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اإلهداء

إلى مف عممني أف أصمد أماـ أمكاج البحر الثائرة ،إلى مف أعطاني كلـ يزؿ يعطيني ببل حدكد،
إلى مف رفعت رأسي عاليان افتخا انر بو ....

أبي

إلى ذلؾ النبع الصافي ،إلى شجرتي التي ال تذبؿ ،إلى الظؿ الذم آكم إليو في كؿ حيف
إلى التي رآني قمبيا قبؿ عينييا ك حضنتني أحشاءىا قبؿ يدييا ....

أمي

إلى رفاؽ الخير الذيف اصطفيتيـ عف غيرىـ ،إلى الصادقكف الذيف يزينكف دنيام بأشياء عطرية،
إلى مف ال أممؾ ليـ سكاء الدعاء مع بزكغ النيار ...

إخوتي و أخواتي
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ممخص البحث

تعيش األمة العربية منذ القرف التاسع عشر حالة مف التنافر الناتجة عف شرخ ثقافي الذم يتمظير
في التكتر المستمر بيف الجذكر الثقافية العربية ك الثقافة الغربية التي اتجو إلييا المثقؼ العربي بعد
عصر التراجع ك االنحطاط ،ك قد ازداد ىذا الشرخ اتساعان مع بداية القرف العشريف ليصبح خط انر
ييدد اليكية القكمية ك الخصكصية الثقافية بمركر الكقت.
ك نظ انر لخطكرة ىذا الشرخ الثقافي عمى المغة العربية ك التي ىي تعد دليؿ عمى ىكيتنا العربية
قمنا بإعداد ىذا البحث ك الذم بينا في المبحث األكؿ مف البحث مفيكـ المغة ك خصائصيا ،ك
بينا أيضان مفيكـ اليكية ك محدداتيا ك التي تنقسـ إلى محددات داخمية ك محددات خارجية.
كفي المبحث الثاني بينا التبلحـ ما بيف المغة ك اليكية ،فقد بينا العبلقة ما بيف المغة العربية ك
اليكية الثقافية ،ك العبلقة بيف المغة العربية ك اليكية الحضارية ،ك أخي انر العبلقة بيف المغة العربية ك
اليكية الكطنية.
كفي المبحث الثالث مف البحث ك تحت عنكاف "إنقاذ المغة  ...إنقاذ اليكية" بينا بعض
اإلجراءات ك التي مف شأنيا إنقاذ لغتنا العربية ك بالتالي إنقاذ ىكيتنا الكطنية.
كفي الفصؿ الختامي عرضنا أىـ النتائج التي تكصمنا إليو مف خبلؿ البحث ،ك قدمنا بعض
التكصيات التي مف شأنيا أف تحد مف مشكمة تراجع أىمية المغة العربية بيف أبنائيا.
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مكضكع المغة ك اليكية أصبحت في كقتنا الحاضر يحتاج منا كفي إلحاح إلى طرح جديد ،ك تدقيؽ
البحث فيو بعمؽ ك رؤل جديدة تستميـ كؿ المستجدات .ك ىك مكضكع في قديمو متبايف
المرجعيات كالمفاىيـ ك المككنات كفي آنو تكثر إشكاالتو؛ كال سيما أف الدكؿ العربية اآلف يدكر
فييا جدؿ عنيؼ كىي تمر بمراحؿ تككيف جديدة ،بعضيا ىبت عميو نسمات باردة مف الربيع
العربي ،ك البعض اآلخر مازالت نسماتو ساخنة حرل.

1

جدؿ تأصيؿ الجذكر في تككيف المجتمع العربي ك كحدتو ك أىميا المغة التي ىي ركح األمة ك
حياة األمة في عبادتيا.
تعيش األمة العربية منذ القرف التاسع عشر حالة مف التنافر الناتجة عف شرخ ثقافي الذم
يتمظير في التكتر المستمر بيف الجذكر الثقافية العربية ك الثقافة الغربية التي اتجو إلييا المثقؼ
العربي بعد عصر التراجع ك االنحطاط ،ك قد ازداد ىذا الشرخ اتساعا مع بداية القرف العشريف
ليصبح خط نار ييدد اليكية القكمية ك الخصكصية الثقافية بمركر الكقت.

2

ك كعيان منا بخطكرة ىذا الشرخ الثقافي العميؽ عمى ىكيتنا القكمية ك في مقدمتيا المغة العربية
بكصفيا حجز الزاكية في المحافظة عمى ىكيتنا كخصكصيتنا ك كحدتنا لمتكاصؿ مع التراث ،عممت
الباحثة عمى كتابة ىذا البحث لبياف مدل أىمية المغة العربية ك دكرىا في الحفاظ عمى اليكية
الكطنية ك القكمية.

 1د .مسعود .أبوبكر حسن أحمد ،اللغة العربٌة و الهوٌة الثقافٌة ،جامعة القضارب ،السودان ،صفحة1
 2د.صدار .نور الدٌن ،دور اللغة العربٌة فً الحفاظ على مقومات الهوٌة القومٌة و كسب رهانات و تحدٌات العولمة ،جامعة معسكر،
الجزائر ،صفحة 1

11

 مشكمة البحث:
ييدؼ البحث إلى بياف مشكمة منتشرة في جميع المجتمعات العربية ك منيا دكلة اإلمارات
العربية المتحدة ،كىي تحدث أبناء الدكلة بمغة ليست لغتيـ ،ك استخداـ مصطمحات ليست
بمصطمحاتيـ ،ك الحرص عمى تعميـ الجيؿ الحالي ك القادـ لغة ليست ىي لغتيـ ك لغة
آبائيـ ك أجدادىـ ،ك ذلؾ بنية ك بيدؼ التقدـ ك التطكر ك التفتح نحك مستقبؿ مشرؽ ،كىـ
ال يدرككف أف ىذا المستقبؿ المشرؽ _مف كجية نظرىـ_ الذم ينتظركنو مف الممكف أف
يؤدم إلى فقدىـ ليكيتيـ ك أصكليـ.

 أهداف البحث:
ييدؼ ىذا البحث إلى بياف نقاط ىامة فيما يتعمؽ بأىمية المغة العربية ك أىمية تعمميا ك
إتقانيا ،ك مدل عبلقة المغة العربية ،لغة القرآف الكريـ  ...لغة األنبياء  ...لغة أىؿ الجنة
 ...ك المغة التي كعد ا﵀ سبحانو ك تعالى بحفظيا إلى يكـ الديف بيكيتنا العربية ك
اإلسبلمية ،ك مف أىـ النقاط التي تيدؼ الباحثة عرضيا ك بيانيا في ىذا البحث ىي:
 معرفة المحددات األساسية لميكية العربية ك التي تمثؿ عكامؿ كحدة تساىـ في
تماسؾ المجتمع.
 معرفة العكامؿ المباشرة التي تؤدم إلى إضعاؼ المغة العربية ك تفكيؾ اليكية
الكطنية ك إضعافيا.
 معرفة التأثيرات السمبية الناجمة عف عكامؿ التجزئة ،ك التي تؤدم إلى تفكيؾ
اليكية.
 بياف مدل أىمية المغة العربية ،ك أىمية تعمميا ك إتقانيا.
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 تحديد الدكر الذم يفترض أف تمعبو المغة العربية في الحفاظ عمى مككنات ىكية
أمتنا العربية في ظؿ ىذا التمزؽ الذم تعانيو الثقافة العربية.
 بياف مدل قدرة المغة العربية في كسب الرىانات ك التحديات التي تفرضيا
العكلمة عمينا دكف أف نفقد ىكيتنا ك لغتنا.

 منهج البحث و طريقة جمع البيانات:
عممت الباحثة عمى استخداـ منيجيف في ىذا البحث ،ك ىما المنيج الكصفي ك التجريبي،
حيث تعمؿ مف خبلؿ المنيج الكصفي عمى بياف مشكمة معينة مف حيث المفو كـ ك أحكامو
ك أبعاده المختمفة ،ك العرض الكاضح ك الكامؿ لؾؿ البيانات المتعمقة بو لكي تصؿ في
النياية إلى عرض كاضح لكافة الجكانب المتعمقة بيذا المكضكع.

 عينة البحث:
عينة البحث ىي عينة عشكائية متككف مف  30فرد مف الشباب ك المراىقيف ك األطفاؿ ،
باعتبارىـ الفئة التي تميؿ إلى التحدث بالمغات األجنية أك إدخاؿ بعض المصطمحات
األجنبية إلى المغة العربية العريقة ،أك تحدثيـ بما يسمى "عربجميزم"!!

 الحدود الزمانية و المكانية لمبحث:
فيما يتعمؽ بالحدكد الزمانية لمبحث ،ىك صيؼ  ،2015كتبحث ا لباحثة فيما يتعمؽ بنسياف
ك تجاىؿ المغة العربية مف قبؿ أبنائيا في السنكات األخيرة ،في السنكات التي ظيرت فييا
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حب الغرب ك حب التشابو بالغرب ك حب تعمـ لغتيـ ك إدخاليا إلى بحر المغة العربية ك
ىـ يجيمكف ما يكمنو ىذا البحر مف درر ثمينة .كما قاؿ الشاعر الراحؿ ،شاعر النيؿ
حافظ إبراىيـ _رحمو ا﵀_:
كامف  ...فيؿ سألكا الغكاص عف صدفاتي"
"أنا البحر في أحشائو الدر ه
ك أما فيما بتعمؽ بالحدكد المكانية فإف الباحثة تتحدث عف إىماؿ ىذا البحر المميء بالددر
الثمينة في دكلة اإلمارات العربية المتحدة ،ك تقكـ يتكزيع اإلستبياف عمى فئة الشباب مف أبناء
الدكلة في إمارة الشارقة.

 التعريفات اإلجرائية لمصطمحات البحث:
 oاالستتباع الحضاري :عممية تشمؿ االستعمار ك الغزك الثقافي ،ك التبعية
إضاؼ إلى التدخؿ الدائـ بكؿ الطرؽ إلحداث خمؿ دائـ في بنية
االقتصادية،
ةن
المجتمعات التابعة ،بما يعني جعؿ ىذه المجتمعات دائما منيكة ك ضعيفة ك
بحاجة إلى الغرب إلدامة حياتيا ك معاشيا ،ك أخي نار كحدة أراضييا ك منع انزالؽ
األمكر فييا إلى الحركب األىمية .
 oاإلستغاثة :طمب إزالة الشدة ،إذا كقع اإلنساف في شدة ك طمب مف أحد أف ينقذه
منيا سمي ىذا الطمب :استغاثة .
 oاالستنساخ الحضاري :العمؿ عمى إعادة تصنيع حضارة الغرب ك محاكلة التشبو
بيـ ك تقميد األعمى في حضارتيـ بدالن مف التعمـ ك اإلستفادة مف إيجابياتيا ك
تجنب سمبياتيا.

14

 oاإللحاح :االستعجاؿ في عمؿ الشيء ك السعي إلى إنيائو بأسرع كقت ممكف.
 oاأليدلوجية :مجمكعة األفكار ك المعتقدات التي تسكد مجتمعان بفعؿ الظركؼ
االقتصادية ك السياسية القائمة .
 oالبنية الفكرية :مجمكعة مف التصكرات ك الرؤل التي مف خبلليا نصدر أحكامان
عمى ما حكلنا ك نقرر كيفيو التعامؿ معو كفؽ قكاعد مبرمجة في العقؿ الجمعي
لؤلمة الكاحدة.
 oتتالقح :تبادؿ األفكار ك اإلستفادة مف بعضيا البعض في الشيء اإليجابي ،أك
إجتماع تمؾ األفكار مف أجؿ تكليد أفكار أسمى.
 oتتماهى :سيركرة سيككلكجية في بناء الشخصية ،تبدأ مف المحاكاة البلشعكرية،
كتتبلحؽ بالتمثيؿ ثـ االجتياؼ (االستدخاؿ أك التَّىق ُّمص) لمنمكذج .
 oالتراكيب المغوية :ىي ترتيب الكممات بنظاـ معيف ،ك نظاـ ترتيب الكممات يجعؿ
معاني الكممات كاضحنا.
 oترزحان :تضعفاف ،إف الدكؿ التي ترزح تحت كطأة االحتبلؿ ك االستعمار
تضعؼ إلى أف يتـ نيب ثركاتو أك تنازؿ الحاكـ عف عرشو ك حكمو.
 oتستمهم :تحتكم ك تشتمؿ ،دراسة تستميـ كؿ المستجدات ،أم دراسة تحتكم ك
تشمؿ كؿ المستجدات البلزمة مف أجؿ إبراز ك نشر أفضؿ الدراسات.
 oتكديس :تجميع في ترتيب كاحد متكامؿ لمبيانات ك المعمكمات التي نشرت عمى
مراحؿ خبلؿ فترة زمنية معينة .
 oالتالحم :االنضماـ ك لـ الشمؿ بعد أف كانت منفصمة.
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 oثقافة اإلختراق :الثقافة التي تعتبر نفسو نمكذجية ك تفرض عمى غيرىا التبعية ك
االنقياد إلى قيميا ك قكاعد تعامبلتيا ك أسمكب حياتيا ،بحيث تسبب في سمب
الخصكصيات ك القضاء عمى اليكية الثقافية لمغير.
 oسياسة التتريك :سياسة تحكيؿ أشخاص ك مناطؽ جغرافية مف ثقافاتيا األصمية
إلى التركية بطريقة قسرية غالبنا .
 oالعالقة الجدلية :ىي العبلقة التي تحكـ عناصرىا التناقض.
 oالدينامية :مجمكعة مف المثيرات ك االستجابات التي تحدث داخؿ الجماعة في
المكاقؼ المختمفة التي تمر بيا .فالفرد إذ يصدر سمككنا معيننا داخؿ جماعتو ،فإنو
يقابؿ بالعديد مف االستجابات مف باقي األفراد .
 oالعولمة :محاكلة سيطرة قيـ ك عادات ك ثقافات العالـ الغربي عمى بقية دكؿ
العالـ ،خاصة النامي منيا ،بشكؿ يؤدم إلى خمط كافة الحضارات ،ك إذابة
خصائص المجتمعات .ىذا باإلضافة إلى تيميش العقائد الدينية.
 oالغزو اإللكتروني :مجمكعة الجيكد التي تقكـ بيا أمة مف األمـ لبلستيبلء عمى
أمة أخرل أك التأثير عمييا ك ذلؾ مف خبلؿ الكسائؿ اإللكتركنية ك مكاقع التكاصؿ
اإلجتماعي.
 oالغزو الثقافي :عممية تحاكؿ تدمير الكجكد اإلنساني في شخصية األمة ،فإف
إضعاؼ الجانب الثقافي ىك إضعاؼ ك تيديد لمحياة ك الكجكد ،حيث يتـ
اإلستيبلء مف جانب العدك عمى أمة مف األمـ مف خبلؿ اليجكـ عمى ثقافاتيـ ك
مقدساتيـ ،ك أىميا الديف.
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 oالفجوة التكنولوجية :المسافة بيف حالة انتشار استخداـ شبكة ا النترنت في الدكؿ
المتقدمة بما ينطكم عميو ذلؾ مف تغيير أنماط التفاعؿ في مجا الت التجارة ك
العال قات اإلنسانية ك عال قات العمؿ ،ك بيف حالة انتشار شبكة االنترنت في
البمداف النامية بكجو عاـ.
بل ،ك بيف ما يجب أف
 oالفجوة المعرفية :اإلمتداد الفاصؿ بيف ما تعرفو المنظمة فع ن
تعرفو .أك اإلختبلؼ في المقاييس المعيشية بيف مف يمكنيـ العثكر عمى
المعمكمات أك المعرفة كتككينيا كمعالجتيا كنشرىا كبيف العاجزيف عف القياـ بكؿ
ذؿؾ.
 oالكتاتيب :مكاف مف األماكف األكلية لتعميـ الناشئة القرآف الكريـ كالديف كمبادئ
القراءة كالكتابة كالخط كالحساب كيشرؼ عمييا شخص يسمى (المطكع (.
 oالمغة الميتة :ىي المغة التي ال يستعمميا إنساف في العالـ ما عدا الباحثيف .مثاؿ:
البابمية ك المصرية القديمة .ك لبعض المغات الميتة ػ مثؿ القبطية ك اإلغريقية
القديمة ك البلتينية ػ استعماؿ ديني فقط
 oالمعنى الضمني :تلؾ المعنى اؿتم نقصده باالستخداـ الفعمي لمكممة في مكاقؼ
معينة ،ك في حياتنا اليمية.
 oالمعنى المعجمي :تمؾ المعنى التي نبحث عنيا في المعجـ.
 oالميتافيزيقا :فرع مف فركع الفمسفة التي تبحث في المبادئ األكلية لمعالـ ،ك حقيقة
العمكـ .ك تنقسـ اىتمامات الميتافيزيقا إلى دراسة طبيعة الكجكد ،ك تفسير الظكاىر
األساسية في الطبيعة ،ك مستكيات الكجكد ،ك أنكاع الكيانات المكجكدة في العالـ ك
العبلقة بينيا.
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 oالهيمنة الثقافية :فرض ثقافة معينة مف المتسمط ،عمى المتسمط عميو بشكؿ ظاىر
أك خفي.
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الفصل الثاني
ممخص الدراسات السابقة
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نظ نار ألىمية مكضكع المغة ك مدل عبلقتيا باليكية الكطنية في أم دكلة ك خاص نة دكلة اإلمارات
العربية المتحدة تـ نشر دراسات عديدة فيما يتعمؽ بيذا المكضكع ك مف ىذه الدراسات:
 .1المغة و الهوية  ...قومية – إثنية – دينية ،لممؤلف :جون جوزيف ،ترجمة :د .عبد
النور خراقي.
يبحث الكتاب "المغة ك اليكية" في مكضكع العبلقة المعقدة بيف اليكية القكمية ،ك اإلثنية ،ك
الدينية لجماعات كبلمية داخؿ المجتمع ك طبيعة الممغة التي يتحدثكف بيا .ك يشدد كاتبو
عمى ضركرة أف تشكؿ اليكية الجزء األىـ في أم دراسة أكاديمية ميدانية تجرل حكؿ المغة
إذا ما أريد لمنظرية المغكية أف تتطكر ،ك تعاد إلييا نزعتيا اإلنسانية .ك إذ يتبنى الكاتب
ىذا الطرح االجتماعي األيديكلكجي لدراسة المغة .يكضح في المقابؿ عجز المسانيات
البنيكية أك المسانيات "المستقمة بذاتيا" أف تقدـ تفسيرات ك تأكيبلت لؤلنماط المسانية
المستعممة داخؿ مجتمعات يغمب عمييا الطابع اإلثني/العرقي ،ك الديني/الطائفي .يجب أف
ينصب االىتماـ ،كفقان لمكاتب ،عمى الظركؼ التي جدت فييا المغة ،كعمى األسباب التي
عممت عمى تطكيرىا ك سبؿ تمقينيا ك استعماليا .ألف ىذا سيساعدنا عمى استيعاب
الخمفيات التاريخية ليكية لغة ما ك أىميا المغة العربية.

 .2العربية لغة حياة ،تقرير لجنة تحديث تعميم المغة العربية:
بي" كمبادرة كريمة مف صاحب السمك
صدر قرار تشكيؿ "لجنة تحديث تعميـ المغة العر ة
الشيخ محمد بف راشد آؿ مكتكـ .ك تعتبر ىذه الخطكة إحدل المبادرات التي يرعاىا سمكه
إلحداث تغيير نكعي في مجاالت عدة تتعمؽ بالتعميـ ك اإلعبلـ ك الترجمة عمى حد سكاء.
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انبثقت المبادرة عف إيماف راسخ بأىمية المغة العربية عالمينا في كؿ مياديف المعرفة بما فييا
األدب ،ك الفنكف ،ك العمكـ الحديثة بكؿ فركعيا .ك تتضمف أىداؼ المجنة اإلرتقاء بتعميـ المغة
العربية إلى مستكل يميؽ بيا ،ك بتاريخيا ،ك بمكانتيا في العالـ أجمع .لذلؾ يعكس اختيار
أعضاء المجنة تنكعان في الخبرات ك القدرات فمنيا السياسي ك العالـ ك الخبير المغكم ك األديب
ك التربكم ك اإلعبلمي.
بني تقرير لجنة تحديث تعميـ المغة العربية عمى عدة أسس أىميا األصالة التي تدفع لمتحديث ك
التطكير ،ك التمسؾ بالتفاؤؿ ك المقاربة العممية ك البعد عف التنظير قدر ما أمكف ،مع أخذ
التحديات التي تكاجو تعميـ المغة العربية في اإلعتبار .ك مف حيث األصالة ،نجد في تاريخنا العربي
ما يشير إلى أف تعميـ المغة كاف في بؤرة اىتماـ الكثير مف المغكييف ك األدباء ك التربكييف .ك جاء
التفاؤؿ مما نشيده مف اىتماـ كبير بتطكير تعميـ العربية ك إقباؿ غير مسبكؽ عمى تعمميا مف غير
أبنائيا الزدياد اىتماميـ بالثقافة العربية .كذلؾ فإف استخداـ الجيؿ الصاعد لمغة العربية في جميع
كسائؿ االتصاؿ الحديثة يبشر بتطكيرىا إلى ما يناسب العصر الحديث ك أجياؿ المستقبؿ.
يثبت التاريخ أنو يمكننا اإلستفادة مف كؿ ما ط أر عمى تعميـ المغات األخرل ك تعمميا مف تحديث
ك تطكير .لذلؾ يشمؿ التقرير أمثمة ك نماذج حقيقية يمكف اإلستفادة منيا في التعميـ ،بإمكانية
التطكير المستمر لتمؾ النماذج لتحقيؽ المستكل المطمكب لتعميـ المغة العربية مستقببلن .تأمؿ المجنة
أف يعتبر ىذا التقرير خارطة طريؽ ك مدخؿ مستقبمي لكضع السياسات لتحديث تعميـ المغة العربية
ك الذم يساىـ مساىمة فعالة في إحداث تطكر مممكس في تعميـ المغة العربية ك تعمميا .ك ليذا
فإف التقرير يشمؿ تكصيات في كؿ محكر مف المحاكر مع أمثمة قابمة لمتطبيؽ ك التنفيذ.
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 .3دور المغة العربية في الحفاظ عمى مقومات الهوية القومية ،الدكتور /نور الدين صدار:
ييدؼ الدراسة السابقة إلى تحقيؽ ىدفيف رئيسيف ،يتمثؿ األكؿ في تحديد الدكر الذم
يفترض أف تمعبو العربية في الحفاظ عمى مككنات ىكية أمتنا العربية في ظؿ ىذا التمزؽ
الذم تعانيو الثقافة العربية .أما اليدؼ الثاني فيك ينصب حكؿ مدل قدرة المغة العربية في
كسب الرىانات ك التحديات التي تفرضيا العكلمة عمينا دكف أف نفقد ىكيتنا ك لغتنا.
ك قد انطؿقت ىذه الدراسة مف إشكالية كاقعية تـ صياغتيا في مجمكعة مف التساؤالت ،كىي:
ىؿ بإمكاف المغة العربية أف تحافظ عمى مككنات اليكية القكمية لؤلمة العربية لتتمكف مف الصمكد
ك البقاء في خضـ ىذا المنعطؼ التاريخي الراىف؟ كىؿ يمكف أف نقكؿ إف اليكية العربية في أزمة؟
بي ك مقكماتيا يمكننا مف
ك كيؼ السبيؿ إلى إنقاذ ىكيتنا القكمية؟ ك ىؿ المحافظة عمى المغة العر ة
أف نساىـ في البناء االجتماعي لؤلمة العربية في األلفية الثالثة؟ كىؿ بإمكاف العربية أف تزاحـ الثكرة
التكنكلكجية الدقيقة التي أضحت تييمف عمى العالـ؟ ما ىي المبادئ ك القيـ التي تجعؿ المغة
م بيانيا؟
العربية لغة معارؼ عممية؟ ككيؼ نحافظ عمى ىذه المغة الرصينة ؼ
لئلجابة عمى ىذه التساؤالت اقتضت الدراسة الخطة اإلجرائية تـ تناكليا في محكريف رئيسيف :تـ
تخصيص األكؿ لمبحث عف دكر المغة العربية في الحفاظ عمى مقكمات األمة العربية .ك المحكر
الثاني تـ تخصيصو لمكشؼ عمى الدكر الذم يفترض أف تمعبو المغة العربية لكسب رىانات ك
تحديات العكلمة.
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الفصل الثالث
اإلطار النظري لمبحث
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المبحث األول
ماهية المغة و الهوية

أوالً :ماهية المغة:
أ .مفهوم المغة:
إف مفيكـ المغة بكصفو تحديدان إجرائيان يمكننا مف تمثؿ االرتباطات ك العبلقات المفترضة
بيف المغة كغيرىا مف المجاالت الفكرية ك الثقافية ك االجتماعية ك االقتصادية .تشير
أميات المعاجـ العربية ،أف كممة "لغة" في العربية ترجع إلى الجذر "لغك" أك "لغ"

3

ك ىك

يدكر حكؿ معاني الرمي ك الطرح ك اإللقاء ،ك اإللغاء ،ك ىي معاني ظمت مقترنة بيذا
ال ،فييا الزىد
الجذر في تصاريؼ المادة .ك حممت معاني الرمي ك ما يتصؿ بيا ظبل ن
بالشيء ،كعدـ أىميتو ،ك ككنو منبكذان ،ذلؾ أف ما يرمى أك يمقى بو أك يطرح يككف ذلؾ.

4

كيؤكد عمى ىذا المعنى الزبيدم في تاجو حيف يقكؿ" :المغك كىك الطرح .فالكبلـ لكثرة
الحاجة إليو يرمى بو".

5

جميع ما سبؽ يعبر عف مفيكـ المغة لغةن ،ك لكف إف أردنا بياف مفيكـ المغة اصطبلحان فإف ىناؾ
تعاريؼ مختمفة لمغة ،باختبلؼ المعرفكف ك الكتٌاب ،ك يرجع سبب ىذا االختبلؼ إلى أف المغة
مرتبطة بكثير مف العمكـ ،ك فيما يمي نبيف أىـ ىذه التعاريؼ.

3
4
5

السرقسطً ،كتاب األفعال ،إعداد حسٌن محمد شرٌف ،المجلد الثانً ،الطبعة الثالثة ،صفحة423 / 416
ابن سٌدة ،المحكم و المحٌط األعظم فً اللغة ،معهد المخطوطات العربٌة ،القاهرة2004،م.
الزبٌدي ،محمد مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار مكتبة الحٌاة ،المجلد العاشر ،لبنان ،بٌروت ،صفحة328
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"المغة نظاـ مف الرمكز الصكتية االعتباطية ،يتـ بكاسطتيا التعارؼ بيف أفراد المجتمع ،تخضع
ىذه األصكات لمكصؼ مف حيث المخارج أك الحركات التي يقكـ بيا جياز النطؽ ،ك مف حيث
الصفات ك الظكاىر الصكتية المصاحبة ليذه الظكاىر النطقية ، 6".كفي تعريؼ آخر" :ظاىرة
اجتماعية تستخدـ لتحقيؽ التفاىـ بيف الناس ،7".ك يعرفيا ابف جني" :أما حدىا فإنيا أصكات يعبر
بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ.8".
مف خبلؿ التعاريؼ السابقة يمكننا التكصؿ إلى تعريؼ مكحد ك شامؿ لمغة ،ك ىك أف المغة
عبارة عف مجمكعة مف الرمكز ك الحركات الصكتية ،ك التي يمكف مف خبلليا لؤلفراد التعارؼ ك
التفاىـ في األمكر المختمفة ،ك لكؿ قكـ رمكزىـ الصكتية الخاصة بيـ مف أجؿ التعبير عف رغباتيـ
ك أغراضيـ.

ب .خصائص المغة:
تتعدد خصائص أم لغة مف المغات في العالـ ،ك ىذه الخصائص ىي:

9

 المغة نظام:
تخضع كؿ لغة لنظاـ معيف في ترتيب كمماتيا ك يتـ االلتزاـ بيذا الترتيب في تككيف الجمؿ
ك العبارات ،فإذا اختؿ ىذا النظاـ في ناحية مف نكاحيو لـ ا يحقؽ الكبلـ الغرض منو كىك
اإلفياـ ،ك ىذا يعنى أف لكؿ لغة نظاميا الخاص بيا ك التالي ليا استقبلليا ك تميزىا عف
المغات األخرل.
6

د .عماٌره ،خلٌل أحمد ،فً التحلٌل اللغوي ،مكتبة المنار ،الطبعة األولى1987،م ،صفحة 21
7
دٌ .وسف ،جمعة سٌد ،سٌكولوجٌة اللغة و المرض العقلً ،سلسلة عالم المعارفٌ ،ناٌر1990م ،صفحة 51
 8بن جنً ،أبو الفتح عثمان ،الخصائص ،عالم الكتب ،المجلد األول ،صفحة33
 9د .أبو لبن ،وجٌه المرسً ،خصائص اللغة ،الموقع التربوي للدكتور وجٌه المرسً أبو لبن "فكر تربوي متجدد"،
 ،http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/402213تارٌخ النشر  2أبرٌل 2012
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 الخاصية الصوتية لمغة:
تشير ىذه الخاصية إلى أف الطبيعية الصكتية لمغة ىي األساس ،في حيف يجئ الشكؿ
المكتكب ليا في المرتبة التالية مف حيث الكجكد ك تعد األصكات مادة المغة اإلنسانية ك ال
مدلكؿ ليذه األصكات ما لـ تنظـ في كحدات أك كممات .ك ال يمكف التعرؼ عمى الداللة
ك فيـ الممفكظ ما لـ ترتب األلفاظ مف خبلؿ جياز النطؽ ،ك تنتقؿ إلى أذف السامع حتى
يمكف تحميميا ك التعرؼ عمى المقصكد منو ا.

مكتسب:
ة
 المغة بوصفها
ال تكلد المغة مع اإلنساف ،ك إنما الذم يكلد معو ىك االستعداد لتعمميا فالطفؿ يكلد بدكف
أية معرفة بالمغة ،لكف تكجد لديو الممكة أك االستعداد الكتسابيا بشكؿ متدرج مع مركر
الزمف .ك ليس دفعة كاحدة ك مف ىنا يأتي دكر الكسط االجتماعي الذم ينمك فيو الطفؿ ،ك
دكر التربية المنظمة في عممية اكتساب المغة ك ترفيو عادات استخداميا .لكف يبلحظ أف
اكتساب المغة ال يختمؼ في جكىره عف اكتساب أية ميارة أخرل ،ك بما أف الميارات ال
تكتسب إال عف طريؽ التدريب الكاعي المنظـ .ك كذلؾ األمر بالنسبة لمغة ،إذ البد مف
الكتاب.
ة
إتقاف مياراتيا األربع :االستماع ،التحدث ،القراءة،
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 المغة عرفية:
العبلقة بيف المفظ ك ما يشير إليو عبلقة عرفية ال طبيعية ،لقد حدث في كقت ما أف اختير
لفظ معيف في جماعة معينة ليشير إلى شيء أك فكرة ،ك قد كاف مف الممكف أف تختار
الجماعة لفظان آخر لنفس الشيء أك الفكرة.

 المغة مغيرة:
المغة ىي ظاىرة اجتماعية ،ك الظكاىر االجتماعية ليست ثابتة بؿ تتعرض لمتغير باستمرار
ثابت.
ك التغير تحكمو في الغالب قكانيف تكاد تككف ة

 المغة رموز:
بقصد بالرمز اإلشارة ،أم أف الرمز يعنى التعبير عف شيء لو داللة محددة ،يتفؽ الناس
عمى داللتيا في مختمؼ المغات ،ك عمى مدل العصكر ،ك المفظ رمز يدؿ عمى شيء
معيف ،فقد يدؿ عمى شيء محسكس أك عمى شيء مجرد ،كال شؾ في أف تعميـ العربية
لؤلطفاؿ المبتدئيف ينبغي أف نبدأ فيو بالمحسكس الذم يمكف إدراكو ،متدرجيف إلى المجرد
الذم يستغرؽ مف عقؿ اإلنساف ك كقتنا كي يدرؾق.

 المغة اتصال:
قد بمغت أىمية العبلقة بيف المحتكل ك كسيمة االتصاؿ الدرجة التي دفعت ببعض المفكريف
إلى القكؿ بأف "الكسيمة ىبل الرسالة" لمداللة عمى أىمية الكسيمة (المغة) في نقؿ المحتكل
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(الرسالة) .ك لتأكيد مفيكـ معيف مؤداه أف الطريؽ التي تبمغ بيا الرسالة ال تقؿ خط نار عف
الرسالة ذاتيا .ك النظر إلى المغة التي تنقؿ بيا الرسالة ال تقؿ خط انر عف الرسالة ذاتيا.
النظر إلى المغة التي تنقؿ بيا الرسالة عمى أنيا أحد العكامؿ األساسية في تكصيؿ ىذه الرسالة،
فنتحرل الدقة في اختيار كمماتيا لبناء جممنا .ك معنى ذلؾ أيضان أف تعمـ المغة العربية نشاط ال يتـ
لذاتو ،كال يقتصر األمر عند إتقاف الفرد أساليب التعبير عمى مجرد االستماع لمغة .بؿ المقكمات
األساسية لنجاح ـ فىج المغة العربية قدرتو عمى التحديد الدقيؽ لمكظائؼ التي تستخدـ فييا الطفؿ
المغة.

 لمغة نظام من الرموز التي يستخدمها أقوام معينون في ثقافة معينة:
ك تكتسب ىذه الرمكز دالالتيا في ضكء الظركؼ التي استخدمت فييا ،مثؿ الزماف ك
المكاف ك المقصد ،كغير ذلؾ مف عكامؿ تجعؿ لمكقت الذم استخدمت فيو الرمكز تأثي انر
مباش انر عمى الداللة التي تعطى ليا ،ك ليذه الحقيقة تطبيقات لعؿ مف أخطرىا شأنان أف
ندرؾ ما لمسياؽ مف دكر في إعطاء الرمكز دالالتيا .ك أف ندرؾ أيضنا الفرؽ بيف المعنى
المعجمي لمغة ك ىك ذلؾ الذم نعثر عميو في القامكس  ،ك المعنى الضمني لمغة ك ىك
ذلؾ الذم نقصده باالستخداـ الفعمي في مكاقؼ معينة .إف عمينا أال نتعامؿ مع المغة
كظكاىر منفصمة يستقؿ بعضيا ببع ض.
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 المغة تحمل معنى:
المغة ليا معنى .ألنيا تستخدـ ككسيمة لبلتصاؿ في المجتمع أم أنيا تتككف مف رمكز ليا
معاني ،ك ىذه الرمكز يعرفيا كؿ مف المتكمـ ك السامع ك الكاتب ك القارئ ،ك مف دكف ىذه
المعرفة الثابتة لممعاني يصبح االتصاؿ صعبان ،إف لـ يكف مستحيبلن ك ينبغي أف يككف
كاضحنا .إف الصمة بيف الرمز ك الشيء الذم يعنيو صمة عرفية أم ليست طبيعية.

ثانياً :ماهية الهوية:
أ .مفهوم الهوية:
تعد اليكية مف المصطمحات المتداكلة كثي انر عمى الساحة السياسية ك الثقافية ك االجتماعية.
ك في المعجـ الكسيط ،إف اليكية حقيقة الشيء أك الشخص التي تميزه عف غيره ،ك ىي
أيضان بطاقة يثبت فييا اسـ الشخص ،ك جنسيتو ،ك مكلده ك عممو ،ك تسمى البطاقة ىكية
أيضنا.

10

بعد أف تطرقنا لمفيكـ اليكية مف حيث المفيكـ المعجمي ،تبيف فيما يمي مفيكـ اليكية مف كجية
نظر العمماء في المجاالت المختمفة ،ك ذلؾ كما يمي:
اليكية عند أىؿ الفمسفة ىي حقيقة الشيء أك ماىيتو ،أك ذاتو في حاؿ تشخصيا ،أك تحددىا،
اليكم بأنيا " :الحقيقة المطمقة المشتممة عمى الحقائؽ
ة
أك تميزىا عف غيرىا .ك يعرؼ المتصكفة
اشتماؿ النكاة عمى الشجرة في الغيب المطمؽ".

10
11

11
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بل ،ك
بل ك شابنا ،ك كي ن
أما عند عمماء النفس فوم" :كحدة ذات الشخص في مراحمو المختمفة طف ن
شيخان".

12

م المجتمع
اليكم " :ذلؾ الشيء الذم يشعر الشخص باالندماج ؼ
ة
ك عمماء االجتماع يركف في
يؽ ( الغيبيات) يركف أف اليكية " :جكىر
الذم يعيش فيو ،ك اإلنتماء إليو ،13".أما عمماء الميتافيز ا
العقؿ كماىيتق ".أك أنيا ك العقؿ شيء كاحد ،في ماىيتو ك صكرتو ك قانكنو".

14

ك يقترب عمماء المنطؽ مف األفياـ أكثر عندما ينظركف إلى اليكية عؿل أنيا" :عبلقة بيف
شيئيف تجعؿ منيما متساكييف ،فيي ما يجعؿ شيئان ـ ا متشابيان تمامان مع شيء آخر".
مف خبلؿ التعاريؼ السابقة فيما يتعمؽ بمفيكـ اليكية ،يمكننا التكصؿ إلى مفيكـ شامؿ لميكية
مف كجية نظرنا ،ترل الباحثة أف اليكية ىي :مصطمح اليكية كثي انر ما يستخدـ في عمـ النفس ك
عمـ اإلجتماع ،ك ىي أصؿ الشيء أك الشخص الذم ينتمي إليو ك جاء منو ،فيكية الشخص تبيف
أصؿ جذكره الذم ينتمي إليو ،سكاء األصؿ الثقافي أك اإلجتماعي (حيف يقاؿ اليكية الثقافية أك
اإلجتماعية).

ب .محددات الهوية:
نقصد باليكية ىنا اليكية الكطنية ،ك ينقسـ محددات اليكية الكطنية إلى قسميف:
داخمي:
ة
ال :محددات
أك ن

12
13
14
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ىما يعداف الطفؿ لبناء الكطف،
 .1األسرة :بـ ا يعني أف األبناء أمانة في عنؽ الكالديف ؼ
باشر ميمتىما التربكية بأنفسيـ ك المتركا نيا لآلخريف .فاآلسرة
فبلبد عمييما أف م ا
اإلماراتية ك ىي تشيد انفتاحان نكعيان عمى مختمؼ الثقافات ك العادات ،البد عمييـ مف
القياـ بما يمي:
 غرس الكالء ك حب الكطف في نفكس األبناء.
 غرس الشعكر بإنتمائيـ لمكطف.
 .2المؤسسات التعميمة :ىي إحدل الكسائؿ اليامة التي تعزز أك لتفعيؿ دكر اليكية
الكطني.
ة
 .3المؤسسات الدينية :يقصد بأنو اإلسبلـ ىك الديف الرسمي لدكلة اإلمارات ،فقد حرصت
الدكلة ك مؤسساتىا الدينية عمى تحؽيؽ:
 التكسع في إنشاء المساجد.
 زيادة مراكز تحفيظ القرآف الكرمـ.
ك اليدؼ مف ىذقالمؤسسة أف ترسخ اليكية اإلسبلمية ك مف ثـ اليكية الكطنية ،ك تتكصؿ
العممي.
ة
إلى تنمية الجكانب الركحية ك العقمية ك
الخارجي:
ة
ثافان :المحددات
ي
 .1العمكلة :كىي محاكلة دمج دكؿ العالـ ك شعكبيا ضمف إطار ثقافي ك اقتصادم كاحد ،ك
تعد مف المصطمحات الجديدة عمى ساحة العالمية رغـ امتداد جذكرىا لفترات سابؽة ،أم
ليا آثار سمبية أكبر مف إيجابية عمى اليكية الكطنية ،ك ذلؾ التأثير السمبي أدل إلى تزايد
أفردىا.
االىتماـ مف قبؿ الدكلة مؤسساتيا ك ا
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 .2التكنكلكجيا :مف حيث أف مجتمع اإلمارات يشيد الثكرات التكنكلكجية ك المعمكماتية في
النقؿ كاالتصاؿ كالمعرفة  ،لذلؾ يكاجو تحدم التطكر التكنكلكجي المستمر ك يتبمكر ىذا
التحدم في:
 اختيار الكسائؿ التكنكلكجية التي تخدـ اليكية الكطنية.
 الحفاظ عمى أنماط الحياة السابقة مف العادات ك التقاليد.
 المساىمة في إنتاج التكنكلكجيا ك عدـ التكقؼ عف حدكد استيبلكو ا.

32

المبحث الثاني
التالحم ما بين المغة و الهوية

أكد الباحثكف عمى أف ىناؾ تبلحـ حميمي بيف المغة ك اليكية بكصفيا المككف ك الكعاء في آف
كاحد الذم يصكف مككنات اليكية القكمية فضبلن عف ككنيا الرابط بيف الفرد ك كطنو ك أمتو .ك ىذا
ما تشير إليق الدكتكرة لطيفة إبراىيـ النجار حيف تقكؿ" :ترتبط المغة ارتباطا قكينا بيكية اإلنساف،
فيي مككف أساسي مف مككنات تميزه عف اآلخريف ،ك تماثمو مع مف يشارككنو فييا ،ك ىي الكعاء
الحافظ لتاريخو ك تراثو ،ك ىي الرابط المتيف الذم يربط الفرد بأمتو ك أىمو ك أرضو ،فبل شيء
كالمغة يعبر عف ىكية الناس ،ك لعميا تككف الممحظ األكؿ الذم يصؼ الناس عند مف يختمط بيـ
ك يتحدث معوـ 15".غير أف المغة ك اليكية معنا قد تمراف بمنعطفات تاريخية ليست في مستكل
كاحد ،فقد يككف المنعطؼ إيجابيان أك سمبيان ،ففي األكؿ تتقدـ فيو األمة نحك الحضارة ك الرقي ،ك
في الثاني تتعرض األمة لمضعؼ ك االنكسار ك الغزك ك التشتت ك الذكباف ،ك يمكف أف نسكؽ عف
ىذه المنعطفات بعض األمثمة التاريخية الحاسمة .ففي المنعطؼ اإليجابي نشير ما حدث مف تحكؿ
عمى مستكل القبيمة العربية في العصر الجاىمي بفضؿ ما أحدثو اإلسبلـ مف انقبلب جذرم في
حضرتيـ ك ثقافتيـ بفضؿ ىذا الديف الجديد ،فضبلن عف ما عرفتو
ا
عادات العرب ك تقاليدىـ ك
المغة العربية مف تطكر ك تحكؿ كبير عمى مستكل المفاىيـ ك األلفاظ ،ك التكسع في االنتشار ،فمف
لغة محمية في الجزيرة العربية إلى لغة عربية عالمية.

15
16

16
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أما المثاؿ الثاني الذم يتمظير فيو االنكسار ك الضعؼ الذم تعرضت لو المغة العربية ك اليكية
عمى حد سكاء ،فيمكف أف نشير في ىذا المقاـ إلى ما أصاب العربية في الحقبة العثمانية مف
ضعؼ ك تراجع نتيجة لسياسة التتريؾ التي فرضتيا السمطات العثمانية آنذاؾ ،فضبلن عف تأثير
العقؿ االستعمارم ك ما سببو ىك اآلخر مف ضربات مكجعة لمغة العربية ك لميكية ،باعتبار العبلقة
بل مف المغة ك اليكية خاصية إنسانية ،فالمغة ىي لغة اإلنساف ال يشاركو فييا
القائمة بينيما ألف "ك ن
آخر ،ك كذا شأف اليكية ،فما يجمع بيف فصيؿ مف الحيكانات أك سرب مف الطيكر ك نحك ذؿؾ،
ليس بالتأكيد ىكية".

17

ك مف ىنا كانت المغة ك اليكية خاصيتيف لسبب بسيط ،ك ىك امتبلؾ اإلنساف الكعي ك الشعكر
بالذات ك باآلخر ،ك كبلىما مرتبط بالعقؿ .ككاف أكؿ ما عممو ا﵀ _سبحانو ك تعالى_ اإلنساف ىك
آدـ ٍاألىسم َّ
َّ
ضيي ٍـ ىعىمى
اء يكميىا ثيَّـ ىع ىر ى
المغة بكصفيا كسيمة لمتفكير ك التكاصؿ .قاؿ تعالى ﴿ :ىك ىعم ىـ ى ى ٍ ى ى
اء ىىؤىال ًء إً ٍف يك ٍنتيـ ً ً
اؿ أ ٍىنبً يئكنًي بًأ ً
يف ﴾
اٍل ىم ىبلئً ىك ًة ىف ىق ى
صادق ى
ٍ
ٍ ى
ىس ىم ي

18

ك فيما يمي نبيف العبلقة بيف المغة ك اليكيات المختمفة مف كجية نظر العمماء ك الباحثيف ك
الكتٌاب.
أوالً :المغة العربية و الهوية الثقافية:
إف الثقافة بكؿ مككناتيا ك مرؾباتيا تختمؼ مف أمة إلى أخرل باختبلؼ القيـ المرتبطة بالتقاليد ك
المعتقدات ك طرؽ التعبير عنيا.

17
18
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34

ك لميكية عبلقة قكية بالثقافة ،فاليكية ىي جكىر الشيء ك حقيقتو ،ك الثقافة سمتو ك سمككو ك
الثقافة تحمؿ إجابة عف سؤالنا عف مفيكـ اليكية ،ك عندما نتساءؿ عف الثقافة فإننا نتساءؿ عما
يميزنا عف غيرنا ،ك الثقافة ىي كؿ ما يسيـ في عمراف النفس ك تيذيبو ا ،ك إذا كانت المدنية ىي
تيذيب الكاقع لؤلشياء فإف الثقافة قم تيذيب النفس باألفكار :فاألكلى عمراف ك الثانية عمراف؛
19

ألنيما يمثبلف شقي الحضارة التي ىي أساس العم ارف.

فكاف التركيز عمى اليكية الثقافية ،ك ثقافة اليكية ،فيما في الحاالت العربية ك األفريقية ،ك
العربية األفريقية ترزحاف تحت كطأة التيديد بالزكاؿ ك اإلحبلؿ ،إحبلؿ أنماط ثقافية جديدة ك مغايرة
عمى تؿؾ المجتمعات المغمكبة عمى أمرىا سياسيان ،ك اقتصاديان ،ك فكريان .فأصبحت ساحات
لمتجريب مف قبؿ الغرب بالحصار االقتصادم ،ك العزؿ السياسي ،ك الغزك العسكرم ،ك الفكرم ك
الثقافي .بؿ لقد تغيرت مفاىيـ السيطرة عمى الشعكب ،فمف النمط العسكرم إلى الييمنة الثقافية ك
األيدلكجية ك اإلحتبلؿ بالكالء ك التبعية ،ك يذكر الجابرم" :أف ثقافة اإلختراؽ تقكـ عمى جممة أكىاـ
ىدفيا التطبيع مع الييمنة ،ك تكريس االستنساخ الحضارم ،ك العمؿ عمى مايفضي إلى اإلستسبلـ
لعممية االستتباع الحضارم الذم يفقد الشعكر باإلنتماء لمكطف أك األمة؛ ك بالتالي تفرغ اليكية
الثقافية مف محتكاه ا ،20 ".فعبلقة الثقافة باليكية تقكدنا إلى محاكلة فيـ كؿ خصكصية ثقافية داخؿ
كؿ بمد ،ك تبياف العبلقة مابيف العاـ ك الخاص ،ك كيفية المكاءمة بينيما ،ك التعامؿ مع اختبلؼ
الميجات ك العرقيات ك الديانات ،ك اليكية بما تحمؿ مف مككف ثقافي يشمؿ نظامنا قيـ نام ك أخبلقينا
مع إبداع فكرم ك أدبي ،ك فني لكؿ أمة قادرة في طبيعتيا عمى التفاعؿ مع غيرىا مف اليكيات
الثقافية األخرل.

19
20
21
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عممنا أف ( الحفاظ عمى اليكية الثقافية في ظؿ سطكة المعمكماتية ك الغزك اإللكتركني ىماِّ لدل
شعكب العالـ الثالث ك الكطف العربي خصكصان .ك يرجع اإلحساس بتيديد ثقافتيـ مع كجكد سطكة
المعمكماتية ك اتساع الفجكة المعرفية ك التكنكلكجية بينيـ كبيف الغرب إلى عدة أسباب :فيذه
الشعكب تعاني مف نسب أمية عالية ،مف ثـ فقدرتيا عمى إنتاج المعمكمات ك المعرفة محدكدة .ك
تعاني ىذه الشعكب مف فقر ك إمكانيات اقتصادية متكاضعة ،ك مف ثـ فإنيا ال تمتمؾ التكنكلكجيا
االتصالية المناسبة.
ك تعاني ىذه الشعكب مف تدفؽ االتصاؿ باتجاه كاحد مف دكؿ الشماؿ إلى الجنكب ،مما ال
يعطي ىذه الدكؿ قدرة عمى صد فيضاف المعمكمات التي تصميا عبر أشكاؿ االتصاؿ المختمفة ،كال
تكفر فرص التفاعؿ المتبادؿ بيف شعكب العالـ .كلذا ،فإف ما نعانيو في الكطف العربي خصكصنا
يمثؿ معضمة تاريخية ،مرتبطة دكمنا بحدكد إمكانيات مف يممؾ كمف ال يممؾ ،كمف لديو القكة كمف
ال يمتمكيا ،ك تصبح سطكة الغازم ك قكتو ليا تأثيرىا في المغزك ،لتؤكد ما ذكره ابف خمدكف في
مقدمتو حكؿ تىشبُّو المغمكب بالغالب .
ك ىذا األمر ال يعني أف تمرير أجندات الثقافة الغازية أمر سيؿ .فنحف نتحدث عف ىكيات
ثقافية لمشعكب تمتد جذكرىا آلالؼ السنيف تمؾ التي نحتت ىكية شعكبيا ك صقمتيا .ك إذا كاف
ىناؾ تيديدات لميكية الثقافية العربية لكنيا ال تصؿ إلى محك ىذه اليكية ،فاليكية العربية ليا
آلياتيا التي تدافع بيا عف نفسيا ،ك خصكصان مع كجكد بعدىا الركحي كمغة لمقرآف الكريـ ).

22

إف االىتماـ بالمغة العربية في أيامنا ىذه يؤكد إحساس المسؤكليف ك مؤسسات المجتمع المدني
بأىمية الحفاظ عمى المغة العربية ك صيانتيا .ك مف األمثمة الرائدة في ىذا المجاؿ جائزة صاحب

22

د .أبو أصبع ،صالح ،اللغة العربٌة و الحفاظ على الهوٌة الثقافٌة ،جرٌدة البٌان2015،م.
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السمك الشيخ محمد بف راشد لمغة العربية التي تشمؿ حقكليا خمسة فركع ىي :التعميـ  ،ك
التكنكلكجيا ،ك اإلعبلـ ،ك التعريب  ،ك التراث ،ك تتضمف عشر فئات في فركعيا الخمسة .لتؤكد
ىذه الجائزة ما تعانيو لغتنا القكمية مف تحديات يمكنيا أف تؤثر في اليكية العربية .

ثانياً :المغة العربية و الهوية الحضارية:
إف أردنا التحدث عف العبلقة القائمة بيف المغة العربية ك اليكية الحضارية ،البد لنا أف نرجع إلى
الماضي قميبلن ،ماضي المغة العربية ك حضارتنا العربية ك اإلسبلمية ،ك مف ىذا المنطمؽ ك مف
أجؿ بياف العبلقة بيف المغة العربية ك اليكية الحضارية فقد كقع إختيارم عمى المغة العربية في
الدكلة العثمانية.
( تمثؿ المغة العربية في الدكلة العثمانية إشكالية مركبة ،فعمى الرغـ مف اعتزاز التركي بيكيتو ك
لغتو ،فإف المغة العربية _حتى قبؿ دخكؿ العثمانييف إلى الببلد العربية _ مثمت أحد أحجار الزاكية
في المككف الثقافي العثماني ،بؿ المككف الفكرم العثماني عمى اختبلؼ مستكياتو ،ك إذا استحضرنا
مقكلة" :إف المغة ليست فقط كسيمة تكاصؿ ،إنما ىي أيضان طريقة تفكير " فإف اإلشكالية ىنا تبرز
بشكؿ كاضح في أف المغة العربية كانت جزءان ال يتج أز مف اليكية القكمية التركية ،حتى كىـ في
مسكنيـ األصمي في آسيا الكسطى ،كما يتضح مف خبلؿ كتاب" :ديكاف لغات الترؾ" لمحمكد
الكاشغرم.
ك قد شيدت اليكية التركية _بسبب المغة العربية _ مراحؿ متدرجة في التشكؿ ك البناء؛ فكانت
البداية عندما اتخذت العربية لغة ديف ك عقيدة ،ثـ تطكر األمر لتصير العربية لغة ثقافة ك تعميـ ،ك
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بالتالي كانت النتيجة أف صارت العربية لغة تفكير ،بمعنى أف المغة العربية في الدكلة العثمانية
تدرجت حتى صارت ىكية حضارية ال تتصادـ بأم شكؿ مع اليكية القكمية الخاصة لمترؾ .
مما يبرز لنا العبلقة الجدلية الدينامية المتصاعدة بيف المغة العربية ك بيف اليكية اإلسبلمية ،ك
ألنيا لغة القرآف فقد صارت مرتبطة عقائديان بالضمير الجمعي التركي ،ك اتخذت مكانان مقدسان ال
يتصادـ أك يتماس _أك حتى يقارف بأم حاؿ _ مع المغة التركية أك العثمانية ،فصارت صكرة لميكية
الدينية.
ثـ اتسعت رقعة الدكلة العثمانية ،ك صارت دكلة عالمية ،ك اتسع معيا األفؽ الفكرم ك
المفاىيمي لدل الشخصية العثمانية التي أرادت استيعاب الشعكب المختمفة في بكتقة حضارية كاحدة
لتصنع نمكذجان مبك انر مف العكلمة الثقافية ،فكانت المغات التركية ك الفارسية ك العربية ىي لغات
التعميـ ك الثقافة ،سكاء لمعامة أك رجاؿ الدكلة ،أك حتى القصر العثماني ك األسرة الحاكمة،
فصارت صكرة لميكية الثقافية .
ك عندما بدأت تترسخ المنظمات التعميمية العثمانية في الدكلة كتتخذ الشكؿ المؤسسي ،كانت
المغة العربية سباقة في احتبلؿ مكانة رفيعة في مناىج التعميـ ،ك تمكف المتعمميف ،ك حتى في
التقسيـ المنيجي لممدارس ك مسمياتيا ،فصارت صكرة لميكية التعميمية ك بناء الشخصية .ك
أخي نار ،استمرت المغة العربية تحافظ عمى مكانتيا تمؾ حتى األياـ األخيرة مف عمر الدكلة ،ك لدل
طبقاتيا العميا مف الطبلب ك العمماء ،ك حتى السمطاف نفسو.
ك ليذه المراحؿ جميعان ،تصير المغة العربية صكرة لميكية الحضارية التي تتماىى فييا العقيدة
مع الديف ك الثقافة ك التعميـ ك الشخصية؛ لتصبح ىكية حضارية بعيدنا عف أم شكفينية أك قكمية .
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ك ثمة مخطكط يحمؿ عنكاف" :العقد المنظكـ في ذكر أفاضؿ الركـ" ،كضعو صاحبو في نيايات
القرف العاشر اليجرم  /السادس عشر الميبلدم بالمغة العربية ،يضـ تراجـ عدة طبقات مف عمماء
الدكلة العثمانية ،يمكننا مف خبللو تبياف الكثير مف العناصر المتعمقة باليكية الحضارية لمدكلة
العثمانية ك المغة العربية عمى حد سكاء .
فإذا كانت الدكلة العثمانية ذات طابع عسكرم ك ليس استعماريان ،فإنيا أيضان _مف خبلؿ مكانة
المغة العربية فييا _ ذات طابع حضارم عالمي ).

23

المغة العربية لـ تكف غريبة عف البنية الفكرية لمدكلة العثمانية؛ فقد كاف مفكركىا ك عمماؤىا يركف
فييا لغة ثقافتيـ األكلى ،فكانكا يدكنكف بيا مؤلفاتيـ الرئيسية ،ك يتحدثكف بيا قبؿ أف تسكد دكلتيـ
الببلد العربية ،ك يتقنكنيا عبر الدراسة المباشرة لمقرآف الكريـ ك عمكـ الديف ،ك عبر ترجمة أميات
الكتب العربية اإلسبلمية إلى المغة التركية ،أك عف طريؽ كفكد بعض العمماء العرب إلى مدف
الدكلة العثمانية ،ك انتقاؿ بعض العمماء األتراؾ إلى الببلد العربية لمحج ك طمب العمـ ك المناظرة،
ك االحتكاؾ بعمماء العرب؛ فالحضارة العربية اإلسبلمية كانت في الحقيقة حجر الزاكية في بنية
الحضارة التركية العثمانية ،بؿ إف المغة التركية نفسيا التي أثبتت كجكدىا المد كف منذ القرف الثالث
عشر الميبلدم ذخرت بالمفردات العربية ،ك اقتبست بعض قكاعدىا مف العربية ك دكنت باألحرؼ
العربية.
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 23د .الشرقاوي ،أحمد عبد الوهاب ،اللغة العربٌة فً الدولة العثمانٌة و الهوٌة الحضارٌة ،على الموقع اإللكترونً مكتبة األلوكة
 ،http://www.alukah.net/library/0/73604/تارٌخ النشر 17/7/2014
 24أوغلً ،أكمل الدٌن إحسان ،الدولة العثمانٌة تارٌخ و حضارة ،إرسٌكا ،إستانبول1999،م.
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ثالثاً :المغة العربية و الهوية الوطنية:
نشرت األنباء العربية اإللكتركنية مكضكعان ىامان جدان فيما يتعمؽ بالمغة العربية ك اليكية الكطنية.
(إذا كانت المناىج الدراسية تمعب دك انر كبي انر ك مؤث انر في تشكيؿ اليكية الكطنية ،فإف المغة ىي قمب
اليكية الكطنية ك ركح األمة ،ىي أداة الفكر التي يعبر بيا اإلنساف عف كاقعو ك ىمكمو ك طمكحو
ك إبداعو ،ىي اإلطار الذم يتـ مف خبللو االنتماء ك الكالء لمدكلة ك األمة ك المؤشر عمى قكة
األمة أك ضعفيا .لذلؾ فإف كؿ الدكؿ تحرص بقكة عمى تجنيد كؿ الكسائؿ لمحفاظ عمى لغتيا
الكطنية مف أم تأثيرات ضارة ك الدفاع عنيا في مكاجية تأثير المغات األخرل ،حتى ال يحدث ليا
مثمما حدث لباقي المغات التي ماتت؛ فيناؾ  25لغة تمكت سنكينا كما تشير األبحاث العممية مف
مجمكع المغات التي يقدرىا الباحثكف بحكالى  6000لغة ،ك التي تتكقع الدراسات أف تختفي منيا
 3000لغة مع انتياء القرف الحادم ك العشريف.
لغتنا العربية ىي لغة القرآف الكريـ ك الحديث النبكم الشريؼ ،لغة العبادة ك الثقافة ك الحضارة
اإلسبلمية ك المساف المشترؾ ،الذم يجمع أكثر مف مميار مسمـ عمى كجو األرض ،ىي لغة التفكير
العممي ك اإلبداع ك االبتكار الذم يحقؽ لؤلمة القكة ك الطاقة ك اإلنجاز ك االختراع ك التقدـ ،ال
نريد ليا أف تتعرض لمثؿ ىذا الخطر ،خاص نة بعد أف أدرؾ أعداؤىا أنيا ىي السبب في قكة ىذه
األمة .
ك لعؿ ما يفسر لنا مصداقية ذلؾ ،ما ذكره الكاتب البريطاني "جي .أتش .جانسف" في كتابو
"اإلسبلـ المقاتؿ" عندما قاؿ :إف اإلنجميز ك الفرنسييف عندما كانكا يستعدكف في بداية القرف
العشريف لجعؿ المنطقة التي تسيطر عمييا الدكلة العثمانية مناطؽ نفكذ خاضعة لسيطرتيـ ك
استعمارىـ ،قامكا بإجراء بحكث ك دراسات كثيرة لمعرفة أسباب قكة ك صبلبة اإلنساف العربي
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المسمـ ،ك تمكنو مف تحقيؽ انتصارات ك فتكحات كبيرة ك كاسعة مف اليند إلى المحيط األطمسي،
فكجدكا أف أىـ سبب كاف يكمف في طريقة تعمـ الطفؿ العربي ،فيك يتعمـ القرآف ك الكتابة قبؿ سف
الخامسة ،ك يختـ حفظ القرآف الكريـ الذم يحتكم عمى أىـ ك أفصح التراكيب المغكية في المغة
العربية ،فيتقنيا ك عمره ال يزيد عمى السادسة ،لذلؾ خطط اإلنجميز ك الفرنسيكف عدة أمكر أىميا،
العمؿ عمى إضعاؼ مدارس "الكتاتيب" التي كاف يتعمـ فييا األطفاؿ العمكـ الدينية ك المغة العربية
ك جعميا مقصكرة عمى أكالد الفقراء ،ك إنشاء مدارس حككمية لمطبقة المتكسطة يدخميا األطفاؿ بعد
سف السادسة ،ك مدارس أجنبية ألكالد األغنياء يككف تدريس المغة اإلنجميزية فييا بدرجة أقؿ مما
يدرس في الغرب بيدؼ تككيف طبقة تتعامؿ مع األجنبي ك تصبح غريبة عف مجتمعيا ك غريبة
عف المجتمع الذم تتشبو بو في الغرب حتى تظؿ دائمة الشعكر بالنقص ،ك بذلؾ يضمف األجنبي
الطبؽ.
ة
كالء ىذه
ما يحدث اليكـ لمغة العربية ىك نفس المخطط ،بؿ أخطر مما حدث أياـ االستعمار ،خاص نة بعد
أف تحكؿ التعميـ في المدارس ك الجامعات إلى المغة اإلنجميزية ،ك أصبحت اإلنجميزية ىي المغة
األكلى في غالبية المؤسسات ك القطاعات المختمفة مف البنكؾ ك الفنادؽ ك الشركات ك المراكز ك
المحبلت التجارية ...إلخ .
أجيالنا الجديدة أصبحت ال تتحدث أك تكتب أك تفكر أك تق أر بالمغة العربية ،ال تفيـ لغة العبادة
ك معاني القرآف الكريـ ك خطبة الجمعة ،ىناؾ الكثير مف اآلباء ك األميات يشتككف بم اررة مف ىذا
المكضكع .تقكؿ إحدل األميات التي يدرس ابنيا في إحدل المدارس التي تدرس بالمغة اإلنجميزية
قائمة إنو عندما كانت في زيارة لكندا في الصيؼ الماضي ،ذىب ابنيا إلى صبلة الجمعة في أحد
المساجد ىناؾ ،ك كانت الخطبة بالمغة اإلنجميزية ،ك عندما عاد كاف سعيدان جدان حيث أخبرىا أنو
ألكؿ مرة يفيـ خطبة الجمعة ألنيا باإلنجميزم .المسألة في غاية الخطكرة ،ىناؾ محاكالت صريحة
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لتدمير النسيج المغكم في مجتمعاتنا العربية ،ك محاكالت لتمزيؽ اليكية الكطنية .المغة العربية اليكـ
تعاني مف استدراج خطير لقتميا .لقد أطمقت العديد مف التحذيرات في األشير الماضية حكؿ خطكرة
ما تتعرض لو المغة العربية ك اليكية الكطنية في العالـ العربي ،أىميا صرخة االستغاثة التي
أطمقيا مف جامعة الدكؿ العربية  500عالـ ك خبير لغكم خبلؿ المؤتمر الذم عقدتو اليكنسكك في
القاىرة تحت شعار "لغة الطفؿ العربي في عصر العكلمة" ،خبلصتيا أف عكلمة الثقافة ك سيادة
المغة اإلنجميزية أكثر خطكرة عمى المغة العربية ك اليكية الكطنية مف االستعمار ،ك أف استمرار
مثؿ ىذا الكضع الذم نعيشو عمى مدل  50عامان سيؤدم إلى مكت المغة العربية .ك في ندكة
"العربية في عصر العكلمة" التي عقدت في المجمس األعمى لمثقافة بالقاىرة ،حذر الدكتكر محمكد
حافظ رئيس مجمع المغة العربية بالقاىرة ،مف خطكرة ىذا التكجو حيث قاؿ :إف ىناؾ مؤامرات
تحاؾ منذ سنكات لمنيؿ مف المغة العربية ،ك إف في مصر  250مدرسة أجنبية تعمـ عمكميا في
غيبة المغة العربية تمامنا ،إضافة إلى جامعات أجنبية ،ك ىذا األمر سيؤدم بعد جيؿ أك جيميف إلى
كجكد طبقة اجتماعية ال تنتمي إلى مصر كال إلى المغة العربية ،بؿ تنتمي إلى لغات أجنبية ك إلى
بمداف تمؾ المغات).
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ىذا ما ذكره أنباء العربية اإللكتركنية إال أنني كباحثة في مجاؿ المغة ك اليكية أعارض ما جاء
في المتف السابؽ مف القكؿ بأف المغة العربية ميددة بالمكت ك الزكاؿ كالقضاء عمييا ،ال أنكر
الخطر الذم كقع فيو لغتنا العربية بسبب العكلمة ك اإلنفتاح الثقافي ك إنتشار المغة اإلنجميزية
بشكؿ كاسع حيث أنيا أصبحت لغة عالمية ،ك أيضنا استخداـ المغة اإلنجميزية كمغة أكلى في
المؤسسات المختمفة ،ك انتشار المدارس ك الجامعات األجنبية في الدكؿ العربية؛ ك ذلؾ ألف المغة
العربية ىي لغة القرآف الكريـ ك ىي مكعكدة بالحفظ إلى يكـ الديف.
 25الٌاهلً ،محمد ،اللغة العربٌة و خطر ضٌاع الهوٌة الوطنٌة ،موقع األنباء العربٌة اإللكترونٌة
 ،http://www.alarabiya.net/views/2007/04/13/33445.htmlتارٌخ النشر 13/4/2007
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ً
ِّ
كف ﴾ ،26يقصد بالذكر في اآلية السابقة القرآف
قاؿ تعالى ﴿ :إًَّنا ىن ٍح يف ىن َّزٍلىنا الذ ٍك ىر ىكًاَّنا ىلوي ىل ىحافظي ى
الكريـ ،فا﵀ سبحانو ك تعالى أكعدنا بحفظ كتابو العزيز مف الضياع ك اليبلؾ ك التحريؼ.
الصمكات الخمس ،التسبيحات المسنكنة ،األدعية المسنكنة في الصبلة ىي بالمغة العربية ،أيان كانت
جنسية المسمـ ،سكاء كاف عربيان أك أعجميان صمكاتو الخمس تككف بالمغة العربية ،حيث أنو ال يمكنو
أف يصمي ك يق أر اآليات القرآنية بمغة أخرل.
إذف المغة العربية ستبقى ما داـ القرآف مكجكدنا ،معرفة القرآف الكريـ ك معرفة آياتو تككف بمعرفة
المغة العربية ،فطالما ىناؾ قرآف يقتضي تفسيره ،البد مف كجكد المغة العربية ،فبياف أحكاـ القرآف
يحتاج إلى اإللماـ بالمغة العربية .فما داـ ربنا سبحانو كتعالى تكفؿ بحفظ القرآف الكريـ فالمغة
العربية ىي محفكظة أيضنا بحفظ ا﵀ سبحانو ك تعالى.
ك نظ انر ألىمية المغة العربية فقد أكد صاحب السمك الشيخ محمد بف راشد آؿ مكتكـ نائب رئيس
الدكلة رئيس مجمس الكزراء حاكـ دبي ،أىمية المغة العربية باعتبارىا لغة الحياة ك العمـ ك الفكر،
مشددنا عمى أنيا مف الثكابت التي ال يمكف المساس بيا ك العنصر الرئيسي ،ك المككف األساسي
لميكية الكطنية ك العربية ك اإلسبلمية .
كأشار سمكه إلى االىتماـ الذم تكليو دكلة اإلمارات لتعزيز دكر المغة العربية في المجتمع ك
الجيد الذم تبذلو في إطبلؽ العديد مف البرامج ك المبادرات الداعمة لمغة العربية إيمانان منيا
باالرتباط الكثيؽ بيف المغة ك اليكية الكطنية .
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سورة الحجر9:
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المبحث الثالث
إنقاذ المغة  ...إنقاذ الهوية

في ىذا الزمف يسرع الجميع إلى العدكاف عمى المغة عف عمد حينان ،ك عف غير عمد حينان آخر ،ك
إف كاف العمد ىك الغالب ،ك خطكرة ىذا العدكاف أف الذم يتبناه بالدرجة األكلى :أجيزة اإلعبلـ
المختمفة ،مف مسمكعة ك مرئية ك مقركءة ،كىذه األجيزة تأثيرىا خطير عمى العامة ك الخاصة ،إذ
يرددكف ما يسمعكف أك يقرؤكف دكف تنبيو ،ك مف ثـ يتحكؿ الخطأ إلى استعماؿ شائع.
كفي العدكاف المتعمد ،نبلحظ أف أجيزة اإلعبلـ المسمكعة ك المرئية تسعى إلى (التحديث) ك ىك
أمر مطمكب ،لكف التحديث الذم يقصدكنو مجرد رطانة ك تغريب ك عدكاف عمى المغة دكف مبرر
يضطرىـ إلى كؿ ذلؾ.

27

ك عند متابعتنا لمقنكات اإلذاعية العربية كثي نار ما نسمع مصطمحات أجنبية يستخدميا مقدـ
البرنامج في حيف أف اإلذاعة عربية ،المقدـ عربي ،ك البرنامج مقدـ لمشاىديف ك مستمعيف عربي
الجنسية ،كلكف نسمعيـ يقكلكف (شكبنغ) بدالن مف (التسكؽ) ،أك (انتركيكك) بدالن مف (المقابمة) ك
العديد مف الكممات ك المصطمحات.
األمر أكثر خطكرة إف كاف ذلؾ في اإلذاعة المرئية ،فكثي انر ما نسمع عف عممية تطكير لبعض
القنكات ،فمما تـ ىذا التطكير لـ نجد فيو إال عدكانان عمى المغة ،ك كأف ىذا العدكاف كاف اليدؼ
األكؿ لمتطكير المزعكـ ،إذا كاف بداية التطكير رفع األرقاـ العربية مف القنكات ك كضع األرقاـ

27
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األجنبية ،ثـ تطكر ذلؾ إلى رفع عنكاف بعض القنكات التي كانت بكممات عربية صحيحة ليحؿ
محميا كممات أجنبية ،مثؿ (اليؼ) (اليت) ،ك كأف ىذه الكممات ىي المادة الجاذبة لمجماىير.

28

ك إف كاف لكسائؿ اإلعبلـ دكر كبير في الحفاظ عمى المغة العربية ك العمؿ عمى نشر ك الحفاظ
عمى اليكية الكطنية ك القكمية ،إال أف دكر العمماء ال يقؿ عف ذلؾ ،بؿ يرل البعض أف لمعمماء
الدكر األكبر األكؿ في الحفاظ عمى المغة ك العمؿ عمى تطكيرىا ك إحيائيا.
إف عمى عمماء العالـ العربي ك مثقفيو ك رجاؿ الفكر ك اإلصبلح فيو أف ينبيكا عمى التجني
الذم يرتكب في حؽ المغة العربية عندما يراد ربطيا بالكضع الذم يكجد عميو العالـ العربي اليكـ،
ك النقص الذم يبلحظ في المصطمحات العممية الحديثة .مع أنو ال ينكر أحد أف المغة العربية
كانت ىي المغة العممية الكاحدة في العصكر اإلسبلمية الزاىرة ،ك أف تخمفيا اليكـ في ميداف
المصطمحات الحديثة ال يرجع لعجزىا ىي ،بؿ لجمكد المجتمعات العربية التي عمييا أف تقكـ بسد
ىذا النقص في الميداف المغكم في نفس الكقت الذم تعمؿ فيو عمى سد نقصيا في المياديف العممية
ك الصناعية .ذلؾ أف المغة العربية ككؿ المغات الحية ،ال يمكف أف تتطكر ك تتقدـ بمعزؿ عف
الحياة ك العمـ ك المجتمع ،ك إبعادىا عف أف تككف لغة التعميـ ك اإلدارة ك العمؿ ىي الطريؽ
المفضية بيا إلى المكت البطيء ال إلى الحياة الخالدة.

29

مف أجؿ إنقاذ لغتنا العربية ك بالتالي إنقاذ ىكيتنا الكطنية البد لنا ك عمى المسؤليف أكالن أف
يعممكا عمى حفظيا مف الضياع ،ك ذلؾ مف خبلؿ بعض التحديثات في مناىج التعميـ ،ك التركيز
عمى دكر المجامع ك المؤسسات ذات الصمة ،ك دكر األسرة ك المعممي في المدارس .كفيما يمي
نبيف ىذه األدكار ك المسؤكليات بشكؿ مكجز:
 28المرجع السابق ،صفحة 181
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أو ًال :دور مجامع المغة العربية:
(إف مجامع المغة العربية الحصف المنيع الحامي لمغة ،ك البيئة الخصبة لمنيض بيا .ك ىذه
المجامع ال تستطيع الكفاء بالمرجك منيا ك القياـ بما تأسست مف أجمو غيرةن ،ك أصبح جكىر كيانيا
ضركرة عمى كاقعيا كما لدييا مف كسائؿ اليكـ ،كالبد مف منيجية جديدة ك آليات عمؿ عممية دقيقة
لمكفاء بما ىك مأمكؿ مف مجامع األمة.
إضافةن إلى أف مجامع المغة العربية نظريان ك رسميان ىي المرجع األعمى لكؿ ما يتصؿ بالمغة
العربية ،حفاظان عمييا ك نش انر ك تمكينان ليا ،ك نيكضان بيا لمكاكبة كؿ مستجدات الحياة المعاصرة
مف خبلؿ متابعة مناىج التدريس ك كضع المصطمحات ك تكحيدىا ،ك إذكاء الحس المغكم لدل
الباحثيف ك المجتمع ك إبراز الكجو الحضارم المشرؽ لمغة العربية).

30

ك يمكننا إبراز أىـ ما يقكـ بو مجامع المغة العربية في النقاط التالية:

31

 .1نشر بعض كتب التراث :عمى أننا إذا قسنا ما نشرتو المجامع مجتمعة يكاد ال يذكر
أماـ ما نشرتو جيات أخرل ،سكاء عمى مستكل دكر النشر أك األفراد أك المؤسسات
األخرل.
 .2إصدار مجبلت ليا صفة التميز مف حيث األبحاث ك المستكل العممي.
 .3إصدار المعجـ الكسيط ك البدء بإصدار المعجـ الكبير "مجمع القاىرة" ،إلصدار ىذا
أىمية كبيرة لمحفاظ عمى المغة العربية ك مساعدة الجيؿ الجديد في التعرؼ عمى
المصطمحات العربية األصيمة.
 .4إصدار عدد مف معاجـ المصطمحات العممية.
30
31
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 .5عقد المؤتمرات ك الندكات ك المحاضرات الثقافية ك المشاركة فييا ،ك التذكير بأف
الحفاظ عمى المغة العربية يقابمو الحفاظ عمى اليكية الكطنية ك القكمية لؤلفراد.
 .6اإلجابة عمى التساؤالت التي ترد إلى ىذه المجامع ،ك خاصة تمؾ األسئمة المتعمقة
بالمغة العربية ك مدل عبلقتيا باليكية الكطنية ك القكمية.

ثانياً :دور المؤسسات اإلعالمية و االجتماعية العربية في تطوير المغة:
( ثمة ازدكاجية لغكية طرفاىا الفصحى ك العامية ،أكالىما مادة دراسية في مدارسنا ك جامعاتنا كىي
كما نعمـ غير مستخدمة في التكاصؿ الشفاىي الحياتي اليكمي بيف الناس ،فيـ يستخدمكف ليجتيـ
المحمية ،فالعامية ىي المغة المحكية .ثمة تباعد بيف المادة المدركسة ك كاقع الحياة عمى المستكل
المغكم ،كىك ما يمثؿ مشكمة في تعميـ الفصحى ،فيي ال تمثؿ الكاقع المغكم مف جية ،كما أف ىذا
يفعميا كال يرسخيا مف جية أخرل .مع ىذا التباعد تقؿ لدل المتعمـ أىمية ما يتعمـ ك
الكاقع ال ٌ
جدكاه لمحياة .ك يتسع التباعد ك يتعمؽ كمما كاف مستكل المادة المدركسة (فصحى التراث) ،فحينئذ
ال يككف التباعد عمى المستكل المغكب فحسب ،بؿ عمى المستكل الثقافي أيضنا ،ذلؾ أف المغة ،أية
لغة ليست مجرد ألفاظ ك تراكيب ك أساليب ،ك إنما ىي قبؿ كؿ ىذا نمط تفكير ك رؤية لمحياة ك
العالـ ،فالمغة تعكس فكر أىميا ك ىكيتيـ ك شكاغميـ مف كقائع حياتيـ بشتى جكانبيا االجتماعية ك
السياسية ك االقتصادية  ،...ك رؤيتيـ ليا كفؽ منطقيـ الخاص).

32

فعاؿ مف أجؿ القضاء عمى ىذا التباعد المغكم
البد عمينا ك عمى المغكييف إيجاد حؿ مناسب ك ٌ
الشائع .ترل الباحثة أنو مف أجؿ القضاء عمى ىذا التباعد مف الممكف أف نمجأ إلى "الفصحى
32
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ال مف "فصحى التراث" ،كالفصحى المعاصرة ىي فصحى تستكعب األصكؿ أك الكفاءة
المعاصرة" بد ن
المغكية لفصحى التراث ك تنتج خطابات جديدة تعكس منطقان جديدان ،ك تعبر عف كقائع ك مفاىيـ ك
رؤل جديدة .ذلؾ المستكل المغكم "الفصحى المعاصرة" جدير بأف يشغؿ حي انز ميمان في المادة
التعميمية لمغة العربية ،إذان ما نريد ليا أف تككف متصمة بكاقع الحياة .ك إذا نظرنا إلى الفصحى
المعاصرة "أيف تككف؟" ك "كيؼ؟" نجدىا تككف أكثر ما تككف ك أفعؿ ما تككف في كسائؿ اإلعبلـ.
فيي ال تمارس عمى المستكل الشفاىي في مجاؿ أك مكاف ما بقدر ما تمارس في اإلذاعة ك
التمفاز .مف أىـ القنكات ك الفضائيات العربية التي اتخذت مف االلتزاـ بالفصحى سياسة عامة ليا:
إذاعات القرآف الكريـ في كؿ مف مصر ك السعكدية ك اإلمارات ،ك كذلؾ قناة الجزيرة ،ك قناة اق أر ك
قناة المنار.

33

ثالثاً :الدور األسري و االجتماعي في تعميم المغة العربية:
ال شؾ فيو أف لؤلسرة الدكر األىـ ك األساسي في اكتساب الطفؿ لمغة ك تعممو المغة ك التحدث،
بل يكتسب المغة ك التحدث ممف حكلو ،كال سيما مف الكالديف ك األقربيف،
فاإلنساف ك ىك اليزاؿ طف ن
ك عدـ تكافر قدر مناسب مف المعرفة ك الخبرة في عممية تعميـ األطفاؿ مبادئ المغة رسمان ك نطقان
ك داللةن ،يؤدم إلى قصكر في الرؤية التربكية.
إف المغة تبعان لطبيعتيا االجتماعية حصيمة تراكمات تاريخية ك مكركثات جماعية ك ثقافية
ضاربة الجذكر في حنايا الماضي ،فيي ىكية األمة ك عنكاف شخصيتيا ك حاضنة تراثيا ك كعاء

33
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فكرىا .كمف أجؿ الحفاظ عمى ىذا التاريخ ك ىذه اليكية القكمية ،يمكف أف تتـ عممية التعميـ ك
التعمـ باآلتي:

34

 .1تحفيز الطفؿ إلى القراءة بشكؿ عاـ ك الحرص عمى غرس ىذه العادة في نفسو.
 .2تحفيز الطفؿ إلى قراءة قصائد مختارة مف األشعار التي تتسـ بالبساطة ك اليسر فضبلن
عف مضمكنيا الشائؽ ،بحيث تسكغ لو ك تؤدم بعد ذلؾ إلى تشربو بعض كمماتيا ك
عباراتيا.

رابعاً :تطوير مناهج تدريس المغة العربية:
ال شؾ كال جدؿ في أننا نعيش في عالـ يتطكر تطك انر سريعان ،ك في ظؿ ىذا التطكر السريع لمعالـ
بأسره ال يمكف أبدان الكقكؼ في مكاف كاحد دكف التحرؾ بيدؼ الحفاظ عمى اليكية ك الثقافة ك
بل في زمف التقدـ ك التطكر .حيث البد عمينا أف نتطكر مع
غيرىا ،ألف ىذا التكقؼ يعد مستحي ن
تطكر ك تقدـ الزمف ك العمـ عمى تطكير ثقافتيا ك ىكيتنا ك تفكيرنا ،كالبد أف يتـ ىذا التطكر بشكؿ
إيجابي ،ك ذلؾ عف طريؽ االستفادة مف إيجابيات التقدـ ك التطكر ،ك تجنب سمبياتو .كمف أىـ ما
يجب تطكيره مع تطكر ك تقدـ الزمف ىك المنيج الدراسي ،ذلؾ المنيج الذم يعمؿ عمى تأسيس
الطفؿ في سنكاتو الدراسية األكلى ك يتعمـ منو الكتابة ك القراءة ،كال نعني أبدنا بيذا التطكر تغيير
اليكية ك الثقافة أك إدخاؿ ثقافات أخرل إلى ثقافتنا .فقد قمنا التطكر اإليجابي.
المنيج الدراسي بمفيكمو الحديث البد أف يتضمف كؿ خبرات التمميذ التي تنظميا المدرسة ك
تشرؼ عمييا ،سكاء اتخذت مكانيا داخؿ جدراف المدرسة أك خارجيا.
34
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كفيما يمي نشير إلى بعض أىـ األسس التي الغنى عنيا في أم مشركع تطكيرم لممناىج
التعميمية:

35

 .1أف تنطمؽ عممية التطكير مف فمسفة عامة أك نظرية تأسيسية تكفؿ لمتطكير االنسجاـ ك
كحدة التصكر التصكر ك الرؤل.
 .2أف يعتمد التطكير عمى أسس عممية تستند إلى التخطيط السميـ ،فبل يككف مجرد عممية
عفكية ،ك ىذا يقتضي الدراسة ك البحث ك التجريب المستمر ،ك كضع النظـ المالية ك
اإلدارية المبلئمة لعممية التطكير.
 .3أف يؤسس التطكير عمى العمؿ الجماعي فيسيـ فيو المشترككف في العممية التعميمية
عمى اختبلؼ مستكياتيـ مف أكاديمييف ك تربكييف ك معمميف ك طمبة ك مجمكعة مف
الميتميف.
 .4أف تبنى عممية التطكير عمى خريطة معرفية متنامية تشمؿ الصفكؼ كيا ،ك تبنى
بناء تراكميان يراعي نمك الخبرة ك تعميقيا ك تأصيميا.
المعرفة ن
 .5أف تشمؿ عممية التطكير كؿ عناصر المنيج في تزامف ك تكافؽ بحيث ال يطكر
عنصر دكف آخر ،فنقع في التخبط ك االرتجاؿ ك نبتعد عف تحقيؽ مناخ عممي يساعد
عمى ترجمة التطكير إلى كاقع تربكم مممكس.
بل يحقؽ المعرفة
 .6أف تكظؼ عممية التطكير التقنية الحديثة ك الكسائؿ التقنية تكظيفنا فاع ن
العممية ك يساعد عمى التنفيذ ك التطكير.
 .7أف تقكـ العبلقة بيف تطكير المنيج ك تقكيمو عمى االستم اررية ،فيي عبلقة حمقية ك
ليست خطية.
35
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 .8أف تراعي عممية التطكير األدكار الجديدة لممعمـ ك المتعمـ ،فتؤسس لمنيج يقكـ عمى
إكساب الخبرات ك الميارات ال تمقيف المعمكمات ك استظيارىا.
 .9أف تراعي عممية التطكير حاجة المجتمع في ظؿ الظركؼ المتغيرة في العصر
الحديث ،ك أف تستجيب لمتطمبات التنمية الكطنية ك متطمبات سكؽ العمؿ في تناغـ
ال يطغى فيو جانب عمى جانب.

خامساً :تأهيل معممي المغة العربية:
(تتفؽ كؿ الدراسات التربكية عمى أف المعمـ ىك حجر األساس في العممية التعميمية ،ك أنو أحد أىـ
العناصر التي يناط بيا نجاح التعميـ ك تطكير األداء ك رفع مستكل التبلميذ .كما أنيا تتفؽ كذلؾ
عمى أف أثر المعمـ في المتعمميف يتجاكز كثي نار التحصيؿ العممي في مادة الدرس ،فمممعمـ أثر ىائؿ
في حياة تبلميذه كفي تكجيو تفكيرىـ ك تشكيؿ تصكراتيـ عف الحياة ك الناس ،فالمعمـ ال يتحمؿ
فقط مسؤكلية نجاح تبلميذه أك فشميـ في الحياة عامة .ك لذلؾ يقاؿ إف أم نظاـ تعميمي ال يمكف
أف يرتقي أعمى مف مستكل معمميو.
إف لمادة التخصص دك انر ميمان في تكجيو أداء المعمـ ،ك التأثير في عممو ك تفاعمو مع تبلميذه،
ك بخاصة إذا كانت مرتبطة ارتباطنا قكينا بتراث المجتمع ك ىكيتو ،ك إذا كاف ليا مكانة خاصة ك
أثر ممتد في حياة الناس ،ك كانت الحاجة إلييا قائمة دائمة حتى بعد أف ينيي المتعممكف سنكات
الدراسة ك التحصيؿ ،ك يمضكا في حياتيـ العممية في مسارب شتى ك مكاقع مختمفة .فالمغة ليا
شأف مختمؼ ،كال يمكف أف ينظر إلييا في أم نظاـ تعميمي ناجح كما ينظر إلى أم مادة أخرل مف
مكاد التعمـ ،ذلؾ أف المغة مبثكثة في كؿ أشكاؿ التعمـ ك التكاصؿ ك التفكير ك التعبير ،كال غنى
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عنيا في أم مكقؼ مف مكاقؼ الحياة ،فيي ال تغيب أبدنا .إنيا حاضرة بقكة في أم شكؿ مف
أشكاؿ التفاعؿ بيف الناس .ك لذلؾ تحظى المغة تحظى باألكلكية في أم نظاـ تعميمي متيف ،ك
كثير مف الدكؿ المتقدمة تعطي المغة المساحة الكبرل مف الجدكؿ الدراسي ،كال سيما في المراحؿ
التأسيسية .ك تزيد عمى ذلؾ فتكظؼ المكاد األخرل في خدمة ميارات المغة األساسية ،لما ليا مف
أىمية ك أثر في تطكير أداء المتعمـ ك تعميؽ فيمو ،ك زيادة ذخيرتو المغكية التي سيحتاج إلييا في
مكاقؼ التعبير ك التكاصؿ المختمفة في حياتو داخؿ المدرسة ك خارجيا).
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تعد مسألة تأىيؿ معممي المغة العربية في ضكء المستجدات الكثيرة التي طرأت عمى الكاقع
التعميمي في دكلة اإلمارات مسألة ممحة ك جكىرية ،فبل يمكف ألم خطكة تي ً
سقط تأىيؿ المعمـ مف
حسابيا أف تسيـ إسيامنا حقيقينا في تطكير كاقع تعميـ المغة العربية في الدكلة .ذلؾ أف تطكير
المحتكل الدراسي ،ك بناء خطة منيجية لنكاتج تعمـ حديثة ذات معايير عالمية في تعميـ المغات لف
يحقؽ شيئان ما داـ المعمـ بعيدان عف كؿ البعد عف الفمسفة الحديثة التي أصدرت مثؿ تمؾ المعايير
المعتمدة في كثير مف الدكؿ المتقدمة في العالـ ،كماداـ المستكل العممي العاـ لممعمميف ينحك نحك
الضعؼ ،ك يعكس عدـ اىتماـ بمينة التدريس ك مادة التعمـ.
يمكف أف يككف لمخطكات اآلتية دكر كبير في تأىيؿ معممي المغة العربية ك تطكير قدراتيـ ك
تغيير الكاقع التعميمي إلى األفضؿ ك األجكد:
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 .1إعادة النظر في سياسة القبكؿ في أقساـ المغة العربية في الجامعات ،فقسـ المغة العربية
في جامعة اإلمارات ،عمى سبيؿ المثاؿ ليس لديو أم شركط لمقبكؿ ،ما عدا الحصكؿ عمى
الحد األدنى في نسبة الثانكية العامة.
36
37

النجار ،لطٌفة ،اللغة العربٌة و التعلٌم :رؤٌة مستقبلٌة للتطوٌر ،المرجع السابق ،صفحة239 _ 237
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 .2إعادة النظر في عممية قبكؿ الطمبة في كميات التربية ،ك إخضاع ىذه العممية لمعايير
كاضحة محددة بحيث ال يقبؿ فييا إال مف يتكافر فيو الحد األدنى مف متطمبات مينة
التدريس.
 .3صياغة معايير كاضحة لمينة التعميـ تمثؿ كثيقة لممينة يزكد بيا طمبة كمية التربية ك قسـ
المغة العربية الذيف يرغبكف في العمؿ في التعميـ.
 .4كضع خطة الستقطاب عدد مف الطمبة المتميزيف ذكم الكفاءة العالية لمدراسة في قسـ المغة
العربية بيدؼ تأىيميـ بعد ذلؾ لمعمؿ في مينة التعميـ.
 .5تنظيـ لقاءات إرشادية بحسب التخصص لطمبة الجامعة الذيف يرغبكف في العمؿ في مينة
التعميـ في السنة األكلى مف دراستيـ الجامعية.
 .6مراجعة الخطط الدراسية في أقساـ المغة العربية في الجامعات ،اعتمادان عمى دراسات
ميدانية تختبر مدل فاعمية ىذه الخطط ك دكرىا في تأىيؿ المعمميف إعدادىـ اإلعداد
الجيد لمزاكلة مينة التدريس.
 .7اإلىتماـ بتطكير أقساـ المغة العربية ،كال سيما فيما يتصؿ بمستكل أعضاء ىيئة التدريس،
فإذا كاف المعمـ ذا أثر ميـ في تطكير منظكمة التعميـ فإف معمـ المعمـ سيمتد تأثيره أيضان
ليطاؿ ىذه المنظكمة ك يؤثر فييا.
 .8اعتماد مساقات ذات طبيعة عممية في خطة قسـ المغة العربية تخصص لمطمبة الذيف
سيعممكف في التعميـ ،ك تصمـ فؽ احتياجاتيـ بعد إجراء دراسات عممية ميدانية في ىذا
الشأف.
 .9إجراء دراسات تقيس مدل مناسبة خطة تخصص التربية اإلبتدائية (مسار التربية اإلسبلمية
ك المغة العربية) لحاجة معممي التربية االبتدائية الفعمية.
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.10

إعادة النظر في برامج التدريب المعتمدة في كميات التربية ،ك تطبيؽ دراسات

عممية تقيس مدل كفاءتيا ك قدرتيا عمى تأىيؿ المعمميف ،ك تحدد نقاط القكة ك الضعؼ
فييا.
.11

ضركرة اعتماد الترخيص الميني لمتعميـ ،بحيث ال تمنح رخصة مزاكلة مينة

التعميـ إال لمف يستحقيا.
.12

ضركرة إعادة النظر في كاقع معممي المغة العربية مف حيث النصاب التدريسي

الذم يتحممكنو ،ك األعباء اإلدارية التي يتحممكف مسؤكليتيا إلى جانب مياميـ التدريسية
الكثيرة.
.13

اعتماد نظاـ مكافآت مرف ك مشجع لممعمميف المتميزيف قد يشمؿ مكافآة مالية أك

ترقيات أك منحان دراسية أك بعثات في دكرات قصيرة لتطكير الميارات.
.14

الحاجة إلى إنشاء مركز عممي متخصص لمبحكث ك الدراسات الميدانية ،تككف مف

ميامو إجراء الدراسات الميدانية الدكرية في كؿ ما يتعمؽ بكاقع معممي المغة العربية.
.15

إعطاء التدريب األىمية القصكل ،ك تنظيـ خطط تدريبية منكعة لمعممي المغة

العربية يككف مف أىدافيا إعادة تأىيميـ ك تطكير أدائيـ ك تمكينيـ مف اإلطبلع عمى
أحدث ما كصمت إليو الدراسات ك التجارب العالمية في ميداف تعميـ المغات في العالـ.
.16

كضع خطة كاضحة لتككيف فريؽ متخصص مف المدربيف مف المعمميف ك

المكجييف أنفسيـ ،بحيث يسيـ في تطبيؽ خطط التدريب المعدة سمفان مف قبؿ ك ازرة التربية
ك التعميـ.
.17

التركيز عمى قطاع التكجيو التربكم ك تطكيره ك انتقاء عناصره انتقاء يعتمد عمى

الكفاءة العالية ك الحماسة لمعمؿ ك القدرة عمى تطكير األداء.
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.18

نشر ثقافة جديدة بيف المعمميف ك المكجييف حكؿ تعميـ المغات يككف مف أىدافيا

تخميص الميداف مف األفكار النمطية الجامدة التي تجاكزتيا كثير مف الدكؿ.
.19

زيادة االىتماـ بتبادؿ الخبرات ك الزيارات الميدانية بيف المعمميف كفؽ برامج معدة

سمفان ،ك خطط مستقبمية كاضحة ك مقننة.
.20

ضركرة التركيز عمى أكلياء األمكر ك تنظيبـ لقاءات دكرية بيـ.
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الفصل الرابع
منهجية البحث و إجراءاته
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مف أجؿ إنياء ىذا البحث المتكاضع قامت الباحثة باتباع منيجية ك إجراءات معينة مف أجب جمع
البيانات ك التكصؿ إلى ما ىك قيـ مف أجؿ الدراسة السابقة.
فقد قامت الباحثة بزيارة المكتبة العامة في إمارة الشارقة مف أجؿ االستطبلع عمى بعض
المراجع القيمة ك المفيدة مف بيف درر الكتب الثمينة .ك أيضان عممت الباحثة عمى جمع بعض
المعمكمات اليامة مف خبلؿ تصفح صفحات المكاقع اإللكتركنية ك االستطبلع عمى بعض المقاالت
ذات الصمة في الصحؼ ك المجبلت.
ك أيضان عممت الباحثة عمى إعداد إستبياف ك تكزيعو عمى طالبات الكمية الجامعية لؤلـ ك العمكـ
األسرية ك ىي عينة متككنة مف  30شخصنا ،أعمارىـ فكؽ  18سنة .ك فيما يمي نبيف نمكذج عف
كيفية تنظيـ اإلستبياف ك النتائج التي تكصمنا إلييا مف خبلؿ ىذا اإلستبياف.

أو ًال :نموذج اإلستبيان:
ً
ً
اف ىع ىربً ٍّي يمبً و
كف ًم ٍف اٍل يم ًنذ ًريف *بًمً ىس و
يف ﴾ 38
قاؿ تعالى ﴿ :ىن ىزىؿ بً ًو ُّ
يف * ىعمىى ىقٍمبً ىؾ لتى يك ى
الرك يح ٍاألىم ي
جميعنا نعمـ أف المغة العربية ىي المغة التي نزؿ بيا القرآف الكريـ عمى أصدؽ الخمؽ عميو الصبلة
ك السبلـ ،كىي المغة التي خاطب ا﵀ بيا خمقة ،ك لكنيا تكاجو في كقتنا الحاضر نكعان مف األىماؿ
بل لقيمتيا األدبية كالتعبيرية ،حيث أختمطت بيا العجمية في الحديث
كال سيما في التعميـ جي ن
كالتحدث.
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لخطكرة ىذا المكضكع ك ىذا التداخؿ ،عممت عمى كتابة بحث تحت عنكاف "المغة العربية
كاليكية الكطنية في دكلة اإلمارات" ،كأرجكا منكـ التعاكف مف أجؿ إكماؿ البحث كذلؾ مف خبلؿ
اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:
 .1العمر:
 oدكف 18
18 _ 20 o
21 _ 25 o
 26 oكما فكؽ

 .2الشيادة العممية ك مجاؿ العمؿ:
 oالشيادة العممية. .................................... :
 oمجاؿ العمؿ. ....................................... :

 .3ىؿ المغة العربية ىي لغتؾ األـ؟
 oنعـ.
 oال
إف كانت اإلجابة "ال" فما ىي لغتؾ األـ؟ . .............................

 .4ىؿ تجيد التحدث بالمغة العربية الفصحى بطبلقة؟
 oنعـ.
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 oال.
لماذا؟ . ...............................................................

 .5ىؿ تحرص عمى تعميـ أبنائؾ المغة العربية الفصحى؟
 oنعـ.
 oال.
 oليس كثي نار.
لماذا؟ . ...............................................................

 .6مدل أىمية المغة العربية مف منظكرؾ الشخصي؟ (العدد األكبر يدؿ عمى اإلىتماـ األكبر)
1 o
2 o
3 o
4 o
5 o

 .7ىؿ ترل أف المغة ىي التي تحدد ىكية الشخص؟
 oنعـ.
 oال.
لماذا؟ . ...................................................................
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 .8مف منظكرؾ الشخصي ترل أف أبناء اإلمارات يعممكف عمى تعزيز المغة العربية أـ إىماليا؟
 oتعزيز المغة العربية.
 oإىماؿ المغة العربية.
لماذا؟ . ..................................................................

 .9ىؿ تؤيد تدخؿ بعض المصطمحات األجنبية إلى المغة العامية بيدؼ التطكر ك التقدـ؟
 oنعـ.
 oال.
لماذا؟ . ...................................................................

ىؿ ترل أف التحدث بالمغات األجنبية ك خاصة اإلنجميزية عبلمة ك دليؿ عمى

.10
التقدـ؟

 oنعـ.
 oال.
لماذا؟ . ...................................................................

.11

ىؿ تؤيد مقكلة "المغة العربية في خطر"؟
 oنعـ.
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 oال.
لماذا؟ . ...................................................................

.12

ماىي مقترحاتؾ مف أجؿ الحفاظ عمى المغة العربية ك تعزيزىا؟
. ......................................................................... o
. ......................................................................... o
. ......................................................................... o

ثانياً :نتيجة اإلستبيان:
ك ىنا نبيف النتيجة التي تكصمنا إلييا مف خبلؿ اإلستبياف السابؽ ك الذم تـ تكزيعو عمى عينة
متككنة مف  30شخصان %10 ،منيـ يتراكح أعمارىـ ما بيف  20 _ 18سنة %43.3 ،يتراكح
أعمارىـ ما بيف  25 _ 20سنة ،ك  %46.7أعمارىـ تزيد عف  25سنة.
الشيادة

النسبة المئكية

الثانكية

6.7

دبمكـ

16.7

بكالكريكس

73.3

ماجستير

0

دكتكراه

3.3
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عممنا أف أصحاب الشيادات في الجدكؿ السابؽ يختمؼ مجاؿ أعماليـ ،فمنيـ مف يعمؿ مدرسنا ،أك
مكظؼ في دائرة حككمية ،أك كاتب ،ك غيرىا مف المجاالت.
ج

س

ىؿ المغة العربية ىي لغتؾ األـ؟

نعـ

%100

ال

%0

ج

س

نعـ

ىؿ تجيد التحدث المغة العربية الفصحى بطبلقة؟
%83.3
 ألف ىي لغة القرآف الكريـ.

السبب

 ألنيا لغة األـ.
 ألف أنا عربينا.
 لئلختطبلت بزمبلء العمؿ في مجاؿ تدريس المغة العربية.
%16.7

ال

 ألف المغة العربية الفصحى صعبة اإلتقاف.

السبب

 ألف أتحدث بالعامية أكثر مف الفصحى.
 ألف لـ أمارس التحدث بالمغة العربية الفصحى.

ج

س

ىؿ تحرص عمى تعميـ أبنائؾ المغة العربية الفصحى؟
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%76.7

نعـ

 ألنيا لغة القرآف الكريـ ك لغة الديف.

السبب

 ألنيا لغة األـ.
 لتغريس حب المغة العربية في نفكس األبناء.
 لتمكيف األبناء مف استنطاؽ الحركؼ ك مخارجيا.
%3.3

ال

 ألف المغة اإلنجميزية ىي المغة األساسية في زمننا ىذا.

السبب

 ألف األبناء يحتاجكف إلى المغة اإلنجميزية أكثر مف العربية.
 ألف أبنائي يدرسكف في مدرسة إنجميزية ك منيج إنجميزم.
%20

ليس كثي نار

 ألنني لـ أتعمميا ك لـ أتقنيا منذ الصغر.

السبب

 ألف ليس لدم الكقت الكافي مف أجؿ تعميميـ المغة العربية
الفصحى.
 ألف المغة اإلنجميزية ىي األساس.

س

مدل أىمية المغة العربية مف منظكرؾ الشخصي؟ (العدد األكبر يدؿ عمى

ج

اإلىتماـ األكبر)

1

%6.7

2

%0.3
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3

%9.7

4

%0

5

%83.3

س

ج
نعـ

ىؿ ترل أف المغة ىي التي تحدد ىكية الشخص؟
%93.3
 ألف المغة تدؿ عمى اليكية ك الثقافة.

السبب

 ألف المغة ىي أساس التكاصؿ مع اآلخريف.
 ألننا عرب ك لغتنا ىكيتنا.
ال

%6.7

السبب

لـ يتـ ذكر أم سبب.

س
ج
تعزيز
السبب

مف منظكرؾ الشخصي ترل أف أبناء اإلمارات يعممكف عمى تعزيز المغة العربية
أـ إىماليا؟
%33.3
 مف خبلؿ الندكات ك المحاضرات.
 ألف الجامعات تدقؽ عمى المغة العربية.

إىماؿ
السبب

%66.7
 أغمب المدارس تركز عمى المغة اإلنجميزية.
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 أغمب التخصصات في الجامعات تي ىد ىرس بالمغة اإلنجميزية.
 أغمب الكظائؼ تتطمب المغة اإلنجميزية.
 تفضيؿ أكلياء األمكر المدارس األجنبية عمى العربية.

س

ىؿ تؤيد تدخؿ بعض المصطمحات األجنبية إلى المغة العامية بيدؼ التطكر ك

ج

التقدـ؟

نعـ

%30
 لمكاكبة التطكر مف جميع الناحي.

السبب

 ربما لـ ييفيىـ عمينا إف لـ نستخدـ بعض المصطمحات األجنبية.
%70

ال

 ألف ذلؾ يضعؼ المغة العربية ك يعمؿ عمى تشكيو المغة.

السبب

 ألف المغات األجنبية ليست مف ىكيتنا.
 ألف المغة العربية لغة القرآف ،ك القرآف لـ يدخؿ بيا كممات أجنبية.

س

ىؿ ترل أف التحدث بالمغات األجنبية ك خاصة اإلنجميزية عبلمة ك دليؿ عمى

ج

التقدـ؟

نعـ

%40

السبب

 ألف ديننا ك الرسكؿ حث عمى تعمـ لغة الغير لممعرفة ك العمـ.
 ألنيا لغة متداكلة في معظـ الدكؿ.
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%60

ال

 المعرفة ك العمـ ميماف ،لكف التطكر كامف في العربية.

السبب

 ألف التطكر يككف بالتمسؾ باليكية األصمية.
 ألف اإلنجميزية لغة ك ليست عمـ.
 التطكر ك التقدـ باألخبلؽ ك العقكؿ ك ليست المغة.

س

ج
نعـ

ىؿ تؤيد مقكلة "المغة العربية في خطر"؟
%76.7

السبب

 ألف لغتنا العربية ال زالت تنحدر.
 لدخكؿ المصطمحات األجنبية إلى المغة العربية.
 ألف المغة العربية ك التركيز عمييا ضعيؼ في أغمب المدارس.
 بسبب انتشار المغات األخرل ك الجنسيات المختمفة في الدكلة.
 أكلياء األمكر يفضمكف المدارس التي تركز عمى المغة اإلنجميزية.
%23.3

ال
السبب

 ألف يمكننا تعديؿ ىذه المقكلة ك العمؿ عمى تعديؿ المغة.
 ألف يمكننا محاربة ىذا الخطر ك إنقاذ لغتنا ك رمز ىكيتنا.

كفي نياية اإلستبياف تـ تقديـ بعض اإلقتراحات مف أجؿ الحفاظ عمى المغة العربية ك تطكرىا ،ك
أىـ ىذه اإلقتاحات:
 .1تحريص األبناء عمى حفظ القرآف الكريـ ك إتقاف معاني اآليات.
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 .2اإلعتماد في المناىج الدراسية ك في الفصكؿ عمى المغة العربية الفصحى.
 .3العمؿ عمى إجراء ندكات تكعكية بأىمية المغة العربية.
 .4تكثيؼ حصص المغة العربية في المدارس ،ك خاصة في المراحؿ اإلبتدائية ك ذلؾ بما
يتناسب مع أعمارىـ ك قدرة إستيعابيـ.
ال مف اإلنجميزية.
 .5جعؿ المغة الرئيسية ىي المتطمب األساسي ألم مجاؿ عمؿ في الدكلة بد ن
 .6حث األطفاؿ عمى قراءة الكتب ك القصص بالمغة العربية بما يتناسب مع أعمارىـ.
 .7التحدث بالمغة العربية الفصحى في القنكات اإلذاعية ك خاصة برامج األطفاؿ ك البرامج
الثقافية.
 .8عمؿ ك ازرة التربية ك التعميـ عمى تقكية المناىج الدراسية ،ك خاصة منيج المغة العربية.
 .9التعزيز المادم ك المعني مف أجؿ مساندة المغة العربية.
.10

تبديؿ المغة اإلنجميزية بالعربية في الجيات الرسمية ك مجاؿ العمؿ.
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ىا كقد كصمنا إلى ختاـ بحثنا الذم تحدثنا فيو عف المغة العربية ك مدل عبلقتيا باليكية الكطنية
العربية ،ك مدل أىمية المحافظة عمى ىذه المغة العظيمة الذم نزؿ بو خير الكتاب القرآف الكريـ ،ك
الذم أكعدنا ا﵀ سبحانو ك تعالى في كتابو العزيز بحفظو إلى يكـ الديف.
ك فيما يمي نبيف أىـ النتائج التي تكصمنا إليو مف خبلؿ البحث السابؽ ،ك بعض التكصيات
التي مف شأنيا أف تساىـ في الحد مف المشطمة التي تطرقنا ليا في دراستنا.
أوالً :النتائج:
 .1تعيش األمة العربية منذ القرف التاسع عشر حالة مف التنافر الناتجة عف شرخ ثقافي الذم
يتمظير في التكتر المستمر بيف الجذكر الثقافية العربية ك الثقافة الغربية التي اتجو إلييا
المثقؼ العربي بعد عصر التراجع ك االنحطاط.
 .2المغة ىي مجمكعة مف الرمكز ك الحركات الصكتية ،ك التي يمكف مف خبلليا لؤلفراد
التعارؼ ك التفاىـ في األمكر المختمفة ،ك لكؿ قكـ رمكزىـ الصكتية الخاصة بيـ مف أجؿ
التعبير عف رغباتيـ ك أغراضيـ.
 .3تتعدد خصائص أم لغة مف المغات في العالـ ،ك ىذه الخصائص ىي :المغة نظاـ،
الخاصية الصكتية لمغة ،المغة بكصفيا مكتسبة  ،المغة عرفية ،المغة مغيرة ،المغة رمكز،
المغة اتصاؿ ،لمغة نظاـ مف الرمكز التي يستخدميا أقكاـ معينكف في ثقافة معينة  ،المغة
تحمؿ معنى.
 .4لكؿ لغة نظاميا الخاص بيا ك التالي ليا استقبلليا ك تميزىا عف المغات األخرل.
الكتاب.
ة
 .5مف أجؿ اكتساب المغة البد مف إتقاف مياراتيا األربع :االستماع ،التحدث ،القراءة،
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 .6المغة ىي ظاىرة اجتماعية ،ك الظكاىر االجتماعية ليست ثابتة بؿ تتعرض لمتغير
باستمرار.
 .7تعمـ المغة العربية نشاط ال يتـ لذاتو  ،بؿ يتطمب المقكمات األساسية لنجاح ميج المغة
العربية قدرتو عمى التحديد الدقيؽ لمكظائؼ التي تستخدـ فييا اؿشخص المغة.
 .8اليكية ىي أصؿ الشيء أك الشخص الذم ينتمي إليو ك جاء منو ،فيكية الشخص تبيف
أصؿ جذكره الذم ينتمي إليو ،سكاء األصؿ الثقافي أك اإلجتماعي.
 .9أكد الباحثكف عمى أف ىناؾ تبلحـ حميمي بيف المغة ك اليكية بكصفيا المككف ك الكعاء
في آف كاحد.
.10

كبلن مف المغة ك اليكية خاصية إنسانية ،فالمغة ىي لغة اإلنساف ال يشاركو فييا

آخر ،ك كذا شأف اليكية.
.11

أكؿ ما عممو ا﵀ _سبحانو ك تعالى_ اإلنساف ىك المغة بكصفيا كسيمة لمتفكير ك

التكاصؿ.
.12

لميكية عبلقة قكية بالثقافة ،فاليكية ىي جكىر الشيء ك حقيقتو ،ك الثقافة سمتو ك

سمككو.
.13

عبلقة الثقافة باليكية تقكدنا إلى محاكلة فيـ كؿ خصكصية ثقافية داخؿ كؿ بمد.

.14

االىتماـ بالمغة العربية في أيامنا ىذه يؤكد إحساس المسؤكليف ك مؤسسات

المجتمع المدني بأىمية الحفاظ عمى المغة العربية ك صيانتيا.
.15

المغة العربية كانت جزءنا ال يتج أز مف اليكية القكمية التركية ،حتى كىـ في مسكنيـ

األصمي في آسيا الكسطى .
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.16

إذا كانت المناىج الدراسية تمعب دك نار كبي نار ك مؤث نار في تشكيؿ اليكية الكطنية ،فإف

المغة ىي قمب اليكية الكطنية ك ركح األمة.
.17

لغتنا العربية ىي لغة القرآف الكريـ ك الحديث النبكم الشريؼ ،لغة العبادة ك الثقافة

ك الحضارة اإلسبلمية ك المساف المشترؾ ،الذم يجمع أكثر مف مميار مسمـ عمى كجو
األرض.
.18

المغة العربية ستبقى ما داـ القرآف مكجكدان ،معرفة القرآف الكريـ ك معرفة آياتو

تككف بمعرفة المغة العربية .
.19

فطالما ىناؾ قرآف يقتضي تفسيره ،البد مف كجكد المغة العربية .

.20

أكد صاحب السمك الشيخ محمد بف راشد آؿ مكتكـ  ،أىمية المغة العربية باعتبارىا

لغة الحياة ك العمـ ك الفكر .
.21

لكسائؿ اإلعبلـ دكر كبير في الحفاظ عمى المغة العربية ك العمؿ عمى نشر ك

الحفاظ عمى اليكية الكطنية ك القكمية.
.22

المغة ىي حصيمة تراكمات تاريخية ك مكركثات جماعية ك ثقافية ضاربة الجذكر

في حنايا الماضي ،ك ىي ىكية األمة.
.23

البد أف يتضمف المنيج الدراسي بمفيكمو الحديث كؿ خبرات التمميذ التي تنظميا

المدرسة ك تشرؼ عمييا.
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ثانياً :التوصيات:
 .1اإللحاح إلى طرح جديد مف أجؿ المغة ك اليكية في كقتنا الحاضر ،ك دراستو دراسة دقيقة
تستميـ كؿ المستجدات.
 .2البد أف ندرؾ الفرؽ بيف المعنى المعجمي لمغة ،ك المعنى الضمني.
 .3البد أال نتعامؿ مع المغة كظكاىر منفصمة يستقؿ بعضيا ببعض.
 .4ضركرة استثمار التقنيات الحديثة المتاحة لخدمة تعميـ المغة العربية ك تعمميا.
 .5تطكير المعمـ ك تدريبو ،حيث ال يكفي تحديث المناىج ،أك تكديس الكسائط التكنكلكجية ،ك
تأىيؿ المعمـ عمميان ،إف لـ يعزز ذلؾ بتدريبو عمميان عمى تقديـ عممو ك معرفتو ك خبراتو
إلى طبلبو بشكؿ ينسجـ مع فمسفة تربكية تستند إلى أف دكر الطالب ال يقؿ أىمية عف
دكر المعمـ .كلذا فإف معارؼ المعمـ ك مياراتو ستقكده إلى تغيير في نمط التعميـ ليخرج مف
إطار التمقيف إلى المشاركة ك التيسير.
 .6التكجو نحك تعميـ المغة العربية باالكتساب ،ك إرجاء القكاعد إلى المراحؿ المتقدمة ،كي ال
يثقؿ ذىف الطالب الصغير في السف إف كاف ناطقنا بالعربية ،أك المبتدئ إف كاف مف
الناطقيف بغيرىا ،بقكاعد كثيرة قد يجد صعكبة في فيـ عبلقتيا بما يحتاجو مف المغة في
حياتو اليكمية.
 .7البدء بتعميـ المغة العربية باستخداـ نصكص ذات معنى ك مرتبطة بالكاقع المعاصر ،ك
تأخير استخداـ النصكص القديمة إلى حيف امتبلؾ الطالب ميارات لغكية تمكنو مف
التعامؿ معيا بنجاح ك ذلؾ تماشيان مع البدىيات التربكية القائمة بالتدرج مف السيؿ إلى
الصعب ،ك ليس العكس.
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 .8عدـ االقتصار عمى تدريس المغة العربية مف خبلؿ حصة المغة العربية فقط ،بؿ جعؿ بقية
المكاد رافدان قكيان ،ك داعـ ان ميـ ان ليا ،مف خبلؿ تدريسيا بالمغة العربية الفصحى كذلؾ.
 .9التركيز عمى أف المغة العربية لغة اليكـ بكؿ تجمياتو الحداثية ك العصرية في العمـ ك التقنية
ك الفنكف ك ليست لغة مرتبطة بالتاريخ ك بالماضي فقط.
.10

عدـ عزؿ المغة العربية عف المغات األخرل ،حتى ال يشعر الطالب أنيا غريبة في

سياؽ المغات األخرل ،أك أنيا في منافسة غير مأمكنة النتائج؛ فالمغات تتبلقح ك يفيد
بعضيا مف بعض.
.11

ضركرة اإلفادة مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كالفيسبكؾ ك تكيتر ك اليكتيكب

إلنشاء صفحات ك قنكات خاصة بتعميـ المغة العربية ك تعمميا عمى المستكيات المختمفة.
.12

أكصي عمماء العالـ العربي ك مثقفيو ك رجاؿ الفكر ك اإلصبلح فيو أف ينبيكا

عمى التجني الذم يرتكب في حؽ المغة العربية.
.13

ضركرة إدخاؿ بعض التحديثات في مناىج التعميـ ،ك التركيز عمى دكر المجامع ك

المؤسسات ذات الصمة ،ك دكر األسرة ك المعممي في المدارس.
.14

ضركرة القضاء عمى التباعد المغكم بيف لغة الفصحى ك المغة العامية.

.15

مف الضركرم الحرص عمى تحفيز األطفاؿ عمى قراءة الكتب ك القصص العربية

المناسبة ألعمارىـ.
.16

مف الضركرم تأىيؿ معممي المغة العربية في ضكء المستجدات الكثيرة التي طرأت

عمى الكاقع التعميمي في دكلة اإلمارات.
.17

مف الضركرم إعادة النظر في كاقع معممي المغة العربية مف حيث النصاب

التدريسي الذم يتحممكنو.
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المراجع

أوالً :الكتب المطبوعبة:
( .1عدة كتٌاب ك باحثيف) ،المغة العربية ك التعميـ :رؤية مستقبمية لمتطكير ،الطبعة األكلى،
أبكظبي ،مركز اإلمارات لمدراسات ك البحكث االستراتيجية2008 ،ـ.
 .2ابف سيدة ،المحكـ ك المحيط األعظـ في المغة ،معيد المخطكطات العربية ،القاىرة،
2004ـ.
 .3أكغمي ،أكمؿ الديف إحساف ،الدكلة العثمانية تاريخ ك حضارة ،إرسيكا ،إستانبكؿ1999 ،ـ.
 .4بف جني ،أبك الفتح عثماف ،الخصائص ،عالـ الكتب ،المجمد األكؿ.
 .5الجابرم ،محمد عابد ،قضايا في الفكر المعاصر ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت،
2003ـ.
 .6الجرجاني ،الشريؼ ،التعريفات ،بيركت ،دار الكتب العممية1988 ،ـ.
 .7د .البدكم ،عبد الرحمف ،مكسكعة الفمسفة ،الطبعة األكلى ،بيركت ،المؤسسة العربية
لمدراسات ك النشر1984 ،ـ.
 .8د .عبد المطمب ،محمد ،المغة العربية ك اليكية ،الطبعة األكلى ،الشارقة ،دائرة الثقافة ك
اإلعبلـ2015 ،ـ.
 .9د .عمايره ،خميؿ أحمد ،في التحميؿ المغكم ،مكتبة المنار ،الطبعة األكلى1987 ،ـ.
.10

د .يكسؼ ،جمعة سيد ،سيككلكجية المغة ك المرض العقمي ،سمسمة عالـ المعارؼ،

يناير 1990ـ.
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.11

الزبيدم ،محمد مرتضى ،تاج العركس مف جكاىر القامكس ،دار مكتبة الحياة،

المجمد العاشر ،لبناف ،بيركت.
.12

السرقسطي ،كتاب األفعاؿ ،إعداد حسيف محمد شريؼ ،المجمد الثاني ،الطبعة

الثالثة.
.13
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ثانياً :مقاالت منشورة:
 .1د .أبك أصبع ،صالح ،المغة العربية ك الحفاظ عمى اليكية الثقافية ،جريدة البياف2015 ،ـ.
 .2د .مسعكد .أبكبكر حسف أحمد ،المغة العربية ك اليكية الثقافية ،جامعة القضارب ،السكداف.
 .3د.صدار .نكر الديف ،دكر المغة العربية في الحفاظ عمى مقكمات اليكية القكمية ك كسب
رىانات ك تحديات العكلمة ،جامعة معسكر ،الجزائر.

ثالثاً :المواقع اإللكترونية:
 .1د .أبك لبف ،كجيو المرسي ،خصائص المغة ،المكقع التربكم لمدكتكر كجيو المرسي أبك لبف
"فكر تربكم متجدد"،
 ،http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/402213تاريخ
النشر  2أبريؿ 2012ـ.
 .2د .الشرقاكم ،أحمد عبد الكىاب ،المغة العربية في الدكلة العثمانية ك اليكية الحضارية،
عمى المكقع اإللكتركني مكتبة األلككة http://www.alukah.net/library/0/73604/
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 .3الياىمي ،محمد ،المغة العربية ك خطر ضياع اليكية الكطنية ،مكقع األنباء العربية
اإللكتركنية http://www.alarabiya.net/views/2007/04/13/33445.html
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