا وأآخر مش تقا.  -

 املواقف والقمي: 

 ومن القمي اليت نلمتسها يف هذا النص واليت تعد هدفا من أأهداف العملية التعلمية 

آثر اجلاهلية اليت حضَّ علهيا دين الإسالم لقوهل عليه الصالة والسالم: - كرام اجلار ويه من قبيل املأ  اإ

ثه"   "مازال جربيل يوصيين ابجلار حىت ظننت أأنه س يوّرِّ

 الاعتناء ابلصغار  -

 حفظ احلرمات  -

 مساعدة املس تغيث لقوهل صىل هللا عليه وسمل "من اكن يف حاجة أأخيه اكن هللا يف حاجته" -

  :النصمنط  

يعازي ومن مؤرشاته: أأفعال   ن، وأأك رم، )الأمر  توجهييي اإ م، واعُزز، وأأعِّ ، واح  ، وامسح  ، واب ُسط ، وَأكرم  ، تَواضع  َألِّن 

 ل تس تأأثر( )الهنيي وَأرسع، وُصن( 

 يدة )فضائل الأخالق(. لأب الفتح البس يت. المنوذج الثاين: قص 

 التعريف ابلشاعر:  

هو أأبو الفتح عيل بن محمد الاكتب البس يت الشاعر املشهور، صاحب النظم الرائق والنرث الفائق، هل ديوان جيد  

اإحدى 351م، صفحة  1998قوي، )كثري،   أأربع مائة، وقيل س نة  التجنيس، تويف س نة  أأنيقة يف  ( طريقته 

( قال احلامك بعد أأن روى عنه: هو واحد عرصه، حدثنا أأنه مسع 378ببخارى، )خلاكن، دت، صفحة    وأأربعامئة

 ( 147، صفحة  1983الكثري من أأب حامت بن حبان.  )اذلهيب، 

، مهنا: " من أأصلح فاسده أأرمغ حاسده، من أأطاع غضبه أأضاع أأدبه، عادات السادات  أألفاظ بديعةهل يف النرث 

ك،سادات العادات، من   ك وقوفك عند حّدِّ    ".املنية تضحك من الأمنية، حد العفاف الرضا ابلكفاف  سعادة َجّدِّ

 ( 377-376)خلاكن، دت، الصفحات 
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)اجملمتع  الرابع:  املقطع  من  اخرتانه  ترايث  شعري  س ند  ويه  اخلالق(،  )فضائل  قصيدة:  فنذكر  شعره  من  أأما 

 ( 77، صفحة 2016الوطنية، )  متوسط.القراءة للس نة الثاين  من كتابوالأخالق( 

 فضائل الأخالق 

د  قُلوبَـــــــــــهُُم***فطالَمـا اس تعبَد الإنسـاَن اإحســـــــــــانُ  لـى النّـاسِّ تَس تَعبِّ ن  اإ  أأحسِّ

نســــــــــــــان        أأقبل عىل النفس واس تمكل فضــــــــائلها***فأأنـت ابلنفس ل ابجلسم اإ

عوااًن ل هر مِّ ـــــــــــــوانُ وُكن عىل ادلَّ ع  نَّ احلُـرَّ مِّ  ـــــــذي أأَمل***يَرجـو نَداَك فاإ

ن  خانَت ـَك أأركــــــــــــــانُ  ك ُن اإ ُه الرُّ َـّ ن يـَك حَببـلِّ هللا ُمعتَصــــــــِّمـًا***فاإ  واشُدد  يَد 

ـــــبه***َويكفِّهِّ رَشَّ َمـن  عزُّ  َمـــــــــُد فـي َعواقِّ  وا وَمـن  هــــــــانُواَمـن  يَتَّقِّ هللا حُي 

لنُ  ــــــــــــــــذ  ـَرُه جَعـٌز وخِّ  َمـنِّ اس تعـاَن بغرَيِّ هللاِّ فـي َطلَــــــــــٍب***فـاإنَّ انصِّ

خـــــــــــوان وَأخـــــدانُ   مـن اكن للخري منّاعـا فليس لــــــــــه***علـى احلقيقة اإ

بَـــــ نسـان فَتّــــــــــــــــــانُ مـَن  جاَد ابملـالِّ جاد النَّاُس قاطِّ لَيـهِّ واملـاُل لالإ  ة***اإ

لنُ  َو قَريُر الَعنيِّ َجــــــــــذ  ***وعـاَش َوه   َمن  سالََم النّاَس يسمَل  مـن غوائِّــــلِّهم 

بّــــــــــــــــانُ  عِّ اإ ر  ***نَـداَمـًة ولَِّحصـدِّ الزَّ ـهِّ ـرَّ حَيُصد  يف عواقبِّ َرعِّ الشَّ  َمن  يَز 

ـــــــــــالنُ َدعِّ    التاكُسَل يف اخلَـرياتِّ تطلـــُـبــها***فليـَس يسَعُد ابخلـَـرياتِّ َكس 

انُ        ن أأثـرى فَغَضـب  صِّ اإ ر  ***وصاحُب احلِّ  وذو القَنـاعَةِّ راٍض مـن َمعيَشتِّــــــهِّ

ُه زَمـنٌ  ُه أأزمـــــــــــــاُن. )الهامشي، دت، صفحة  ل حتَسبَـنَّ رُسورًا دامئـًا أأبَــــــــــدًا***َمـن  َسـرَّ  ( 770ساءتـ 

ُيدف املهناج من خالل هذه القصيدة اإىل تدريب املتعمل عىل القراءة الشعرية الصحيحة املعربة، ابلإضافة اإىل  

تزويده ببعض املعارف اليت تضمهنا هذا النص الشعري الرتايث )فضائل اخلالق( من مضمون أأخالق، وبالغي 

 ولغوي.  

 ـ مضمون القصيدة:   1

مجموعة  الفتح البس يت من بني قصائد الوعظ واحلمك، تناول فهيا بأأسلوب سهل يفهمه السامع،  قصيدة أأبتعد     

من الفضائل والأخالق اليت ينبغي أأن يتحىل هبا لك فرد، دعا اإىل الإحسان ومد يد العون، فالإحسان يأأرس  

القلوب ويأأخذ مبجامعها، وحض عىل المتسك حببل هللا فهو الركن املتني، وشدد عىل فكرة البذر احلسن، فال 

هامتم مبا ينفع، فادلنيا دار زائةل، من رسه فهيا زمن  جُيىن من الشوك العنب، كام دعا اإىل الاجهتاد واملثابرة، والا

 أأساءته فهيا أأزمان. 
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 الظواهر البالغية:   -   2

 اخلرب والإنشاء:   يف عمل املعاين:  -

تراوح أأسلوب القصيدة بني اخلرب والإنشاء، والغرض النصح والإرشاد، مفن الأساليب اخلربية نذكر: )من يتق  

يزرع الرش حيصد يف عواقبه ندامة(، أأما الإنشاء مفن صيغه الأمر:)أأحسن،   هللا حيمد، من سامل الناس يسمل، من

    .)  أأقبل، كن، اشدد، دع(، وكذا الهنيي يف قوهل: )ل حتسنبَّ

 الطباق:    يف عمل البديع:  -

يزرع   هانوا،  )النفس واجلسم، عزوا  نذكر:  الطباق، ومنه  معانيه عىل  لتوضيح بعض  البس يت  الفتح  أأبو  اعمتد 

 عة احلرص، رسه ساءته( حيصد، القنا

 والغرض منه حتديد ادلللت وتوضيحها، وحشذ النفس بشحنات تربوية.

 يف عمل البيان )الاس تعارة(:  -

لهيم  قلوهبم()تس تعبد  الاس تعارة املكنية:   املش به: القلوب اليت    ابلعبيد،. ش به الشاعر قلوب الناس اذلين َنسن اإ

رك قرينة داةل عليه ممتثةل يف الاس تعباد وهذا عىل سبيل الاس تعارة مع ت  ،َنسن لها، املش به به: العبيد احملذوف

ذ    املكنية، اإ املراد، وتشخيصه يف صورة حمسوسة ملموسة  براز وتوضيح املعىن  اإ الصورة هو  ، ورس جامل    أأنَّ

لهيا نس متيلها ونس يطر عىل مشاعرها فتبدو وكأهنا عبيد.   قلوب الناس عندما َنسن اإ

 المنط:    -   3

منط هذه القصيدة توجهييي، فأأبو الفتح البس يت ُيدف اإىل زرع هذه اخلالل الفاضةل يف النفوس، فيلمتس لها  

(. أأحسن،مؤرشات مهنا: الأوامر والنوايه: )  أأقبل، كن، اشدد... ل حتسنبَّ

 املواقف والقمي:   -   4

 تضمنت قصيدة أأب الفتح البس يت قامي نذكر مهنا:  

 كام تدين تدان.   -

 ملرسة.  عدم دوام ا -

 لك زرع حصاد.   -

 دوام احلال من احملال.  -

 الأهداف التعلميية للنصوص الرتاثية: 

ملاًما مبختلف  اكن لزاًما عىل املناجه الرتبوية   أأن تنتقي أأوسع هذه النصوص وأأرخسها، ليكون النص الرتايث أأكرثها اإ

 هذه اجلوانب التعلمية.
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القراءة املعربة  - اللغوي مبفردات لغوية عربية متجذرة جتعل من لسانه سلًسا يف  حيث هبا يرثي املتعمل رصيده 

 واملسرتسةل، ويف التعبري عن أأفاكره وتصوراته تعبرًيا راقيًا.

 يمتكن املتعمل من خاللها زايرة املورواثت الأدبية للغته.-

نسانية للتحيل هبا.  -  يتبنّي الأخالق الفاضةل العربية الراخسة ابعتبارها قميًا دينية واإ

 التفتح الاكمل واملنسجم واملتوازن عىل املورواثت الثقافية اليت تساعد عىل اكتساب مس توى ثقايف.-

نتاج.  مساعدة النصوص الرتاثية-  للمتعمل يف التحمّك يف اللغة العربية، ابعتبارها لغة العمل والفكر والعمل والإ

 تمنية احلس الفين والتذوق الأدب امجلايل.  -

 ( 65أأساتذة، دت، صفحة " )"يعزّت بلغته ويقدر مكوانت الهويّة اجلزائريّة -

 ( 65. )أأساتذة، دت، صفحة "يس تخلص من جتارب الغري ما ميكّنه من فهم عرصه، وبناء مس تقبهل"-

غراء املتعلمني حبب الاطالع عىل املوروث الأدب. -  بتوظيف النصوص الرتاثية يف املناجه الرتبوية يمت اإ

 تعرف املتعمل عىل تراثه الأدب للغته للتَّمنية القدرات التحليلية والنقدية. -

الرتايث   النص  أأنَّ  نس تنتج  قادرومنه  للمنطوق عىل امجلع بني خم   مبفرداته  فهم  التعلمية من  التعلميية  املوارد  تلف 

نتاجه بزتيني أأذن السامع وتعويدها عىل العبارات املنسجمة املتسقة الرثية ابملفردات الرتاثية اليت بدوره حياول   واإ

نتاجه، بأأشاكهل، وظواهره اللغوية، وبالغته وفصاحته، وأأمناط عادة صياغهتا شفواًي، أأو تطوير فهمه للمكتوب واإ ه اإ

 اخملتلفة، قراءة وكتابًة. 

التطور   مسايرة  علينا  َّه  أأن أأم  الهوية  عىل  للحفاظ  النصوص  من  النوع  هبذا  نكتفي  أأ  التساؤل:  علينا  يبقى  لكن 

 جممتعنا؟والانفتاح اللغوي عند متعلمينا يف ظل املتغريات ادلولية وتأأثرياهتا اليت أأخذت تتوسع يف 

 الآخر  مسايرة التطور اللغوي والانفتاح عىل  

رمغ أأنَّ الكثري من العلامء وقفوا منذ القدمي ضّد ما يسمى ابلتطور اللغوي، واذلي ل ميس اجلانب املعجمي فقط 

بل لك مس توايهتا النحوية والرصفية وادلللية أأيضًا، متخذين ذلكل التوجه حرصهم عىل لغهتم لغة القرأآن، وخوفهم 

ن دافعهم الأول هو ادلفاع عن لغة القرأآن  ففصحى الرتاث يه  من الاَنراف اللغوي عن صيغ الفصحى، وهبذا اك

يتعدون   املفرداتية "وذلكل وجدانمه  الأخذ والزايدة  أأبَوا  املفردايت قد  اللغوي  التطور  الأصل، ويف حديثنا عن 

بينه و بني    وظيفة العامل اإىل وظيفة املعمل، فاكنوا ومه يلحظون هذا التطور يف اللغة، ل ُيمهم أأن يسجلوه ويقارنوا

رجاع الناس اإىل القدمي. ومه يف ذكل لكه   أأصوهل، بقدر ما اكن يعنهيم أأن يقف يف وهجه ومه يعيبونه، وحياولون اإ

نبيةل، يه الغرية عىل هذا الرتاث القدمي، واخلوف من انداثره"، )التواب،   م، صفحة  2000مدفعون بعاطفة 

َّه من الواجب عىل املعمل أأن يلعب دو 37 لَّ أأن ر املرشد ملتعلميه والوقوف عند هذا التطور اللغوي ومسايرته،  ( اإ

ل جترميه  فهو صانع انش ئة اجملمتع اليت تس تقي لغهتا من سلوك أأفراد جممتعها وحميطها ووسائل تواصل عديدة  ل  

ويه ظاهرة    اثبتة من منبع املدرسة، فــــ"اللغة اكئن يح ختضع ملا خيضع هل الاكئن احلي يف نشأأته ومنوه وتطوره،
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اجامتعية حتيا يف أأحضان اجملمتع وتس متد كياهنا منه ومن عاداته وتقاليده وسلوك أأفراده، ويه تتطور بتطور هذا  

 اجملمتع، فرتىق برقيه وتنحط ابَنطاطه.

منا يه نتيجة حمتية للحياة يف جممتع جيد أأفراده أأنفسهم مضطرين اإىل اختاذ  وليست اللغة من صنع فرد أأو أأفراد، واإ

م،  2000)التواب،  "،وس يةل معينة للتفامه والتعبري عام جيول ابلنفس، وتبادل الأفاكر، تكل الوس يةل يه اللغة.

(، فاللغة وس يةل للوصول اإىل غاية الانفتاح عىل الآخر ومسايرة التطور، أأما املفردة فهيي مفتاح وجب  35صفحة  

هبا اإىل مصاف اللغات العاملية واثنهيام الانطالق من    نسخه عىل اعتبارين أأساسني أأوهلام تدعمي اللغة والارتقاء

 الفصحى مع احرتام قواعدها. ملا لها من أأهداف أأولية أأساس ية يف املناجه التعلميية.

 الرثوة الإفرادية بني النصوص الرتاثية واملعارصة 

أألفاظا تضمن النص الرتايث )وفاء صديق( من الكتاب املدريس لغة عربية للتعلمي   اإىل   الابتدايئ  لغوية تضاف 

لتذليل بعض   أأنفس نا مضطرين  لغواي، ومن خاللها جند  ثراًء  ما اطلع وقرأأ  مع  السابق وتكس به  التلميذ  رصيد 

لّ من خالل معامج املفردات   اإ لها  املفردات برشوح حىت يتس ىن هل يف املرحةل الأوليّة بلوغ املعىن. ول تذليل 

رتايث ل خيرج من جمالت معينة أأمام الطفل الصغري اكلكتاب املدريس،  العربية مكعجم الصحاح للجوهري، فالنص ال

والقصص املبتاعة يف املكتبات، عكس النصوص املعارصة، املتوفرة وبكرثة بس بل مجة، ومن هنا اكن لزاًما عىل 

الأصيةل املوجودة  القامئني عىل املناجه التعلميية توفري مك هائل من هذه النصوص، ومن أأمثةل هذه املفردات الرتاثية 

 يف املعامج العربية القدمية جند: 

)الأساتذة،   وغىن".  ثراء  صفحة  2019/2020"رغد=  رغ ٌد 121م،  عيَشٌة  "رغد:  اجلوهري:  ويف حصاح   )

ها، وأأرغد   َد عي ُشهم ورغد عيشهم، بكرس الغني ومّضِّ غِّ َبٌة، تقول رَّ َعٌة َطيِّّ َصُبوا وصاروا    القوم:ورغٌَد، أأي: َواسِّ أأخ 

،  يف )اجلوهرّيِّ َمها".  وسو  تركوها  مواش هَيم:  وارغَدوا  الَعي ش.  من  َرغٍَد  العربية(، )الصحاح    وحصاح  اللغة  اتج 

 ( وما ييل أأمثةل تقاس علهيا من نفس الكتاب:453ه، صفحة 1430م/2009

 تبتاع= تشرتي 

 وافَوك= أأتَوكَ 

 دي ن= مبلغ من املال اس تلفه عىل أأن يرجعه

فنا   خشينا= خِّ

 نكران= نفي وحجود

 اغتىن= كرث ماهل

 يقظة= فطنة ودهاء 

 ذّل= أأهني

 العطاء= اجلود
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وردت يف هذا النص الرتايث يه مفردات أأصيةل قدمية الوجود يف البيئة العربية لك هذه الرثوة املفرداتية اليت  

الفصحى، واضعة لنفسها ماكن بني دفات أأقدم وأأكرب املعامج، بيامن وابنتقالنا اإىل نصوص أأخرى معارصة س نجد  

 مهنا:كر أأنفس نا قد انتقلنا اإىل معامج جديدة مكعامج املصطلحات العلمية والطبية والفنية...وغريها نذ

 الكهرابيئ= العامل اخملتص يف الكهرابء 

 املياكنييك= همندس يعمل يف جمال املياكنياك 

 مقياس حرارة= هجاز لقياس درجة احلرارة

 بنك= مرصف

 املادة اخلام= املادة الأولية 

 املضخة= حمرك يدفع السائل للرساين بقوة الّضغط 

 حتصينه من خمتلف الأمراضهجاز املناعة= نظام دفاعي داخل اجلسم محلايته و 

 حملول= سائل

 مضاد حيوي= مادة تقيض عىل اجلراثمي

ثراء لغته، وهبذه الأخرية  بة مرحب هبا يف اللغة العربية، قد تسهم بشك كبري عند التلميذ يف اإ ويه مفردات معرَّ

ف والإبداع والابتاكر،  ميكنه التعمق أأكرث يف دراسة املواد العلمية، وتقوم بدورها عىل حتفّيه للبحث والاكتشا

وهذا ما يساعد أأيًضا يف ترسيع معلية الانفتاح املعريف، أأّما ما ييل فهو عبارة عن حرفنة، واذلي خصَّ يف نصوص  

 تالميذان امس عمل مس ند اإىل خمرتع أأو مكتشف. 

 البنسلني= مضاد حيوي يثبط منو نوع من أأنواع البكترياي 

 عن طريق املياه تيفويد = أأحد أأعراض الإصابة املتنقةل 

اإىل هنا جيد املتعمل نفسه أأمام مصطلحات جديدة طاملا صادفها خارج أأصوار املدرسة، فيكون س ياقها املدريس  

أأنفع هل، كام أأنَّ هذا التوظيف يسهم يف اس تغاللها مكفردات تعلميية، ذلكل اكن الاجهتاد يف تطوير اللغة رضوراي  

 ملسايرة ش ىت العلوم العاملية.

لَّ   َّه اكناإ من الضوري علينا مكعلمي لغة أأن ننبه اإىل بعض النقاط اليت من شأأهنا قد تسهم يف رضب اللغة    أأن

ذ حني تدعمينا للتطور اللغوي من أأجل الإثراء املفردايت والانفتاح عىل الآخر   العربية، يف النصوص املعارصة، اإ

 ندمعه من أأجل لغتنا ل ضدها، وهذا مثال عىل ذكل: 

 روتينيةأأحباث    لالتايل: "خالمن الكتاب املدريس مجةل يف الس ياق    99قصة البنسلني" صفحة  وردت يف نص "

 ( 99م، صفحة 2019/2020اكن جيرُيا.". )الأساتذة، 

فرنيس   مرجع  ذات  فهيي  العربية،  اللغة  عن  غريبة  حتهتا  املسطر  املفردة  أأنَّ  السابقة  امجلةل  يف  املالحظ  من 

routine.)) 
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َّه جعز من اللغة العربية عىل توفري مفردة عربية   ودمًعا للرثوةوهنا نسأأل أأنسمي هذا تطوًرا لغواي   الإفرادية؟ أأم أأن

دماج هذه النصوص يف مناجه   َّه تقصري من القامئني عىل اإ ىل   متعلمينا؟أأصيةل بدًل من الأجعمية)روتينية(؟ أأم أأن واإ

 التلميذ قوهل )نورمال( بدًل من عادي؟  أأي مدى يسمح مبثل هكذا مفردات؟ أأيقبل من

لنا اس تعامل احلرفنة مع متعمل يف املرحةل   العاملي ل يغفر  اللغوي ومسايرة التطور  أأنَّ التطور  القول  ومنه ميكننا 

 (. = اعتيادية ودامئة )روتينيةذلاهتا مبفرداهتا،    لغته مكتفيةالأوليّة، حىت يظن أأنَّ ذكل الأحص والأصل، يف حني أأنَّ  

 التدرج املفردايت بني امليادين التعلميية 

لقد اعمتد برانمج اللغة العربية التدرج يف التعلامت انطالقًا من النص عىل ما يسمى املقاربة النصية، فأأحسن يف  

اتساق املعارف العلمية والأهداف الرتبوية يف مادة اللغة العربية للتلميذ من خالل هذه النصوص، فهيي كفيةل 

ذه الرثوة الإفرادية املكتس بة من خالل النصوص، حيث تتنقل املفردة املكتس بة عند املتعمل بني ميادين  برتس يخ ه

نتاجه نطقًا، لينتقل املتعمل اإىل فهم   خمتلفة، وأأولها اس تقبال املفردة مسعا وهو ما يسمى بفهم املنطوق واذلي يليه اإ

َّه يعاجل املفردة يف س ياقها النيص قراء ذ أأن نشاًء يف مجل صغرية تثبيتًا لها، ليخمت املكتوب، اإ ة وفهًما، مث توظيفها اإ

دماجية ترس يًخا للمفردة مككتس بة قبلية .     نتاج الكتاب أأي توظيفًا يف وضعياٍت تعبريية اإ  تدعميًا ابلإ

 اخلامتة: 

اللغة الإجنل اللغات الأخرى وُنص ابذلكر  أأمام  العربية من حتدايت كبرية  اللغة  ّيية لكغة عمل  يف ظل ما تواهجه 

 وتطور، فقد وجب تكثيف اجلهود ومسايرة هذا التطور. 

لقد اش متلت هذه النصوص عىل مجةل من القمي والأهداف الرتبوية اليت من شأأهنا أأن تسهم يف تكوين خشصية  

يثار،  املتعمل أأخالقيًا ومعرفيًا، أأما من اجلانب الأخالق: فهيي مفعمة بأأبعاد تربوية سامية اكلتواضع، والإحسا ن، والإ

اليت كثرًيا ما حثَّ علهيا دين الإسالم، أأما ما تعلق ابجلانب العلمي املعريف: فدروس البالغة واللغة واملعجمية 

 ماثةل فهيا. 

ذا ما   ومنه فالنصوص الواردة يف الكتاب املدريس للمتعمل، كفيةل بأأن تسهم يف تكوين خشصيته وحتقيق توازهنا، اإ

جه التعلميية يف انتقاءها ومتيّي غُثا من مثيهنا ، ابلإضافة اإىل حسن دراس هتا من قبل املعمل  أأحسن القامئون عىل املنا

مع متعلميه يف التدرُّج بني التعلامت الواردة فهيا، خاصة يف ظل التطور الهائل للموارد املصطلحية اليت تتدفق 

ابللغات واحلضارات الأخرى، فاكن من  عىل املتعمل من جمالت خمتلفة كوسائل التواصل الاجامتعي والاحتاكك  

يراد هذه  َّه ابإ غفال اجلانب الرتايث اذلي حيفظ للمتعمل هويته، كام أأن الضوري مسايرة هذا التطور اللغوي مع عدم اإ

ضافة ثقة للمتعمل يف أأنَّ لغته الأم) العربية( مبفرداهتا قادرة عىل أأن تكون لغة  النصوص العلمية ابللغة العربية هو اإ

 .العمل
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