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dianugerahkan kepada JI� 

� --'-">1 1":"!>!l v,1.u1 _r,:,:,

yang telah membentang dalam J ._.,....,_,

Seminar Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2019 
Y. I\ \+--w-' 4;!,>Ail a...LII � .,.-JWI _,..;_;..JI

bersempena a,..."--! 
SAMBUTAN HARi BAHASA ARAB SEDUNIA 2019 UNI\IERSm MAlAYA 

�:>(.. a....� Y. I'\ �_,.JI d.a.1J �WI l"�I JA> 
pada 17 dan 18 Oisember 2019 di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya �)lo .._.\a,; a,_.)L.,'.)11 ,:.,t...\.).1.11 �,IS\, Y • "�, IAJ Iv .j &.;_,

anjuran Program Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Unlversiti Malaya dengan kerjasama Sahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia; 
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan; Kolej Universitl Islam Antarabangsa Selangor; Pusat Pendidikan !SESCO di Malaysia; Granada Editions; Persatuan Bahasa 

Arab Malaysia; AI-Bayan Corporation Sdn. Bhd.; Lajnah Sarjana Muda Pendidikan Islam; dan Kelab Bahasa Arab APIUM 
a,...t,,..11 �IJ ";>J!lWI ";>Gu'"))I ,:.,�)i_,J� .,._.)l....')JI .:,_,j.,WI �J ¼)WI J;,,_;11 o;�y, .,._.)l...,'JII ¼,.;JI l"-'"9 t" .:,_,w.J� �)l. ..._.L-,..,, .,._.)(..,')JI cit...b.1.11 �,IS\, .,._.)l...,'JII ¼_;II l"-'"9 �
'\_-"!l(y a,,.r-11 :wli '-?lUJ .,._.)l...,')JI .,,._.;Ji .,.iJ. ,w1., .:,\_,.,JI �_;..., ¼JI..,, ¼r-1' WJI a,......,.., "='-'='_,;JI ulo..WIJ .,.:.iJJ -.61;_,;._, \!,i!)t. I) l?Y.PI �'JII §..,.., )�� .,._.JWI a,_.)l...,'jll 
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SCAN ME 

ALUAN PENGARAH / Jhdl _.,,..i... 4lS' 

.it..J:'., .iii '-">-J3 � r)L.JI 

Segala puji bagi Allah SWT, dengan rzin-Nya 
Sam.butan Hari Bahasa Arab Sedunia 2019 di 
Universiti Malaya· ini dapat dilaksanakan. 
Sambutan yang· Julung kali diadakan di Universiti 
Malaya ini bertu]uan untuk sama-sama meraikan 
Hari Bahasa Arab Sedunia yang disambt.Jt pada 18 
Disember setiap tahun sejak tahun 2012 sepertimana yang ditetapkan 
oleh United Nations educational, Scientific and Cultural Organization . 
(UNfSCO). Ketetapan tersebut selaras dengan keputosan menjadikan 
Bahasa Arab sebagai bahasa rasml UNESCO yang ke-6. 

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa seja•gat. la juga bahasa rasmi 
semua negara Arab dan beberapa negara lain di dunia ini. Bahasa Arab 
adalan bahasa yang indah dan luar biasa. la j_uga kaya denl!an kosa kata 
yang mampu mengungkap sesuatu makna derigan ratusan kalimah. 
Kepentingan Bahasa Arab terkait hubungannya dengan kemuliaan Islam. 
I.a adalah bahasa bagi al-Quran dan Hadith sebagai sumber ke·pada ilmu
Islam. Maka, kepentingan dan kesuciannya turut diras-at oleh seluruh
umat Islam sekalipun mereka-bukan berbangsa Arab.

Dalam era digital pada masa kini yang terjadi hasil ledakan Revolusi 
lndustri 4.0 {IR4.0), penguasaan manusia terhadap Bahasa Arab perlu 
terus dilestarikan agar Kedudukan Bahasa Arab l<ekal relevan. Maka, 
dalam konteks pengaJaran .dan pembelajaran Bahasa Arab, kandungan 
dan kaedah yang dJsesuaikan dengan elemen-elemen teknologi,, 
multimedia .dan digital wajar untuk di�eten�ahkan agar proses 
penga)aran dan pembelajaran terseb.ut sentlasa segar dengan tuntutan 
perkemba·ngan semasa . 

Semoga program sambutan ini yang telah diatur dengan.pelbagai �cara 
perj9ya me�n·ca-µaj�·'.'tujuan-tujo�nnya. Semoga program sambutan 



seumpama ini dapat diteruskan lagi pada rnasa akan datang dengan 
pengisian yang lebih menarik dan sesuai. 

Sekian, terima kasih. 

''Penguasaan Bahasa Arab dalam Era Revolusi lndustri 4.0'1

"t,. �\l..,all CJ_,l.ll _,.,,,,-. J a,.,.j1l1 WI ow!" 

,, 

DR. ASYRAF ISYRAQI BIN JAMIL 
Pengarah Sambutan 
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PENGENALAN / Ji,:,d� Ju�I 

Hari Bahasa Arab Sedunla disambut 
setiap tahun pada tarikh 18 
Disember sepertimana yang 
ditetapkan sejak tahun 2012 oleh 
United Nations educational, 

Scientific and Cultural Organltotion 

(UNfSCO). Program ini merupakan 
kall pertama bagi Universiti Malaya 
untuk menganjurkan sambutan ini. 
Sejak tahun 2016, beberapa institusi 
pengajia n tinggi telah menga njurkan 
sambutan yang sama, antaranya 
Kole] Unlversiti Islam Antarabangsa 
Selangor (KUIS), Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM) dan 
Unjversiti Sains Islam Malaysia 
(USIM). Universlti Malaya juga perlu 
turut serta dalam penganjuran 
sambutan lni b·agi membuktikan 
kebersamaan ke a rah 
m.emartabatkan Bahasa Arab
khususnya pada aspek pengajaran
dan pe-mbelajaran. Program
Pendldikan 1s1am ·di Akademi
Pengajian Islam mengambil ,inisiatif
untuk menjadl penganjur sarilbutan
inl memandangkan keterlibatan
Progra·m Pe.ndidikan Islam Juga
dalam aspek p_e·ngajaran dan
pempelsijaran Bahasa Arab d1
Unlversltl Malaya.
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UNIT PUBLISITI & MEDIA/ f�'.)1I0..1>_., 
Ketua: Dr. Ahmad Sufian bin Che Abdullah 
AJK: Che Siti Norsuhana binti Che Abdullah 

Muhammad lkmal Hakim bin Mus.a 
Rohaya binti Hamidun 

Wan Noor Hasifah Radhiah binti Wan Alauddln 

UNIT LOGISTIK & TEKNIKAL / �13 �y.1I 0..1>3 
Ketua; Dr. Mahyudin bin Daud 

AJK: Hanis Syazwani binti Che Shamom 
Nur Alya Hannan binti Mohammad Ak'maludin 

Nurul Jannah binti Basri 
Siti Hajar binti Man 

Siti Musfirah bintl Abdul Wahab 

UNIT HADIAH & SIJIL / .:.il��l3 �1-4)10.1.>3 
Ketua: Ustazah Zazmin binti Abu Bakar 

Timb. Ketua: Ustaz Muhammad Zulfadli bin Abdul Rahman 
AJK: Fatin Nur Athiqah binti Janudin 

Nafiah bintl Tajudin 
Nur Nazihah binti Zaidi 

Siti Nur Akma blnti Abu Halifah 
Yati binti Nayan 

UNIT PROTOKOL & SAMBUTAN / Jli>::.>'.lll., ..::.)l.,s'.,;,.r.JI 6.1.>3 
Ketua: Dr. Mohamad Azrien bin Mohamed Adnan 

AJK: Ahmad Alif lrfan bin Rosian 
Mohd Muazzam•Mifzal bin Najarudin 
Muhammad·SaiflJI lzuan bin Osman 

Roziana binti Kadri 

ATURCARA / J,WI �\jY. 
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11 DIS(MBER 2019 (stl.ASA) {•�I 201.9�17 
9.00 PAGI-ll.00 PA.GI �t,- lLOO-� 9.00 

SIL,-1,'1 NAMA PEM!EtlTANG �• -..I 
I. MOH,\1.1.MAO /\212 
2. NASR EL DIN ISRAKIM AHMED HUSS£1N 
,. 1,.,i.....l-�--
.. i.t�•.:ri--� 
5. P,AMATl-t H. ASUSASHA 

17 DISE'Ml!,ER 2019 (SEIJI.SA) (•lr)t!I;) 2019 � 17 
11.30 PAGl-1.lOPfTAllG F.l-¥'1.30-t>� U:30 

BIL ,-!}I NAMA P!MBENTAHG .11.,d.J1,._1 

,. AMU\Ul t4�RI BIN MOHAMAD 

2.
MOHAMMAD SYA.Hfl.Ul NAIM Bill MOHD 
fAU21 

,. 
MOHO l[RUW:i.JI .,. MOHAMIO 
MOICHTAR 

,. SHARIFAli KOOAA!OA sum WAN HASAN 

5. ZUU(lfU 91N HAW,\\VI 

1BOlSEMS(ll2019(RASU)(,....,,>�) 2019�18 
9.00 PAGl-11.00 PAGlb� u.oo-� 9.00 

BIL,-1,'1 NAMAPEMBENTANG t.u..11 � 
L o,L--1l. J�-,j .... .y...--�� 
�. BESSE f(UMAlA SARI 

,. MAHVUDIN 81N OAUO 

•• NUR SYAAQAH som MllHAMAD 
s. sm HAM!OAH BINTI HASHIM 

18 DiSIMSEJI 2019 (RABU) ('-1.,.,,)J�) 2019 �U 
U.30 P,o.Gl-1.30 PET.o.HGl,tl;- 1.30-t>l...:i 1L30 

BIL,-1,t NAMA PEMDENTANG ,:i..i.WI ..-,a 
L NOOR FAD!LAH SINTI OAWI 
,. M.ASVHUR DUNGOK 
l. MUHAMMAOANWAABlN AKMAD 
•• ffUR SliAHIRAH sum MOHO SVRBAf.11 
;. �ll.1.,J;�c,,l�JJ..JI� 

-

SI DANG 1. Jj>'I 1-l....JI 

TA.IUK PEMS[NTA,tlG.A.N �.11:tivl� 

"""' :'l_t.>m�i!1t,h, . ..Ji.;.lll1�.\l.\y1,�•.,;L 
J.PJV��,J,l;.111� 
..:.UIJ!ll."'1.i.llft.,!�J.AUl.d...i..:.,t;l..liJ 
�.#:�•..t!li4lh.�,-•.J}�'v-l'J-•'"" 
� J.,..._,.Jt.o!ll ��l_rJ)I! ·�;-'1.,.Jl....T\ Lli;.Jl;J-' 

SIOANG2�a....L.,J1 

TA.IUk PEMBENTANGAN �l"-,U 
A!'f,\USIS KE.PERLUAN K.Uf\!KULUM BA.HASA AAA9 UNtUIC"TUJUA.N' KEIUP.UTERMN DI UNNERSffi AWN-1 
MAl.AYSI,\ 
[lfMEH TElCNOLOGl DAl.AM AMALAH PENTAXSIRAA BAHASA ARAfl OAlAM KA.LAtiGAN GVRl.1-CiURU 01 
50(01.AH MEN'ENGAH KfBAflGSAAN AG.AMA th�K,A\ NEG[IU Pl.A.Al( 

THl: 1MPACT OF SPEAKING S!ClllANXIETIES Oil rnE FOURTI-1 INDUSTR IAL REVOUJTION 

f'ENGlh'T£GRAS.IAtl 8UOAYA�AMA1lAN 0:J.AM PENG,\IAAAN OAN PEM:BEI.AJARAN BAHASAARA8 
APLl>:ASf QUIZZIZ DI OAlAM PENGAJARAN SU'l).!Ut MAHAP.AT Al•OIRAAH OI fAICULTI PWGAIIAN lstAM. 
UKM 

SIDANG3�� 
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TAJUK PEMBEUTAIIGAN �.:,i,;11= 
SEAAPAN K.,\lASAHASA ARAB DA.LAM BAHASA MASYARAKAT PERl:BUMI SARAH 
P'A08l.EMA1tkA PEMSEWARAA BAHASA ARAB PADA L£MSAGA PENG;.JtAN w�"GGI &AM 01 INOON£SIA 
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 تعليم اللغة العربّية (مشكالت وحلول)
 األستاذ الدكتور نصرالدين إبراهيم أمحد حسني

 أستاذ النقد األديب والبالغة                                                                                                                                       
 قسم اللغة العربّية وآداهبا                                                                                                                                        

 �اجلامعة اإلسالمّية العاملّية مباليز                                                                                                                                     

 

املهمة يف تعليم اللغة العربّية،  املشكالتيتناول هذه البحث مشكالت تعليم اللغة العربّية، ويربز بعض 
وحياول إجياد احللول هلا. إن التحد�ت اليت تواجه اللغة العربية متعددة، والقضا� اليت أُثريت حوهلا كثرية. فقد غدت 

مامات واضحة، واحرتاماً وتقديراً يف بالد أخرى �طقة بغريها. هذه اللغة اللغة العربية غريبة يف د�رها، مع أ�ا القت اهت
 الذي حفظ فضلها بقوله: إبراهيم اليت وصفها الشاعر حافظ

 وسعُت  كتاَب  ِهللا  لفظاً  وغايًة     وما ِضقُت عن آٍي به وِعظاتِ 
 أمســاٍء      ملخرتعــاتِ  فكيف أضيُق اليوَم عن وصِف آلــٍة    وتـَْنسيِق                      

َوإِنَُّه [أميا تكرمي، عندما أنزل هبا الوحي، لتكون لغة التنزيل،  -سبحانه وتعاىل -ملاذا ال ؟!. وقد كّرمها هللا 
حتَِيـَّتُـُهْم [لغة أهل اجلنة،]ٍن َعَرِيبٍّ ُمِبنيٍ لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَني، نـََزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِمُني، َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن، بِِلَسا

.لغة خامت األنبياء، حممد بن عبد هللا، النيب األمني (صلى هللا عليه وسّلم)، لغة ]يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسَالٌم َوأََعدَّ َهلُْم َأْجرًا َكرِميًا
. بل ]َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشريًا َونَِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمون  َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ [خامتة الرسائل السماوية، لغة كافة الناس 

ألدب اجلاهلي) اجند تدريس اللغة العربية أصبح غريباً يف وطنها األصلي، مما جعل الدكتور طه حسني يصرّح يف كتاب (
يها شيء غريب، ال صلة بينه وبني عقل التلميذ وشعوره قائًال: "إن لغتنا العربية ال ُتدّرس يف مدارسنا، إمنا يُّدرس ف

، على سبيل املثال: القنوات اللغة العربّية، ومن هذه العقباتوعاطفته". ومن مثّ، فهناك عقبات تقف يف طريق تعليم 
األطفال، اللهجات الفضائية، برامج الشبكة العنكبوتية، التلفاز أو اإلذاعة املرئّية، الصحافة، املناهج الدراسّية، مربيات 

العامّية، الدخالء،ضعف املعلمني، عدم الرغبة، الوسائل التعليمّية، ضعف التعّلم اإللكرتوين،االغرتاب إىل البالد الناطقة 
إىل آخره. إذن هذه املشكالت وغريها هي  ...بغري العربّية، عدم املمارسة والتطبيق، االزدواجّية، التجّنس جبنسية اآلخر

دراستها، وحتليلها، والسعي إىل إجياد احللول، وإزالة العقبات و سة يف تعليم اللغة العربّية، فعلينا االهتمام هبا العقبة الرئي
وهي لغة اهلوية، وموحدة الشعوب  ، خاصةحىت يسهل الطريق حمليب هذه اللغة العظيمة اليت كّرمها هللا عّز وجلّ 

 وكما قال الشاعر: اإلسالمّية، هي لغة الرتاث، ولغة القرآن الكرمي،
 لغة إذا وقعت على أمساعنا     كانت لنا برداً على األكبادِ 
 ستظل رابطًة تؤلف بيننا     فهي الرجاُء لناطٍق ابلضادِ 

 فكيف نرتكها للزمان، ومشاتة األعداء،، وكيد الكائيدين، وحال لسا�ا يقول:
 فال َتكُلوين للزماِن فإنين     أخاُف عليكم أن حتَني وفايت

 ومن مث فإننا سوف نعرض هلذه املشكالت، وحناول أن نضع هلا ما أمكن من احللول املفيدة واملقرتحات.
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 أوال: القنوات الفضائية:

خطااًب مشبعًا ابللهجات  -يف الغالب -يندر أن تستخدم الفضائيات اللغة العربية الفصحى، أل�ا 

ة واملدبلجة أبنواعها املختلفة املتنوعة. وكان من األفضل أن احمللية، وهذا يظهر يف املسلسالت واألفالم العربيّ 

تكون هذه الفضائيات أحسن األوعية اليت تُعيد احلياة للعربية الفصحى على ألسنة املشاهدين العرب، بيد أّن 

"فمع انتشار الفضائيات العربية، أصبحت اللهجات العربية أكثر شيوعاً يف إطار الرغبة  هذه القنوات ختلت عن ذلك.

يف أتكيد وجود الثقافات الفرعية داخل الثقافة العربية، األمر الذي يقوِّض أحد أسس الوجود العريب ذاته، ويُدعِّم تناحر 
 .1الثقافات العربية الفرعية"

إن القنوات الفضائّية أصبحت ظاهرة غريبة يف جمتمع اليوم، قنوات ال حتصى، وال تعّد، فيها الصاحل، وفيها 
الطاحل. ولكن إذا أحصينا األمر سنجد طاحلها وفاسدها، أكثر من صاحلها. واألمر واضح للجميع. فمنها مثًال ما 

ر العامل اآلخر الذي ال ميّد إلينا بصلة من الصالت؛ يشجع على األفالم الفاسدة اليت غايتها ببساطة هي نشر أفكا
الرتاثّية، أو الدينّية، أو األخالقّية، أو الثقافّية...اخل. والعدوة مع األسف انتقلت إىل األفالم العربية، وهذه اإلفالم 

للغة العربية بريئة الرخيصة، جعلت من اجلنس والزنة والشذوذ شيئًا عادً� يف لغة منبوذة، وألفاظ جارحة، وكلمات، ا
منها، براءة الذئب من دم يوسف. وهذه اللغة من يتعلمها ؟؟. ابلطبع أبناؤ�. ويف زمن احلضارة هذا، فالقنوات 
الفضائية متوافرة يف كل مكان وزمان، فكيف نقضي على هذه املهزلة؟؟. هذا ابإلضافة إىل الربامج املبتذلة، واليت تُقّدم 

مثلة كثرية على ذلك. وهنا نتساءل، من املسؤول؟؟. قيل رّب البيت، ولكن رّب البيت يكون بلغة مبتذلة أيضاً، واأل
حارساً ألبنائه يف املنزل، وحىت يف املنزل ال يستطيع أن يكون حارساً أميناً، وهو مشغول مع ربة املنزل يف العمل الدؤوب 

، البّد احلل الناجع إذنهو الشأن خارج املنزل؟. من أجل حياة رافهة. وحىت إذا زعمنا حرصه على املراقبة، إذن ما 

للدولة أن تتدخل، فمثًال يف دولة ماليز�، وهي منوذج إسالمي حقيقي، من وجهة نظري، استطاعت الدولة أن 

، الدولةأو الصحن الفضائي، وأن تفرض قنوات فضائية معينة، تراقب وتبث من قبل ، (الدش) شراءوامتالك متنع

 .إىل حّد كبري راقية بني األفراد مهذبة سيطر عليها، وهذا ما أّدى إىل استعمال لغةأي أن احلكومة ت

إن ضرورة احلفاظ على اللغة العربية الفصحى أشّد ما حنتاج إليه اليوم، خصوصًا بعد دخول العرب إىل 
رية صغرية. هذا التطور جانب العامل أبكثريته يف جمال اإلعالم الفضائي، الذي ألغى املسافات، وحّول العامل إىل ق

يستدعي أن تواكبه لغة متطورة مرنة، جتمع وتوحد الشتات العريب بعد أن أمعنت فيه مرحلة الطباعة متزيقاَ، وأثريت فيه 
 . 2دعوات اإلقليمية والتجزئة، وتبين اللهجات احمللّية بديالً من الفصحى األم

إن من ميعن النظر يف واقع حال قنوات اإلعالم العريب املرئي، أو الفضائيات، جيد أ�ا غري معنية أبزمة التعبري، 
بل إ�ا ال تبشر خبري، فمن الواضح أن اللغة العربية الفصحى تضيق وختتنق يف معظم وسائل اإلعالم، بطريقة تشعر أن 
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ة مع العربية، حيث ال يعطو�ا من الوقت إال القليل من وقتهم، وال بعض القائمني على هذه األجهزة على عداوة راسخ
 .3مينحو�ا من الربامج إال برامج معينة قد ال يكون اإلقبال عليها كثرياً، وال يربزو�ا للجمهور إال بطريقة منّفرة

امج هادفة يقع على أصحاب الفضائيات العرب أن خيافوا هللا سبحانه وتعاىل، وأن يبثوا بر  وكذلك احلل

وبلغة عربية، ولو بسيطة، بعيدة عن العاميات، واللهجات، فاللغة الفصحى مفهومة للجميع، وال نطالبهم 

ابستخدام لغة غامضة ومعقدة، بل يكفي أن يستخدموا لغة عربية بسيطة مرنة سهلة مفهومة للجميع، وهكذا 

 ه اللغة اليت كّرمها هللا سبحانه وتعاىل.يسهمون يف االرتقاء ابلذوق العريب، ويكشفون عن مجال وروعة هذ

 اثنياً: الشبكة العنكبوتّية:

واقعًا ملموسًا يف حاضر�، ال مناص منها؛ لكبري أو صغري. فالكل جييد  أصبحت الشبكة العنكبوتية

ال حصر هلا، فأين مكانة اللغة  ، والعامّياتاستخدامها. والشبكة العنكبوتية حتمل أمناطًا من اللهجات العربّية

العربّية الفصحى بني هذا الكم الوافر؟؟. أحياً� أشاهد ما يف هذه القنوات، واهّتم نفسي ابجلهل، من كثرة 

وأنت حائر بني هذه املفردات والعبارات املستخدمة يف هذه الشبكات العنكبوتية اليت ال متّد للغة العربّية بصلة، 

 حني قال: -مع اختالف الرؤية -وهذا ما يذكرين وصف املتنّىب لشِعب بوان العامّيات، واللهجات،

 ولكن الفىت العريبَّ  فيها      غريُب الوجه واليد واللسانِ 

من هو املسؤول عن كل هذ؟؟. وكيف نعاجل املوقف؟ ال شك أن املسألة حتتاج إىل التعاون من اجلميع، وترك 

فرض املناهج املناسبة اليت تراقب، ووزارة الرتبية والتعليم يرخيص، فاملنزل العمل من أجل مجع املادة، والربح ال

تقف حائال دون هذه املهازل، فثقافة الفرد  وأتديبه هلا األثر الناجع يف تربية اجملتمعات، والرتبية هتذيب يف 

ة من قبل الدولة إذا استخدام اللغة. ولكن للدولة النصيب األكرب يف هذا الصدد، فشركات االنرتنيت هلا سيطر 

 -أرادت ذلك، وقد شاهد� هذا يف الربيع العريب، ويف خمتلف البالد العربية، كيف أن الدولة تستطيع أن تسيطر

ورمبا هذا العمل يساعد الدولة يف تنشئة األجيال تشئة على االنرتنيت، وتفرض عليه الرقابة.  -إن شاءت

من لغة  وبناتنا وإال فإننا ال نستطيع أن حنمي أبناء�أبنائنا وبناتنا،  صحيحة، وموجهة، ونستطيع هبذا أن نطمئن على
 ال متّد إىل اللغة العربية بصلة، والربامج املبتذلة، والرسائل اليت تبث بلغات منحرفة،العربية، واملدبلجة، األفالم 

اليت ال ختدم شيئًا سوى اللهو واملزاح يف  اليت سادت فيها العاميات، واللهجات احمللّية ، واحلوارات املفتوحةواحملاضرات
 طابعها العام تقّرابً لألميني من أبناء الشعب، حىت أن األميني هلم ذوق يف استيعاب وتذّوق اللغة الفصحى.

 

 



5 
 

 اثلثاً: التلفاز "اإلذاعة املرئّية":

يف جذب االنتباه، جند أن اإلذاعة املرئية أو التلفاز يتمتع بقدرات هائلة بوصفه وسيلة مسعية بصرية 

، إذا ما ترافقت مع الصورة، مثلما حيدث مع بعض الربامج حني يستطيع واللغة ذات أتثري مباشر على املشاهد
ن طريق البث املرئي أو التلفاز هلا آاثر عاملشاهد االتصال املباشر ابلذين يشاركون يف الرب�مج، فوسيلة اكتساب اللغة 

، إذا ترافق مع الصورة التلفزيونية واملعلومة احلسّية، جيعالن املشاهد يعيش عالقة معينة سلبية، ألن الرتكيب اخلاص للغة
مع هذا اجلهاز، ما أدى إىل خلق مشكالت اجتماعية ونفسية وأخالقية، فضًال عن مشكلة أعم وأهم أال وهي املشكلة 

 ،، عناصر التأثري وتكون مقنعة ابملستوى املطلوباللغوية، فبحجة أن تتوفر يف الرسالة اإلعالمّية بعامة واإلعالنية خباصة
متادى حمررو نشرات األخبار واملذيعون ومقدمو الربامج يف تبسيط املفردات والرتاكيب، حىت غلبت الركاكة على اللغة 

 .4اسبةاإلعالمية، وكثرت فيها األخطاء اجلسيمة، ما حدا بعلماء اللغة أن يتصدوا هلذه املشكلة، ويقرتحوا احللول املن
 وتبسيط اللغة ال ضرر فيه، ولكن أن تصل اللغة حّد الركاكة، فهذا ابلطبع غري مقبول.

والتلفاز وسيلة ذات مجهور واسع تستغرق أكرب وقت من مشاهدة الناس، وجتده يف كل مكان. كما أنه 

، والتلفاز أحكم قبضته على يقدم أمناطًا من السلوك االجتماعي واللغوي تفتقر إليها وسائل اإلعالم األخرى

وأكثر رّواده ، األسرة، واحتّل صدر اجملالس يف الدور بال منازع أو منافس، وتربع فيها بشموخ منقطع النظري

فكل أفالم الكرتون يشاهدها األطفال، إّما ابللغة اإلجنليزية، أو اللغة العامية،  .واخلطورة تكمن هنا .األطفال

ز هو املعّلم األول ألطفالنا خاصة من السنة األوىل إىل العاشرة، ألن األب واألم يعملون واللهجة احمللّية. والتلفا

صباحًا ومساًء من أجل كسب األجر املناسبة للمعيشة، واملربية هلا أعماهلا ابملنزل، إذن من يصاحب الطفل يف 

 .األطفال، والربامج األخرىهذه الرحلة الطويلة؟ دون شك هو التلفاز، ال حّل سوى مراقبة الدولة لربامج 

ساد التلفاز، أو اإلذاعة املرئية العامل، وتعددت حمطاته، وتنوعة ابختالف ثقافات الشعوب والدول. فقد 
ونستطيع أن نشري هنا، أن اإلذاعة املرئية أو التلفاز ابلطبع تسيطر عليه الدولة، ألنه يف املقام األول يبث سياساهتا 

ا، ولذا فهو يالقي اهتمامًا خاصًا من قبل الدولة. ولكن رغمًا عن هذا جند هناك، وخاصة يف املعلنة، ويعمل بتوجياهت
النشرات اإلخبارية بعض اهلفوات اليت ال ُختفى على ذي ابل. ويظهر هذا أيضًا يف الربامج اليت تقّدم، فاحلديث فيها 

ني ختلو من الرقابة، واجلودة اللغوية، ورمبا ترى هذه مييل إىل العاميّات. اّما األفالم واملسلسالت، ففي كثري من األحاي
اجلودة يف املسلسالت واإلفالم اإلسالمّية، حيث جتد اللغة اليت تسرتيح إليها، وترغب يف مساعها. وظاهرة مجيلة أن 

ن مع األسف ترتبط الربامج اإلسالمّية ابللغة العربية الفصحى، وهذا خمرج مجيل حنافظ به على لغتنا اجلميلة هذه. ولك
أن هذه األفالم واملسلسالت مومسية، حيث تظهر يف مواسم معينة من السنة، وخاصة يف شهر رمضان، وهذا الشهر فيه 
رمحة للغة العربية الفصحى واستخداماهتا املختلفة واملتنوعة، ففيه لطف ابلعباد، ولغة العباد. ولكننا ال نفي مسؤولية 

 ة هي املسيطر األول، واملوجه لإلذاعة املرئية أو التلفاز.الدولة يف هذا املوضع، ألن الدول
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ومن هنا تقع املسؤولية على عاتق الدولة ورقابتها، وهنا نستطيع أن حنافظ على اللغة الفصحى، ونضمن 

نشرها على كل العامل الذي يلتقط بّث هذه اإلذاعات املرئية، من مجيع بلدان العامل العريب الذي يقع على عاتقهم 

 ه املهمة املقدسة.هذ

 رابعاً: الصحافة:

يتفق معظم الباحثني والدارسني على أن اإلعالن يؤثر أتثريًا بليغًا يف جممل النواحي اإلنسانية، ويسحب 

اإلنسان دون وعي إىل هدفه املنشود. هذه القاعدة تنطبق حىت على أولئك الذين يّدعون أن لديهم املناعة القوية 

مصممي  معرفةوالسبب يف ذلك يعود إىل  املختلفة اليت يستخدمها اإلعالن لتحقيق مآربه.ملواجهة األساليب 
اإلعالن ابلعوامل النفسية والفكرية لإلنسان، ما جيعلهم يتعاطون مع عامل الالوعي لدى الفرد، فتؤثر فيه اإلعال�ت دون 

ارف ابهلدف النهائي لإلعالن، أو حىت الطريقة اليت أن يشعر أو يدري. واألكثر أتثرياً هبذه الطريقة هو اإلنسان غري الع
 .  5يقدم هبا

إن املتتبع لوسائل اإلعالم التقليدية منها واجلديدة يلمس بوضوح ما تتعرض له اللغة العربية من تشويه 

احندر األمر إىل تقدمي اللهجات  ،يصل إىل حّد اإللغاء واإلقصاء بعد أن كانت الشكوى من اللحن يف اللغة

ويف اإلعالم االجتماعي حنت  ومجل غريبة. ،مث استمر االحندار إىل استبدال اللغة بكلمات ،عامية على اللغة األمال

املغردون وأمثاهلم أحرفاً جديدة ال متت إىل أي من اللغات بصلة حىت استبدلت األحرف أبرقام، واستمر اإلحندار... إن 
اقصى ما نطلبه من أجهزتنا اإلعالمّية احرتام قواعد اللغة واملعايري املنظمة هلا، مما يضفي على الرسالة اإلعالمية أ�قة 

، ويسهم يف رفع ذائقة اجلمهور املستهدف. واستثمار التطور التقين يف جمال اإلعالم واالتصال يف تعزيز الوحدة ومجاالً 
العربّية اإلسالمّية والعمل على إعادة االنسجام للنسيج اللغوي، وجتنب الدعوات الرامية إىل توسيع هوة اخلالف العريب 

ن اللهجات املتنافرة اليت تبث الفرقة أكثر مما جتمع الشمل العريب، أو من خالل متزيق النسيج اللغوي إىل جمموعة م
 .6وسلخها من موروثها وعمقها احلضاري ،تساهم يف تعميق التغريب يف اجملتمعات العربية

ينّبه الشيخ اليازجي على األخطاء الكثرية اليت تعّم الصحف قائًال: " فلرياقب كّتاب اجلرائد هللا فيما ميلون 
ألمة، وليعلموا أن ما خيطونه يف خلواهتم إمنا جيرون به أقالمهم على صفحات القلوب تنطبع فيها كلماهتم حبروٍف على ا

 . 7ال ُمتحى"

يعتقد البعض أن الصحافة مبنآة عن استخدام اللغة الفصحى، ألن طابعها هو نقل األخبار السريعة، 

ال يساعد يف التدقيق اللغوي الالزم. ولذلك هذه هي حمنة  وهو اهلدف املالزم هلا. ونقل املعلومة هبذا الشكل قد

ابرزًا يف تعميم اللهجات املختلفة، وهي البحر الزاخر  –مع األسف  –الصحافة. ولذا جند الصحافة لعبت دورًا 

روء، ، وكأمنا قصد من كل هذا هو الفهم العام للنص املقمن �حية األخطاء اللغوية، وعدم دّقة العبارات املستعملة
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ومسؤولية هذا املسألة تقع على الفرد أبي طريقة كانت، بعيدًا عن االستخدام الصحيح والسليم للغة الفصحى. 

الذي يقوم بتحرير هذا العمل الصحفي، والدولة اليت متتلك بعض املؤسسات الصحفّية، وأيضًا القطاع اخلاص 

 الذي ميتلك جزءاً من هذه املؤسسات اإلعالمّية.

 البعد الرتبوي:خامسًا: 

إن عاملنا العريب مطالب يف تلك اللحظة التارخيّية ابلذات أن يسعى إىل إجياد تربية إسالمّية خاصة به، تعيد 
له ُهويته اإلسالمّية الواحدة املتمّيزة، وتكون تلك الرتبية هي أداة �ضته، واستعادة أجماده، وحضارته، ومثل تلك الرتبية 

زالت حتتاج إىل كثري من التفكري اجلاد والبحث املتواصل إلجياد بناء فلسفي، وتطبيقات تربوية اإلسالمّية املنشودة ما 
اد، يعيشون هلذا اهلدف، وجيندون كل القوى لتحقيق هذا البناء، وهو عمل حيتاج إىل جهد جيل كامل من الروّ 

واقع التجزئة يف العامل العريب، وتكون أداة والطاقات من أجل حتقيقه، وبدون ذلك، فسوف ُتكّرس النظم الرتبوية احلالية 
، ملا وثقافياً  واقتصاد�ً  الستئناس اإلنسان العريب وإذالله، وسيكون من السهل بعد ذلك اخرتاق وعّيه وإخضاعه سياسياً 

 8بقوى العامل اجلديد، أو النظام العاملي اجلديد. يسمى حالياً 

ة إسالمّية واحدة، حتب أن تبّلغ أمانتها، وترّيب أبناءها على أمهية البعد الرتبوي بوصفنا أم -من هنا -ندرك 
املثل والقيم اإلسالمّية ال املادية أو العلمانّية. والذي يتأمل خريطة العامل اجلديد وقواه السياسية واالقتصادية احلاكمة 

هدى السماء "إمنا هي قوة والعسكرية املسيطرة، يعلم علم اليقني أن تلك القوة حبكم طبيعتها بعيدة كل البعد عن 
يغلب عليها فكرة السيطرة على الطبيعة بواسطة العلم، والسيطرة على اإلنسان بواسطة التقنية، والسيطرة على الشعوب 

بل هي قوة "حصلت على  9املستضعفة بواسطة القوة العسكرية واالقتصادية، هي قوى تعبد القوة والرفاهية واللذة".
بني العلم  عنها احلكمة، واغتالت السمو الروحي، واألخالق لإلنسان،ووضعت حاجزاً  شيء من العلم، لكن غابت

ومثل هذه القوى ال يّنتظر منها أن تقود العامل إىل سالم حقيقي،  10والتقنّية من �حية، وبني احلكمة من �حية أخرى".
مل يف اللهو واجملون والسكر واجلنس والعنف أو عدالة حقيقة، بل من املنتظر أن تقود العامل إىل مزيد من االنغماس الكا

 11الذي يشمل األفراد والشعوب والدول.

 همن جوانب احلياة البشرية على األقل، ويكون السبيل إىل حتقيق اً مهم اً جانبميثل البعد الرتبوي ال شك ف

أجل ذلك ال بّد أن تتجه وحنن نواجه هذا العامل اجلديد، ومن  أنبل وأشرف صيغ الوجود، وحتقيق اجملتمع الزاهر،

األمم والشعوب إىل نظمها الرتبوية ، تبحث فيها عن أسباب األزمة احلقيقية، وتلتمس من خالل تغيري تلك النظم 

التعليمية، وسائل جتاوزها، وعاملنا العريب يكاد جيمع على فشل تلك النظم الرتبوية احلالية يف حتقيق آمال األمة يف 

رتك فيه رجل الدولة، ورجل الشارع على السواء، ولكن هذا اإلمجاع يقابله اختالف يف التعليم، وهذا إمجاع يش

وإن كان البعض ما زال يعتقد أن كل ما حيتاجه التعليم يف ، الرأي حول كيفية العالج الرتبوي الناجع هلذه األمة

ي: املناهج، إعداد املعلم، املباين بالد� هو نوع من اإلصالح الرتبوي يتناول هذا اجلزء أو ذاك من النظام التعليم
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املدرسية، اإلدارة، التمويل. وهناك من يرى أن ما حنتاجه ليس جمرد اإلصالح الرتبوي، بل التغيري الشامل أو 

الثورة الرتبوية، ولكن الثورات الرتبوية احلقيقية ال أتيت يف ظل أوضاع جامدة بل حتتاج إىل ثورات جذرية داخل 

 12. اجملتمع وهويته وثقافتهالتعليم اجلديد روح ا اجملتمع حبيث يعكس

ومع هذا �يت سؤال مهم جدا: ما هو املقصود ابلرتبية يف عاملنا اإلسالمي؟ يرى بعض علماء الرتبية أ�ا ذلك 
 النظام الرتبوي والتعليمي الذي يستهدف إجياد إنسان القرآن والسنة، أخالقا وسلوكا، مهما كانت حرفته أو مهنته، وهو
إنسان مستخلف هلل يف األرض مبا يتطلبه هذا االستخالف من الكدح املستمر يف سبيل إجياد نوعية راقية من اإلنسان، 
راقية من الناحية البدنية والعقلية والروحية واملهنية واحلرفية، وهو إنسان أنتجته الرتبية اإلسالمّية يف عصورها الزاهرة، وما 

ولكن أهم من ذلك كّله، عدم  13إذا ُقدر هلا أن ُتطبق يف مؤسسات تربوية معاصرة. زالت قادرة على إنتاجه اليوم 
وضوح الفلسفة اليت بُنيت عليها تلك املؤسسات، والتنظيم الذي تبنته تلك املدارس، لتحويل الفلسفة إىل واقع تربوي 

وعاملية غري  ،أكثر فعالية يف تربية اإلنسان املسلم اجلديد القادر على مواجهة حتد�ت العصر يف ظل ظروف داخلية
 مساعدة.

بوضع قائمة ابألهداف اليت ميكن أن يسرتشد هبا الباحثون، وقد استعانت يف ذلك  14،فتحّية الفزاينحثة قامت البا
 برأي كثري من خرباء الرتبية اإلسالمّية،وإليك هذه األهداف:

 صياغة نظرية تربوية إسالمّية واضحة املعامل ميكن تطبيقها يف واقعنا يف ضوء كل من: )1(

 ية اإلسالمّية املتمثلة يف الكتاب والسنة.املصادر األصلّية للرتب •
 الصحيح واملناسب من معطيات الفكر والتطبيق الرتبوي اإلسالمي والعاملي. •
 حاجات اجملتمع ومتطلباته احلالية واملستقبلّية. •

 الكشف عن اترخينا الرتبوي عرب العصور مبا يتضمنه من أفكار وشخصّيات وتطبيقات تربوية لالستفادة من هذا )2(
 التاريخ يف صياغة الفكر الرتبوي اإلسالمي املعاصر.

 حتديد القوى والعوامل املؤثرة يف إبعاد الرتبية عن اإلسالم، ووضع اخلطط العلمّية لتجاوز هذا الواقع التارخيي. )3(

دراسة األفكار العاملّية، والنظم الرتبوية دراسة مقارنة، واالستفادة من احللول املختلفة اليت تقدمها للقضا� الرتبوية  )4(

 املشاهبة يف اجملتمعات اإلسالمّية املعاصرة مبا حيقق أهداف الرتبية اإلسالمّية.

 بوي العاملي من أزمته الراهنة.إبراز وتوضيح دور الرتبية اإلسالمّية كبديل يف إخراج الفكر الرت  )5(

إبراز وتوضيح دور الرتبية اإلسالمّية يف مواجهة حاجات اجملتمع املسلم، وتطلعاته املستقبلية مبا يوافق وجهة النظر  )6(

 اإلسالمية.

احلضارة  تنمية البحث العلمي الذي خيدم الفكرة اإلسالمية، وميكن العامل اإلسالمي من أداء دوره القيادي يف بناء )7(

 اإلنسانّية.

 اإلسهام يف رفع مستوى التعليم يف العامل اإلسالمي، وتطوير وسائله يف مجيع مراحله. )8(
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إعداد جيل من خرباء الرتبية اإلسالمّية يستطيعون تدعيم �ضة العامل اإلسالمي يف مجيع اجملاالت الرتبوية، وعلى  )9(

 خمتلف املستو�ت التعليمية.

 لم واألستاذ اجلامعي القدوة املتميز علميّا وتربوّ� وإسالميّا.إعداد املع )10(

 إعادة صياغة املناهج الدراسية واجلامعية يف العامل اإلسالمي مبا يناسب التوجه اإلسالمي للرتبية. )11(

 .اإلعداد العلمي إلقامة مدارس وجامعات جتريبية لتجريب تعميم الرتبية اإلسالمّية يف عصر� احلديث )12(

 تقومي العمل البحثي الذي مت إجنازه يف ميدان الرتبية اإلسالمّية بقصد تنميته وحتسينه وتطويره. )13(

 إحياء الرتاث الرتبوي اإلسالمي، واالستفادة منه يف خدمة القضا� الرتبوية املعاصرة. )14(
 والرتبوي بني دول العامل اإلسالمي.) البحث عن أساليب أكثر فعالّية لتنمية الرتابط والتعاون العلمي 15(
 ) الكشف عن الوضع الثقايف لألقليات املسلمة يف العامل، وسبل احلفاظ على هويتها اإلسالمّية.16(
 ) توضيح أمهّية اللغة العربية، وسبل دعمها ونشرها بني املسلمني.17(
 خل اجملتمع.) إبراز أمهية التوجه اإلسالمي للمؤسسات الرتبوية غري النظامية دا18(

وهذه األهداف مصادر اشتقاق ملوضوعات تربوية كثرية تكون جديرة ابلبحث والتنقيب، وهذا إذا دّل على 
 شيء، إمنا يدّل على أنه ما نزال أمام طريق طويل حىت حنقق هذه األهداف اجلديرة ابلدراسة.

 
تقييم اللغة العربية، فالعالقة وشيجة  إذن من كل هذا يتبني عالقة مناهج الرتبية، ومدى أتثريها يف تقومي أو

بينهما، فال ننسى أن اللغة العربّية هي لغة القرآن، واحلديث النبوي الشريف، وخامت املرسلني، الرسول الكرمي حممد بن 
باشر عبدهللا عليه أفضل الصلوات، فارتباطها بكل هذا مينحها القوة والثبات واخللود. ومن ّمث فالبعد الرتبوي له أتثري م

، ألن بتأهيل األستاذ تربوّ�ً، نستطيع أن نطمئن على إعداد مدرسي اللغة العربية على احلفاظ على لغة القرآن الكرمي
إعدادًا تربوّ�ً صحيحاً، وبذلك ميكن أن يكون مدرسًا صاحلا، إلعداد أبنائنا وبناتنا حنو مستقبل أفضل يف تعليم هذه 

 .اللغة اخلالدة وإجيادهتا

 مربيات األطفال:سادسًا:

يف ضعف اللغة العربية، وخاصة يف بالد اخلليج العريب، وهذا واضح  ابرزاً  دوراً -هذا املوضوع-لعب 

ال يتقن اللغة العربية، بل وال يتحدثن هبا،  الذين جانباأل أغلبهم منلكل ذي بصر، وبصرية. فمربيات األطفال 

وحىت من يتحدثن هبا، أتيت لغتهم منحرفة يف النطق، ويف العبارات، واأللفاظ. وقد ُخلطت بلغات أخرى، وألفاظ 

هُتدد اللغة  –دون أدىن شك  –ال عهد للغة العربّية هبا. وهذه مشكلة كربى، جيب أن يسرع يف عالجها، فهي 

فالطفل ينشأ وترسخ يف ذهنه هذه اللغة احملّرفة، وأكيد من شّب على شيء شاب عليه،  ر دارها،يف عق العربية،

 أوكما قال الشاعر:
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 إن الغصوَن إذا قّومتها اعتدلت     ولن تلَني إذا قّومتها اخلشبُ 

، فإن اللغة فإذا مل يهتم اجلميع برتبية  أطفاهلم، وممارستهم للغة العربّية، وتركوا هذا للمربيات ابملنزل

العربّية ال حمالة ستكون يف خطر. إذن جيب أّال نرتك أطفالنا أيتامًا، جيب على الوالدين االهتمام أبطفاهلم، وأالّ 

 أمحد شوقي:فاليتيم هو الذي ال جيد حقاً من يرعاه، كما قال �خذ العمُل كَل جهِدهم، 

 ذليال  ليس اليتيم من انتهى أبواه من     همِّ احلياِة، وخّلفاه

 15إن  اليتيَم هو الذي  تلقى له      أّماً ختّلت، أو أابً مشغوال

إذن ال بّد أن �تّم برتبية أبنائنا، ونعلمهم اللغة العربية السليمة، ونشجعهم على احلفاظ عليها، والذود 

 ام الطربي.مها من اإلسالم كما ذهب اإلمعنها، واحرتامها، أل�ا تراثه وُهويّته، ولغة القرآن، وتعلُّ 

 سابعًا:اإلغرتاب، وظاهرة التجّنس، وثنائية اللغة:

هو ترك اللغة األم، واستبداهلا بلغة املهجر،  ،اإلغرتاب له فوائده، ومضاره ابلنسبة ألطفالنا، ومن هذه املضار
ث لدى كثري من األسر املهاجرة أو املغرتبة. ألن البيئة تساعد الطفل على اكتساب اللغة املستخدمة يف بيئته دوهذا حي

اجلديدة بسرعة فائقة، وابلتايل فهو جمرب على استخدام لغة اآلخر وإجادهتا، أل�ا لغة الشارع، ولغة البيئة اجلديد، ولغة 
% ويكون 85ملدرسة واجلامعة، والعمل. فالرتكيز عليها يكون أكثر من االتصال والتعامل مع اآلخر. كما أ�ا لغة ا
% أل�ا ال تستخدم إال يف املنزل عند احلرصني من اآلابء.، واحلادبني 15الرتكيز على اللغة األم ال يزيد أبي حاٍل عن 

 على تعليم أبنائهم اللغة العربّية. 

على الوظيفة، فلم يكن لديهم وقتًا  كاٍف لالهتمام هبذا هذا ابإلضافة إىل تركيز اآلابء على العمل للحفاظ 
اجلانب، بل نرى البعض ينغمس يف اجملتمع اجلديد بكل كيانه وذاته، وجيرب أبناءه للحديث بلغة األخر. وهنا تكون 

ه، ويصري الكارثة الكربى، حبيث ينسى األبناء لغتهم األصلّية، وينخرطوا مع األخر يف كل ما يفعل. بل ينسلخ من جلدت
هو األخر. أو يتغمس شخصيته بكاملها. وهنا يكون مصدر اخلطر، ومتوت مع الزمن اللغة األم، وحتّل اللغة الدخيلة 

 مكا�ا، مبنتهى السهولة والتلقائية.

وأصبح الواقع الذي نعايشه اآلن، وقد يكون االغرتاب يف أغلب   –مع األسف  –وقد كثر هذا األمر 
األحيان آٍت من ضيق حاجة اليد، أو األوضاع اليت ميرُّ هبا املغرتبون يف أوطا�م، مثل عدم وجود الفرص الكافية 

إىل دراسة  للعمل، أو عدم االحرتام والتقدير، أو عدم حتقيق اآلمال والطموحات ...إىل آخره. ولكن األمر حيتاج
 عميقة، ألنه انتشر وأصبح شائعاً يف أغلب اجملتمعات العربّية. 
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هي قضية خطرية؛ وهي ظاهرة التجنس، واالخنراط يف ثقافة اآلخر، ومتجيدها، وتعظيمها، فأّما املسألة الثانية، 
من بيئة إىل بيئة أخرى، والتطبع ة وتراثه وهويته، ولغته األم. وهنا تكون املسألة آلية، االنتقال تمع نسيان الفرد لثقاف

ينشأ  –مع األسف  –ألنه أصبح عضوًا فاعًال فيها، بل جزءًا ال يتجزأ منها. وهنا بصفات تلك البيئة اجلديدة. 
األطفال وقد ارتوا من تراث اآلخر، ووصلوا إىل درجة التشبع، بل انصهروا يف ثقافة اآلخر، وأخذوا ميجدو�ا، ويعلون 

تها، وتناسوا ثقافتهم، وُهويتهم. وكأمنا يرون يف هذا موضعًا للتعايل واالفتخار. ويف رأي هذا ضعف، من شأ�ا، ومكان
 وعدم والء للوطن األصلي الذي نشأ فيه الفرد، وال عذر له يف ذلك، حىت وإن جارت عليه بالده، كما قال الشاعر:

 بالدي وإن جارت علي عزيزة     وقومي وإن ضّنوا علي كرام

 ا قال أمحد شوقي:أو كم

 وطين لو ُسِئلُت عنه يف اخللد يوماً    �زعتين إليه يف اخللد نفسي

للغة ايف تلك البيئة لتعليم أبنائه  –إذا وجد  –والعالج هلذه املشكلة هو أن يبحث املغرتب عن مدرس 
طباع إبنائه، وإجنرافهم حنو املفاسد.،  العربّية، أو العودة إىل الوطن، وهذا حيدث كثرياً عندما ينتبه رّب األسرة إىل تغيري

 ، ولكننا نتساءل ملاذا ال يتّم األمر مبّكراً ؟.وعدم طاعته، وعصيانه

واملسألة لثالثة، هي ثنائية اللغة. والثنائية تعين قدرة الفرد على استعمال لغتني خمتلفتني ميكن اعتباُر كلِّ واحدة 
 ترادف بني االزدواجية والثنائية، فاألوىل تعين وجود مستويني لغويني يف . فال16منهما بوجه أو أكثر أصليًة ابلنسبة له

إطار اللغة الواحدة: أحدمها رفيع، واآلخر عامي منحرف. أّما الثنائية، فتعين أن يكون املستو�ن اللغو�ن لسانني 
 .17خمتلفني. وال يتعّلق أحدمها ابآلخر تعّلق الفرع ابألصل

لرتويج للكلمات األجنبية يف وسائل اإلعالم، حيث تسللت بعض الكلمات األجنبية وهذه الثنائية أّدت إىل ا
ووسائل اإلعالم املختلفة، بقصد أو بغري قصد. ويظهر هذا يف كثري من الربامج اليت تعتمد على احلوار العربية، لغة الإىل 

اللغة، وأتثرها ابللغة األخرى. أو لو   واملناقشات العفوية التلقائية. ولو كان هذا الشخص جمّنس لقلنا هذا من ضعف
كانت هذه  الكلمات متثل مصطلحات علمية لقلنا رمبا رجع السبب إىل اجملمع اللغوي الذي مل يقم بدوره يف تعريب، 

أ�ا كلمات وعبارات عادية من  -حقاً  –أو ترمجة هذه املصطلحات، ومن مثّ ميكن التماس العذر هلؤالء، لكن املؤسف 
، إذن ملاذا التغين هبا؟. رمبا يكون هذا إلدراك حاجات يف نفس اإلنسان، ل اليومي، وهلا يف العربية ألف مقابللغة التعام

ال أمهية هلا، وال ضرورة فيها. وإمنا �يت هذا على سبيل التفاخر، أو قّلة املفردات.  -يف أغلب األحيان  –وقد تكون 
 ونبذها.  ولذلك جيب على األفراد التنّبه هلذه الظاهرة،
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 والتأهيل الرتبوي: ،اثمناً: ضعف املناهج

عدم االهتمام مبدرسي اللغة العربية، وأتهيلهم ألداء واجبهم أصبح ظاهرة خطرية، ألن اإلعتقاد كل من هو 
عريب يصلح أن يكون مدرسًا للغة العربية دون أتهيل. ولذا كثري من مل جيد له وظيفة من أصحاب التخصصات 

ال حتتاج  -يف ظن الكثريين –ن اللغة العربية األخرى، ميكن بكل بساطة أن يُعّني مدرس للغة العربية دون أتهيل، أل
ال جيد مكانة الئقة به وسط أقرانه، واجملتمع احمليط به. إذاً  -مع األسف -هلذا التدريب، �هيك أن مدرس اللغة العربية

 جيب أن مينح صحاب هذه املهنة تقديراً وأتهيًال، واعرتاف اجملتمع به، واحرتامه وتقديره.   

 تطوير مناهج الرتبية يف ضوء العاملّية.لقرتحات ملابعض  ونشري هنا إىل

 النظرة اإلجيابية والشمولّية. •
 البّد أن تكون نظرتنا إىل الرتبية إجيابية وشاملة، فاحلياة ال تستقيم دون دين وعمل ، والعلم والعمل بدون إميان أو

 ُخلق، يكون ضررمها أكرب من نفعهما.
 قيام املؤمترات العاملّية. •

يساعد كثريا يف تطوير مناهج الرتبية ، ويقّدم ما حيتاج  –دون شك  –مثل هذه الندوات واملؤمترات العاملية  عقد
 إليه الطلبة، وما حيتاج إليه اجملتمع، وما حيتاجه القائمون أبمور الرتبية.

 .التدرّج يف وضع املناهج للمؤسسات التعليمية •
 للمراحل املختلفة، فالرتبية هي تربية دائمة من املهد إىل اللحد.جيب التدرج يف ختطيط املنهج الرتبوي 

 التأهيل الرتبوي للمعلمني. •
ُيطلب من كليات الرتبية أن خترّج معلمني مؤهلني مهما كانت فروع اختصاصهم، فهذا يساعد يف أداء الدور 

 املنوط به، فاملعلم يف خامتة املطاف مريب، وأّب فاضل، وموجه.

 تعليم الرتبية.املنهجّية يف  •
فال ينبغي أن نغايل يف التلقني، وننسى جانب التفكري واالنتقاء، فالطالب ينبغي أن يكون مفكرا ومتأمال وعاملا مبا 
حييط به، ويكيد له، فاالنشطار بني االجتاه السلفي واالنتقائي ال يفيد األمة يف شيء، بل يكون الناتج هو التمزق 

احلديثة ينبغي أن تكون تربية ممارسة عملّية، أي أن تتحول إىل عمل مفيد لألمة مثمر  والتشتت واال�يار. والرتبية
 للشعوب.

 البيئة والقدوة احلسنة. •
ال ننسى أن للقدوة احلسنة والبيئة أثرمها يف تكوين الفرد تربو�، وهنا ينشأ الطفل يف بيت ميارس احلياة النقّية، ويدرس يف 

الفاضلة ،والقيم ،واملثل،و إاثرة العواطف الدينية إاثرة إجيابية، هو لبعث روح الدين مدرسة يتصف مدرسيها ابألخالق 
 وسيطرته على النفس، وتوجيهه للسلوك واملعامالت اإلنسانّية الكرمية اهلادفة، وإنكاره ملا خيالف ذلك.
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 منهج التيسري يف تدريس املواد الرتبوية. •
لرتبوية ،وذلك بتوضيح ما تشتمل عليه من ألفاظ ومعارف إلزالة ما رسب علينا إتباع هذا املنهج يف تدريس املواد ا

 يف أذهان التالميذ من صعوبتها، وعجزهم عن إدراك حقائقها.

 الرتغيب يف قراءة الكتب املفيدة والثقافات املختلفة. •
اإلنسانّية، واالجتماعّية، ترغيب التالميذ يف قراءة الكتب املفيدة اليت توّضح فضل العلم، ومكانته يف تقرير املبادئ 

 واالقتصادية؛ كاحلرية، والدميقراطّية، والشورى، واإلخاء ،واملساواة، واالحتاد.

 تثقيف مدّرس املواد الرتبوية. •
جيب إحاطة املدرس الكاملة ابملادة، واطالعه الواسع على التاريخ الرتبوي ؛قدميه وحديثه حىت يستطع التوضيح 

قدم من نصوص وأدلة وشواهد. وابإلضافة إىل تنوع طرق التدريس لإلاثرة والتشويق وإشباع والربهنة واإلقناع مبا يّ 
 احلاجات، لتجنب السأم وامللل. 

 .استيعاب خصائص الرتبية احلديثة والثقافات املختلفة •
ا يف جيب أن يستوعب مدرس الرتبية خصائص الرتبية احلديثة والثقافات املختلفة ، والعمل على متابعة متضمناهت

 حمتوى املنهج، وطرائقه، ووسائله، وأساليب تقوميه، والتحقق من متثيلها يف جممل األنشطة العلمّية املدرسّية.

 التكامل والشمول بني فروع املادة. •
التأكيد على الشمول والتكامل بني فروع الرتبية اإلسالمّية، بدءا من حتديد أهدافها وحمتو�هتا وطرائقها، ووسائلها، 

 ليب تقوميها، واعتبارها عملّية موحدة متصلة احللقات.وأسا

 متابعة الفكر الرتبوي احلديث واملعاصر. •
جيب متابعة الفكر الرتبوي احلديث، واالنتفاع ابجلهود العلمّية والعملّية يف جمال حبوث الرتبية املعاصرة، ملواجهة 

ية فكر تربوي إسالمي متميز، ونشر املفاهيم املشكالت املختلفة اليت تتناثر بني أرجاء الوطن العريب، وتنم
 واالجتاهات املرتتبة عليه.

 اتسعًا: االزدواجّية بني العامية والفصحى:

مشكلة الفصحى والعامية من املشاكل املعاصرة اليت تواجه العربية. وهي أهم مظهر من مظاهر التحد�ت، 
عليا للفكر واألدب، وهي الفصحى، ويف املقابل وجدوا لغًة وهي قضية صنعها االستعمار وأعوانه، عندما وجدوا لغًة 

مستعملة يف التخاطب اليومي، وهي العامية، وهذا أمر موجود يف كل اللغات، وليس مثة مشكلة يف ذلك، لكّن 
 االستعمار استغل هذه الظاهرة الطبيعية يف اللغات ليحارب هبا اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن .
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ة هي تلك الصورة األدبية الرفيعة اليت متثل فصاحة األدابء، والبلغاء من الشعراء واحلكماء الذين اللغة العربي
اشرتكوا مجيعاً يف تكوينها. وقد ازدهرت هذه اللغة ومنت وترعرعت يف قلب اجلزيرة العربية املتمثلة مبكة املكرمة، ألسباب 

ء الغرب يشيدون ابللغة العربية، ويذكرون أبرز مساهتا، . والعجب أن نرى بعض املستشرقني، وعلما18وعوامل عديدة
ويعرتفون بفضلها، بينما جند من أبناء جلدهتا من ينعاها، وال يريد هلا االستمرار، ويريد أن يطمسها ابلعامية، أو 

يف  يستبدل هبا لغة أخرى هي يف رأيهم أقدر على مواكبة العصر والتطور. ولعلهم استمعوا إىل بعض علماء الغرب
 تعضيض اللغة العربية، ورفع شأ�ا. 

يقول (يوهان فك): "متثل الفصحى رمزاً لغو�ً لوحدة العامل اإلسالمي. وقد برهن جربوت الرتاث العريب اخلالد 
 . 19على أنه أقوى من كل حماولة يُقصد هبا زحزحة الفصحى عن مقامها املسيطر"

ومت االستعمار الفرنسي يف املغرب هي اللغة العربية، بل ويذهب جاك بريك الفرنسي:"إن أقوى القوى اليت قا
اللغة العربية الفصحى ابلذات، فهي اليت حالت دون ذوابن املغرب يف فرنسا، وكانت عامًال قوً� يف بناء الشعوب 

 .20العربية"

إن اللغة وعن عظمة اللغة العربية وعبقريتها، يقول املستشرق جرونباوم يف مقدمته لكتاب(تراث اإلسالم) "
العربية هي حمور الرتاث العريب الزاهر، وهي لغة عبقرية ال تدانيها لغة يف مرونتها واشتقاقاهتا، وهذه العبقرية يف املرونة 
واالشتقاق اللذين ينبعان من ذات اللغة جعلتها تتسع جلميع مصطلحات احلضارة القدمية مبا فيها من علوم وفنون 

 وضع املصطلحات احلديثة جلميع فروع املعرفة.  وآداب، وأاتحت هلا القدرة على

يذهب املستشرق األملاين كارل بروكلمان الذي أرّخ للفكر والتأليف العربيني يف العصر اجلاهلي حىت اآلن يف و 
سلسلة كتبه الشهرية(اتريخ األدب العريب)، يقول إنه بفضل القرآن بلغت اللغة العربية من االتساع مدى ال تكاد تعرفه 

 .21ة لغة أخرى" أي

واللغة العربية ال تنتمي إىل بيئة حملّية معّينة. فال ميكن القول عن اللغة العربية أ�ا لغة قريش وحدها أو هذيل 
أو متيم، وإمنا هي مزيج من لغة هؤالء وغريِهم من العرب، وقد كونت هلا شخصّيًة وكيا�ً مستقًال، ومكا�ً مرموقاً، وإن  

. وخصائص اللغة العربية 22همت بنصيب أوفر من غريها يف بناء اللغة الفصحى املشرتكةكانت هلجة قريش قد أس
الفصحى كثرية جدا منها؛ البيان، والقدسية، واالتساع، واملرونة، واإلعراب. فهي لغة مرنة قادرة على استمرار احلياة رغم 

دد نفَسها، وقد منحها القرآن الكرمي تعاقب احلضارات عليها، وقد استطاعت خالل مراحل متعددٍة من عمرها أن جت
واحلديث النبوي الشريف مساحة واسعة، وقّدم هلا ثروًة لغويًّة جديدًة، وقدسّية تليق هبا، يقول الشيخ حممد عبده: 
"�خذ اإلنساَن شعوٌر ابلعزِة والفخِر يف كون اللغة اليت ينطُقها هي نفسها لغة الوحي، وهي نفسها لغة الرسول 

 .23الكرمي"



15 
 

اللغة العامّية، هي لغة اخلطاب اليومي يف البيت واملدرسة واملسجد والسوق والعمل، وال ختضع لقوانني معينة، 
وتقبل التغيري والتبديل حسب الظروف، ويسميها بعضهم هلجة، ويعرّفها أب�ا جمموعة من الصفات اللغوية اليت تنتمي 

هذه البيئة، وبيئُتها هي جزء من بيئة لغوية أوسع وأمشل، تنتمي  إىل بيئة معينة، ويشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد
جلهاٍت متعددٍة لكل منها مميزاهتا وخصائصها. وال بّد أن تشرتك يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تُيّسر اتصال أفراد 

لغَة املولدَة؛ أل�ا نشأت . وجند بعض الباحثني يسميها اللغَة اهلجَني، أو ال24هذه البيئات، وتعامل بعضهم مع بعض 
 .25والثقافات املختلفة بعضها مع بعض ،من تفاعل الشعوب

والعامية لغة مرنة سهلة ال غىن عنها، هلا قدرة على التشكيل ابلبيئات اليت حتل هبا أكثر من الفصحى، ألن 
وسيلة تعبريية أقدر على تلبية  الفصحى لغة الدين والثقافة والفكر، وذلك يفرض عليها قيودًا معينة، مما دعا إىل وجود

. ولكن ال يعين ذلك أبدًا أن حتل العامية حمّل الفصحى، فلكل منهما 26حاجات الناس اليومية العابرة وهي العامية
جماهلا، ووظيفتها، والعامية رغم مرونتها وسهولتها كما يبدو للجميع، إال أ�ا متثل جسماً غريباً وحشياً غري مفهوم لدى 

 هجات األخرى، ألن العاميات متعددة ال تكاد تنحصر.أصحاب الل

واللهجات العربية احلديثة أو العاميات خمتلفة اختالفًا  كبريًا عن بعضها، واالختالف بني هذه اللهجات 
يرجع إىل أسباب عديدة منها صوتية وهي الكثري الغالب، وقد يرجع إىل بنية الكلمة، أو يرجع إىل املعىن، أو إىل 

النحوي، كصيغ األفعال، وأنواع اجلموع، وأدوات التعريف، ولكن جند أن اجلانب الداليل والنحوي، إضافة إىل اجلانب 
الصريف أقّل حدواًث من اجلانب الصويت؛ ألنه إذا اختلفت معاين معظم الكلمات اختذت أسسًا خاصة يف بنية 

اجلمل، وال تسمى حينئذ هلجة، بل لغة مستقلة،  الكلمات، وكذلك كان هلا قواعد خاصة خمتلفة عّما عداها يف تركيب
 .27وإن ظلت تتصل ببعضها بظواهر لغوية جتعلها تنتمي إىل فصيلة لغوية واحدة

واالزدواجية هي ظاهرة طبيعية موجودة يف اللغات اإلنسانية، ومنها العربية. وهي تعين وجود مستويني من 
أو اللغة الفصحى، ومستوى آخر يستعمل يف احلديث اليومي، اللغة؛ مستوى خاص ابلكتابة، وهو األسلوب األديب 

وهو ما يسمى ابلعامية، أو اللهجات احمللية اخلاصة بكل بلد عريب. وختتلف كلٌّ منهما، أي العامية والفصحى عن 
صريف مشتقاهتا، األخرى اختالفاً بيِّناً يف كثري من مظاهر أصواهتا، ومفرداهتا، وداللة ألفاظها، وأساليبها، وقواعدها، وت

 وهي ظاهرة طبيعية يف كل اللغات.

ولعل أخطر من ذلك أتثريًا استخدام أساتذة اجلامعات يف فرع اآلداب للعامّية واللهجات احمللّية، مع أننا ال 
رياً ننكر وجود عدد من األساتذة الذين حيرتمون اللغة الفصحى، ويلتزمون أبدائها يف حماضراهتم، لكننا جند يف املقابل كث

من األساتذة يدّرسون اللغة العربية ابلعامية مستخدمني اللهجات الدارجة يف خماطبة الطلبة. فإذا كانت هذه هي احلال 
يف كلّيات اآلداب، فإّن احلال أسوأ يف سائر الكليات اليت تتخصص يف الفنون والعلوم املختلفة. يقول عبد الصبور 

هلندسة والطب واحلقوق والعلوم والزراعة والرتبية والفنون التشكيلّية... هؤالء شاهني: "إّن مجاهري األساتذة يف علوم ا
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مجيعًا ال يعرفون شيئًا من قواعد العربية الفصحى، وممارسة احلديث هبا. فأّما األعالم واخلطاابت اجلماهريية، فقد 
 أوطا�ا العربية، فهي ال أخلصت والءها للعامية، وخاصمت الفصحى. هذا تصوير للوضع الذي تواجهه الفصحى يف

 .28جتد خلطواهتا مكا�ً يسعها"

إىل الفصول يف املدراس، وقاعات احملاضرات  تأصبحت االزدواجية بني العامية والفصحي شيئاً طبيعيّاً، انتقل
ات إىل حّد ما، ولكن أن ينتشر يف قاع يف اجلامعات. أن ينتشر هذا األمر لدى العامة، فهذا شيء قد يكون مقبوالً 

الدرس، وخاصة يف مادة اللغة العربية، اعتقد ال توجد مربرات هلذا. ألن اللغة املتفق عليها يف قاعة الدرس هي اللغة 
الفصحى، اليت ميكن أن يستوعبها اجلميع، وتساعدهم يف فهم احملاضرة. ولكن عندما تفرض اللهجات والعاميان 

ضعف استيعاب الطالب للدرس. فكثري من اللهجات، والعاميات غري نفسها، تكون املسألة غري مقبولة. وهذا ابلتايل ي
أن يبتعد عن هذه املغامرات، وحياول أن  –بقدر املستطاع  -مفهومة لآلخر. ومن أجل ذلك، فعلى مدرس املادة

 يستخدم لغة عربية بسيطة مفهومة للجميع. 

من استخدام لغة جافة ال تواكب العصر، واقصد من ذلك تلك الكلمات الصعبة يف النطق،  -هنا- حنرتزو 
، .ويف املعىن. فهناك اختيارات كثرية، ومعاجم اللغة العربّية تزخر بذلك، أي ابلكلمات واأللفاظ الرقيقة اللطيفة املؤثرة

سلمى املزين عن: "ابن سالم: أخربين عيسى ذكر سيد� عمر بن اخلطاب يف تفضيله للشاعر اجلاهلي زهري بن أيب نو 
بن يزيد إبسناد له عن ابن عباس، قال: قال يل عمر: أنشدين ألشعر شعرائكم، قلت: من هو � أمري املؤمنني؟ قال: 

. إذًا اللغة 29زهري، قلت: وكان ذلك! قال: كان ال يعاظل بني الكالم، وال يتبع وحشّيه، وال ميدح الرجل إال مبا فيه"
وكانت لغة الرسول عليه الصالة والسالم هكذا. ألننا يف اجلانب اآلخر ال  .بية املختارة جيب أن تكون سهلة ممتنعةالعر 

 ون عن اللغة العربية.نريد أن نزرع  اخلوف والوجل الرعب يف قلوب أبنائنا، وجنعلهم يصدّ 
 

 النتائج والتوصيات:

 لمّياً موجهاً.االهتمام بتأهيل مدرسي اللغة العربية أتهيالً ع-1

 توجيه ومراقبة وسائل اإلعالم املختلفة من قبل الدولة يف األداء املتمّيز، واحلفاظ عليه.-2

 حرتام الذوق العريب يف لغته الفصحى.اأن يلتزم أصحاب القنوات الفضائية -3

 الفصحى.أن هتتم املؤمترات القادمة بوضع احللول الناجعة حلل املشكالت اليت تواجه اللغة -4

 تربية األبناء، واألجيال القادمة على احرتام اللغة الفصحى، وحتفيزهم على ذلك.-5
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 تعليم اللغة العربّية (مشكالت وحلول)
 األستاذ الدكتور نصرالدين إبراهيم أمحد حسني

 أستاذ النقد األديب والبالغة                                                                                                                                       
 قسم اللغة العربّية وآداهبا                                                                                                                                        

 �اجلامعة اإلسالمّية العاملّية مباليز                                                                                                                                     

 

املهمة يف تعليم اللغة العربّية،  املشكالتيتناول هذه البحث مشكالت تعليم اللغة العربّية، ويربز بعض 
وحياول إجياد احللول هلا. إن التحد�ت اليت تواجه اللغة العربية متعددة، والقضا� اليت أُثريت حوهلا كثرية. فقد غدت 

مامات واضحة، واحرتاماً وتقديراً يف بالد أخرى �طقة بغريها. هذه اللغة اللغة العربية غريبة يف د�رها، مع أ�ا القت اهت
 الذي حفظ فضلها بقوله: إبراهيم اليت وصفها الشاعر حافظ

 وسعُت  كتاَب  ِهللا  لفظاً  وغايًة     وما ِضقُت عن آٍي به وِعظاتِ 
 أمســاٍء      ملخرتعــاتِ  فكيف أضيُق اليوَم عن وصِف آلــٍة    وتـَْنسيِق                      

َوإِنَُّه [أميا تكرمي، عندما أنزل هبا الوحي، لتكون لغة التنزيل،  -سبحانه وتعاىل -ملاذا ال ؟!. وقد كّرمها هللا 
حتَِيـَّتُـُهْم [لغة أهل اجلنة،]ٍن َعَرِيبٍّ ُمِبنيٍ لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَني، نـََزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِمُني، َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن، بِِلَسا

.لغة خامت األنبياء، حممد بن عبد هللا، النيب األمني (صلى هللا عليه وسّلم)، لغة ]يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسَالٌم َوأََعدَّ َهلُْم َأْجرًا َكرِميًا
. بل ]َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشريًا َونَِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمون  َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ [خامتة الرسائل السماوية، لغة كافة الناس 

ألدب اجلاهلي) اجند تدريس اللغة العربية أصبح غريباً يف وطنها األصلي، مما جعل الدكتور طه حسني يصرّح يف كتاب (
يها شيء غريب، ال صلة بينه وبني عقل التلميذ وشعوره قائًال: "إن لغتنا العربية ال ُتدّرس يف مدارسنا، إمنا يُّدرس ف

، على سبيل املثال: القنوات اللغة العربّية، ومن هذه العقباتوعاطفته". ومن مثّ، فهناك عقبات تقف يف طريق تعليم 
األطفال، اللهجات الفضائية، برامج الشبكة العنكبوتية، التلفاز أو اإلذاعة املرئّية، الصحافة، املناهج الدراسّية، مربيات 

العامّية، الدخالء،ضعف املعلمني، عدم الرغبة، الوسائل التعليمّية، ضعف التعّلم اإللكرتوين،االغرتاب إىل البالد الناطقة 
إىل آخره. إذن هذه املشكالت وغريها هي  ...بغري العربّية، عدم املمارسة والتطبيق، االزدواجّية، التجّنس جبنسية اآلخر

دراستها، وحتليلها، والسعي إىل إجياد احللول، وإزالة العقبات و سة يف تعليم اللغة العربّية، فعلينا االهتمام هبا العقبة الرئي
وهي لغة اهلوية، وموحدة الشعوب  ، خاصةحىت يسهل الطريق حمليب هذه اللغة العظيمة اليت كّرمها هللا عّز وجلّ 

 وكما قال الشاعر: اإلسالمّية، هي لغة الرتاث، ولغة القرآن الكرمي،
 لغة إذا وقعت على أمساعنا     كانت لنا برداً على األكبادِ 
 ستظل رابطًة تؤلف بيننا     فهي الرجاُء لناطٍق ابلضادِ 

 فكيف نرتكها للزمان، ومشاتة األعداء،، وكيد الكائيدين، وحال لسا�ا يقول:
 فال َتكُلوين للزماِن فإنين     أخاُف عليكم أن حتَني وفايت

 ومن مث فإننا سوف نعرض هلذه املشكالت، وحناول أن نضع هلا ما أمكن من احللول املفيدة واملقرتحات.
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 أوال: القنوات الفضائية:

خطااًب مشبعًا ابللهجات  -يف الغالب -يندر أن تستخدم الفضائيات اللغة العربية الفصحى، أل�ا 

ة واملدبلجة أبنواعها املختلفة املتنوعة. وكان من األفضل أن احمللية، وهذا يظهر يف املسلسالت واألفالم العربيّ 

تكون هذه الفضائيات أحسن األوعية اليت تُعيد احلياة للعربية الفصحى على ألسنة املشاهدين العرب، بيد أّن 

"فمع انتشار الفضائيات العربية، أصبحت اللهجات العربية أكثر شيوعاً يف إطار الرغبة  هذه القنوات ختلت عن ذلك.

يف أتكيد وجود الثقافات الفرعية داخل الثقافة العربية، األمر الذي يقوِّض أحد أسس الوجود العريب ذاته، ويُدعِّم تناحر 
 .1الثقافات العربية الفرعية"

إن القنوات الفضائّية أصبحت ظاهرة غريبة يف جمتمع اليوم، قنوات ال حتصى، وال تعّد، فيها الصاحل، وفيها 
الطاحل. ولكن إذا أحصينا األمر سنجد طاحلها وفاسدها، أكثر من صاحلها. واألمر واضح للجميع. فمنها مثًال ما 

ر العامل اآلخر الذي ال ميّد إلينا بصلة من الصالت؛ يشجع على األفالم الفاسدة اليت غايتها ببساطة هي نشر أفكا
الرتاثّية، أو الدينّية، أو األخالقّية، أو الثقافّية...اخل. والعدوة مع األسف انتقلت إىل األفالم العربية، وهذه اإلفالم 

للغة العربية بريئة الرخيصة، جعلت من اجلنس والزنة والشذوذ شيئًا عادً� يف لغة منبوذة، وألفاظ جارحة، وكلمات، ا
منها، براءة الذئب من دم يوسف. وهذه اللغة من يتعلمها ؟؟. ابلطبع أبناؤ�. ويف زمن احلضارة هذا، فالقنوات 
الفضائية متوافرة يف كل مكان وزمان، فكيف نقضي على هذه املهزلة؟؟. هذا ابإلضافة إىل الربامج املبتذلة، واليت تُقّدم 

مثلة كثرية على ذلك. وهنا نتساءل، من املسؤول؟؟. قيل رّب البيت، ولكن رّب البيت يكون بلغة مبتذلة أيضاً، واأل
حارساً ألبنائه يف املنزل، وحىت يف املنزل ال يستطيع أن يكون حارساً أميناً، وهو مشغول مع ربة املنزل يف العمل الدؤوب 

، البّد احلل الناجع إذنهو الشأن خارج املنزل؟. من أجل حياة رافهة. وحىت إذا زعمنا حرصه على املراقبة، إذن ما 

للدولة أن تتدخل، فمثًال يف دولة ماليز�، وهي منوذج إسالمي حقيقي، من وجهة نظري، استطاعت الدولة أن 

، الدولةأو الصحن الفضائي، وأن تفرض قنوات فضائية معينة، تراقب وتبث من قبل ، (الدش) شراءوامتالك متنع

 .إىل حّد كبري راقية بني األفراد مهذبة سيطر عليها، وهذا ما أّدى إىل استعمال لغةأي أن احلكومة ت

إن ضرورة احلفاظ على اللغة العربية الفصحى أشّد ما حنتاج إليه اليوم، خصوصًا بعد دخول العرب إىل 
رية صغرية. هذا التطور جانب العامل أبكثريته يف جمال اإلعالم الفضائي، الذي ألغى املسافات، وحّول العامل إىل ق

يستدعي أن تواكبه لغة متطورة مرنة، جتمع وتوحد الشتات العريب بعد أن أمعنت فيه مرحلة الطباعة متزيقاَ، وأثريت فيه 
 . 2دعوات اإلقليمية والتجزئة، وتبين اللهجات احمللّية بديالً من الفصحى األم

إن من ميعن النظر يف واقع حال قنوات اإلعالم العريب املرئي، أو الفضائيات، جيد أ�ا غري معنية أبزمة التعبري، 
بل إ�ا ال تبشر خبري، فمن الواضح أن اللغة العربية الفصحى تضيق وختتنق يف معظم وسائل اإلعالم، بطريقة تشعر أن 
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ة مع العربية، حيث ال يعطو�ا من الوقت إال القليل من وقتهم، وال بعض القائمني على هذه األجهزة على عداوة راسخ
 .3مينحو�ا من الربامج إال برامج معينة قد ال يكون اإلقبال عليها كثرياً، وال يربزو�ا للجمهور إال بطريقة منّفرة

امج هادفة يقع على أصحاب الفضائيات العرب أن خيافوا هللا سبحانه وتعاىل، وأن يبثوا بر  وكذلك احلل

وبلغة عربية، ولو بسيطة، بعيدة عن العاميات، واللهجات، فاللغة الفصحى مفهومة للجميع، وال نطالبهم 

ابستخدام لغة غامضة ومعقدة، بل يكفي أن يستخدموا لغة عربية بسيطة مرنة سهلة مفهومة للجميع، وهكذا 

 ه اللغة اليت كّرمها هللا سبحانه وتعاىل.يسهمون يف االرتقاء ابلذوق العريب، ويكشفون عن مجال وروعة هذ

 اثنياً: الشبكة العنكبوتّية:

واقعًا ملموسًا يف حاضر�، ال مناص منها؛ لكبري أو صغري. فالكل جييد  أصبحت الشبكة العنكبوتية

ال حصر هلا، فأين مكانة اللغة  ، والعامّياتاستخدامها. والشبكة العنكبوتية حتمل أمناطًا من اللهجات العربّية

العربّية الفصحى بني هذا الكم الوافر؟؟. أحياً� أشاهد ما يف هذه القنوات، واهّتم نفسي ابجلهل، من كثرة 

وأنت حائر بني هذه املفردات والعبارات املستخدمة يف هذه الشبكات العنكبوتية اليت ال متّد للغة العربّية بصلة، 

 حني قال: -مع اختالف الرؤية -وهذا ما يذكرين وصف املتنّىب لشِعب بوان العامّيات، واللهجات،

 ولكن الفىت العريبَّ  فيها      غريُب الوجه واليد واللسانِ 

من هو املسؤول عن كل هذ؟؟. وكيف نعاجل املوقف؟ ال شك أن املسألة حتتاج إىل التعاون من اجلميع، وترك 

فرض املناهج املناسبة اليت تراقب، ووزارة الرتبية والتعليم يرخيص، فاملنزل العمل من أجل مجع املادة، والربح ال

تقف حائال دون هذه املهازل، فثقافة الفرد  وأتديبه هلا األثر الناجع يف تربية اجملتمعات، والرتبية هتذيب يف 

ة من قبل الدولة إذا استخدام اللغة. ولكن للدولة النصيب األكرب يف هذا الصدد، فشركات االنرتنيت هلا سيطر 

 -أرادت ذلك، وقد شاهد� هذا يف الربيع العريب، ويف خمتلف البالد العربية، كيف أن الدولة تستطيع أن تسيطر

ورمبا هذا العمل يساعد الدولة يف تنشئة األجيال تشئة على االنرتنيت، وتفرض عليه الرقابة.  -إن شاءت

من لغة  وبناتنا وإال فإننا ال نستطيع أن حنمي أبناء�أبنائنا وبناتنا،  صحيحة، وموجهة، ونستطيع هبذا أن نطمئن على
 ال متّد إىل اللغة العربية بصلة، والربامج املبتذلة، والرسائل اليت تبث بلغات منحرفة،العربية، واملدبلجة، األفالم 

اليت ال ختدم شيئًا سوى اللهو واملزاح يف  اليت سادت فيها العاميات، واللهجات احمللّية ، واحلوارات املفتوحةواحملاضرات
 طابعها العام تقّرابً لألميني من أبناء الشعب، حىت أن األميني هلم ذوق يف استيعاب وتذّوق اللغة الفصحى.
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 اثلثاً: التلفاز "اإلذاعة املرئّية":

يف جذب االنتباه، جند أن اإلذاعة املرئية أو التلفاز يتمتع بقدرات هائلة بوصفه وسيلة مسعية بصرية 

، إذا ما ترافقت مع الصورة، مثلما حيدث مع بعض الربامج حني يستطيع واللغة ذات أتثري مباشر على املشاهد
ن طريق البث املرئي أو التلفاز هلا آاثر عاملشاهد االتصال املباشر ابلذين يشاركون يف الرب�مج، فوسيلة اكتساب اللغة 

، إذا ترافق مع الصورة التلفزيونية واملعلومة احلسّية، جيعالن املشاهد يعيش عالقة معينة سلبية، ألن الرتكيب اخلاص للغة
مع هذا اجلهاز، ما أدى إىل خلق مشكالت اجتماعية ونفسية وأخالقية، فضًال عن مشكلة أعم وأهم أال وهي املشكلة 

 ،، عناصر التأثري وتكون مقنعة ابملستوى املطلوباللغوية، فبحجة أن تتوفر يف الرسالة اإلعالمّية بعامة واإلعالنية خباصة
متادى حمررو نشرات األخبار واملذيعون ومقدمو الربامج يف تبسيط املفردات والرتاكيب، حىت غلبت الركاكة على اللغة 

 .4اسبةاإلعالمية، وكثرت فيها األخطاء اجلسيمة، ما حدا بعلماء اللغة أن يتصدوا هلذه املشكلة، ويقرتحوا احللول املن
 وتبسيط اللغة ال ضرر فيه، ولكن أن تصل اللغة حّد الركاكة، فهذا ابلطبع غري مقبول.

والتلفاز وسيلة ذات مجهور واسع تستغرق أكرب وقت من مشاهدة الناس، وجتده يف كل مكان. كما أنه 

، والتلفاز أحكم قبضته على يقدم أمناطًا من السلوك االجتماعي واللغوي تفتقر إليها وسائل اإلعالم األخرى

وأكثر رّواده ، األسرة، واحتّل صدر اجملالس يف الدور بال منازع أو منافس، وتربع فيها بشموخ منقطع النظري

فكل أفالم الكرتون يشاهدها األطفال، إّما ابللغة اإلجنليزية، أو اللغة العامية،  .واخلطورة تكمن هنا .األطفال

ز هو املعّلم األول ألطفالنا خاصة من السنة األوىل إىل العاشرة، ألن األب واألم يعملون واللهجة احمللّية. والتلفا

صباحًا ومساًء من أجل كسب األجر املناسبة للمعيشة، واملربية هلا أعماهلا ابملنزل، إذن من يصاحب الطفل يف 

 .األطفال، والربامج األخرىهذه الرحلة الطويلة؟ دون شك هو التلفاز، ال حّل سوى مراقبة الدولة لربامج 

ساد التلفاز، أو اإلذاعة املرئية العامل، وتعددت حمطاته، وتنوعة ابختالف ثقافات الشعوب والدول. فقد 
ونستطيع أن نشري هنا، أن اإلذاعة املرئية أو التلفاز ابلطبع تسيطر عليه الدولة، ألنه يف املقام األول يبث سياساهتا 

ا، ولذا فهو يالقي اهتمامًا خاصًا من قبل الدولة. ولكن رغمًا عن هذا جند هناك، وخاصة يف املعلنة، ويعمل بتوجياهت
النشرات اإلخبارية بعض اهلفوات اليت ال ُختفى على ذي ابل. ويظهر هذا أيضًا يف الربامج اليت تقّدم، فاحلديث فيها 

ني ختلو من الرقابة، واجلودة اللغوية، ورمبا ترى هذه مييل إىل العاميّات. اّما األفالم واملسلسالت، ففي كثري من األحاي
اجلودة يف املسلسالت واإلفالم اإلسالمّية، حيث جتد اللغة اليت تسرتيح إليها، وترغب يف مساعها. وظاهرة مجيلة أن 

ن مع األسف ترتبط الربامج اإلسالمّية ابللغة العربية الفصحى، وهذا خمرج مجيل حنافظ به على لغتنا اجلميلة هذه. ولك
أن هذه األفالم واملسلسالت مومسية، حيث تظهر يف مواسم معينة من السنة، وخاصة يف شهر رمضان، وهذا الشهر فيه 
رمحة للغة العربية الفصحى واستخداماهتا املختلفة واملتنوعة، ففيه لطف ابلعباد، ولغة العباد. ولكننا ال نفي مسؤولية 

 ة هي املسيطر األول، واملوجه لإلذاعة املرئية أو التلفاز.الدولة يف هذا املوضع، ألن الدول
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ومن هنا تقع املسؤولية على عاتق الدولة ورقابتها، وهنا نستطيع أن حنافظ على اللغة الفصحى، ونضمن 

نشرها على كل العامل الذي يلتقط بّث هذه اإلذاعات املرئية، من مجيع بلدان العامل العريب الذي يقع على عاتقهم 

 ه املهمة املقدسة.هذ

 رابعاً: الصحافة:

يتفق معظم الباحثني والدارسني على أن اإلعالن يؤثر أتثريًا بليغًا يف جممل النواحي اإلنسانية، ويسحب 

اإلنسان دون وعي إىل هدفه املنشود. هذه القاعدة تنطبق حىت على أولئك الذين يّدعون أن لديهم املناعة القوية 

مصممي  معرفةوالسبب يف ذلك يعود إىل  املختلفة اليت يستخدمها اإلعالن لتحقيق مآربه.ملواجهة األساليب 
اإلعالن ابلعوامل النفسية والفكرية لإلنسان، ما جيعلهم يتعاطون مع عامل الالوعي لدى الفرد، فتؤثر فيه اإلعال�ت دون 

ارف ابهلدف النهائي لإلعالن، أو حىت الطريقة اليت أن يشعر أو يدري. واألكثر أتثرياً هبذه الطريقة هو اإلنسان غري الع
 .  5يقدم هبا

إن املتتبع لوسائل اإلعالم التقليدية منها واجلديدة يلمس بوضوح ما تتعرض له اللغة العربية من تشويه 

احندر األمر إىل تقدمي اللهجات  ،يصل إىل حّد اإللغاء واإلقصاء بعد أن كانت الشكوى من اللحن يف اللغة

ويف اإلعالم االجتماعي حنت  ومجل غريبة. ،مث استمر االحندار إىل استبدال اللغة بكلمات ،عامية على اللغة األمال

املغردون وأمثاهلم أحرفاً جديدة ال متت إىل أي من اللغات بصلة حىت استبدلت األحرف أبرقام، واستمر اإلحندار... إن 
اقصى ما نطلبه من أجهزتنا اإلعالمّية احرتام قواعد اللغة واملعايري املنظمة هلا، مما يضفي على الرسالة اإلعالمية أ�قة 

، ويسهم يف رفع ذائقة اجلمهور املستهدف. واستثمار التطور التقين يف جمال اإلعالم واالتصال يف تعزيز الوحدة ومجاالً 
العربّية اإلسالمّية والعمل على إعادة االنسجام للنسيج اللغوي، وجتنب الدعوات الرامية إىل توسيع هوة اخلالف العريب 

ن اللهجات املتنافرة اليت تبث الفرقة أكثر مما جتمع الشمل العريب، أو من خالل متزيق النسيج اللغوي إىل جمموعة م
 .6وسلخها من موروثها وعمقها احلضاري ،تساهم يف تعميق التغريب يف اجملتمعات العربية

ينّبه الشيخ اليازجي على األخطاء الكثرية اليت تعّم الصحف قائًال: " فلرياقب كّتاب اجلرائد هللا فيما ميلون 
ألمة، وليعلموا أن ما خيطونه يف خلواهتم إمنا جيرون به أقالمهم على صفحات القلوب تنطبع فيها كلماهتم حبروٍف على ا

 . 7ال ُمتحى"

يعتقد البعض أن الصحافة مبنآة عن استخدام اللغة الفصحى، ألن طابعها هو نقل األخبار السريعة، 

ال يساعد يف التدقيق اللغوي الالزم. ولذلك هذه هي حمنة  وهو اهلدف املالزم هلا. ونقل املعلومة هبذا الشكل قد

ابرزًا يف تعميم اللهجات املختلفة، وهي البحر الزاخر  –مع األسف  –الصحافة. ولذا جند الصحافة لعبت دورًا 

روء، ، وكأمنا قصد من كل هذا هو الفهم العام للنص املقمن �حية األخطاء اللغوية، وعدم دّقة العبارات املستعملة
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ومسؤولية هذا املسألة تقع على الفرد أبي طريقة كانت، بعيدًا عن االستخدام الصحيح والسليم للغة الفصحى. 

الذي يقوم بتحرير هذا العمل الصحفي، والدولة اليت متتلك بعض املؤسسات الصحفّية، وأيضًا القطاع اخلاص 

 الذي ميتلك جزءاً من هذه املؤسسات اإلعالمّية.

 البعد الرتبوي:خامسًا: 

إن عاملنا العريب مطالب يف تلك اللحظة التارخيّية ابلذات أن يسعى إىل إجياد تربية إسالمّية خاصة به، تعيد 
له ُهويته اإلسالمّية الواحدة املتمّيزة، وتكون تلك الرتبية هي أداة �ضته، واستعادة أجماده، وحضارته، ومثل تلك الرتبية 

زالت حتتاج إىل كثري من التفكري اجلاد والبحث املتواصل إلجياد بناء فلسفي، وتطبيقات تربوية اإلسالمّية املنشودة ما 
اد، يعيشون هلذا اهلدف، وجيندون كل القوى لتحقيق هذا البناء، وهو عمل حيتاج إىل جهد جيل كامل من الروّ 

واقع التجزئة يف العامل العريب، وتكون أداة والطاقات من أجل حتقيقه، وبدون ذلك، فسوف ُتكّرس النظم الرتبوية احلالية 
، ملا وثقافياً  واقتصاد�ً  الستئناس اإلنسان العريب وإذالله، وسيكون من السهل بعد ذلك اخرتاق وعّيه وإخضاعه سياسياً 

 8بقوى العامل اجلديد، أو النظام العاملي اجلديد. يسمى حالياً 

ة إسالمّية واحدة، حتب أن تبّلغ أمانتها، وترّيب أبناءها على أمهية البعد الرتبوي بوصفنا أم -من هنا -ندرك 
املثل والقيم اإلسالمّية ال املادية أو العلمانّية. والذي يتأمل خريطة العامل اجلديد وقواه السياسية واالقتصادية احلاكمة 

هدى السماء "إمنا هي قوة والعسكرية املسيطرة، يعلم علم اليقني أن تلك القوة حبكم طبيعتها بعيدة كل البعد عن 
يغلب عليها فكرة السيطرة على الطبيعة بواسطة العلم، والسيطرة على اإلنسان بواسطة التقنية، والسيطرة على الشعوب 

بل هي قوة "حصلت على  9املستضعفة بواسطة القوة العسكرية واالقتصادية، هي قوى تعبد القوة والرفاهية واللذة".
بني العلم  عنها احلكمة، واغتالت السمو الروحي، واألخالق لإلنسان،ووضعت حاجزاً  شيء من العلم، لكن غابت

ومثل هذه القوى ال يّنتظر منها أن تقود العامل إىل سالم حقيقي،  10والتقنّية من �حية، وبني احلكمة من �حية أخرى".
مل يف اللهو واجملون والسكر واجلنس والعنف أو عدالة حقيقة، بل من املنتظر أن تقود العامل إىل مزيد من االنغماس الكا

 11الذي يشمل األفراد والشعوب والدول.

 همن جوانب احلياة البشرية على األقل، ويكون السبيل إىل حتقيق اً مهم اً جانبميثل البعد الرتبوي ال شك ف

أجل ذلك ال بّد أن تتجه وحنن نواجه هذا العامل اجلديد، ومن  أنبل وأشرف صيغ الوجود، وحتقيق اجملتمع الزاهر،

األمم والشعوب إىل نظمها الرتبوية ، تبحث فيها عن أسباب األزمة احلقيقية، وتلتمس من خالل تغيري تلك النظم 

التعليمية، وسائل جتاوزها، وعاملنا العريب يكاد جيمع على فشل تلك النظم الرتبوية احلالية يف حتقيق آمال األمة يف 

رتك فيه رجل الدولة، ورجل الشارع على السواء، ولكن هذا اإلمجاع يقابله اختالف يف التعليم، وهذا إمجاع يش

وإن كان البعض ما زال يعتقد أن كل ما حيتاجه التعليم يف ، الرأي حول كيفية العالج الرتبوي الناجع هلذه األمة

ي: املناهج، إعداد املعلم، املباين بالد� هو نوع من اإلصالح الرتبوي يتناول هذا اجلزء أو ذاك من النظام التعليم
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املدرسية، اإلدارة، التمويل. وهناك من يرى أن ما حنتاجه ليس جمرد اإلصالح الرتبوي، بل التغيري الشامل أو 

الثورة الرتبوية، ولكن الثورات الرتبوية احلقيقية ال أتيت يف ظل أوضاع جامدة بل حتتاج إىل ثورات جذرية داخل 

 12. اجملتمع وهويته وثقافتهالتعليم اجلديد روح ا اجملتمع حبيث يعكس

ومع هذا �يت سؤال مهم جدا: ما هو املقصود ابلرتبية يف عاملنا اإلسالمي؟ يرى بعض علماء الرتبية أ�ا ذلك 
 النظام الرتبوي والتعليمي الذي يستهدف إجياد إنسان القرآن والسنة، أخالقا وسلوكا، مهما كانت حرفته أو مهنته، وهو
إنسان مستخلف هلل يف األرض مبا يتطلبه هذا االستخالف من الكدح املستمر يف سبيل إجياد نوعية راقية من اإلنسان، 
راقية من الناحية البدنية والعقلية والروحية واملهنية واحلرفية، وهو إنسان أنتجته الرتبية اإلسالمّية يف عصورها الزاهرة، وما 

ولكن أهم من ذلك كّله، عدم  13إذا ُقدر هلا أن ُتطبق يف مؤسسات تربوية معاصرة. زالت قادرة على إنتاجه اليوم 
وضوح الفلسفة اليت بُنيت عليها تلك املؤسسات، والتنظيم الذي تبنته تلك املدارس، لتحويل الفلسفة إىل واقع تربوي 

وعاملية غري  ،أكثر فعالية يف تربية اإلنسان املسلم اجلديد القادر على مواجهة حتد�ت العصر يف ظل ظروف داخلية
 مساعدة.

بوضع قائمة ابألهداف اليت ميكن أن يسرتشد هبا الباحثون، وقد استعانت يف ذلك  14،فتحّية الفزاينحثة قامت البا
 برأي كثري من خرباء الرتبية اإلسالمّية،وإليك هذه األهداف:

 صياغة نظرية تربوية إسالمّية واضحة املعامل ميكن تطبيقها يف واقعنا يف ضوء كل من: )1(

 ية اإلسالمّية املتمثلة يف الكتاب والسنة.املصادر األصلّية للرتب •
 الصحيح واملناسب من معطيات الفكر والتطبيق الرتبوي اإلسالمي والعاملي. •
 حاجات اجملتمع ومتطلباته احلالية واملستقبلّية. •

 الكشف عن اترخينا الرتبوي عرب العصور مبا يتضمنه من أفكار وشخصّيات وتطبيقات تربوية لالستفادة من هذا )2(
 التاريخ يف صياغة الفكر الرتبوي اإلسالمي املعاصر.

 حتديد القوى والعوامل املؤثرة يف إبعاد الرتبية عن اإلسالم، ووضع اخلطط العلمّية لتجاوز هذا الواقع التارخيي. )3(

دراسة األفكار العاملّية، والنظم الرتبوية دراسة مقارنة، واالستفادة من احللول املختلفة اليت تقدمها للقضا� الرتبوية  )4(

 املشاهبة يف اجملتمعات اإلسالمّية املعاصرة مبا حيقق أهداف الرتبية اإلسالمّية.

 بوي العاملي من أزمته الراهنة.إبراز وتوضيح دور الرتبية اإلسالمّية كبديل يف إخراج الفكر الرت  )5(

إبراز وتوضيح دور الرتبية اإلسالمّية يف مواجهة حاجات اجملتمع املسلم، وتطلعاته املستقبلية مبا يوافق وجهة النظر  )6(

 اإلسالمية.

احلضارة  تنمية البحث العلمي الذي خيدم الفكرة اإلسالمية، وميكن العامل اإلسالمي من أداء دوره القيادي يف بناء )7(

 اإلنسانّية.

 اإلسهام يف رفع مستوى التعليم يف العامل اإلسالمي، وتطوير وسائله يف مجيع مراحله. )8(
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إعداد جيل من خرباء الرتبية اإلسالمّية يستطيعون تدعيم �ضة العامل اإلسالمي يف مجيع اجملاالت الرتبوية، وعلى  )9(

 خمتلف املستو�ت التعليمية.

 لم واألستاذ اجلامعي القدوة املتميز علميّا وتربوّ� وإسالميّا.إعداد املع )10(

 إعادة صياغة املناهج الدراسية واجلامعية يف العامل اإلسالمي مبا يناسب التوجه اإلسالمي للرتبية. )11(

 .اإلعداد العلمي إلقامة مدارس وجامعات جتريبية لتجريب تعميم الرتبية اإلسالمّية يف عصر� احلديث )12(

 تقومي العمل البحثي الذي مت إجنازه يف ميدان الرتبية اإلسالمّية بقصد تنميته وحتسينه وتطويره. )13(

 إحياء الرتاث الرتبوي اإلسالمي، واالستفادة منه يف خدمة القضا� الرتبوية املعاصرة. )14(
 والرتبوي بني دول العامل اإلسالمي.) البحث عن أساليب أكثر فعالّية لتنمية الرتابط والتعاون العلمي 15(
 ) الكشف عن الوضع الثقايف لألقليات املسلمة يف العامل، وسبل احلفاظ على هويتها اإلسالمّية.16(
 ) توضيح أمهّية اللغة العربية، وسبل دعمها ونشرها بني املسلمني.17(
 خل اجملتمع.) إبراز أمهية التوجه اإلسالمي للمؤسسات الرتبوية غري النظامية دا18(

وهذه األهداف مصادر اشتقاق ملوضوعات تربوية كثرية تكون جديرة ابلبحث والتنقيب، وهذا إذا دّل على 
 شيء، إمنا يدّل على أنه ما نزال أمام طريق طويل حىت حنقق هذه األهداف اجلديرة ابلدراسة.

 
تقييم اللغة العربية، فالعالقة وشيجة  إذن من كل هذا يتبني عالقة مناهج الرتبية، ومدى أتثريها يف تقومي أو

بينهما، فال ننسى أن اللغة العربّية هي لغة القرآن، واحلديث النبوي الشريف، وخامت املرسلني، الرسول الكرمي حممد بن 
باشر عبدهللا عليه أفضل الصلوات، فارتباطها بكل هذا مينحها القوة والثبات واخللود. ومن ّمث فالبعد الرتبوي له أتثري م

، ألن بتأهيل األستاذ تربوّ�ً، نستطيع أن نطمئن على إعداد مدرسي اللغة العربية على احلفاظ على لغة القرآن الكرمي
إعدادًا تربوّ�ً صحيحاً، وبذلك ميكن أن يكون مدرسًا صاحلا، إلعداد أبنائنا وبناتنا حنو مستقبل أفضل يف تعليم هذه 

 .اللغة اخلالدة وإجيادهتا

 مربيات األطفال:سادسًا:

يف ضعف اللغة العربية، وخاصة يف بالد اخلليج العريب، وهذا واضح  ابرزاً  دوراً -هذا املوضوع-لعب 

ال يتقن اللغة العربية، بل وال يتحدثن هبا،  الذين جانباأل أغلبهم منلكل ذي بصر، وبصرية. فمربيات األطفال 

وحىت من يتحدثن هبا، أتيت لغتهم منحرفة يف النطق، ويف العبارات، واأللفاظ. وقد ُخلطت بلغات أخرى، وألفاظ 

هُتدد اللغة  –دون أدىن شك  –ال عهد للغة العربّية هبا. وهذه مشكلة كربى، جيب أن يسرع يف عالجها، فهي 

فالطفل ينشأ وترسخ يف ذهنه هذه اللغة احملّرفة، وأكيد من شّب على شيء شاب عليه،  ر دارها،يف عق العربية،

 أوكما قال الشاعر:
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 إن الغصوَن إذا قّومتها اعتدلت     ولن تلَني إذا قّومتها اخلشبُ 

، فإن اللغة فإذا مل يهتم اجلميع برتبية  أطفاهلم، وممارستهم للغة العربّية، وتركوا هذا للمربيات ابملنزل

العربّية ال حمالة ستكون يف خطر. إذن جيب أّال نرتك أطفالنا أيتامًا، جيب على الوالدين االهتمام أبطفاهلم، وأالّ 

 أمحد شوقي:فاليتيم هو الذي ال جيد حقاً من يرعاه، كما قال �خذ العمُل كَل جهِدهم، 

 ذليال  ليس اليتيم من انتهى أبواه من     همِّ احلياِة، وخّلفاه

 15إن  اليتيَم هو الذي  تلقى له      أّماً ختّلت، أو أابً مشغوال

إذن ال بّد أن �تّم برتبية أبنائنا، ونعلمهم اللغة العربية السليمة، ونشجعهم على احلفاظ عليها، والذود 

 ام الطربي.مها من اإلسالم كما ذهب اإلمعنها، واحرتامها، أل�ا تراثه وُهويّته، ولغة القرآن، وتعلُّ 

 سابعًا:اإلغرتاب، وظاهرة التجّنس، وثنائية اللغة:

هو ترك اللغة األم، واستبداهلا بلغة املهجر،  ،اإلغرتاب له فوائده، ومضاره ابلنسبة ألطفالنا، ومن هذه املضار
ث لدى كثري من األسر املهاجرة أو املغرتبة. ألن البيئة تساعد الطفل على اكتساب اللغة املستخدمة يف بيئته دوهذا حي

اجلديدة بسرعة فائقة، وابلتايل فهو جمرب على استخدام لغة اآلخر وإجادهتا، أل�ا لغة الشارع، ولغة البيئة اجلديد، ولغة 
% ويكون 85ملدرسة واجلامعة، والعمل. فالرتكيز عليها يكون أكثر من االتصال والتعامل مع اآلخر. كما أ�ا لغة ا
% أل�ا ال تستخدم إال يف املنزل عند احلرصني من اآلابء.، واحلادبني 15الرتكيز على اللغة األم ال يزيد أبي حاٍل عن 

 على تعليم أبنائهم اللغة العربّية. 

على الوظيفة، فلم يكن لديهم وقتًا  كاٍف لالهتمام هبذا هذا ابإلضافة إىل تركيز اآلابء على العمل للحفاظ 
اجلانب، بل نرى البعض ينغمس يف اجملتمع اجلديد بكل كيانه وذاته، وجيرب أبناءه للحديث بلغة األخر. وهنا تكون 

ه، ويصري الكارثة الكربى، حبيث ينسى األبناء لغتهم األصلّية، وينخرطوا مع األخر يف كل ما يفعل. بل ينسلخ من جلدت
هو األخر. أو يتغمس شخصيته بكاملها. وهنا يكون مصدر اخلطر، ومتوت مع الزمن اللغة األم، وحتّل اللغة الدخيلة 

 مكا�ا، مبنتهى السهولة والتلقائية.

وأصبح الواقع الذي نعايشه اآلن، وقد يكون االغرتاب يف أغلب   –مع األسف  –وقد كثر هذا األمر 
األحيان آٍت من ضيق حاجة اليد، أو األوضاع اليت ميرُّ هبا املغرتبون يف أوطا�م، مثل عدم وجود الفرص الكافية 

إىل دراسة  للعمل، أو عدم االحرتام والتقدير، أو عدم حتقيق اآلمال والطموحات ...إىل آخره. ولكن األمر حيتاج
 عميقة، ألنه انتشر وأصبح شائعاً يف أغلب اجملتمعات العربّية. 
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هي قضية خطرية؛ وهي ظاهرة التجنس، واالخنراط يف ثقافة اآلخر، ومتجيدها، وتعظيمها، فأّما املسألة الثانية، 
من بيئة إىل بيئة أخرى، والتطبع ة وتراثه وهويته، ولغته األم. وهنا تكون املسألة آلية، االنتقال تمع نسيان الفرد لثقاف

ينشأ  –مع األسف  –ألنه أصبح عضوًا فاعًال فيها، بل جزءًا ال يتجزأ منها. وهنا بصفات تلك البيئة اجلديدة. 
األطفال وقد ارتوا من تراث اآلخر، ووصلوا إىل درجة التشبع، بل انصهروا يف ثقافة اآلخر، وأخذوا ميجدو�ا، ويعلون 

تها، وتناسوا ثقافتهم، وُهويتهم. وكأمنا يرون يف هذا موضعًا للتعايل واالفتخار. ويف رأي هذا ضعف، من شأ�ا، ومكان
 وعدم والء للوطن األصلي الذي نشأ فيه الفرد، وال عذر له يف ذلك، حىت وإن جارت عليه بالده، كما قال الشاعر:

 بالدي وإن جارت علي عزيزة     وقومي وإن ضّنوا علي كرام

 ا قال أمحد شوقي:أو كم

 وطين لو ُسِئلُت عنه يف اخللد يوماً    �زعتين إليه يف اخللد نفسي

للغة ايف تلك البيئة لتعليم أبنائه  –إذا وجد  –والعالج هلذه املشكلة هو أن يبحث املغرتب عن مدرس 
طباع إبنائه، وإجنرافهم حنو املفاسد.،  العربّية، أو العودة إىل الوطن، وهذا حيدث كثرياً عندما ينتبه رّب األسرة إىل تغيري

 ، ولكننا نتساءل ملاذا ال يتّم األمر مبّكراً ؟.وعدم طاعته، وعصيانه

واملسألة لثالثة، هي ثنائية اللغة. والثنائية تعين قدرة الفرد على استعمال لغتني خمتلفتني ميكن اعتباُر كلِّ واحدة 
 ترادف بني االزدواجية والثنائية، فاألوىل تعين وجود مستويني لغويني يف . فال16منهما بوجه أو أكثر أصليًة ابلنسبة له

إطار اللغة الواحدة: أحدمها رفيع، واآلخر عامي منحرف. أّما الثنائية، فتعين أن يكون املستو�ن اللغو�ن لسانني 
 .17خمتلفني. وال يتعّلق أحدمها ابآلخر تعّلق الفرع ابألصل

لرتويج للكلمات األجنبية يف وسائل اإلعالم، حيث تسللت بعض الكلمات األجنبية وهذه الثنائية أّدت إىل ا
ووسائل اإلعالم املختلفة، بقصد أو بغري قصد. ويظهر هذا يف كثري من الربامج اليت تعتمد على احلوار العربية، لغة الإىل 

اللغة، وأتثرها ابللغة األخرى. أو لو   واملناقشات العفوية التلقائية. ولو كان هذا الشخص جمّنس لقلنا هذا من ضعف
كانت هذه  الكلمات متثل مصطلحات علمية لقلنا رمبا رجع السبب إىل اجملمع اللغوي الذي مل يقم بدوره يف تعريب، 

أ�ا كلمات وعبارات عادية من  -حقاً  –أو ترمجة هذه املصطلحات، ومن مثّ ميكن التماس العذر هلؤالء، لكن املؤسف 
، إذن ملاذا التغين هبا؟. رمبا يكون هذا إلدراك حاجات يف نفس اإلنسان، ل اليومي، وهلا يف العربية ألف مقابللغة التعام

ال أمهية هلا، وال ضرورة فيها. وإمنا �يت هذا على سبيل التفاخر، أو قّلة املفردات.  -يف أغلب األحيان  –وقد تكون 
 ونبذها.  ولذلك جيب على األفراد التنّبه هلذه الظاهرة،
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 والتأهيل الرتبوي: ،اثمناً: ضعف املناهج

عدم االهتمام مبدرسي اللغة العربية، وأتهيلهم ألداء واجبهم أصبح ظاهرة خطرية، ألن اإلعتقاد كل من هو 
عريب يصلح أن يكون مدرسًا للغة العربية دون أتهيل. ولذا كثري من مل جيد له وظيفة من أصحاب التخصصات 

ال حتتاج  -يف ظن الكثريين –ن اللغة العربية األخرى، ميكن بكل بساطة أن يُعّني مدرس للغة العربية دون أتهيل، أل
ال جيد مكانة الئقة به وسط أقرانه، واجملتمع احمليط به. إذاً  -مع األسف -هلذا التدريب، �هيك أن مدرس اللغة العربية

 جيب أن مينح صحاب هذه املهنة تقديراً وأتهيًال، واعرتاف اجملتمع به، واحرتامه وتقديره.   

 تطوير مناهج الرتبية يف ضوء العاملّية.لقرتحات ملابعض  ونشري هنا إىل

 النظرة اإلجيابية والشمولّية. •
 البّد أن تكون نظرتنا إىل الرتبية إجيابية وشاملة، فاحلياة ال تستقيم دون دين وعمل ، والعلم والعمل بدون إميان أو

 ُخلق، يكون ضررمها أكرب من نفعهما.
 قيام املؤمترات العاملّية. •

يساعد كثريا يف تطوير مناهج الرتبية ، ويقّدم ما حيتاج  –دون شك  –مثل هذه الندوات واملؤمترات العاملية  عقد
 إليه الطلبة، وما حيتاج إليه اجملتمع، وما حيتاجه القائمون أبمور الرتبية.

 .التدرّج يف وضع املناهج للمؤسسات التعليمية •
 للمراحل املختلفة، فالرتبية هي تربية دائمة من املهد إىل اللحد.جيب التدرج يف ختطيط املنهج الرتبوي 

 التأهيل الرتبوي للمعلمني. •
ُيطلب من كليات الرتبية أن خترّج معلمني مؤهلني مهما كانت فروع اختصاصهم، فهذا يساعد يف أداء الدور 

 املنوط به، فاملعلم يف خامتة املطاف مريب، وأّب فاضل، وموجه.

 تعليم الرتبية.املنهجّية يف  •
فال ينبغي أن نغايل يف التلقني، وننسى جانب التفكري واالنتقاء، فالطالب ينبغي أن يكون مفكرا ومتأمال وعاملا مبا 
حييط به، ويكيد له، فاالنشطار بني االجتاه السلفي واالنتقائي ال يفيد األمة يف شيء، بل يكون الناتج هو التمزق 

احلديثة ينبغي أن تكون تربية ممارسة عملّية، أي أن تتحول إىل عمل مفيد لألمة مثمر  والتشتت واال�يار. والرتبية
 للشعوب.

 البيئة والقدوة احلسنة. •
ال ننسى أن للقدوة احلسنة والبيئة أثرمها يف تكوين الفرد تربو�، وهنا ينشأ الطفل يف بيت ميارس احلياة النقّية، ويدرس يف 

الفاضلة ،والقيم ،واملثل،و إاثرة العواطف الدينية إاثرة إجيابية، هو لبعث روح الدين مدرسة يتصف مدرسيها ابألخالق 
 وسيطرته على النفس، وتوجيهه للسلوك واملعامالت اإلنسانّية الكرمية اهلادفة، وإنكاره ملا خيالف ذلك.
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 منهج التيسري يف تدريس املواد الرتبوية. •
لرتبوية ،وذلك بتوضيح ما تشتمل عليه من ألفاظ ومعارف إلزالة ما رسب علينا إتباع هذا املنهج يف تدريس املواد ا

 يف أذهان التالميذ من صعوبتها، وعجزهم عن إدراك حقائقها.

 الرتغيب يف قراءة الكتب املفيدة والثقافات املختلفة. •
اإلنسانّية، واالجتماعّية، ترغيب التالميذ يف قراءة الكتب املفيدة اليت توّضح فضل العلم، ومكانته يف تقرير املبادئ 

 واالقتصادية؛ كاحلرية، والدميقراطّية، والشورى، واإلخاء ،واملساواة، واالحتاد.

 تثقيف مدّرس املواد الرتبوية. •
جيب إحاطة املدرس الكاملة ابملادة، واطالعه الواسع على التاريخ الرتبوي ؛قدميه وحديثه حىت يستطع التوضيح 

قدم من نصوص وأدلة وشواهد. وابإلضافة إىل تنوع طرق التدريس لإلاثرة والتشويق وإشباع والربهنة واإلقناع مبا يّ 
 احلاجات، لتجنب السأم وامللل. 

 .استيعاب خصائص الرتبية احلديثة والثقافات املختلفة •
ا يف جيب أن يستوعب مدرس الرتبية خصائص الرتبية احلديثة والثقافات املختلفة ، والعمل على متابعة متضمناهت

 حمتوى املنهج، وطرائقه، ووسائله، وأساليب تقوميه، والتحقق من متثيلها يف جممل األنشطة العلمّية املدرسّية.

 التكامل والشمول بني فروع املادة. •
التأكيد على الشمول والتكامل بني فروع الرتبية اإلسالمّية، بدءا من حتديد أهدافها وحمتو�هتا وطرائقها، ووسائلها، 

 ليب تقوميها، واعتبارها عملّية موحدة متصلة احللقات.وأسا

 متابعة الفكر الرتبوي احلديث واملعاصر. •
جيب متابعة الفكر الرتبوي احلديث، واالنتفاع ابجلهود العلمّية والعملّية يف جمال حبوث الرتبية املعاصرة، ملواجهة 

ية فكر تربوي إسالمي متميز، ونشر املفاهيم املشكالت املختلفة اليت تتناثر بني أرجاء الوطن العريب، وتنم
 واالجتاهات املرتتبة عليه.

 اتسعًا: االزدواجّية بني العامية والفصحى:

مشكلة الفصحى والعامية من املشاكل املعاصرة اليت تواجه العربية. وهي أهم مظهر من مظاهر التحد�ت، 
عليا للفكر واألدب، وهي الفصحى، ويف املقابل وجدوا لغًة وهي قضية صنعها االستعمار وأعوانه، عندما وجدوا لغًة 

مستعملة يف التخاطب اليومي، وهي العامية، وهذا أمر موجود يف كل اللغات، وليس مثة مشكلة يف ذلك، لكّن 
 االستعمار استغل هذه الظاهرة الطبيعية يف اللغات ليحارب هبا اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن .
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ة هي تلك الصورة األدبية الرفيعة اليت متثل فصاحة األدابء، والبلغاء من الشعراء واحلكماء الذين اللغة العربي
اشرتكوا مجيعاً يف تكوينها. وقد ازدهرت هذه اللغة ومنت وترعرعت يف قلب اجلزيرة العربية املتمثلة مبكة املكرمة، ألسباب 

ء الغرب يشيدون ابللغة العربية، ويذكرون أبرز مساهتا، . والعجب أن نرى بعض املستشرقني، وعلما18وعوامل عديدة
ويعرتفون بفضلها، بينما جند من أبناء جلدهتا من ينعاها، وال يريد هلا االستمرار، ويريد أن يطمسها ابلعامية، أو 

يف  يستبدل هبا لغة أخرى هي يف رأيهم أقدر على مواكبة العصر والتطور. ولعلهم استمعوا إىل بعض علماء الغرب
 تعضيض اللغة العربية، ورفع شأ�ا. 

يقول (يوهان فك): "متثل الفصحى رمزاً لغو�ً لوحدة العامل اإلسالمي. وقد برهن جربوت الرتاث العريب اخلالد 
 . 19على أنه أقوى من كل حماولة يُقصد هبا زحزحة الفصحى عن مقامها املسيطر"

ومت االستعمار الفرنسي يف املغرب هي اللغة العربية، بل ويذهب جاك بريك الفرنسي:"إن أقوى القوى اليت قا
اللغة العربية الفصحى ابلذات، فهي اليت حالت دون ذوابن املغرب يف فرنسا، وكانت عامًال قوً� يف بناء الشعوب 

 .20العربية"

إن اللغة وعن عظمة اللغة العربية وعبقريتها، يقول املستشرق جرونباوم يف مقدمته لكتاب(تراث اإلسالم) "
العربية هي حمور الرتاث العريب الزاهر، وهي لغة عبقرية ال تدانيها لغة يف مرونتها واشتقاقاهتا، وهذه العبقرية يف املرونة 
واالشتقاق اللذين ينبعان من ذات اللغة جعلتها تتسع جلميع مصطلحات احلضارة القدمية مبا فيها من علوم وفنون 

 وضع املصطلحات احلديثة جلميع فروع املعرفة.  وآداب، وأاتحت هلا القدرة على

يذهب املستشرق األملاين كارل بروكلمان الذي أرّخ للفكر والتأليف العربيني يف العصر اجلاهلي حىت اآلن يف و 
سلسلة كتبه الشهرية(اتريخ األدب العريب)، يقول إنه بفضل القرآن بلغت اللغة العربية من االتساع مدى ال تكاد تعرفه 

 .21ة لغة أخرى" أي

واللغة العربية ال تنتمي إىل بيئة حملّية معّينة. فال ميكن القول عن اللغة العربية أ�ا لغة قريش وحدها أو هذيل 
أو متيم، وإمنا هي مزيج من لغة هؤالء وغريِهم من العرب، وقد كونت هلا شخصّيًة وكيا�ً مستقًال، ومكا�ً مرموقاً، وإن  

. وخصائص اللغة العربية 22همت بنصيب أوفر من غريها يف بناء اللغة الفصحى املشرتكةكانت هلجة قريش قد أس
الفصحى كثرية جدا منها؛ البيان، والقدسية، واالتساع، واملرونة، واإلعراب. فهي لغة مرنة قادرة على استمرار احلياة رغم 

دد نفَسها، وقد منحها القرآن الكرمي تعاقب احلضارات عليها، وقد استطاعت خالل مراحل متعددٍة من عمرها أن جت
واحلديث النبوي الشريف مساحة واسعة، وقّدم هلا ثروًة لغويًّة جديدًة، وقدسّية تليق هبا، يقول الشيخ حممد عبده: 
"�خذ اإلنساَن شعوٌر ابلعزِة والفخِر يف كون اللغة اليت ينطُقها هي نفسها لغة الوحي، وهي نفسها لغة الرسول 

 .23الكرمي"
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اللغة العامّية، هي لغة اخلطاب اليومي يف البيت واملدرسة واملسجد والسوق والعمل، وال ختضع لقوانني معينة، 
وتقبل التغيري والتبديل حسب الظروف، ويسميها بعضهم هلجة، ويعرّفها أب�ا جمموعة من الصفات اللغوية اليت تنتمي 

هذه البيئة، وبيئُتها هي جزء من بيئة لغوية أوسع وأمشل، تنتمي  إىل بيئة معينة، ويشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد
جلهاٍت متعددٍة لكل منها مميزاهتا وخصائصها. وال بّد أن تشرتك يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تُيّسر اتصال أفراد 

لغَة املولدَة؛ أل�ا نشأت . وجند بعض الباحثني يسميها اللغَة اهلجَني، أو ال24هذه البيئات، وتعامل بعضهم مع بعض 
 .25والثقافات املختلفة بعضها مع بعض ،من تفاعل الشعوب

والعامية لغة مرنة سهلة ال غىن عنها، هلا قدرة على التشكيل ابلبيئات اليت حتل هبا أكثر من الفصحى، ألن 
وسيلة تعبريية أقدر على تلبية  الفصحى لغة الدين والثقافة والفكر، وذلك يفرض عليها قيودًا معينة، مما دعا إىل وجود

. ولكن ال يعين ذلك أبدًا أن حتل العامية حمّل الفصحى، فلكل منهما 26حاجات الناس اليومية العابرة وهي العامية
جماهلا، ووظيفتها، والعامية رغم مرونتها وسهولتها كما يبدو للجميع، إال أ�ا متثل جسماً غريباً وحشياً غري مفهوم لدى 

 هجات األخرى، ألن العاميات متعددة ال تكاد تنحصر.أصحاب الل

واللهجات العربية احلديثة أو العاميات خمتلفة اختالفًا  كبريًا عن بعضها، واالختالف بني هذه اللهجات 
يرجع إىل أسباب عديدة منها صوتية وهي الكثري الغالب، وقد يرجع إىل بنية الكلمة، أو يرجع إىل املعىن، أو إىل 

النحوي، كصيغ األفعال، وأنواع اجلموع، وأدوات التعريف، ولكن جند أن اجلانب الداليل والنحوي، إضافة إىل اجلانب 
الصريف أقّل حدواًث من اجلانب الصويت؛ ألنه إذا اختلفت معاين معظم الكلمات اختذت أسسًا خاصة يف بنية 

اجلمل، وال تسمى حينئذ هلجة، بل لغة مستقلة،  الكلمات، وكذلك كان هلا قواعد خاصة خمتلفة عّما عداها يف تركيب
 .27وإن ظلت تتصل ببعضها بظواهر لغوية جتعلها تنتمي إىل فصيلة لغوية واحدة

واالزدواجية هي ظاهرة طبيعية موجودة يف اللغات اإلنسانية، ومنها العربية. وهي تعين وجود مستويني من 
أو اللغة الفصحى، ومستوى آخر يستعمل يف احلديث اليومي، اللغة؛ مستوى خاص ابلكتابة، وهو األسلوب األديب 

وهو ما يسمى ابلعامية، أو اللهجات احمللية اخلاصة بكل بلد عريب. وختتلف كلٌّ منهما، أي العامية والفصحى عن 
صريف مشتقاهتا، األخرى اختالفاً بيِّناً يف كثري من مظاهر أصواهتا، ومفرداهتا، وداللة ألفاظها، وأساليبها، وقواعدها، وت

 وهي ظاهرة طبيعية يف كل اللغات.

ولعل أخطر من ذلك أتثريًا استخدام أساتذة اجلامعات يف فرع اآلداب للعامّية واللهجات احمللّية، مع أننا ال 
رياً ننكر وجود عدد من األساتذة الذين حيرتمون اللغة الفصحى، ويلتزمون أبدائها يف حماضراهتم، لكننا جند يف املقابل كث

من األساتذة يدّرسون اللغة العربية ابلعامية مستخدمني اللهجات الدارجة يف خماطبة الطلبة. فإذا كانت هذه هي احلال 
يف كلّيات اآلداب، فإّن احلال أسوأ يف سائر الكليات اليت تتخصص يف الفنون والعلوم املختلفة. يقول عبد الصبور 

هلندسة والطب واحلقوق والعلوم والزراعة والرتبية والفنون التشكيلّية... هؤالء شاهني: "إّن مجاهري األساتذة يف علوم ا
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مجيعًا ال يعرفون شيئًا من قواعد العربية الفصحى، وممارسة احلديث هبا. فأّما األعالم واخلطاابت اجلماهريية، فقد 
 أوطا�ا العربية، فهي ال أخلصت والءها للعامية، وخاصمت الفصحى. هذا تصوير للوضع الذي تواجهه الفصحى يف

 .28جتد خلطواهتا مكا�ً يسعها"

إىل الفصول يف املدراس، وقاعات احملاضرات  تأصبحت االزدواجية بني العامية والفصحي شيئاً طبيعيّاً، انتقل
ات إىل حّد ما، ولكن أن ينتشر يف قاع يف اجلامعات. أن ينتشر هذا األمر لدى العامة، فهذا شيء قد يكون مقبوالً 

الدرس، وخاصة يف مادة اللغة العربية، اعتقد ال توجد مربرات هلذا. ألن اللغة املتفق عليها يف قاعة الدرس هي اللغة 
الفصحى، اليت ميكن أن يستوعبها اجلميع، وتساعدهم يف فهم احملاضرة. ولكن عندما تفرض اللهجات والعاميان 

ضعف استيعاب الطالب للدرس. فكثري من اللهجات، والعاميات غري نفسها، تكون املسألة غري مقبولة. وهذا ابلتايل ي
أن يبتعد عن هذه املغامرات، وحياول أن  –بقدر املستطاع  -مفهومة لآلخر. ومن أجل ذلك، فعلى مدرس املادة

 يستخدم لغة عربية بسيطة مفهومة للجميع. 

من استخدام لغة جافة ال تواكب العصر، واقصد من ذلك تلك الكلمات الصعبة يف النطق،  -هنا- حنرتزو 
، .ويف املعىن. فهناك اختيارات كثرية، ومعاجم اللغة العربّية تزخر بذلك، أي ابلكلمات واأللفاظ الرقيقة اللطيفة املؤثرة

سلمى املزين عن: "ابن سالم: أخربين عيسى ذكر سيد� عمر بن اخلطاب يف تفضيله للشاعر اجلاهلي زهري بن أيب نو 
بن يزيد إبسناد له عن ابن عباس، قال: قال يل عمر: أنشدين ألشعر شعرائكم، قلت: من هو � أمري املؤمنني؟ قال: 

. إذًا اللغة 29زهري، قلت: وكان ذلك! قال: كان ال يعاظل بني الكالم، وال يتبع وحشّيه، وال ميدح الرجل إال مبا فيه"
وكانت لغة الرسول عليه الصالة والسالم هكذا. ألننا يف اجلانب اآلخر ال  .بية املختارة جيب أن تكون سهلة ممتنعةالعر 

 ون عن اللغة العربية.نريد أن نزرع  اخلوف والوجل الرعب يف قلوب أبنائنا، وجنعلهم يصدّ 
 

 النتائج والتوصيات:

 لمّياً موجهاً.االهتمام بتأهيل مدرسي اللغة العربية أتهيالً ع-1

 توجيه ومراقبة وسائل اإلعالم املختلفة من قبل الدولة يف األداء املتمّيز، واحلفاظ عليه.-2

 حرتام الذوق العريب يف لغته الفصحى.اأن يلتزم أصحاب القنوات الفضائية -3

 الفصحى.أن هتتم املؤمترات القادمة بوضع احللول الناجعة حلل املشكالت اليت تواجه اللغة -4

 تربية األبناء، واألجيال القادمة على احرتام اللغة الفصحى، وحتفيزهم على ذلك.-5
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 تعليم اللغة العربّية (مشكالت وحلول)
 األستاذ الدكتور نصرالدين إبراهيم أمحد حسني

 أستاذ النقد األديب والبالغة                                                                                                                                       
 قسم اللغة العربّية وآداهبا                                                                                                                                        

 �اجلامعة اإلسالمّية العاملّية مباليز                                                                                                                                     

 

املهمة يف تعليم اللغة العربّية،  املشكالتيتناول هذه البحث مشكالت تعليم اللغة العربّية، ويربز بعض 
وحياول إجياد احللول هلا. إن التحد�ت اليت تواجه اللغة العربية متعددة، والقضا� اليت أُثريت حوهلا كثرية. فقد غدت 

مامات واضحة، واحرتاماً وتقديراً يف بالد أخرى �طقة بغريها. هذه اللغة اللغة العربية غريبة يف د�رها، مع أ�ا القت اهت
 الذي حفظ فضلها بقوله: إبراهيم اليت وصفها الشاعر حافظ

 وسعُت  كتاَب  ِهللا  لفظاً  وغايًة     وما ِضقُت عن آٍي به وِعظاتِ 
 أمســاٍء      ملخرتعــاتِ  فكيف أضيُق اليوَم عن وصِف آلــٍة    وتـَْنسيِق                      

َوإِنَُّه [أميا تكرمي، عندما أنزل هبا الوحي، لتكون لغة التنزيل،  -سبحانه وتعاىل -ملاذا ال ؟!. وقد كّرمها هللا 
حتَِيـَّتُـُهْم [لغة أهل اجلنة،]ٍن َعَرِيبٍّ ُمِبنيٍ لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَني، نـََزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِمُني، َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن، بِِلَسا

.لغة خامت األنبياء، حممد بن عبد هللا، النيب األمني (صلى هللا عليه وسّلم)، لغة ]يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسَالٌم َوأََعدَّ َهلُْم َأْجرًا َكرِميًا
. بل ]َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشريًا َونَِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمون  َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ [خامتة الرسائل السماوية، لغة كافة الناس 

ألدب اجلاهلي) اجند تدريس اللغة العربية أصبح غريباً يف وطنها األصلي، مما جعل الدكتور طه حسني يصرّح يف كتاب (
يها شيء غريب، ال صلة بينه وبني عقل التلميذ وشعوره قائًال: "إن لغتنا العربية ال ُتدّرس يف مدارسنا، إمنا يُّدرس ف

، على سبيل املثال: القنوات اللغة العربّية، ومن هذه العقباتوعاطفته". ومن مثّ، فهناك عقبات تقف يف طريق تعليم 
األطفال، اللهجات الفضائية، برامج الشبكة العنكبوتية، التلفاز أو اإلذاعة املرئّية، الصحافة، املناهج الدراسّية، مربيات 

العامّية، الدخالء،ضعف املعلمني، عدم الرغبة، الوسائل التعليمّية، ضعف التعّلم اإللكرتوين،االغرتاب إىل البالد الناطقة 
إىل آخره. إذن هذه املشكالت وغريها هي  ...بغري العربّية، عدم املمارسة والتطبيق، االزدواجّية، التجّنس جبنسية اآلخر

دراستها، وحتليلها، والسعي إىل إجياد احللول، وإزالة العقبات و سة يف تعليم اللغة العربّية، فعلينا االهتمام هبا العقبة الرئي
وهي لغة اهلوية، وموحدة الشعوب  ، خاصةحىت يسهل الطريق حمليب هذه اللغة العظيمة اليت كّرمها هللا عّز وجلّ 

 وكما قال الشاعر: اإلسالمّية، هي لغة الرتاث، ولغة القرآن الكرمي،
 لغة إذا وقعت على أمساعنا     كانت لنا برداً على األكبادِ 
 ستظل رابطًة تؤلف بيننا     فهي الرجاُء لناطٍق ابلضادِ 

 فكيف نرتكها للزمان، ومشاتة األعداء،، وكيد الكائيدين، وحال لسا�ا يقول:
 فال َتكُلوين للزماِن فإنين     أخاُف عليكم أن حتَني وفايت

 ومن مث فإننا سوف نعرض هلذه املشكالت، وحناول أن نضع هلا ما أمكن من احللول املفيدة واملقرتحات.
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 أوال: القنوات الفضائية:

خطااًب مشبعًا ابللهجات  -يف الغالب -يندر أن تستخدم الفضائيات اللغة العربية الفصحى، أل�ا 

ة واملدبلجة أبنواعها املختلفة املتنوعة. وكان من األفضل أن احمللية، وهذا يظهر يف املسلسالت واألفالم العربيّ 

تكون هذه الفضائيات أحسن األوعية اليت تُعيد احلياة للعربية الفصحى على ألسنة املشاهدين العرب، بيد أّن 

"فمع انتشار الفضائيات العربية، أصبحت اللهجات العربية أكثر شيوعاً يف إطار الرغبة  هذه القنوات ختلت عن ذلك.

يف أتكيد وجود الثقافات الفرعية داخل الثقافة العربية، األمر الذي يقوِّض أحد أسس الوجود العريب ذاته، ويُدعِّم تناحر 
 .1الثقافات العربية الفرعية"

إن القنوات الفضائّية أصبحت ظاهرة غريبة يف جمتمع اليوم، قنوات ال حتصى، وال تعّد، فيها الصاحل، وفيها 
الطاحل. ولكن إذا أحصينا األمر سنجد طاحلها وفاسدها، أكثر من صاحلها. واألمر واضح للجميع. فمنها مثًال ما 

ر العامل اآلخر الذي ال ميّد إلينا بصلة من الصالت؛ يشجع على األفالم الفاسدة اليت غايتها ببساطة هي نشر أفكا
الرتاثّية، أو الدينّية، أو األخالقّية، أو الثقافّية...اخل. والعدوة مع األسف انتقلت إىل األفالم العربية، وهذه اإلفالم 

للغة العربية بريئة الرخيصة، جعلت من اجلنس والزنة والشذوذ شيئًا عادً� يف لغة منبوذة، وألفاظ جارحة، وكلمات، ا
منها، براءة الذئب من دم يوسف. وهذه اللغة من يتعلمها ؟؟. ابلطبع أبناؤ�. ويف زمن احلضارة هذا، فالقنوات 
الفضائية متوافرة يف كل مكان وزمان، فكيف نقضي على هذه املهزلة؟؟. هذا ابإلضافة إىل الربامج املبتذلة، واليت تُقّدم 

مثلة كثرية على ذلك. وهنا نتساءل، من املسؤول؟؟. قيل رّب البيت، ولكن رّب البيت يكون بلغة مبتذلة أيضاً، واأل
حارساً ألبنائه يف املنزل، وحىت يف املنزل ال يستطيع أن يكون حارساً أميناً، وهو مشغول مع ربة املنزل يف العمل الدؤوب 

، البّد احلل الناجع إذنهو الشأن خارج املنزل؟. من أجل حياة رافهة. وحىت إذا زعمنا حرصه على املراقبة، إذن ما 

للدولة أن تتدخل، فمثًال يف دولة ماليز�، وهي منوذج إسالمي حقيقي، من وجهة نظري، استطاعت الدولة أن 

، الدولةأو الصحن الفضائي، وأن تفرض قنوات فضائية معينة، تراقب وتبث من قبل ، (الدش) شراءوامتالك متنع

 .إىل حّد كبري راقية بني األفراد مهذبة سيطر عليها، وهذا ما أّدى إىل استعمال لغةأي أن احلكومة ت

إن ضرورة احلفاظ على اللغة العربية الفصحى أشّد ما حنتاج إليه اليوم، خصوصًا بعد دخول العرب إىل 
رية صغرية. هذا التطور جانب العامل أبكثريته يف جمال اإلعالم الفضائي، الذي ألغى املسافات، وحّول العامل إىل ق

يستدعي أن تواكبه لغة متطورة مرنة، جتمع وتوحد الشتات العريب بعد أن أمعنت فيه مرحلة الطباعة متزيقاَ، وأثريت فيه 
 . 2دعوات اإلقليمية والتجزئة، وتبين اللهجات احمللّية بديالً من الفصحى األم

إن من ميعن النظر يف واقع حال قنوات اإلعالم العريب املرئي، أو الفضائيات، جيد أ�ا غري معنية أبزمة التعبري، 
بل إ�ا ال تبشر خبري، فمن الواضح أن اللغة العربية الفصحى تضيق وختتنق يف معظم وسائل اإلعالم، بطريقة تشعر أن 
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ة مع العربية، حيث ال يعطو�ا من الوقت إال القليل من وقتهم، وال بعض القائمني على هذه األجهزة على عداوة راسخ
 .3مينحو�ا من الربامج إال برامج معينة قد ال يكون اإلقبال عليها كثرياً، وال يربزو�ا للجمهور إال بطريقة منّفرة

امج هادفة يقع على أصحاب الفضائيات العرب أن خيافوا هللا سبحانه وتعاىل، وأن يبثوا بر  وكذلك احلل

وبلغة عربية، ولو بسيطة، بعيدة عن العاميات، واللهجات، فاللغة الفصحى مفهومة للجميع، وال نطالبهم 

ابستخدام لغة غامضة ومعقدة، بل يكفي أن يستخدموا لغة عربية بسيطة مرنة سهلة مفهومة للجميع، وهكذا 

 ه اللغة اليت كّرمها هللا سبحانه وتعاىل.يسهمون يف االرتقاء ابلذوق العريب، ويكشفون عن مجال وروعة هذ

 اثنياً: الشبكة العنكبوتّية:

واقعًا ملموسًا يف حاضر�، ال مناص منها؛ لكبري أو صغري. فالكل جييد  أصبحت الشبكة العنكبوتية

ال حصر هلا، فأين مكانة اللغة  ، والعامّياتاستخدامها. والشبكة العنكبوتية حتمل أمناطًا من اللهجات العربّية

العربّية الفصحى بني هذا الكم الوافر؟؟. أحياً� أشاهد ما يف هذه القنوات، واهّتم نفسي ابجلهل، من كثرة 

وأنت حائر بني هذه املفردات والعبارات املستخدمة يف هذه الشبكات العنكبوتية اليت ال متّد للغة العربّية بصلة، 

 حني قال: -مع اختالف الرؤية -وهذا ما يذكرين وصف املتنّىب لشِعب بوان العامّيات، واللهجات،

 ولكن الفىت العريبَّ  فيها      غريُب الوجه واليد واللسانِ 

من هو املسؤول عن كل هذ؟؟. وكيف نعاجل املوقف؟ ال شك أن املسألة حتتاج إىل التعاون من اجلميع، وترك 

فرض املناهج املناسبة اليت تراقب، ووزارة الرتبية والتعليم يرخيص، فاملنزل العمل من أجل مجع املادة، والربح ال

تقف حائال دون هذه املهازل، فثقافة الفرد  وأتديبه هلا األثر الناجع يف تربية اجملتمعات، والرتبية هتذيب يف 

ة من قبل الدولة إذا استخدام اللغة. ولكن للدولة النصيب األكرب يف هذا الصدد، فشركات االنرتنيت هلا سيطر 

 -أرادت ذلك، وقد شاهد� هذا يف الربيع العريب، ويف خمتلف البالد العربية، كيف أن الدولة تستطيع أن تسيطر

ورمبا هذا العمل يساعد الدولة يف تنشئة األجيال تشئة على االنرتنيت، وتفرض عليه الرقابة.  -إن شاءت

من لغة  وبناتنا وإال فإننا ال نستطيع أن حنمي أبناء�أبنائنا وبناتنا،  صحيحة، وموجهة، ونستطيع هبذا أن نطمئن على
 ال متّد إىل اللغة العربية بصلة، والربامج املبتذلة، والرسائل اليت تبث بلغات منحرفة،العربية، واملدبلجة، األفالم 

اليت ال ختدم شيئًا سوى اللهو واملزاح يف  اليت سادت فيها العاميات، واللهجات احمللّية ، واحلوارات املفتوحةواحملاضرات
 طابعها العام تقّرابً لألميني من أبناء الشعب، حىت أن األميني هلم ذوق يف استيعاب وتذّوق اللغة الفصحى.
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 اثلثاً: التلفاز "اإلذاعة املرئّية":

يف جذب االنتباه، جند أن اإلذاعة املرئية أو التلفاز يتمتع بقدرات هائلة بوصفه وسيلة مسعية بصرية 

، إذا ما ترافقت مع الصورة، مثلما حيدث مع بعض الربامج حني يستطيع واللغة ذات أتثري مباشر على املشاهد
ن طريق البث املرئي أو التلفاز هلا آاثر عاملشاهد االتصال املباشر ابلذين يشاركون يف الرب�مج، فوسيلة اكتساب اللغة 

، إذا ترافق مع الصورة التلفزيونية واملعلومة احلسّية، جيعالن املشاهد يعيش عالقة معينة سلبية، ألن الرتكيب اخلاص للغة
مع هذا اجلهاز، ما أدى إىل خلق مشكالت اجتماعية ونفسية وأخالقية، فضًال عن مشكلة أعم وأهم أال وهي املشكلة 

 ،، عناصر التأثري وتكون مقنعة ابملستوى املطلوباللغوية، فبحجة أن تتوفر يف الرسالة اإلعالمّية بعامة واإلعالنية خباصة
متادى حمررو نشرات األخبار واملذيعون ومقدمو الربامج يف تبسيط املفردات والرتاكيب، حىت غلبت الركاكة على اللغة 

 .4اسبةاإلعالمية، وكثرت فيها األخطاء اجلسيمة، ما حدا بعلماء اللغة أن يتصدوا هلذه املشكلة، ويقرتحوا احللول املن
 وتبسيط اللغة ال ضرر فيه، ولكن أن تصل اللغة حّد الركاكة، فهذا ابلطبع غري مقبول.

والتلفاز وسيلة ذات مجهور واسع تستغرق أكرب وقت من مشاهدة الناس، وجتده يف كل مكان. كما أنه 

، والتلفاز أحكم قبضته على يقدم أمناطًا من السلوك االجتماعي واللغوي تفتقر إليها وسائل اإلعالم األخرى

وأكثر رّواده ، األسرة، واحتّل صدر اجملالس يف الدور بال منازع أو منافس، وتربع فيها بشموخ منقطع النظري

فكل أفالم الكرتون يشاهدها األطفال، إّما ابللغة اإلجنليزية، أو اللغة العامية،  .واخلطورة تكمن هنا .األطفال

ز هو املعّلم األول ألطفالنا خاصة من السنة األوىل إىل العاشرة، ألن األب واألم يعملون واللهجة احمللّية. والتلفا

صباحًا ومساًء من أجل كسب األجر املناسبة للمعيشة، واملربية هلا أعماهلا ابملنزل، إذن من يصاحب الطفل يف 

 .األطفال، والربامج األخرىهذه الرحلة الطويلة؟ دون شك هو التلفاز، ال حّل سوى مراقبة الدولة لربامج 

ساد التلفاز، أو اإلذاعة املرئية العامل، وتعددت حمطاته، وتنوعة ابختالف ثقافات الشعوب والدول. فقد 
ونستطيع أن نشري هنا، أن اإلذاعة املرئية أو التلفاز ابلطبع تسيطر عليه الدولة، ألنه يف املقام األول يبث سياساهتا 

ا، ولذا فهو يالقي اهتمامًا خاصًا من قبل الدولة. ولكن رغمًا عن هذا جند هناك، وخاصة يف املعلنة، ويعمل بتوجياهت
النشرات اإلخبارية بعض اهلفوات اليت ال ُختفى على ذي ابل. ويظهر هذا أيضًا يف الربامج اليت تقّدم، فاحلديث فيها 

ني ختلو من الرقابة، واجلودة اللغوية، ورمبا ترى هذه مييل إىل العاميّات. اّما األفالم واملسلسالت، ففي كثري من األحاي
اجلودة يف املسلسالت واإلفالم اإلسالمّية، حيث جتد اللغة اليت تسرتيح إليها، وترغب يف مساعها. وظاهرة مجيلة أن 

ن مع األسف ترتبط الربامج اإلسالمّية ابللغة العربية الفصحى، وهذا خمرج مجيل حنافظ به على لغتنا اجلميلة هذه. ولك
أن هذه األفالم واملسلسالت مومسية، حيث تظهر يف مواسم معينة من السنة، وخاصة يف شهر رمضان، وهذا الشهر فيه 
رمحة للغة العربية الفصحى واستخداماهتا املختلفة واملتنوعة، ففيه لطف ابلعباد، ولغة العباد. ولكننا ال نفي مسؤولية 

 ة هي املسيطر األول، واملوجه لإلذاعة املرئية أو التلفاز.الدولة يف هذا املوضع، ألن الدول
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ومن هنا تقع املسؤولية على عاتق الدولة ورقابتها، وهنا نستطيع أن حنافظ على اللغة الفصحى، ونضمن 

نشرها على كل العامل الذي يلتقط بّث هذه اإلذاعات املرئية، من مجيع بلدان العامل العريب الذي يقع على عاتقهم 

 ه املهمة املقدسة.هذ

 رابعاً: الصحافة:

يتفق معظم الباحثني والدارسني على أن اإلعالن يؤثر أتثريًا بليغًا يف جممل النواحي اإلنسانية، ويسحب 

اإلنسان دون وعي إىل هدفه املنشود. هذه القاعدة تنطبق حىت على أولئك الذين يّدعون أن لديهم املناعة القوية 

مصممي  معرفةوالسبب يف ذلك يعود إىل  املختلفة اليت يستخدمها اإلعالن لتحقيق مآربه.ملواجهة األساليب 
اإلعالن ابلعوامل النفسية والفكرية لإلنسان، ما جيعلهم يتعاطون مع عامل الالوعي لدى الفرد، فتؤثر فيه اإلعال�ت دون 

ارف ابهلدف النهائي لإلعالن، أو حىت الطريقة اليت أن يشعر أو يدري. واألكثر أتثرياً هبذه الطريقة هو اإلنسان غري الع
 .  5يقدم هبا

إن املتتبع لوسائل اإلعالم التقليدية منها واجلديدة يلمس بوضوح ما تتعرض له اللغة العربية من تشويه 

احندر األمر إىل تقدمي اللهجات  ،يصل إىل حّد اإللغاء واإلقصاء بعد أن كانت الشكوى من اللحن يف اللغة

ويف اإلعالم االجتماعي حنت  ومجل غريبة. ،مث استمر االحندار إىل استبدال اللغة بكلمات ،عامية على اللغة األمال

املغردون وأمثاهلم أحرفاً جديدة ال متت إىل أي من اللغات بصلة حىت استبدلت األحرف أبرقام، واستمر اإلحندار... إن 
اقصى ما نطلبه من أجهزتنا اإلعالمّية احرتام قواعد اللغة واملعايري املنظمة هلا، مما يضفي على الرسالة اإلعالمية أ�قة 

، ويسهم يف رفع ذائقة اجلمهور املستهدف. واستثمار التطور التقين يف جمال اإلعالم واالتصال يف تعزيز الوحدة ومجاالً 
العربّية اإلسالمّية والعمل على إعادة االنسجام للنسيج اللغوي، وجتنب الدعوات الرامية إىل توسيع هوة اخلالف العريب 

ن اللهجات املتنافرة اليت تبث الفرقة أكثر مما جتمع الشمل العريب، أو من خالل متزيق النسيج اللغوي إىل جمموعة م
 .6وسلخها من موروثها وعمقها احلضاري ،تساهم يف تعميق التغريب يف اجملتمعات العربية

ينّبه الشيخ اليازجي على األخطاء الكثرية اليت تعّم الصحف قائًال: " فلرياقب كّتاب اجلرائد هللا فيما ميلون 
ألمة، وليعلموا أن ما خيطونه يف خلواهتم إمنا جيرون به أقالمهم على صفحات القلوب تنطبع فيها كلماهتم حبروٍف على ا

 . 7ال ُمتحى"

يعتقد البعض أن الصحافة مبنآة عن استخدام اللغة الفصحى، ألن طابعها هو نقل األخبار السريعة، 

ال يساعد يف التدقيق اللغوي الالزم. ولذلك هذه هي حمنة  وهو اهلدف املالزم هلا. ونقل املعلومة هبذا الشكل قد

ابرزًا يف تعميم اللهجات املختلفة، وهي البحر الزاخر  –مع األسف  –الصحافة. ولذا جند الصحافة لعبت دورًا 

روء، ، وكأمنا قصد من كل هذا هو الفهم العام للنص املقمن �حية األخطاء اللغوية، وعدم دّقة العبارات املستعملة
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ومسؤولية هذا املسألة تقع على الفرد أبي طريقة كانت، بعيدًا عن االستخدام الصحيح والسليم للغة الفصحى. 

الذي يقوم بتحرير هذا العمل الصحفي، والدولة اليت متتلك بعض املؤسسات الصحفّية، وأيضًا القطاع اخلاص 

 الذي ميتلك جزءاً من هذه املؤسسات اإلعالمّية.

 البعد الرتبوي:خامسًا: 

إن عاملنا العريب مطالب يف تلك اللحظة التارخيّية ابلذات أن يسعى إىل إجياد تربية إسالمّية خاصة به، تعيد 
له ُهويته اإلسالمّية الواحدة املتمّيزة، وتكون تلك الرتبية هي أداة �ضته، واستعادة أجماده، وحضارته، ومثل تلك الرتبية 

زالت حتتاج إىل كثري من التفكري اجلاد والبحث املتواصل إلجياد بناء فلسفي، وتطبيقات تربوية اإلسالمّية املنشودة ما 
اد، يعيشون هلذا اهلدف، وجيندون كل القوى لتحقيق هذا البناء، وهو عمل حيتاج إىل جهد جيل كامل من الروّ 

واقع التجزئة يف العامل العريب، وتكون أداة والطاقات من أجل حتقيقه، وبدون ذلك، فسوف ُتكّرس النظم الرتبوية احلالية 
، ملا وثقافياً  واقتصاد�ً  الستئناس اإلنسان العريب وإذالله، وسيكون من السهل بعد ذلك اخرتاق وعّيه وإخضاعه سياسياً 

 8بقوى العامل اجلديد، أو النظام العاملي اجلديد. يسمى حالياً 

ة إسالمّية واحدة، حتب أن تبّلغ أمانتها، وترّيب أبناءها على أمهية البعد الرتبوي بوصفنا أم -من هنا -ندرك 
املثل والقيم اإلسالمّية ال املادية أو العلمانّية. والذي يتأمل خريطة العامل اجلديد وقواه السياسية واالقتصادية احلاكمة 

هدى السماء "إمنا هي قوة والعسكرية املسيطرة، يعلم علم اليقني أن تلك القوة حبكم طبيعتها بعيدة كل البعد عن 
يغلب عليها فكرة السيطرة على الطبيعة بواسطة العلم، والسيطرة على اإلنسان بواسطة التقنية، والسيطرة على الشعوب 

بل هي قوة "حصلت على  9املستضعفة بواسطة القوة العسكرية واالقتصادية، هي قوى تعبد القوة والرفاهية واللذة".
بني العلم  عنها احلكمة، واغتالت السمو الروحي، واألخالق لإلنسان،ووضعت حاجزاً  شيء من العلم، لكن غابت

ومثل هذه القوى ال يّنتظر منها أن تقود العامل إىل سالم حقيقي،  10والتقنّية من �حية، وبني احلكمة من �حية أخرى".
مل يف اللهو واجملون والسكر واجلنس والعنف أو عدالة حقيقة، بل من املنتظر أن تقود العامل إىل مزيد من االنغماس الكا

 11الذي يشمل األفراد والشعوب والدول.

 همن جوانب احلياة البشرية على األقل، ويكون السبيل إىل حتقيق اً مهم اً جانبميثل البعد الرتبوي ال شك ف

أجل ذلك ال بّد أن تتجه وحنن نواجه هذا العامل اجلديد، ومن  أنبل وأشرف صيغ الوجود، وحتقيق اجملتمع الزاهر،

األمم والشعوب إىل نظمها الرتبوية ، تبحث فيها عن أسباب األزمة احلقيقية، وتلتمس من خالل تغيري تلك النظم 

التعليمية، وسائل جتاوزها، وعاملنا العريب يكاد جيمع على فشل تلك النظم الرتبوية احلالية يف حتقيق آمال األمة يف 

رتك فيه رجل الدولة، ورجل الشارع على السواء، ولكن هذا اإلمجاع يقابله اختالف يف التعليم، وهذا إمجاع يش

وإن كان البعض ما زال يعتقد أن كل ما حيتاجه التعليم يف ، الرأي حول كيفية العالج الرتبوي الناجع هلذه األمة

ي: املناهج، إعداد املعلم، املباين بالد� هو نوع من اإلصالح الرتبوي يتناول هذا اجلزء أو ذاك من النظام التعليم
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املدرسية، اإلدارة، التمويل. وهناك من يرى أن ما حنتاجه ليس جمرد اإلصالح الرتبوي، بل التغيري الشامل أو 

الثورة الرتبوية، ولكن الثورات الرتبوية احلقيقية ال أتيت يف ظل أوضاع جامدة بل حتتاج إىل ثورات جذرية داخل 

 12. اجملتمع وهويته وثقافتهالتعليم اجلديد روح ا اجملتمع حبيث يعكس

ومع هذا �يت سؤال مهم جدا: ما هو املقصود ابلرتبية يف عاملنا اإلسالمي؟ يرى بعض علماء الرتبية أ�ا ذلك 
 النظام الرتبوي والتعليمي الذي يستهدف إجياد إنسان القرآن والسنة، أخالقا وسلوكا، مهما كانت حرفته أو مهنته، وهو
إنسان مستخلف هلل يف األرض مبا يتطلبه هذا االستخالف من الكدح املستمر يف سبيل إجياد نوعية راقية من اإلنسان، 
راقية من الناحية البدنية والعقلية والروحية واملهنية واحلرفية، وهو إنسان أنتجته الرتبية اإلسالمّية يف عصورها الزاهرة، وما 

ولكن أهم من ذلك كّله، عدم  13إذا ُقدر هلا أن ُتطبق يف مؤسسات تربوية معاصرة. زالت قادرة على إنتاجه اليوم 
وضوح الفلسفة اليت بُنيت عليها تلك املؤسسات، والتنظيم الذي تبنته تلك املدارس، لتحويل الفلسفة إىل واقع تربوي 

وعاملية غري  ،أكثر فعالية يف تربية اإلنسان املسلم اجلديد القادر على مواجهة حتد�ت العصر يف ظل ظروف داخلية
 مساعدة.

بوضع قائمة ابألهداف اليت ميكن أن يسرتشد هبا الباحثون، وقد استعانت يف ذلك  14،فتحّية الفزاينحثة قامت البا
 برأي كثري من خرباء الرتبية اإلسالمّية،وإليك هذه األهداف:

 صياغة نظرية تربوية إسالمّية واضحة املعامل ميكن تطبيقها يف واقعنا يف ضوء كل من: )1(

 ية اإلسالمّية املتمثلة يف الكتاب والسنة.املصادر األصلّية للرتب •
 الصحيح واملناسب من معطيات الفكر والتطبيق الرتبوي اإلسالمي والعاملي. •
 حاجات اجملتمع ومتطلباته احلالية واملستقبلّية. •

 الكشف عن اترخينا الرتبوي عرب العصور مبا يتضمنه من أفكار وشخصّيات وتطبيقات تربوية لالستفادة من هذا )2(
 التاريخ يف صياغة الفكر الرتبوي اإلسالمي املعاصر.

 حتديد القوى والعوامل املؤثرة يف إبعاد الرتبية عن اإلسالم، ووضع اخلطط العلمّية لتجاوز هذا الواقع التارخيي. )3(

دراسة األفكار العاملّية، والنظم الرتبوية دراسة مقارنة، واالستفادة من احللول املختلفة اليت تقدمها للقضا� الرتبوية  )4(

 املشاهبة يف اجملتمعات اإلسالمّية املعاصرة مبا حيقق أهداف الرتبية اإلسالمّية.

 بوي العاملي من أزمته الراهنة.إبراز وتوضيح دور الرتبية اإلسالمّية كبديل يف إخراج الفكر الرت  )5(

إبراز وتوضيح دور الرتبية اإلسالمّية يف مواجهة حاجات اجملتمع املسلم، وتطلعاته املستقبلية مبا يوافق وجهة النظر  )6(

 اإلسالمية.

احلضارة  تنمية البحث العلمي الذي خيدم الفكرة اإلسالمية، وميكن العامل اإلسالمي من أداء دوره القيادي يف بناء )7(

 اإلنسانّية.

 اإلسهام يف رفع مستوى التعليم يف العامل اإلسالمي، وتطوير وسائله يف مجيع مراحله. )8(
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إعداد جيل من خرباء الرتبية اإلسالمّية يستطيعون تدعيم �ضة العامل اإلسالمي يف مجيع اجملاالت الرتبوية، وعلى  )9(

 خمتلف املستو�ت التعليمية.

 لم واألستاذ اجلامعي القدوة املتميز علميّا وتربوّ� وإسالميّا.إعداد املع )10(

 إعادة صياغة املناهج الدراسية واجلامعية يف العامل اإلسالمي مبا يناسب التوجه اإلسالمي للرتبية. )11(

 .اإلعداد العلمي إلقامة مدارس وجامعات جتريبية لتجريب تعميم الرتبية اإلسالمّية يف عصر� احلديث )12(

 تقومي العمل البحثي الذي مت إجنازه يف ميدان الرتبية اإلسالمّية بقصد تنميته وحتسينه وتطويره. )13(

 إحياء الرتاث الرتبوي اإلسالمي، واالستفادة منه يف خدمة القضا� الرتبوية املعاصرة. )14(
 والرتبوي بني دول العامل اإلسالمي.) البحث عن أساليب أكثر فعالّية لتنمية الرتابط والتعاون العلمي 15(
 ) الكشف عن الوضع الثقايف لألقليات املسلمة يف العامل، وسبل احلفاظ على هويتها اإلسالمّية.16(
 ) توضيح أمهّية اللغة العربية، وسبل دعمها ونشرها بني املسلمني.17(
 خل اجملتمع.) إبراز أمهية التوجه اإلسالمي للمؤسسات الرتبوية غري النظامية دا18(

وهذه األهداف مصادر اشتقاق ملوضوعات تربوية كثرية تكون جديرة ابلبحث والتنقيب، وهذا إذا دّل على 
 شيء، إمنا يدّل على أنه ما نزال أمام طريق طويل حىت حنقق هذه األهداف اجلديرة ابلدراسة.

 
تقييم اللغة العربية، فالعالقة وشيجة  إذن من كل هذا يتبني عالقة مناهج الرتبية، ومدى أتثريها يف تقومي أو

بينهما، فال ننسى أن اللغة العربّية هي لغة القرآن، واحلديث النبوي الشريف، وخامت املرسلني، الرسول الكرمي حممد بن 
باشر عبدهللا عليه أفضل الصلوات، فارتباطها بكل هذا مينحها القوة والثبات واخللود. ومن ّمث فالبعد الرتبوي له أتثري م

، ألن بتأهيل األستاذ تربوّ�ً، نستطيع أن نطمئن على إعداد مدرسي اللغة العربية على احلفاظ على لغة القرآن الكرمي
إعدادًا تربوّ�ً صحيحاً، وبذلك ميكن أن يكون مدرسًا صاحلا، إلعداد أبنائنا وبناتنا حنو مستقبل أفضل يف تعليم هذه 

 .اللغة اخلالدة وإجيادهتا

 مربيات األطفال:سادسًا:

يف ضعف اللغة العربية، وخاصة يف بالد اخلليج العريب، وهذا واضح  ابرزاً  دوراً -هذا املوضوع-لعب 

ال يتقن اللغة العربية، بل وال يتحدثن هبا،  الذين جانباأل أغلبهم منلكل ذي بصر، وبصرية. فمربيات األطفال 

وحىت من يتحدثن هبا، أتيت لغتهم منحرفة يف النطق، ويف العبارات، واأللفاظ. وقد ُخلطت بلغات أخرى، وألفاظ 

هُتدد اللغة  –دون أدىن شك  –ال عهد للغة العربّية هبا. وهذه مشكلة كربى، جيب أن يسرع يف عالجها، فهي 

فالطفل ينشأ وترسخ يف ذهنه هذه اللغة احملّرفة، وأكيد من شّب على شيء شاب عليه،  ر دارها،يف عق العربية،

 أوكما قال الشاعر:
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 إن الغصوَن إذا قّومتها اعتدلت     ولن تلَني إذا قّومتها اخلشبُ 

، فإن اللغة فإذا مل يهتم اجلميع برتبية  أطفاهلم، وممارستهم للغة العربّية، وتركوا هذا للمربيات ابملنزل

العربّية ال حمالة ستكون يف خطر. إذن جيب أّال نرتك أطفالنا أيتامًا، جيب على الوالدين االهتمام أبطفاهلم، وأالّ 

 أمحد شوقي:فاليتيم هو الذي ال جيد حقاً من يرعاه، كما قال �خذ العمُل كَل جهِدهم، 

 ذليال  ليس اليتيم من انتهى أبواه من     همِّ احلياِة، وخّلفاه

 15إن  اليتيَم هو الذي  تلقى له      أّماً ختّلت، أو أابً مشغوال

إذن ال بّد أن �تّم برتبية أبنائنا، ونعلمهم اللغة العربية السليمة، ونشجعهم على احلفاظ عليها، والذود 

 ام الطربي.مها من اإلسالم كما ذهب اإلمعنها، واحرتامها، أل�ا تراثه وُهويّته، ولغة القرآن، وتعلُّ 

 سابعًا:اإلغرتاب، وظاهرة التجّنس، وثنائية اللغة:

هو ترك اللغة األم، واستبداهلا بلغة املهجر،  ،اإلغرتاب له فوائده، ومضاره ابلنسبة ألطفالنا، ومن هذه املضار
ث لدى كثري من األسر املهاجرة أو املغرتبة. ألن البيئة تساعد الطفل على اكتساب اللغة املستخدمة يف بيئته دوهذا حي

اجلديدة بسرعة فائقة، وابلتايل فهو جمرب على استخدام لغة اآلخر وإجادهتا، أل�ا لغة الشارع، ولغة البيئة اجلديد، ولغة 
% ويكون 85ملدرسة واجلامعة، والعمل. فالرتكيز عليها يكون أكثر من االتصال والتعامل مع اآلخر. كما أ�ا لغة ا
% أل�ا ال تستخدم إال يف املنزل عند احلرصني من اآلابء.، واحلادبني 15الرتكيز على اللغة األم ال يزيد أبي حاٍل عن 

 على تعليم أبنائهم اللغة العربّية. 

على الوظيفة، فلم يكن لديهم وقتًا  كاٍف لالهتمام هبذا هذا ابإلضافة إىل تركيز اآلابء على العمل للحفاظ 
اجلانب، بل نرى البعض ينغمس يف اجملتمع اجلديد بكل كيانه وذاته، وجيرب أبناءه للحديث بلغة األخر. وهنا تكون 

ه، ويصري الكارثة الكربى، حبيث ينسى األبناء لغتهم األصلّية، وينخرطوا مع األخر يف كل ما يفعل. بل ينسلخ من جلدت
هو األخر. أو يتغمس شخصيته بكاملها. وهنا يكون مصدر اخلطر، ومتوت مع الزمن اللغة األم، وحتّل اللغة الدخيلة 

 مكا�ا، مبنتهى السهولة والتلقائية.

وأصبح الواقع الذي نعايشه اآلن، وقد يكون االغرتاب يف أغلب   –مع األسف  –وقد كثر هذا األمر 
األحيان آٍت من ضيق حاجة اليد، أو األوضاع اليت ميرُّ هبا املغرتبون يف أوطا�م، مثل عدم وجود الفرص الكافية 

إىل دراسة  للعمل، أو عدم االحرتام والتقدير، أو عدم حتقيق اآلمال والطموحات ...إىل آخره. ولكن األمر حيتاج
 عميقة، ألنه انتشر وأصبح شائعاً يف أغلب اجملتمعات العربّية. 
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هي قضية خطرية؛ وهي ظاهرة التجنس، واالخنراط يف ثقافة اآلخر، ومتجيدها، وتعظيمها، فأّما املسألة الثانية، 
من بيئة إىل بيئة أخرى، والتطبع ة وتراثه وهويته، ولغته األم. وهنا تكون املسألة آلية، االنتقال تمع نسيان الفرد لثقاف

ينشأ  –مع األسف  –ألنه أصبح عضوًا فاعًال فيها، بل جزءًا ال يتجزأ منها. وهنا بصفات تلك البيئة اجلديدة. 
األطفال وقد ارتوا من تراث اآلخر، ووصلوا إىل درجة التشبع، بل انصهروا يف ثقافة اآلخر، وأخذوا ميجدو�ا، ويعلون 

تها، وتناسوا ثقافتهم، وُهويتهم. وكأمنا يرون يف هذا موضعًا للتعايل واالفتخار. ويف رأي هذا ضعف، من شأ�ا، ومكان
 وعدم والء للوطن األصلي الذي نشأ فيه الفرد، وال عذر له يف ذلك، حىت وإن جارت عليه بالده، كما قال الشاعر:

 بالدي وإن جارت علي عزيزة     وقومي وإن ضّنوا علي كرام

 ا قال أمحد شوقي:أو كم

 وطين لو ُسِئلُت عنه يف اخللد يوماً    �زعتين إليه يف اخللد نفسي

للغة ايف تلك البيئة لتعليم أبنائه  –إذا وجد  –والعالج هلذه املشكلة هو أن يبحث املغرتب عن مدرس 
طباع إبنائه، وإجنرافهم حنو املفاسد.،  العربّية، أو العودة إىل الوطن، وهذا حيدث كثرياً عندما ينتبه رّب األسرة إىل تغيري

 ، ولكننا نتساءل ملاذا ال يتّم األمر مبّكراً ؟.وعدم طاعته، وعصيانه

واملسألة لثالثة، هي ثنائية اللغة. والثنائية تعين قدرة الفرد على استعمال لغتني خمتلفتني ميكن اعتباُر كلِّ واحدة 
 ترادف بني االزدواجية والثنائية، فاألوىل تعين وجود مستويني لغويني يف . فال16منهما بوجه أو أكثر أصليًة ابلنسبة له

إطار اللغة الواحدة: أحدمها رفيع، واآلخر عامي منحرف. أّما الثنائية، فتعين أن يكون املستو�ن اللغو�ن لسانني 
 .17خمتلفني. وال يتعّلق أحدمها ابآلخر تعّلق الفرع ابألصل

لرتويج للكلمات األجنبية يف وسائل اإلعالم، حيث تسللت بعض الكلمات األجنبية وهذه الثنائية أّدت إىل ا
ووسائل اإلعالم املختلفة، بقصد أو بغري قصد. ويظهر هذا يف كثري من الربامج اليت تعتمد على احلوار العربية، لغة الإىل 

اللغة، وأتثرها ابللغة األخرى. أو لو   واملناقشات العفوية التلقائية. ولو كان هذا الشخص جمّنس لقلنا هذا من ضعف
كانت هذه  الكلمات متثل مصطلحات علمية لقلنا رمبا رجع السبب إىل اجملمع اللغوي الذي مل يقم بدوره يف تعريب، 

أ�ا كلمات وعبارات عادية من  -حقاً  –أو ترمجة هذه املصطلحات، ومن مثّ ميكن التماس العذر هلؤالء، لكن املؤسف 
، إذن ملاذا التغين هبا؟. رمبا يكون هذا إلدراك حاجات يف نفس اإلنسان، ل اليومي، وهلا يف العربية ألف مقابللغة التعام

ال أمهية هلا، وال ضرورة فيها. وإمنا �يت هذا على سبيل التفاخر، أو قّلة املفردات.  -يف أغلب األحيان  –وقد تكون 
 ونبذها.  ولذلك جيب على األفراد التنّبه هلذه الظاهرة،
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 والتأهيل الرتبوي: ،اثمناً: ضعف املناهج

عدم االهتمام مبدرسي اللغة العربية، وأتهيلهم ألداء واجبهم أصبح ظاهرة خطرية، ألن اإلعتقاد كل من هو 
عريب يصلح أن يكون مدرسًا للغة العربية دون أتهيل. ولذا كثري من مل جيد له وظيفة من أصحاب التخصصات 

ال حتتاج  -يف ظن الكثريين –ن اللغة العربية األخرى، ميكن بكل بساطة أن يُعّني مدرس للغة العربية دون أتهيل، أل
ال جيد مكانة الئقة به وسط أقرانه، واجملتمع احمليط به. إذاً  -مع األسف -هلذا التدريب، �هيك أن مدرس اللغة العربية

 جيب أن مينح صحاب هذه املهنة تقديراً وأتهيًال، واعرتاف اجملتمع به، واحرتامه وتقديره.   

 تطوير مناهج الرتبية يف ضوء العاملّية.لقرتحات ملابعض  ونشري هنا إىل

 النظرة اإلجيابية والشمولّية. •
 البّد أن تكون نظرتنا إىل الرتبية إجيابية وشاملة، فاحلياة ال تستقيم دون دين وعمل ، والعلم والعمل بدون إميان أو

 ُخلق، يكون ضررمها أكرب من نفعهما.
 قيام املؤمترات العاملّية. •

يساعد كثريا يف تطوير مناهج الرتبية ، ويقّدم ما حيتاج  –دون شك  –مثل هذه الندوات واملؤمترات العاملية  عقد
 إليه الطلبة، وما حيتاج إليه اجملتمع، وما حيتاجه القائمون أبمور الرتبية.

 .التدرّج يف وضع املناهج للمؤسسات التعليمية •
 للمراحل املختلفة، فالرتبية هي تربية دائمة من املهد إىل اللحد.جيب التدرج يف ختطيط املنهج الرتبوي 

 التأهيل الرتبوي للمعلمني. •
ُيطلب من كليات الرتبية أن خترّج معلمني مؤهلني مهما كانت فروع اختصاصهم، فهذا يساعد يف أداء الدور 

 املنوط به، فاملعلم يف خامتة املطاف مريب، وأّب فاضل، وموجه.

 تعليم الرتبية.املنهجّية يف  •
فال ينبغي أن نغايل يف التلقني، وننسى جانب التفكري واالنتقاء، فالطالب ينبغي أن يكون مفكرا ومتأمال وعاملا مبا 
حييط به، ويكيد له، فاالنشطار بني االجتاه السلفي واالنتقائي ال يفيد األمة يف شيء، بل يكون الناتج هو التمزق 

احلديثة ينبغي أن تكون تربية ممارسة عملّية، أي أن تتحول إىل عمل مفيد لألمة مثمر  والتشتت واال�يار. والرتبية
 للشعوب.

 البيئة والقدوة احلسنة. •
ال ننسى أن للقدوة احلسنة والبيئة أثرمها يف تكوين الفرد تربو�، وهنا ينشأ الطفل يف بيت ميارس احلياة النقّية، ويدرس يف 

الفاضلة ،والقيم ،واملثل،و إاثرة العواطف الدينية إاثرة إجيابية، هو لبعث روح الدين مدرسة يتصف مدرسيها ابألخالق 
 وسيطرته على النفس، وتوجيهه للسلوك واملعامالت اإلنسانّية الكرمية اهلادفة، وإنكاره ملا خيالف ذلك.
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 منهج التيسري يف تدريس املواد الرتبوية. •
لرتبوية ،وذلك بتوضيح ما تشتمل عليه من ألفاظ ومعارف إلزالة ما رسب علينا إتباع هذا املنهج يف تدريس املواد ا

 يف أذهان التالميذ من صعوبتها، وعجزهم عن إدراك حقائقها.

 الرتغيب يف قراءة الكتب املفيدة والثقافات املختلفة. •
اإلنسانّية، واالجتماعّية، ترغيب التالميذ يف قراءة الكتب املفيدة اليت توّضح فضل العلم، ومكانته يف تقرير املبادئ 

 واالقتصادية؛ كاحلرية، والدميقراطّية، والشورى، واإلخاء ،واملساواة، واالحتاد.

 تثقيف مدّرس املواد الرتبوية. •
جيب إحاطة املدرس الكاملة ابملادة، واطالعه الواسع على التاريخ الرتبوي ؛قدميه وحديثه حىت يستطع التوضيح 

قدم من نصوص وأدلة وشواهد. وابإلضافة إىل تنوع طرق التدريس لإلاثرة والتشويق وإشباع والربهنة واإلقناع مبا يّ 
 احلاجات، لتجنب السأم وامللل. 

 .استيعاب خصائص الرتبية احلديثة والثقافات املختلفة •
ا يف جيب أن يستوعب مدرس الرتبية خصائص الرتبية احلديثة والثقافات املختلفة ، والعمل على متابعة متضمناهت

 حمتوى املنهج، وطرائقه، ووسائله، وأساليب تقوميه، والتحقق من متثيلها يف جممل األنشطة العلمّية املدرسّية.

 التكامل والشمول بني فروع املادة. •
التأكيد على الشمول والتكامل بني فروع الرتبية اإلسالمّية، بدءا من حتديد أهدافها وحمتو�هتا وطرائقها، ووسائلها، 

 ليب تقوميها، واعتبارها عملّية موحدة متصلة احللقات.وأسا

 متابعة الفكر الرتبوي احلديث واملعاصر. •
جيب متابعة الفكر الرتبوي احلديث، واالنتفاع ابجلهود العلمّية والعملّية يف جمال حبوث الرتبية املعاصرة، ملواجهة 

ية فكر تربوي إسالمي متميز، ونشر املفاهيم املشكالت املختلفة اليت تتناثر بني أرجاء الوطن العريب، وتنم
 واالجتاهات املرتتبة عليه.

 اتسعًا: االزدواجّية بني العامية والفصحى:

مشكلة الفصحى والعامية من املشاكل املعاصرة اليت تواجه العربية. وهي أهم مظهر من مظاهر التحد�ت، 
عليا للفكر واألدب، وهي الفصحى، ويف املقابل وجدوا لغًة وهي قضية صنعها االستعمار وأعوانه، عندما وجدوا لغًة 

مستعملة يف التخاطب اليومي، وهي العامية، وهذا أمر موجود يف كل اللغات، وليس مثة مشكلة يف ذلك، لكّن 
 االستعمار استغل هذه الظاهرة الطبيعية يف اللغات ليحارب هبا اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن .
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ة هي تلك الصورة األدبية الرفيعة اليت متثل فصاحة األدابء، والبلغاء من الشعراء واحلكماء الذين اللغة العربي
اشرتكوا مجيعاً يف تكوينها. وقد ازدهرت هذه اللغة ومنت وترعرعت يف قلب اجلزيرة العربية املتمثلة مبكة املكرمة، ألسباب 

ء الغرب يشيدون ابللغة العربية، ويذكرون أبرز مساهتا، . والعجب أن نرى بعض املستشرقني، وعلما18وعوامل عديدة
ويعرتفون بفضلها، بينما جند من أبناء جلدهتا من ينعاها، وال يريد هلا االستمرار، ويريد أن يطمسها ابلعامية، أو 

يف  يستبدل هبا لغة أخرى هي يف رأيهم أقدر على مواكبة العصر والتطور. ولعلهم استمعوا إىل بعض علماء الغرب
 تعضيض اللغة العربية، ورفع شأ�ا. 

يقول (يوهان فك): "متثل الفصحى رمزاً لغو�ً لوحدة العامل اإلسالمي. وقد برهن جربوت الرتاث العريب اخلالد 
 . 19على أنه أقوى من كل حماولة يُقصد هبا زحزحة الفصحى عن مقامها املسيطر"

ومت االستعمار الفرنسي يف املغرب هي اللغة العربية، بل ويذهب جاك بريك الفرنسي:"إن أقوى القوى اليت قا
اللغة العربية الفصحى ابلذات، فهي اليت حالت دون ذوابن املغرب يف فرنسا، وكانت عامًال قوً� يف بناء الشعوب 

 .20العربية"

إن اللغة وعن عظمة اللغة العربية وعبقريتها، يقول املستشرق جرونباوم يف مقدمته لكتاب(تراث اإلسالم) "
العربية هي حمور الرتاث العريب الزاهر، وهي لغة عبقرية ال تدانيها لغة يف مرونتها واشتقاقاهتا، وهذه العبقرية يف املرونة 
واالشتقاق اللذين ينبعان من ذات اللغة جعلتها تتسع جلميع مصطلحات احلضارة القدمية مبا فيها من علوم وفنون 

 وضع املصطلحات احلديثة جلميع فروع املعرفة.  وآداب، وأاتحت هلا القدرة على

يذهب املستشرق األملاين كارل بروكلمان الذي أرّخ للفكر والتأليف العربيني يف العصر اجلاهلي حىت اآلن يف و 
سلسلة كتبه الشهرية(اتريخ األدب العريب)، يقول إنه بفضل القرآن بلغت اللغة العربية من االتساع مدى ال تكاد تعرفه 

 .21ة لغة أخرى" أي

واللغة العربية ال تنتمي إىل بيئة حملّية معّينة. فال ميكن القول عن اللغة العربية أ�ا لغة قريش وحدها أو هذيل 
أو متيم، وإمنا هي مزيج من لغة هؤالء وغريِهم من العرب، وقد كونت هلا شخصّيًة وكيا�ً مستقًال، ومكا�ً مرموقاً، وإن  

. وخصائص اللغة العربية 22همت بنصيب أوفر من غريها يف بناء اللغة الفصحى املشرتكةكانت هلجة قريش قد أس
الفصحى كثرية جدا منها؛ البيان، والقدسية، واالتساع، واملرونة، واإلعراب. فهي لغة مرنة قادرة على استمرار احلياة رغم 

دد نفَسها، وقد منحها القرآن الكرمي تعاقب احلضارات عليها، وقد استطاعت خالل مراحل متعددٍة من عمرها أن جت
واحلديث النبوي الشريف مساحة واسعة، وقّدم هلا ثروًة لغويًّة جديدًة، وقدسّية تليق هبا، يقول الشيخ حممد عبده: 
"�خذ اإلنساَن شعوٌر ابلعزِة والفخِر يف كون اللغة اليت ينطُقها هي نفسها لغة الوحي، وهي نفسها لغة الرسول 

 .23الكرمي"
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اللغة العامّية، هي لغة اخلطاب اليومي يف البيت واملدرسة واملسجد والسوق والعمل، وال ختضع لقوانني معينة، 
وتقبل التغيري والتبديل حسب الظروف، ويسميها بعضهم هلجة، ويعرّفها أب�ا جمموعة من الصفات اللغوية اليت تنتمي 

هذه البيئة، وبيئُتها هي جزء من بيئة لغوية أوسع وأمشل، تنتمي  إىل بيئة معينة، ويشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد
جلهاٍت متعددٍة لكل منها مميزاهتا وخصائصها. وال بّد أن تشرتك يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تُيّسر اتصال أفراد 

لغَة املولدَة؛ أل�ا نشأت . وجند بعض الباحثني يسميها اللغَة اهلجَني، أو ال24هذه البيئات، وتعامل بعضهم مع بعض 
 .25والثقافات املختلفة بعضها مع بعض ،من تفاعل الشعوب

والعامية لغة مرنة سهلة ال غىن عنها، هلا قدرة على التشكيل ابلبيئات اليت حتل هبا أكثر من الفصحى، ألن 
وسيلة تعبريية أقدر على تلبية  الفصحى لغة الدين والثقافة والفكر، وذلك يفرض عليها قيودًا معينة، مما دعا إىل وجود

. ولكن ال يعين ذلك أبدًا أن حتل العامية حمّل الفصحى، فلكل منهما 26حاجات الناس اليومية العابرة وهي العامية
جماهلا، ووظيفتها، والعامية رغم مرونتها وسهولتها كما يبدو للجميع، إال أ�ا متثل جسماً غريباً وحشياً غري مفهوم لدى 

 هجات األخرى، ألن العاميات متعددة ال تكاد تنحصر.أصحاب الل

واللهجات العربية احلديثة أو العاميات خمتلفة اختالفًا  كبريًا عن بعضها، واالختالف بني هذه اللهجات 
يرجع إىل أسباب عديدة منها صوتية وهي الكثري الغالب، وقد يرجع إىل بنية الكلمة، أو يرجع إىل املعىن، أو إىل 

النحوي، كصيغ األفعال، وأنواع اجلموع، وأدوات التعريف، ولكن جند أن اجلانب الداليل والنحوي، إضافة إىل اجلانب 
الصريف أقّل حدواًث من اجلانب الصويت؛ ألنه إذا اختلفت معاين معظم الكلمات اختذت أسسًا خاصة يف بنية 

اجلمل، وال تسمى حينئذ هلجة، بل لغة مستقلة،  الكلمات، وكذلك كان هلا قواعد خاصة خمتلفة عّما عداها يف تركيب
 .27وإن ظلت تتصل ببعضها بظواهر لغوية جتعلها تنتمي إىل فصيلة لغوية واحدة

واالزدواجية هي ظاهرة طبيعية موجودة يف اللغات اإلنسانية، ومنها العربية. وهي تعين وجود مستويني من 
أو اللغة الفصحى، ومستوى آخر يستعمل يف احلديث اليومي، اللغة؛ مستوى خاص ابلكتابة، وهو األسلوب األديب 

وهو ما يسمى ابلعامية، أو اللهجات احمللية اخلاصة بكل بلد عريب. وختتلف كلٌّ منهما، أي العامية والفصحى عن 
صريف مشتقاهتا، األخرى اختالفاً بيِّناً يف كثري من مظاهر أصواهتا، ومفرداهتا، وداللة ألفاظها، وأساليبها، وقواعدها، وت

 وهي ظاهرة طبيعية يف كل اللغات.

ولعل أخطر من ذلك أتثريًا استخدام أساتذة اجلامعات يف فرع اآلداب للعامّية واللهجات احمللّية، مع أننا ال 
رياً ننكر وجود عدد من األساتذة الذين حيرتمون اللغة الفصحى، ويلتزمون أبدائها يف حماضراهتم، لكننا جند يف املقابل كث

من األساتذة يدّرسون اللغة العربية ابلعامية مستخدمني اللهجات الدارجة يف خماطبة الطلبة. فإذا كانت هذه هي احلال 
يف كلّيات اآلداب، فإّن احلال أسوأ يف سائر الكليات اليت تتخصص يف الفنون والعلوم املختلفة. يقول عبد الصبور 

هلندسة والطب واحلقوق والعلوم والزراعة والرتبية والفنون التشكيلّية... هؤالء شاهني: "إّن مجاهري األساتذة يف علوم ا
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مجيعًا ال يعرفون شيئًا من قواعد العربية الفصحى، وممارسة احلديث هبا. فأّما األعالم واخلطاابت اجلماهريية، فقد 
 أوطا�ا العربية، فهي ال أخلصت والءها للعامية، وخاصمت الفصحى. هذا تصوير للوضع الذي تواجهه الفصحى يف

 .28جتد خلطواهتا مكا�ً يسعها"

إىل الفصول يف املدراس، وقاعات احملاضرات  تأصبحت االزدواجية بني العامية والفصحي شيئاً طبيعيّاً، انتقل
ات إىل حّد ما، ولكن أن ينتشر يف قاع يف اجلامعات. أن ينتشر هذا األمر لدى العامة، فهذا شيء قد يكون مقبوالً 

الدرس، وخاصة يف مادة اللغة العربية، اعتقد ال توجد مربرات هلذا. ألن اللغة املتفق عليها يف قاعة الدرس هي اللغة 
الفصحى، اليت ميكن أن يستوعبها اجلميع، وتساعدهم يف فهم احملاضرة. ولكن عندما تفرض اللهجات والعاميان 

ضعف استيعاب الطالب للدرس. فكثري من اللهجات، والعاميات غري نفسها، تكون املسألة غري مقبولة. وهذا ابلتايل ي
أن يبتعد عن هذه املغامرات، وحياول أن  –بقدر املستطاع  -مفهومة لآلخر. ومن أجل ذلك، فعلى مدرس املادة

 يستخدم لغة عربية بسيطة مفهومة للجميع. 

من استخدام لغة جافة ال تواكب العصر، واقصد من ذلك تلك الكلمات الصعبة يف النطق،  -هنا- حنرتزو 
، .ويف املعىن. فهناك اختيارات كثرية، ومعاجم اللغة العربّية تزخر بذلك، أي ابلكلمات واأللفاظ الرقيقة اللطيفة املؤثرة

سلمى املزين عن: "ابن سالم: أخربين عيسى ذكر سيد� عمر بن اخلطاب يف تفضيله للشاعر اجلاهلي زهري بن أيب نو 
بن يزيد إبسناد له عن ابن عباس، قال: قال يل عمر: أنشدين ألشعر شعرائكم، قلت: من هو � أمري املؤمنني؟ قال: 

. إذًا اللغة 29زهري، قلت: وكان ذلك! قال: كان ال يعاظل بني الكالم، وال يتبع وحشّيه، وال ميدح الرجل إال مبا فيه"
وكانت لغة الرسول عليه الصالة والسالم هكذا. ألننا يف اجلانب اآلخر ال  .بية املختارة جيب أن تكون سهلة ممتنعةالعر 

 ون عن اللغة العربية.نريد أن نزرع  اخلوف والوجل الرعب يف قلوب أبنائنا، وجنعلهم يصدّ 
 

 النتائج والتوصيات:

 لمّياً موجهاً.االهتمام بتأهيل مدرسي اللغة العربية أتهيالً ع-1

 توجيه ومراقبة وسائل اإلعالم املختلفة من قبل الدولة يف األداء املتمّيز، واحلفاظ عليه.-2

 حرتام الذوق العريب يف لغته الفصحى.اأن يلتزم أصحاب القنوات الفضائية -3

 الفصحى.أن هتتم املؤمترات القادمة بوضع احللول الناجعة حلل املشكالت اليت تواجه اللغة -4

 تربية األبناء، واألجيال القادمة على احرتام اللغة الفصحى، وحتفيزهم على ذلك.-5
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