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 الدراسة ملخص
 .األنصاري أمحد بن إبراهيم بنت أريج:  الباحثة اسم

 .اللغوية ةالعومل مواجهة يف اإلسالمية التربية مؤسسات دور: الدراسة عنوان

 :يلي فيما متثلت:  الدراسة أهداف

 .اإلسالمية التربية مفهوم توضيح )١

 .احلديث العصر يف العربية اللغة تواجه اليت التحديات على التعرف )٢

 .وأخطارها ومظاهرها، اللغوية، العوملة مفهوم على التعرف )٣

 .اللغوية العوملة مواجهة يف مؤسساا عرب اإلسالمية التربية أساليب على التعرف )٤

 .الوصفي املنهج الباحثة استخدمت: الدراسة منهج

 :التايل النحو على فصول مخسة يف الدراسة جاءت:  الدراسة فصول

 الدراسة، ومنهج وأمهيتها، وأهدافها، ومشكلتها، الدراسة، مقدمة: عن فيه احلديث وتضمن ،)الدراسة خطة( وهو: األول الفصل
 . السابقة توالدراسا ومصطلحاا، وحدودها،

 وأهدافها، وخصائصها، وأسسها، اإلسالمية، التربية مفهوم عن الفصل هذا يف احلديث ومت ،)اإلسالمية التربية مفهوم( الثاين الفصل
 .عالجها يف اإلسالمية التربية ودور املعاصرة، القضايا من عددا تناول كما

 اللغة ملكانة الفصل هذا تعرض وقد) " العوملة عصر"  احلديث العصر يف الفصحى العربية اللغة تواجه اليت التحديات:(الثالث الفصل
 ،" العوملة عصر"  احلديث العصر يف الفصحى العربية اللغة تواجه اليت التحديات تناول كما رقيها يف اإلسالم وأثر وأمهيتها، العربية
 العوملة ظل يف العربية اللغة مستقبل أوضح كما ارها،اللغوية،ومظاهرها،وأخط العوملة مفهوم تناول وكذلك التحديات، هذه ونقد
 .اللغوية

 املدرسة، املسجد، من كالً دور إىل فيه التطرق ومت ،)اللغوية العوملة مواجهة يف اإلسالمية التربية مؤسسات دور: (الرابع الفصل
 .العربية اللغة جمامع اإلعالم، وسائل اجلامعات،

 .مقترحة ودراسات وحبوث وتوصيات، عامة، نتائج من تضمنته وما الدراسة خامتة: اخلامس الفصل

 :النتائج أهم

 .واضمحالهلا الفصحى العربية اللغة على التأثري يف كبريا دورا للعوملة أن )١

 .اإلنساين والسلوك الفكر صياغة يف مباشرة تدخل ألا العوملة أنواع أخطر تعد الثقافية العوملة أن )٢

 .اليومية احلياة ويف ،بل العمل وسوق اإلعالم، وسائل يف شراسة العربية للغة بيةاألجن اللغة مزامحة ازدياد )٣

 الذوبان، من ثقافتنا على واحملافظة للعوملة، احلاكمة القيم صياغة إعادة يف عظمى وأمهية كبريا دورا اإلسالمية للتربية أن )٤
 .االضمحالل من ووجودنا

 :التوصيات أهم

 .معها التعامل وكيفية العوملة، ظاهرة حبقيقة الناس توعية يف دورهاب اإلسالمية التربية تقوم أن  )١

 .هلا السلبية اجلوانب وجتنب للعوملة، االجيابية اجلوانب من االستفادة حماولة )٢

 امالع التعليم مراحل يف التزامها وكذلك األمة، وأعالم القادة بني الرمسي والتفاهم للتخاطب كلغة الفصحى العربية اللغة التزام )٣
 .وغريها اإلعالم وسائل ويف العايل، و

 .الفصحى ازدواجية على للقضاء شاملة خطة وضع منه يؤمل الفصحى للعربية مركز إنشاء )٤

 

 

 



-  - 
 

 

Summary of the study 
The name of the researcher: Areej bint Ibrahim Bin Ahmed Al-Ansari.  
Title of the study: the role of institutions of Islamic education in the face of 
globalization language.  
Objectives of the study: were as follows:  

١) clarify the concept of Islamic education foundations, characteristics and 
objectives.  

٢) To identify the challenges facing the Arabic language in the modern era.  
٣) To identify the concept of globalization language and manifestations, and 

dangers.  
٤) Identify methods of Islamic education institutions across the language in the 

face of globalization.  
Curriculum study: the researcher used the descriptive approach.  

Classrooms: The study in five chapters as follows:  
Chapter I: a (study plan) and included talk about: Introduction to the study, 

problem, objectives and importance, and the methodology of the study, and borders, 
and terminology, and previous studies.  

Chapter II), the concept of Islamic education, foundations, characteristics and 
objectives), was referred to in this chapter on the concept of Islamic education and its 
foundations, and characteristics, objectives, as well as the number of contemporary 
issues, the role of Islamic education in treatment.  

Chapter III: (challenges facing the classical Arabic language in the modern era, 
"the era of globalization") has been this chapter of the place and importance of the 
Arabic language, and the impact of Islam in advancement also addressed the 
challenges facing the classical Arabic language in the modern era, "the era of 
globalization," these challenges and criticism , As well as the concept of globalization 
language and manifestations, and dangers, as the future of the Arabic language in the 
language of globalization.  

Chapter IV: (The role of institutions of Islamic education in the face of 
globalization language), which was addressed to the role of both a mosque, school, 
universities, media, pools Arabic.  

Chapter Five: Conclusion of the study and contained general conclusions, 
recommendations and proposed research and studies. 

١) That globalization significant role in influencing the classical Arabic language 
and decay. 

٢) The cultural globalization is the most dangerous type of globalization because 
they directly intervene in the formulation of thought and human behavior.  

٣) Increased competition for foreign language ferocity of the Arabic language in 
the media, and the labor market, but also in everyday life.  

٤) The Islamic Educational big role and great importance in the rewriting of the values 
that govern globalization, and maintain our culture of assimilation, our decay.  

The most important recommendations:  
١) The role of Islamic education in the public aware of the fact that the 

phenomenon of globalization, and how to deal with it.  
٢) Try to take advantage of the positive aspects of globalization and avoid its 

negative aspects.  
٣) The commitment of classical Arabic as a language of communication and 

understanding between the leaders and the official flags of the nation, as well as 
its commitment in general education and higher, and in the media and others.  

٤) The establishment of a center for Arabic classical hoped to develop a 
comprehensive plan to eliminate the double standard. 
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د 

 اإلهداء

 وجودي يف سبباً كانا اللذين إىل... هلما والدعاء بربمها اهللا وأوصاين... صغرية ربياين من إىل
 .اهللا حبمد توفيقي يف سبباً دعواما وكانت اهللا، بعد

 تلهج الليايل وسهرت الدافئ، حبضنها حوتين اليت إىل... فؤادي حبيبة... احلنون أمي إىل
 أو كلل دون عجيب بتفان ودراسيت بعملي انشغايل ظل يف ابنيت تربية عبء عين وحتملت يل، بالدعاء
 .والعافية بالصحة وأمدها عمرها، يف اهللا بارك... ملل

 وحنانه بعطفه وغمرين توجيه، أفضل ووجهين تربية، أحسن رباين الذي... احلبيب أيب إىل
 .والعافية الصحةب وأمده، عمره اهللا أطال... اهللا بعد سندي إىل... ودعائه

 ذلك وتقبلت عنها، انشغايل حتملت اليت إىل... عمري ورحيانة كبدي فلذة... العزيزة ابنيت إىل
 .عمرها يف وبارك ورعاها اهللا حفظها... الربيئة ببسماا

 يل وذلال عين، املتاعب وحتمال دعماين اللذين"... أكرم" و" أمين" الغاليني أخواي إىل
 .وحفظهما فيهما اهللا بارك... الواسع وكرمهما، املخلصة بدعواما سانداين ذينالل إىل... الصعاب

... عطائهم يف يبخلوا مل الذين"... عاصم" وخاصة وأبنائهما الكرمي وزوجها احلبيبة، أخيت إىل
 هذه مصاعب من الكثري ختطي على وأعانوين، الكرمي بيتهم يف واستضافوين ساندوين الذين إىل

 .اجلزاء خري وجزاهم فيهم، اهللا بارك... الدراسة

 يف هلا وبارك فضله، من اهللا زادها"...  آمال"  أستاذيت إىل... الفاضلة واملربية الغالية احلبيبة إىل
 .وعملها علمها

 تضل أن أجل من بقلمه أو بفكره أو بنفسه فناضل للفضيلة، وناشد... للخري حمب كل إىل
 ...عالية اإلسالم راية

 عز – املوىل من راجية... املتواضع جهدي ومثرة... حصادي قطاف أول أهدي الءهؤ كل إىل
 ... جميب مسيع إنه... األعمال صاحل مجيعاً ومنهم منا يتقبل وأن العلم، من فيه مبا ينفعنا أن – وجل

 الباحثة
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 وتقدير شكر

 وكره احلياة، قوام والعلم والسعي العمل جعل الذي الصاحلات، تتم بنعمته الذي العاملني رب هللا احلمد 

 .احلياة هذه يف كسب مبا امرئ كل وجيازي والكسل البطالة

 .أجورهم العاملني ووىف والكرامة، العزة بطابع والعمل العلم طبع الذي هللا احلمد 

-٣٩( اآليات النجم سورة[األوىف اجلزاء جيزاه مث، يرى سوف سعيه وأن، سعى ما إىل لإلنسان ليس وأن:تعاىل قال

 اهللا عبد بن حممد للمتقني؛ وإماماً، للشاكرين وقدوة للعاملني، رمحة املبعوث على وبارك وسلم اهللا وصلى )]٤١-٤٠

 وقال ،)١(" اهللا يشكر ال الناس يشكر ال من: "  - والسالم الصالة عليه - القائل أمجعني، وصحبه آله وعلى

 ])٧(آية إبراهيم سورة[ .ألزيدنكم شكرمت لئن ربكم تأذن وإذ:تعاىل

 : بعد أما 

 تتقدم الباحثة فإن بالفضل، وعرفاناً للود، واستدامة هلا، وتفعيالً القدسية النصوص هذه من فانطالقاً 

 واملساعدة العون يد مد يف الفضل له كان من لكل – وجل عز اهللا شكر بعد – املبجل والثناء اجلزيل، بالشكر

 ورعايتها، بعلمها احتضنتها اليت ؛)القرى أم جامعة( الغراء اجلامعة ذكره تعنيي من طليعة ويف. هلا الصعاب وتذليل

 .عليها والقائمني

 مشرفتها إىل إجالل بنظرة واملتوج الثناء، جبميل واملطرز الذكر، بعاطر املفعم بالشكر الباحثة وتتوجه 

 ورعايتها، اهتمامها جل الباحثة ولتأ اليت حسني أبو املرزوقي محزة آمال/  الدكتورة األستاذة سعادة الفاضلة

 كما، الكثري وجهدها وقتها من أنفقت حيث الفاضلة واملربية الناصحة نعم فكانت، وعقلها قلبها هلا وفتحت

 الاليت طالباا مجيع مع بل فحسب الباحثة مع ليس صدرها، وسعة خلقها دماثة على مضاعفاً شكراً تشكرها

 .علم طالب كل وبعلمها ا ونفع اجلزاء، خري عنهن اهللا فجزاها. يديها على تتلمذن

 حممد بن حممود/ الدكتور األستاذ سعادة الدراسة خطة حملكمي اجلزيل بالشكر الباحثة تتقدم كما 

 .للباحثة وتوجيه نصح من بذاله ما على عثمان السعيد حممود السعيد/ الدكتور وسعادة كسناوي

 وسعادة الشريف مهام بن نايف/ الدكتور سعادة الدراسة ملناقشي اجلزيل بالشكر تتوجه وكذلك 

 حول السديدة ومالحظتهما ، توجيهاما تطبيق على بالعمل وتعدمها عطايا، سعيد بن الناصر عبد/ الدكتور

 .واملثوبة اخلري العلم طلبة وعن عنها اهللا فجزامها الدراسة

                                                            
 . ١٨٧٧ رقم الحديث اهللا، رسول عن والصلة البر آتاب ،الترمذي - ١
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 اإلسالمية التربية قسم التربية، بكلية ريسالتد هيئة أعضاء األساتذة مجيع إىل كذلك موصول والشكر 

 املبارك علمهم فيض من وغيض لديهم، مما بعض إال هو ما العمل فهذا بالقسم، األكادميي اإلرشاد وخاصة واملقارنة

 .– تعاىل اهللا بإذن –

 مازن دفؤا حممد/ الدكتور سعادة إىل عاطر شكر رسالة لتبعث الساحنة الفرصة هذه لتنتهز الباحثة أن كما 

 أبدى الذي. النماص مبحافظة للبنات التربية كلية يف النفس وعلم التربية قسم يف اإلسالمية التربية أصول يف أستاذ

 التقدير وعظيم الشكر، بالغ فله. ومعلماً بل وموجهاً، قارئاً الكثري، وجهده وقته من وأنفق بالرسالة، خاصاً اهتماماً

 .اجلزاء خري عنها اهللا فجزاه بذهلا رعاية كل علىو أسداه، توجيه كل على واالمتنان

 للبنات التربية كلية يف اإلسالمية احلضارة يف أستاذة عزب حيي وجيدة/  األستاذة إىل موصول والشكر 

 من العديد على احلصول يف ومساعدا الدراسة، يف وإرشاد توجيه من للباحثة قدمته ما على. النماص مبحافظة

 .واملثوبة اخلري عنها اهللا فجزاها العربية، مصر يةمجهور من املراجع

 اهللا فجزاه لغوياً، الرسالة بتدقيق قام الذي الطويل عمران/ الدكتور لسعادة اجلزيل بالشكر تتقدم كما 

 .اجلزاء خري عنها

 قدم أو معلومة، على دهلا أو نصحاً، هلا أسدى أو كتاباً أعارها من لكل اجلزيل بالشكر الباحثة تتقدم كما 

 مبحافظة للبنات الترية كلية عميدة الربيكي شيخة/  األستاذة من كالً بالذكر وختص دراستها، جمال يف خدمة هلا

 .اجلزاء خري عنها اهللا فجزامها جان، سناء/  الرائعة والصديقة الفاضلة واألخت النماص،

 عمرمها يف اهللا أمد. لكرمينيا والديها الباحثة قلب على شخصني ألحب والعرفان الشكر باقات وأمجل 

 طيبة رعاية من هلا  وفروه وما وتوجيه، نصح من هلا قدموه ما على" أكرم" وخاصة وألخوا خامتتهما، وأحسن

 .قدير شيء كل على إنه اجلزاء خري اجلميع جيزي أن املوىل سائلة دراستها، أثناء

 .واملسلمني اإلسالم به بنفع وأن يديه، نيب جارية وصدقة صاحلة قربة العمل هذا جيعل أن اهللا وتسأل 

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى 

 العاملني رب هللا واحلمد
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 احملتويات قائمة
 

 الصفحة رقم الموضوع
 ج )عريب( الدراسة ملخص
 د )إجنليزي( الدراسة ملخص
 هـ اإلهداء

 و وتقدير شكر
 ح احملتويات قائمة

 ١ الدراسة خطة: لاألو الفصل

 ٢ الدراسة مقدمة
 ٧ الدراسة مشكلة

 ٨ الدراسة تساؤالت
 ٩ الدراسة أهداف
 ٩ الدراسة أمهية
 ١١ الدراسة منهج

 ١١ الدراسة حدود

 ١٢ الدراسة مصطلحات

 ١٥ السابقة الدراسات

 ٣٢ السابقة الدراسات على التعليق

 ٣٤  اإلسالمية التربية مفهوم: الثاين الفصل

 ٣٥ اإلسالمية التربية مفهوم: األول املبحث

 ٣٩ اإلسالمية التربية أسس: الثاين املبحث

 ٤٣ اإلسالمية التربية منهج خصائص: الثالث املبحث

 ٤٧ اإلسالمية التربية أهداف: الرابع املبحث

 ٥١ العصر وقضايا اإلسالمية التربية: اخلامس املبحث
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 الصفحة رقم الموضوع
  احلديث العصر يف العربية اللغة اجهتو اليت التحديات: الثالث الفصل

٩٤ 

 ٩٥ وأمهيتها العربية اللغة مكانة: األول املبحث

 ١٠٠ الفصحى العربية اللغة رقي يف اإلسالم أثر: الثاين املبحث

 احلـديث  العصر يف الفصحى العربية اللغة تواجه اليت التحديات: الثالث املبحث
  )العوملة عصر(

 

١٠٣ 

 ١٦٠ اللغوية العوملة مواجهة يف اإلسالمية التربية مؤسسات ورد: الرابع الفصل

 ١٦٢ اللغوية العوملة مواجهة يف املسجد دور: األول املبحث

 ١٦٩ اللغوية العوملة مواجهة يف التعليم مؤسسات دور: الثاين املبحث

 ١٨٧ اللغوية العوملة مواجهة يف اإلعالم وسائل دور: الثالث املبحث

 ١٩٥ اللغوية العوملة مواجهة يف العربية اللغة جمامع دور: عالراب املبحث

 ٢٠١ الدراسة خامتة: اخلامس الفصل

 ٢٠٢ اخلامتة

 ٢٠٣ العامة النتائج

 ٢٠٥ التوصيات

 ٢٠٨ مقترحة ودراسات حبوث

 ٢٠٩ واملراجع املصادر
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 الفصل األول
 خطة الدراسة
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 الفصل األول

 خطة الدراسة

:א

  tΑ :احلكيم القائل يف كتابه،الرمحن الرحيم ،نيهللا رب العاملاحلمد  t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒF{ $# ∩⊇®⊂∪ 4’ n? tã 

y7Î7ù=s% tβθä3tGÏ9 z⎯ÏΒ t⎦⎪Í‘É‹Ζßϑø9$# ∩⊇®⊆∪ Aβ$|¡Î=Î/ <c’Î1ttã &⎦⎫Î7•Β   ١٩٥,١٩٤,١٩٣[سورة الشعراء اآليات[ 

 :أما بعد   .آله وصحبه أمجعنيوالصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني و

وارتضاه ، الذي ختم به األديان، ذا الدين احلنيف على عباده –سبحانه وتعاىل  –فقد امنت اهللا 
ضل رسـله وصـفوة   كتابه الكرمي اختار له أف –عز وجل  -وحني أنزل اهللا ، وأكمل مقتضيام ، هلم
حلمل رسالة ربه للنـاس كافـة    -  لصالة والسالمعليه ا-اهللا  النيب العريب األمي حممد بن عبد،  خلقه
 .فكان املبلغ األمني عن ربه ،

هلذا القرآن الكرمي لغة عظيمة من بني سائر اللغات اليت ال حيصي  -شأنه  جل -كما اختار اهللا 
هذا   -سبحانه وتعاىل  -حيث جعل اهللا ، شرف  يفوقهفكان ذلك الشرف الذي ال ، هو  إالعددها 

 .ويبلغها للعاملني ،  وبيانه باعجازهويشهد ، ريب ينطق بفصاحة القرآن اللسان الع

بـاخللود   وتعهد لكتابـه ، كتبه للناس ا آخراختار اللغة العربية الفصحى إلنزال -عز وجل-وألن اهللا
يكون هلـذا االختيـار    أنفمن املؤكد ،النسيان والضياع بلفظه ومعناهواحلفظ من التحريف والتبديل و

  ) ١( .صل جبوهر اللغة وخصائصهاحكمة تت

ما جعلها تزداد قوة ومتانـة حيـث   ، وعنايتهم ا ، هتمام  املسلمني االلغة من  هذهوقد نالت 
منـهم مبكانتـها    إميانامن قوة  اأوتوعن حياضها بكل ما ودون على تعلمها ويذ أبناءهمكانوا ينشئون 

 .السامية اليت تبوأا يف قلب هذا الدين 

 

 

                                                 
، )ةوجهة نظر معلمي املرحلة االبتدائي(مزامحة العامية للغة العربية الفصحى يف املدارس االبتدائية مبحافظة القنفذة من . حييي بن عبد اهللا ، الزبيدي )  ١( 

 .٣ص) . هـ١٤٢٢-١٤٢١(، مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية، فسم التربية اإلسالمية واملقارنة ، رسالة ماجستري غري منشورة 



- ٤ - 

 :لثعاليبيقول ا

، العرب أحبالرسول  أحبومن   - عليه الصالة والسالم  -رسوله املصطفى  أحباهللا  أحبمن "
 أحبالعرب والعجم ومن  أفضلالكتب على  أفضلاللغة العربية اليت نزل ا  أحبالعرب  أحبومن 

 .) ١( "إليها مهتهوصرف ، وثابر عليها ، العربية عىن ا 

فهـي  ، قوة وضعف وتأثري وتـأثر  ها الطويل بعدة مراحل ما بني وقد مرت الفصحى عرب تارخي
 .هلا  وإمهاهلموتقصريهم  أهلهاوتضعف بضعف ، وحرصهم عليها ، وعنايتهم ا ،  أهلهابقوة  تقوى

واحلديث الشريف  الكرمي فهي لغة القرآن، دينية راسخة  تبوأت اللغة العربية الفصحى مكانةوقد 
احلضـارة   إثـراء اللغة يف  هذه أسهمتولقد ، ومغارا  األرض مشارق يفون عنها املسلم يستغينوال 

واحتلت مكانه تارخيية بارزة شكلت لنفسها ا موقعا حضاريا عامليا مرموقا مسـتمدا مـن   ، اإلنسانية
 .العامل  أحناءالذي يدين به حوايل بليون مسلم يف  اإلسالمعاملية 

، خلفيتهم الثقافيـة  ايب يف تشكيل شخصية أبنائها وتكوين واللغة العربية الفصحى ذات تأثري إجي
ن ذلك مـن  املعرفة وحبور الثقافة سواء كا  ومىت تسىن هلم اإلملام ذه اللغة أمكنهم أن ينهلوا من ينابيع

 .ج املعاصرينتراث األجيال أو من نتا

محها ويعـيش علـى   ويزا، بل وجد ما يناقضها ، صافية سليمة  اللغة اجلميلة مل تبق هذهلكن   
، وحتديا واضحا حيدق بالفصـحى  ، ذلك خطرا جليا  فأصبح ؛ األقالم أو األلسنةحساا سواء على 

،  النتشـاره من اتمع العريب جماال خصبا  متخذا، ويكاد يطغى عليها يف العصر احلاضر، ويهدد كياا 
ذات الطابع " العوملة"كم هو حتدي ذل!  وحىت مؤسسات التعليم ،  اإلعالمووسائل ،  األسرةمن خالل 
 ) ٢( .الفوضوي

العوملة الثقافية إذ تعد ،محالهلا العربية الفصحى واض اللغةهلا دور كبري يف التأثري على ظاهرة العوملة ف
جل هذا ومن أ،بوسائل متعددة  اإلنساينالعوملة ألا تدخل مباشرة يف صياغة الفكر والسلوك  أنواعخطر أ

  ) ٣(.س املفكرين والتربويني تتعلق خبوفهم من تأثري العوملة على ثقافة الشعوبكانت معظم هواج

                                                 
 -هــ  ١٤١٦(دار الكتـاب العـريب،   : ،بريوت٢فائز حممد وإميل يعقوب،ط: حتقيق. فقه اللغة وسر العربية. ثعاليب، أبو منصور عبد امللكال)  ١( 

 . ١،ص)م١٩٩٦
 .٦ص .مرجع سابق. الزبيدي، حيي بن عبد اهللا)  ٢( 
العوملة وحوار " أعمال املؤمتر الدويل األول للحضارات املعاصرة املنشورة يف كتاب.اراتالعوملة وحوار احلض. إبراهيم بن مبارك، اجلدير )  ٣( 

 .١٢ص،)م٢٠٠٣(، جامعة عني مشس : القاهرة،"احلضارات صياغة عامل جديد
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مفهـوم متعـدد    وهلـا  ،رفضها بل هي حقيقة واقعة أوليست جمرد فكرة ميكن قبوهلا  والعوملة
  ) ١( .وخمتلف املعاين ،الدالالت

بول مجـاهريي  يتمتع بق، مفهوم خاص له  إجيادوعمومية استخدام املصطلح جتعل من الصعب  
تقتصـر علـى كينونـة     أنن النظرة الذاتية هلذا املفهوم جيب واالستعمال وبالتايل فإشائع االستخدام 

  ) ٢( .املصطلح واعتبارها كينونة ذاتية مغلقة

يمن ثقافـة   أنتسود حضارة جمموعة من البشر على حساب غريها وال  أن أبدافالعوملة ال تعين 
هي ملك  إنسانيةكل حضارة  أنيشعر كل شخص  أنبل املقبول واملطلوب ، ت بعينها على بقية الثقافا

والذاتية  يظل لكل فرد من اخلصوصية أنشريطة ، ن كل ثقافة هي حق من حقوقهبشر وأمن ال له ولغريه
اخلصوصية كل االحترام  هذهوأن حتترم ، وصفة خيتص ا دون سواه ،  متيزهعالمة  ما حيتفظ به بوصفه

  ) ٣( .ا ال تغتصب حق اآلخرطاملا أ،

 هذهولكن ستركز  ) ٤( .واالقتصادية، والثقافية ، ظاهرة العوملة كل ال تتجزأ بأبعادها السياسية و
البعد  نإبل ، تأثريا على هوية الفرد واجلماعة معا  األبعاد أكثرالدراسة على البعد الثقايف الذي يعد من 

املالمح اليت تكـون   أهموتعد اللغة من ، قوة مالمح هويتها بدد مة هو الذي حيأالشأن الثقايف لكل  أو
  ) ٥( . األممومتيزها عن غريها من  ألمةاهوية 

 األجنبيةاللغة  بأمهية فيهغ لالشعور املبا إىل يف هذا العصر مرده اللغة العربية يواجهفالتحدي الذي 
 هـذه  إتقانمن خالل  إالن التقدم ال يأيت أبوالظن الزائف ،  أجنيبالناتج غالبا عن االنبهار بكل ما هو 

 إىلترك اللفظ العريب امليسـر   إىليؤدي بكثري من الناس  األجنيبفالولع باللفظ ، للجميع  األجنبيةاللغة 
  .اللفظ الغريب

ر كثري من املؤسسات والشـركات  هعندما جتا، لعربية بفعل العوملة اويبدو التحدي سافرا للغة 
ومن املتوقع أن تزداد مزامحـة اللغـة   ، بالوطن العريب بكتابة الفتاا باللغة األجنبية اخلاصة والتجارية 

فيكفي أن نعرف أن اشـتراط  ، األجنبية للغة العربية شراسة يف سوق العمل مع استفحال ظاهرة العوملة 
لعـريب يف  قد وقفت حائال أمام املواطن ا –سواء كانت ضرورية أو مل تكن –اللغة األجنبية يف العمل 

                                                 
 .١٢ص.  ، مرجع سابق إبراهيم بن مبارك، اجلدير )  ١( 
 .١٤ص، ) هـ١٤٢٣حمرم /  ١٤٢٢مجادي األوىل (،  ٥٥-٥٤ع، )األردن(الثقافية الة .هواجس وآمال:العوملة الثقافية.بركات حممد، مراد)  ٢( 
" العوملة وحوار احلضارات صياغة عامل جديد "كلمة افتتاح ألعمال املؤمتر الدويل األول للحضارات املعاصرة املنشورة يف كتاب. مفيد ، شهاب )  ٣( 

 .٢ص، )م٢٠٠٣(جامعة عني مشس، : القاهرة، 
 .١٤ص. مرجع سابق. بركات حممد  ،مراد )  ٤( 
 .١٣ص،)م٢٠٠١-هـ١٤٢٢( ،مكتبة العبيكان: الرياض، اللغة العربية يف عصر العوملة.أمحد بن حممد، الضبيب)  ٥( 
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عيه بأعداد غفرية من األجانـب  اوفتح الباب على مصر،منطقتنا العربية دون احلصول على لقمة العيش 
 .حلوا حمل املواطنني

" التعـومل "قسري فرضي جيتاح العامل ختتلف عن  واجتاهن العوملة كظاهرة من هنا ميكن القول بأ
ـ  هذهوصياغة ، مهامها  تأكيديتم ، خمططة  إراديةكعملية  ،  ةاملهام بشكل حيافظ على الكينونة الذاتي

التـأثري   معـه بل تتبادل ، وهي بذلك ال تشكل انسالخا عن ما هو جاري وقائم ،  اآلخروعدم نفي 
 –يف العوملـة   سهمتاردور  –البعض جتاهله  أرادالذي  الرئيس اإلسالميةوهنا يأيت دور التربية ،  والتأثر

احلميدة  واألخالقبعث املبادئ والقيم  وإعادة، القيم احلاكمة للعوملة صياغة  إعادةدور فعال قائم على 
، والثقافيـة  ، واالقتصادية، ةالسياسيالعوملة  إلفرازات تهمدور الذي غاب عن كثريين يف معاجلوهو ال، 

  ) ١( إخل...واالجتماعية 

الـذي  ، نا احلاضـر وخاصة يف عصر، عظمى  وأمهية، هلا دور كبري اإلسالميةالتربية  أنوالواقع 
دور التربيـة   إىلنوجه االهتمام الكبري  أنالدول لذلك كان لزاما  فيهوتتعومل ، احلضارات  فيهتتصارع 
  ) ٢( .وضغائن وأحقاد، اتمع املسلم ملا حياك م من دسائس ومؤامرات  أفراديف  وتأثريها،  اإلسالمية

قاصرة على العوملة فحسب فهناك االزدواجية  فالتحديات اليت تواجه لغتنا العربية الفصحى ليست
والتحدي العلمي والتقين وغريها من التحديات اليت  ،يوالتحدي اإلعالم، اللغوية بني العامية والفصحى 

بـالتخطيط التربـوي    لصجانب من التعقيد ولكنها مجيعا تت هي عبارة عن موضوعات طويلة وعلى
كي حنفظ ثقافتنا من ، غة مشروع جديد للنهوض احلضاري جل صياأمن  ذي البد من إجيادهوالعملي ال

والتعامل مع ،وتقوية املناعة الذاتية  ،ملناسبةكما جيب وضع اخلطط ا، االضمحالل  الذوبان ووجودنا من
مكونا مهما مـن   الناس بأمهية الشأن اللغوي بوصفه وبث الوعي بني، اللغة األجنبية بشيء من احلذر 

 .ية اإلسالمية مكونات الشخصية العرب

يف مواجهتها محايـة   اإلسالميةدور التربية  وإبراز، لذا كان من الضروري دراسة العوملة اللغوية
العديد من الدراسات السابقة اليت  أنة وخاص .واملتمثلة يف لغتها  واإلسالميةالعربية  األمةلكيان وهوية 

، وثقافتها وكياا  اإلسالمية األمةخصوصية  افظة علىضرورة احملب أوصتاللغة  أوقامت بدراسة العوملة 
امعة امللك املنعقدة جب) التربية وأولوياتالعوملة (التوصيات اليت وردت يف التقرير النهائي لندوة  أهمفمن 

 :هـ ما يلي ٣/٣/١٤٢٥-١سعود خالل الفترة من

                                                 
،  )م٢٠٠٠(، جمموعة النيل العربية للنشر والتوزيع : القاهرة. مقدمة يف فكر واقتصاد وإدارة عصر الال دولة: العوملة . حمسن أمحد ،اخلضريي )  ١( 

 .١٢-٥ص
 . ٥ص، ) م ٢٠٠٢-هـ  ١٤٢٣(، دار إشبيليا للنشر والتوزيع: الرياض.  التربية اإلسالمية. أمحد بن ناصر ، احلمد )  ٢( 
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 .ل دون االختراقحيقق التحصني الكامل وحيو األمةمرجعيا لثقافة  إطارا باإلسالمااللتزام  -١

، والعادات ،والتاريخ ،واللغة ،املتمثلة يف الدين اإلسالميةمتنا العربية عدم التفريط يف خصوصيات أ -٢
 .والتقاليد االجيابية 

 .والتعريف ا يف ظل العوملة  اإلسالميةضرورة صياغة مشروع حضاري حلفظ اهلوية  -٣

 .الشباب ضد آثار العوملة التأكيد على دور مؤسسات اتمع يف حتصني  -٤

هناك العديـد   أنكما ، إخل... الدنيوية  أوضاعنااالستفادة من فرص العوملة علميا وتقنيا يف حتسني  -٥
املوضوع واليت سـريد ذكرهـا يف   من التوصيات الواردة يف الدراسات السابقة واليت اهتمت ذا 

 .ها موضع

تبحث يف هـذا   دراسة يأحيث مل تصدر ، من نوعها  األوىلالدراسة  هذهتعد علم الباحثة  وعلى حد
يف  اإلسـالمية كدور التربيـة   أخرىيف مواضيع  اإلسالميةبل صدرت دراسات عن دور التربية  املوضوع
كما صدرت دراسات لغوية ولكنها يف معظمها ، إخل...عوملة املرأة أووالتحديات الثقافية  اإلرهابمواجهة 

 :ات مل خترج عن نوعني من الدراس

دراسات تبجيلية للغة تبني مكانتها وسعتها وقدرا يف القدمي على استيعاب معطيات احلضارة وهي  -١
احتياجاته  واجهةتقدم للعريب املعاصر حلوال نافعة مل أنوالتفاخر دون  اإلنشائيةدراسات تقوم على 

 .  اللغوية

ر القدمي كمـا  تحديثة جتيف صورة حبوث  إنتاجه أعادتدراسات تناولت اللغة يف التراث القدمي مث  -٢
 .النظريات اللغوية الغربية  تطبق عليه أن – أحيانا قصريةبطريقة  –وقد حتاول  األسالفوضعه 

معظم الدراسات تنصب على هذين اجلـانبني   فيهيف الوقت الذي كانت  هأن إىل اإلشارةوجتدر 
يف ، العـريب   اإلنساناين هلذه اللغة لدى النفسي والوجد األساسكانت معاول اهلدم تعمل على تقويض 

ـ ، القرار  أصحابلدى  ةواإلستراتيجيغياب اليقظة العلمية لدى الدارسني  رب تشكلت لدى بعض الع
وحجمت فيهـا بصـورة   ، ها الفصحى من أقصيتمواقع  إىل تأثريهاامتد ، قناعات مناهضة للفصحى 

 إىل األمـر امتـد   وإمنايعد العامة غري معنيني ا واضحة ونتج عن ذلك نوع من السلبية جتاه اللغة فلم 
 ) ١( .واملثقفني املفكريناخلاصة من 

                                                 
 . ٩-٧ص.مرجع سابق. أمحد بن حممد ، الضبيب )  ١( 
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حتاول هذه الدراسـة أن  . مة متقدمة أي أ بهلغوي الغريب الذي ال ترضى ليف مثل هذا الوضع ا
طـرق لالهتمـام   لوتشخص هذا الواقع وتضع بعـض ا ، تدرس الواقع اللغوي للغة العربية الفصحى 

وعنوان ، والتراث  ،والثقافة ،وإحالهلا مكانتها الطبيعية يف حياة األمة ال لكوا لغة الدين،  بالفصحى 
التواصل املشترك بني أبناء األمة وحسب ولكن وصفها أداة من أدوات الرقي اليت ال غىن  وأداة، اهلوية 

 .عنها ألمة تنشد التقدم 

، ة اللغوية فذلك منتهى ما تطمح إليه الباحثة من التوعي إليهجنحت هذه الدراسة فيما هدفت  فإذا
صول التربيـة اإلسـالمية   أن يكون هذا اجلهد مشاركة متواضعة يف أ –وتعاىل  هسبحان –راجية املوىل 
ـ من ومشرفني وغريهم  على املؤسسات التعليمية من معلمنيالتربويون والقائمون  يستفيد منه  نيلئواملس

 والـدعاة ورجـال الفكـر   ،  عن اإلعالم املرئي واملسموع ئولنيملسو ا، املناهج وإعدادها ختطيطعن 
وكل باحث وقـارئ يف  ،  العربيةواللغة ، وكذلك طالب وطالبات أصول التربية اإلسالمية، واخلطباء

 .واهللا من وراء القصد، هذا اال 

א  :א

 أن إال، روط تارخيية وجغرافيـة  وهي ثقافة حمكومة بش،  إليهااللغة هي وليدة الثقافة اليت تنتمي 
لنشاط على اويعتمد هذا ، تأثري وتأثر يف جمال اللغة  عنهينتج  أنالبد  نوعهكان  أيااالحتكاك احلضاري 

فقد تكتسـح اللغـة القويـة اللغـة     ، والثقافية  ،واالقتصادية ،السياسية أهلهاوقوة ، اللغة املؤثرة  ةقو
 )١(.أشالء إىلاملستسلمة وحتيلها 

، ن الالفت للنظر أن اندثار اللغات يف العصر احلاضر يبدو أكثر حدوثا من العصور املاضـية  وم
وطغيان اللغـات  ، وتشجيع اللهجات العامية احمللية وتطويرها ، وذلك بفعل التقارب الكوين بني البشر 

ه العوملة إىل املزيد من ومن املنتظر أن يؤدي االنفتاح العاملي الذي أحدثت، ذات النفوذ على اللغات احمللية 
مـن   أكثـر يف بداية القرن العشرين كـان هنـاك    أنهوتشري الدراسات احلديثة إىل ، اندثار اللغات 

) ٥٠٠(ما يقـارب   إىلأن وصلت  إىلتقلصت بالتدريج  األرضيةلغة حية عل وجه الكرة ) ١٥٠٠٠(
البشـرية يف القـرن احلـادي     ويتوقع أن تستخدم، لغة منهم يف قائمة اخلطر ) ٣٠٠(ويقال أن ، لغة

لغـات  ) ٦(بل ويرى بعضهم أن اللغات ذات االنتشار ستكون يف حدود ، لغة فقط  )١٢(والعشرين 
  ) ٢( . فقط

                                                 
 .٦٣ص . مرجع السابق. الضبيب، أمحد بن حممد)   ١(

 . ٦٥-٦٣ص . نفس املرجع السابق)  ٢( 
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هل هي ضمن اللغات املوضوعة يف قائمة ،  أخرىبعبارة  أوفما هو موقع اللغة العربية من ذلك ؟ 
 اخلطر؟

 األمـة على وعي  األوىلدرجة رار اللغة يعتمد بالاستم أن إذ،  ت سهلةعلى ما سبق ليس اإلجابة
والعمـل علـى   ، العامل  رجاءأوحرصها على رعايتها ومحايتها ونشرها يف ، اللغة  هذه إليهااليت تنتمي 

 أهـداف وتلـك  . احلضارة املعاصرة  ومعطيات، وجعلها صاحلة ملقتضيات العصر احلديث ، تقدمها 
وتقيم املؤسسات املتخصصـة ومراكـز    جلها الدراساتي من أجتر، كربى ختطط هلا الدول املتقدمة 

 .البحوث 

ولقد الحظت الباحثة من خالل عملها كمعيدة بكلية التربية للمعلمات مبحافظة النماص قصورا 
واسـتخدام بعـض   ، ى العربية الفصحغة للا ستخداميف ا أساتذاواضحا لدى طالبات الكلية وبعض 

بالتمزق اللغـوي   األمةويف ذلك خطر يهدد ،  إليهاحمل العربية دون احلاجة  وإحالهلا ةاإلجنليزي األلفاظ
جتاوزت العامية مستواها االجتماعي يف التخاطب لتحل مكان الفصـحى يف املؤسسـات    إذا يماالس

عندئذ تصبح العامية طاردة للفصـحى عـن مواقعهـا    . املرئية واملسموعة  اإلعالمووسائل ، التعليمية 
 .لغة رمسية  إىل -مع مرور الزمن  –من مث تتحول كل هلجة و، الطبيعية 

 اليت مـن ضـمنها   و اللغة العربية الفصحى التحديات اليت تواجه دراسة  إىلالباحثة  اجتهتلذا 
 .العوملة اللغوية، وكيفية مواجهتها من خالل هذه الدراسة

:אא

 :يتاآل عن السؤال الرئيس لإلجابةدراسة ال هذه تسعى

 العوملة اللغوية ؟ مواجهةيف  اإلسالمية ةالتربي مؤسسات ما دور

 : التاليةالفرعية  األسئلة يتفرع من السؤال الرئيس 

 مفهوم التربية اإلسالمية؟ وما أسسها؟ وما خصائصها؟ وما أهدافها؟ ما:  ١س

 ما التحديات اليت تواجه اللغة العربية الفصحى يف العصر احلديث؟:  ٢س

 ؟أخطارها؟ وما  هوم العوملة اللغوية ؟ وما مظاهرهاا مفم:  ٣س

 ؟العوملة اللغوية  مواجهة يف عرب مؤسساا التربية اإلسالمية ساليبأما :  ٤س
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אא :א

، العوملة اللغويـة   مواجهةيف  اإلسالميةدور التربية  إبرازيتمثل اهلدف الرئيس للدراسة يف حماولة 
 :اليةالت األهداف ويتفرع منه

 .وأسسها وخصائصها وأهدافها اإلسالميةالتربية  مفهومتوضيح  -١

 .التعرف على التحديات اليت تواجه اللغة العربية الفصحى يف العصر احلديث -٢

 . وأخطارها، ها ومظاهر، لى مفهوم العوملة اللغوية التعرف ع -٣

 .ة اللغويةالعومل مواجهة يف عرب مؤسساا التربية اإلسالمية أساليبالتعرف على  -٤

א :א

وكأي موضوع يستجد يف ساحة الفكر العاملي تبدأ الدراسات ، لقد كتب الكثريون عن العوملة 
 أجـزاء  إىلمرحلة تفتيت املوضـوع   إىلحىت تنتقل ، مث تنمو وتتسع دائرا ،  بصغرهصغرية  بهاملتعلقة 
مث مع تطور تلـك الدراسـات   ، اسات خمتلفة در تتناولهفالعوملة كانت حمورا واحدا ، دقة  أكثرفرعية 

وكذلك العوملة ، عن العوملة الثقافية  وأخرى، قتصادية اتسعت جماالا فظهرت دراسات عن العوملة اال
واالجتماعية لكـن مل   اإلعالميةمن العوملة كالعوملة  أخرى أمناطاوتناولت بعض الدراسات ، السياسية

اللغة يف حياة الشعوب فهـي   أمهيةولت عوملة اللغة على الرغم من تقف الباحثة على دراسة مستقلة تنا
من ازدياد التحديات اليت  أيضاوعلى الرغم ، احلضارة اليت تعد ترمجة للهوية  أساساليت هي  الثقافةوعاء 

اللغـات  ومزامحة ، حمل الفصحى  وإحالهلاتواجه اللغة العربية يف زمن العوملة كانتشار اللهجات احمللية 
 :برز مظاهر عوملتها واليت كان من أ–اللغة االجنليزية  يماسال –جنبية هلا األ

تلـك   يماالس، واالنتشار للغة االجنليزية  ذا اخلطر الداهم الذي ميثله التغلغل األممشعور كثري من  )١
بـني  " حتـالف " إقامة إىل)جاك شرياك(الدول اليت تعتز حبضارا كفرنســـا اليت دعا رئيسها 

وذلك لـدى  ، هليمنة اللغة االجنليزية  أفضلالتيين للتصدي بشكل  أصلاليت تعتمد لغات من  دولال
 ".حتديات العوملة"منتدى حول موضوع  افتتاحه
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فقـد   ،لغة االنترنت بال منـازع   أصبحت أاعوملة اللغة االجنليزية  – أسبابورمبا  -ومن مظاهر  )٢
 باألملانيـة  )%٩(ات االنترنت باللغة االجنليزيـة و  من معطي )%٨٨( أنالدراسات  إحدى أثبتت
 )  ١(!؟%١هو نصيب اللغة العربية من الفكم ، لبقية لغات العامل  )%١(بالفرنسية و  )%٢(و

مث  أوىلالعربيـة بدرجـة    البالد يماالس –غلب بالد العامل اإلجنليزية اللغة الثانية يف أ اللغة أصبحت )٣
وبنظرة سريعة على مناهج التعلـيم يف  ، يتلوها بذلك اللغة الفرنسية  –ية بدرجة ثان اإلسالميةالبالد 

 :قسمني  إىل اإلسالميحيث ينقسم العامل ، جند مصداق ذلك  واإلسالميالعامل العريب 

، وباكستان، والسودان، ومصر، ول اخلليجكد أحدمها وهو األغلب يدرس اللغة االجنليزية كلغة ثانية - 
 . أسيا وبعض دول جنوب شرق

 . وأما الثاين فيدرس اللغة الفرنسية كدول املغرب العريب وبالد الشام -

قد استخدموا اللغـة   أميشعر ا حىت املتظاهرين ضدها حيث  أناللغة فرضت نفسها دون  هذه )٤
 ذههدليل على عوملة  إالوما ذلك ، عربوا فيها عن معارضتهم للعوملة االجنليزية يف كتابة لوحام اليت

 .حديشعر ا أ أناللغة دون 

 :  أاالنوعية من الدراسات حيث  هذهمن هنا جاءت احلاجة ملثل 

 .موضوعا مل ينل اهتماما كافيا من قبل الباحثني التربويني باللغة العربية  تتناول .١

التحديات اليت تواجه اللغة العربية عرب طرق وأساليب  يف مواجهة اإلسالميةدور التربية  تبرزأ .٢
 :خمتلفة منها 

 أبنائهازعزعة اللغة العربية عن مكاا الطبيعي يف حياة  إىلبيان خطورة املخططات الغربية الرامية  •
 .ثبت الزمن عدم جدواها أ ليةااللهجات العامة واللغات األجنبية مكاا مبسوغات ب وإحالل، 

للقيام بـدورها  ،  سالميةاإلدور املؤسسات التربوية يف جمتمعاتنا  وإيقاظتفعيل  إىلالدعوة  •
 هويتـه مبدى خطورة العوملة علـى   وتوعيته، الفعال يف تشكيل شخصية املسلم املعاصرة 

 . اإلسالمية وخصوصيته

النظـر يف   إعـادة عن التربية واملهتمني باللغة العربية يف  ولنياملسئ -بإذن اهللا -الدراسة  هذه ساعدست
 .اف املستقبل هلذه اللغة العظيمة استشر مكنوا منتشخيص الواقع الفعلي للغة العربية حىت يت

                                                 
 .١١ص. مرجع سابق. إبراهيم بن مبارك ،اجلدير )  ١( 
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א :א

 لذا يعرف بدوي يف كتابه،  يسلكهمبنهج  إالال يتم  حياتهغرض ما يف  إىل اإلنسانوصول إن      
 : مناهج البحث العلمي املنهج بأنه

يمن علـى سـري    ،كشف احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة إىلالطريق املؤدي "
)  ١("نتيجة معلومة إىلحىت يصل  عملياتهوحتدد ،العقل

 

وذات عالقة مباشرة حبياة  إنسانيةظاهرة ) العوملة اللغوية(الظاهرة اليت هي جمال الدراسة  أنومبا 
ـ ، جتاهام الثقافية وا، وأمناط معيشتهم وسلوكيام،الناس اسـتخدام املنـهج    يفإن ذلك يقتض

 .الوصفي

وكذلك يف دراسة ، يستخدم يف دراسة املوضوعات اإلنسانية يف أنه ية املنهج الوصفيأمه وتربز
بـل   ف الظواهر أو وصف الواقع كما هو ؛وص ىلإال يهدف  كما أنه، ظواهر الطبيعية املختلفةال

  ) ٢( .يهدف للوصول إىل نتائج تساهم يف فهم الواقع وتطويره 

 تقدمو، املصادر واملراجع املتخصصة  من بالدراسةاملتعلقة  الباحثة جبمع املادة العلمية تماقو
دور التربية  إىل مع التطرق،  وأخطارهاها مفهوم العوملة ومظاهر فيهتتناول  من خالهلا جانبا وصفيا

 .يف معاجلة القضايا املعاصرة اإلسالمية

א א

 :يف العصر احلديث، ومنها اقتصرت الدراسة على بعض التحديات اليت تواجه اللغة العربية

 .صعوبة الفصحى .١

 .الدعوة إىل العامية بدال من الفصحى .٢

 .ازدواجية الفصحى .٣

 .العوملة اللغوية .٤

                                                 
 . ٥ص، ) ت.د(، مكتبة لبنان: ، بريوت معجم مصطلحات العلوم االجتماعية. أمحد زكي ،بدوي)  ١( 

، لتوزيـع دار الفكر للنشـر وا : عمان،)ط.د.( أدواته، أساليبه، مفهومه : البحث العلمي.ذوقان و عبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق ، عبيدات )١(
 .١٨٨  - ١٨١ص ، )م ١٩٨٩(
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كما اقتصرت الدراسة على دراسة بعض مظاهر العوملة اللغوية يف العامل العريب وأخطارها على 
ية، والتراسل عرب االنترنت واهلواتـف  املستوى الشعيب والرمسي كالتداول باللغة االجنليزية باحلياة اليوم

النقالة والربيد باالجنليزية، وتعليمها يف مراحل الطفولة املبكرة، والتعليم اجلامعي واعتمادها لغة رمسية يف 
 .املعامالت التجارية والقانونية

 وجاء دور الباحثة لتقوم بإبراز دور مؤسسات التربية اإلسالمية يف مواجهة العوملـة اللغويـة  
املساجد، املدارس، اجلامعات، وسائل : اقتصرت يف دراستها على إبراز دور املؤسسات التربوية التاليةو

 .اإلعالم، جمامع اللغة العربية

א :א

، وانسياب عمله الكتايب والبحثي،  يفيد حتديد املصطلحات الباحث يف ضبط اخلطوات البحثية
 .ضوح ويساعد على نقل املعلومة للقارئ بو

بـل  ، إن تثبيت االصطالحات العلمية ال يفيد العلماء وحدهم ):"مجيل صليبا(ويف ذلك يقول 
 )    ١(.  "فائدة تربوية وفائدة اجتماعية -إذاً-فله  ، كما يفيد مجهور القراء ، يفيد املعلمني واملتعلمني 

 :التايل على النحو  احلاليةالباحثة ضبط كل مصطلح من مصطلحات الدراسة  تحاولو

 :دورال /أوالً

الدائرة عبارة : "راغب األصفهاين قولهلالقرآن ل ألفاظجاء يف كتاب مفردات : من حيث اللغة 
قال ،) ٢("مث عرب ا عن احملادثة والدورة والدائرة يف املكروه. يقال دار يدور دورانا ، عن اخليط احمليط 

βr& $oΨ (( :تعاىل t7 ÅÁè? ×ο t Í←!# yŠ (( أما كلمة ، ]٥٢[ائدة آية سورة امل)فقد جاءت ، يف االصطالح ) دور

 : على النحو التايل 

ويسمى الدور املصرح كما ،  عليههو توقف الشيء على ما يتوقف : الدور : " قال اجلرجاين 
  ) ٣( ) .ب(على ) أ(يتوقف 

 

                                                 
 . ١ص، )م ١٩٧٩(، دار الكتاب اللبناين : بريوت، )ط.د. ( املعجم الفلسفي.مجيل ، صليبا )   ١( 
 . ٣٢١ص،) هـ١٤١٢(، دار القلم: دمشق،  ١ط، صفوان عدنان : حتقيق .  مفردات ألفاظ القرآن. احلسني بن حممد ، األصفهاين )  ٢( 
 . ١١٠، ص )م١٩٧٨(، مكتبة لبنان: بريوت، )ط .د. ( كتاب التعريفات. علي بن حممد ، اجلرجاين )  ٣( 
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ن تعريف كل عالقة بني حدين ميك: املنطق  والدور يف" يعرف الدور منطقيا  )مجيل صليبا(أما 
أو عالقة بـني شـرطني    ،عالقة بني قضيتني ميكن استنتاج كل منهما من األخرى  أو، منهما اآلخر 
 )  ١( ."حدمها على ثبوت اآلخريتوقف ثبوت أ

جمموعة مـن اخلصـائص الشخصـية     بهترتبط  اجتماعيوضع "  هويعرف مدكور الدور بأن
مكون من جمموعة من األفعـال  : االجتماعي  منظور التفاعلوهو من ، وجمموعة من ضروب النشاط 

  ) ٢(." اجتماعييؤديها الشخص يف موقف تفاعل ، املكتسبة 

ور منها الـد : استخدامات خمتلفة لهر الدو أن إىل اإلشارةجتدر :"قولهبينما يعرف عطا الدور ب
، موقف ما  جتاهبوية املؤسسة التر أوجمموعة األمناط السلوكية اليت يتخذها الفرد  بهالتربوي فقد يقصد 

  .نسق اجتماعي حمدد  إطارويف 

القيام بالدور على  معناهعلى احلقوق والواجبات  فالسري، للمكانة  يالدينامكاملظهر  بهوقد يقصد 
هنا جمموعة االنطباعات اليت خيـرج ـا    بهويقصد ، املكانة هي جمموع احلقوق والواجبات  أناعتبار 

مع املدرس تفاعال واستيعابا للمواقـف الـيت    وتعاملهاملنهج املدرسي قبوال ب احتكاكهاملتعلم من خالل 
 )  ٣(" . مالحظا بهحتيط 

 اإلسالميةمن التربية  الدراسة اجلهد والعمل املتوقع هذهيف ) التربية اإلسالمية دور(الباحثة بـ وتعين
 .يف لغتها وخصوصيتها واملتمثلة  اإلسالميةوالواجب عليها للحفاظ على هوية األمة 

 : مواجهة/ ثانيا 

 )  ٤( ".املقابلة: املواجهة:" قوله) و ج هــ(يف مادة ، جاء يف خمتار الصحاح : املواجهة لغة 

تقوم بـه التربيـة    أنالدراسة العمل الوقائي الذي ميكن  هذهيف  املواجهةوتقصد الباحثة من معىن 
 .العوملة اللغوية  مواجهةيف  اإلسالمية

 

 

                                                 
 . ٥٦٦ص. مرجع سابق. مجيل ، صليبا )  ١( 
 . ٢٦٧ص) . هـ١٣٩٥(، اهليئة املصرية العامة للكتاب:القاهرة ،  معجم العلوم االجتماعية. إبراهيم ، مدكور )  ٢( 
 . ٣٦ص، ) هـ١٤٠٨( ،مكتبة النهضة املصرية: القاهرة.  س التربية اإلسالميةطرق تدري. إبراهيم حممد ، عطا )  ٣( 
 . ٧١٦ص، ) ت. د(، ، دار احلديث:القاهرة ) ط. د.(  خمتار الصحاح. حممد بن أيب بكر ، الرازي )  ٤( 
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 :عوملة ال/ ثالثا 

،  وجدتـه وذلك ناتج عن حداثة املفهـوم  ، ) العوملة(العلماء والباحثني ملفهوم  اتفيتعرتعددت 

العوملة  أنراشد الذي يرى  أبوومن تلك التعريفات تعريف عبد اهللا ،  تطبيقاتهوتسارع ،  جماالتهع وتوس

احلديثة لنشر ثقافتها القائمة االتصال  وسائلوهي مرتبطة عضويا مع ،  االستعمارمرحلة ما بعد : " هي 

 ) ١(."على االختراق

والسيطرة ، مثرة طبيعية برغبة الكيانات الكربى يف التوسع : "العوملة هي  أنويرى حمسن اخلضريي 

وهي نتيجة منطقية لزيادة احتياجات املشروعات الكربى ، وبسط النفوذ ، وإمالء اإلرادة ، واهليمنة ، 

 .كل دائم ومستمر مفتوحة تنمو بش أسواق إىل

 وأرحـب  أوسـع  فاقآ إىلاملصطلح يعرب عن حالة من جتاوز احلدود الراهنة للدول  أنكما يرى 

 )  ٢( . "بأسره تشمل العامل

وتدويلها ، والقيم واملعارف الغربية  األفكارتعميم تلك :"ويعرف مصطفى خمدوم العوملة ثقافيا بأا 

 )  ٣( ." ثقافة املشتركة بني سائر اتمعات وتكون كال، حبيث تنتشر يف العامل كله 

فسـح  و األمريكـي توسيع النموذج  أو،  األمريكيةوالقيم ، هيمنة الثقافة " وهي يف رأي آخرين 

 )  ٤(". اال له ليشمل العامل بأسره

 :اللغة / رابعا

ـ  رةمثل ب) ىغلُ(ى أو لغو ومجعها غأصلها لُ:"اللغة  أنجاء يف خمتار الصحاح  وبلغـات (ى و ر (

وال )يوغلُ( إليهاأيضا وقال بعضهم مسعت لغام بفتح التاء شبهها بالتاء اليت يوقف عليها باهلاء والنسبة 

  ) ٥( . يوِغتقل لُ

                                                 
 . ١٠ص ، ) م١٩٩٩(، ار للنشر والتوزيعدار احلو: الالذقية. العوملة يف النظام العاملي والشرق أوسطية. عبد اهللا أمحد ، أبو راشد )  ١( 
 . ١٦-١٥ص . مرجع سابق. حمسن أمحد ، اخلضريي )  ٢( 
 . ٣٥ص، ) م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢(،دار اتمع للنشر والتوزيع:جدة .  العوملة واخلصوصيات الثقافية. مصطفى ، خمدوم )  ٣( 
العوملة وحوار احلضارات "املنشورة يف كتاب، ؤمتر الدويل األول للحضارات املعاصرة أعمال امل. العوملة واهلوية الوطنية . حممد إبراهيم ، منصور )  ٤( 

 . ٢٨٣ص ) . م٢٠٠٣(جامعة عني مشس، : القاهرة".،صياغة عامل جديد
 . ٢٨٣ص ،) م١٩٨٩،هـ ١٤١٨(، املكتبة العصرية: بريوت،  ٤ط.  خمتار الصحاح. حممد أيب بكر ، الرازي )  ٥( 
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وتلك العبارة فعل لساين ،  اللغة عبارة متكلم عن مقصوده أن: "  مقدمتهويرى ابن خلدون يف 

وهـو يف  ، يف العضو الفاعل وهو اللسان  مقررةتصري  ملكة  أنفالبد إلفادة الكالم عن القصد ناشئة 

  ) ١(".كل أمة حبسب اصطالحهم 

انتقال اللغة احمللية اإلقليمية إىل العاملية لتتجاوز كـل احلـدود   ) :" بالعوملة اللغوية(وتعين الباحثة 

 ".اجلغرافية؛ ليتحدث ا العامل كله على اختالف لغاته األصلية

א :אא

وحسب علـم الباحثـة    احلاليةشكلة الدراسة ذات العالقة مبويقصد ا الرسائل العلمية واألحباث 

الذي يتصل و، وإحياء التراث جبامعة أم القرىالرسائل العلمية مبعهد البحوث العلمية  أدلةواطالعها على 

وكذلك مكتبة امللك عبد العزيـز  ، بالرياض  اإلسالميةمباشرة مبركز امللك فيصل لألحباث والدراسات 

هـذا   أنوجامعة امللك سعود اتضـح  ،  اإلسالميةجبامعة اإلمام  حممد بن سعود  االتصال إىلباإلضافة 

بعض الدراسات السابقة اليت تناولت هناك  أنعلى ، أي باحث من قبل  له تطرق أنمل يسبق املوضوع 

 : ينور حمتها الباحثة يفصنفئيات معينة من هذا املوضوع وجز

א/ :א

 : األوىلالدراسة 

  ) ٢( .عوملة املرأة املسلمة املعاصرة أساليببعض  مواجهةيف  اإلسالميةدور التربية  :عنوان الدراسة

 .املنهج الوصفي التحليلي ةالباحث خدمتاست: منهج الدراسة

 :أهداف الدراسة

، الوافد  فواالحنراسلمة املعاصرة بني التخلف االجتماعي املعاصر الوقوف على واقع املرأة امل -١
 .هلا  اإلسالميوبني اخلطاب 

 .ملرأة املسلمة املعاصرةالتعرف على بعض أساليب عوملة ا -٢

                                                 
 . ١٢٥٤ص ، )م ١٩٤٨(، القاهرة ،  ٢ط .   مقدمة ابن خلدون. عبد الرمحن ، ابن خلدون )  ١( 
قسم ، رسالة ماجستري غري منشورة ،  دور التربية اإلسالمية يف مواجهة بعض أساليب عوملة املرأة املسلمة املعاصرة .إكرام بنت كمال ، املصري )  ٢( 

 ).هـ  ١٤٢٧-١٤٢٦( ،مكة املكرمة ، م القرىجامعة أ، كلية التربية ،التربية اإلسالمية واملقارنة 
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 للمرأة املسلمة املعوملة األساليبحتديات  واجهةوالكفيل مب ، اإلسالميةدور التربية  إبرازحماولة  -٣
 .املعاصرة 

 :راسةنتائج الد

ملـرأة  احيـاة   إىلجمالني تنفذ العوملة من خالهلمـا   أهممها ، البعدين الثقايف واالجتماعي  أن -١
 .املسلمة املعاصرة  واألسرة

من خالل تعدد حمـاور  ، عوملة املرأة  أفكارجعلت مطية لنقل املتحدة  األمممؤمترات هيئة  أن -٢
 . واإلعالمبراجمها كالتعليم 

 .واألخالقياتيف محاية القيم  األساسيةة احلصني هي القلعاملسلمة  األسرة -٣

وتشبثها ، يزيد من متسكها بدينها ، يف نفس املرأة املسلمة منذ الصغر والرباءغرس عقيدة الوالء  -٤
 . اإلسالميةويتها 

 :توصيات الدراسة

 والعمل على حتقيق التوازن النفسـي ، واعية  إسالميةاالهتمام بتثقيف املرأة املسلمة ثقافة  )١(
 .والذايت هلا 

وما يهددها ،واتمع  واألسرةملناقشة قضايا املرأة ،  باستمرار إسالميةعقد مؤمترات عاملية  )٢(
 . إسالمياومعاجلتها ،  أخطارمن 

 .والدينية بني النساء املسلمني األجبدية األميةالعمل على القضاء على  )٣(

وربط الناشئات بدينـهن  ، صر وصياغتها مبا يتفق مع الع، النظر يف مناهج التعليم  إعادة )٤(
 . اإلسالميةوقيمهن وهويتهن 

 :واالختالف  التشابه أوجه

، اإلسـالمية كال منهما تتعرض لدور التربيـة   أنيف  السابقة الدراسة الدراسة احلالية معتتفق 
 أساليببعض  مواجهة يف اإلسالميةبية دور التر(تبحث يف  ذه الدراسة ه يف أن عنهاوختتلف 
يف  اإلسـالمية دور التربيـة  (تبحث يف فإا  احلاليةالدراسة  أما) رأة املسلمة املعاصرةعوملة امل
 ).العوملة اللغوية مواجهة
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 :فادة أوجه اإل

،  وأبعادهـا ، حتديد مفهوم العوملـة  الثاين يفقيمة من الفصل الدراسة ال هذه الباحثة من استفادت
الباحثة من  استفادت وكذلك، واالجتماعية ، والثقافية ، من النواحي االقتصادية، وحتدياا ، وأسباا 

ة املسـلمة  عوملة املرأ أساليب مواجهةيف  اإلسالميةدور التربية  إىلالفصل اخلامس للدراسة الذي تطرق 
 .العوملة اللغوية  مواجهةجمال  املعاصرة يف

 : الثانيةالدراسة 

  ) ١( .حديات الثقافية للعوملةالت مواجهةيف  اإلسالميةدور التربية :عنوان الدراسة

 .والوثائقي بشكل خاص  بشكل عام املنهج الوصفي دراستهيف  الباحث ماستخد: منهج الدراسة

 :أهداف الدراسة

 .وجماالا ، ومرتكزاا، وآلياا ، فهم حقيقة العوملة من خالل دراسة مصطلحاا  )١(

 .ل الثقايف والتربوي معرفة طبيعة التحديات اليت حتدثها العوملة على اا )٢(

 .للتحديات اليت ستفرضها العوملة للتصدي  اإلسالميةدور التربية  إبراز )٣(

 :نتائج الدراسة

 .تطمح يف تعميم منوذجها احليايت الشامل  أمريكيةالعوملة ظاهرة غربية بزعامة  أن .١

 .احملصلة النهائية آلثار العوملة يتجسد يف املنظومة الثقافية  أن .٢

هلا باملقابـل آثـار    أنكما ، خاصة بفعل اخلصخصة ، الظاهرة  هلذهاجيابية هناك آثار  أن .٣
 .سلبية خطرية ال يستهان ا 

، دورا كبريا يف توعية الناس حبقيقية الظاهرة وكيفية التعامل معها  اإلسالميةعلى التربية  أن .٤
 .لة عاملية رسا ألنه، وبديل فريد لظاهرة العوملة كحل وحيد  اإلسالميمع تقدمي النموذج 

                                                 
قسم التربية اإلسالمية ، رسالة ماجستري غري منشورة ،  دور التربية اإلسالمية يف مواجهة التحديات الثقافية للعوملة. صالح بن ردود ، احلارثي )  ١( 

 ).هـ  ١٤٢٤-١٤٢٣(،مكة املكرمة ، جامعة أم القرى، كلية التربية ،واملقارنة 
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 :مقترحات الدراسة 

، العـامل   إىل ومميزاتـه ،  وثقافته اإلسالمببث دعوة  إسالمية إعالميةتقوم مؤسسات  أن .١
 .تستخدم لغات خمتلفة إسالميةوذلك بإنشاء قنوات 

، ا  عرب كل مؤسساا داخل املدرسة وخارجها بدورها املنوط اإلسالميةتقوم التربية  أن .٢
 .من التالشي واالنسحاق  اإلسالميةوية جل محاية اهلمن أ

 :واالختالف  التشابه أوجه

ولظـاهرة  ،اإلسالميةكال منهما تتعرض لدور التربية  أنيف  احلاليةالدراسة مع الدراسة  هذهتتفق 
العوملة  حتدثه أنالسابقة كانت تتمحور حول التحديات الثقافية للعوملة وما ميكن الدراسة لكن ،العوملة 
الدراسة  بينما حتديات العوملة الثقافية اإلسالميةتواجه التربية  أنلني الثقايف والتربوي وكيف ميكن يف اا
 .واليت هي جزء من العوملة الثقافية، تتناول بشكل خاص العوملة اللغوية  احلالية

 :فادة اإل أوجه

، واملدرسة ، على األسرة  تكون الفائدة من الدراسة السابقة يف جمال أثر التحديات الثقافية للعوملة
من هذه الدراسة  احلاليةالدراسة  استفادتومعاجلة التربية اإلسالمية هلذه اآلثار كما ، ووسائل اإلعالم 

 .وجماالا ، ومرتكزاا ، وآلياا ، السابقة يف فهم حقيقة العوملة من خالل دراسة مصطلحاا 

 : ثالثةالدراسة ال

 .) ١( )دراسة حتليلية(وحتديات العوملة  إلسالميةاالتربية : عنوان الدراسة

 .املنهج الوصفي التحليلي دراستهاستخدم الباحث يف :منهج الدراسة

 :الدراسة أهداف

 ،برز التحديات والقضايا اليت تواكب عصر العوملـة يف اـال االقتصـادي   د أحتدي .١
 .والتربوي والقيمي 

 .معها عليةالتحديات واستجابتها التفا تلك مواجهةيف  اإلسالميةدور التربية  إبراز .٢

                                                 
، كلية التربية ،قسم التربية واملقارنة ، رسالة دكتوراه غري منشورة . )دراسة حتليلية(التربية اإلسالمية وحتديات العوملة . أمحد عبد اهللا ، الصعريي )  ١( 

 ). هـ  ١٤٢٣-١٤٢٢(،مكة املكرمة ، جامعة أم القرى
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 :نتائج الدراسة

مشلت حرية التجارة وانتقال رأس املال ونقص ، برزت حتديات للعوملة يف اال االقتصادي  .١
 .وانتشار البطالة ، ع املستوردة لوزيادة االستهالك للس، نتاج احمللي اإل

 األمـم  ملة بعض القيم حتت مظلـة ثلت يف عوومت، برزت حتديات العوملة يف اال القيمي  .٢
 .خلإ... والدميقراطية  اإلنسانومنها قيم حقوق ، املتحدة 

 . اإلعالموسائل الدعاية عرب وسائل  تدعمهوالذي ، يف االستهالك  اإلسرافمنو قيم  .٣

بفضل التقدم التقين الـذي  . يواجه هذا اال جمموعة من التحديات ، ويف اال التعليمي  .٤
لـذا  ، التعليمي التقليدي  باألسلويقدمها موعة من املعارف واملهارات مل يقدم جم أصبح

تضع استراتيجيات للتعليم تتناسـب   أن –خاصة  - واإلسالميةينبغي على الدول النامية 
 .وتالحق املتغريات احلديثة اليت يشهدها العامل اليوم 

 :توصيات الدراسة 

تستلهم منـها   -عليه الصالة والسالم -رسوله تعود األمة اإلسالمية إىل كتاب اهللا وسنة  .١
والتربويـة  ، والثقافيـة  ، واالجتماعيـة ، رشدها يف كل جانب من جوانبها االقتصادية 

 .األخالقية 

 .أن تعمل الدول اإلسالمية على حتقيق التكامل بني مجيع بلداا يف كافة ااالت .٢

اجلهل التربوي التعليمي ، الفقر(كل التعاضد بني الدول اإلسالمية لالنتصار على بعض املشا .٣
 ).والعقائدي ،املرض االجتماعي، 

 :واالختالف  التشابه أوجه

الدراسـة   أن إال،ظاهرة العوملةاهتمت بكال منهما  أنيف  احلاليةالدراسة مع الدراسة  هذهتتفق 
وملـة اللغويـة   ة اللغة العربية من خالل عرض بعـض مظـاهر الع  عوملتتناول خمتلفة عنها ألا  احلالية

بينما كانت الدراسة السابقة تم ، العوملة اللغوية  مواجهةيف  اإلسالميةدور التربية  إبرازمع  ،وأخطارها
ودور الفكـر  ، والتربوي  ،والقيمي ،حتدثها العوملة يف اال االقتصادي أنبعرض التحديات اليت تتوقع 

 .ك التحدياتتل مواجهةيف  اإلسالميةمن خالل التربية  اإلسالمي
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 :فادة أوجه اإل

،  حتديات العوملة يف اـال االقتصـادي  يف جمال من الدراسة السابقة  احلاليةالدراسة  استفادت
 مواجهةيف جمال  احلاليةالدراسة  أثرتو،  اإلسالميةوكذلك يف جمال دور التربية ، والتعليمي ، والقيمي 

 .العوملة اللغوية

 : رابعةالدراسة ال

 .) ١( )اإلسالميةنقدية يف ضوء العقيدة دراسة (العوملة : دراسةعنوان ال

 .التحليلي املنهج التارخيي واملنهج دراستهم الباحث يف استخد:منهج الدراسة

 :الدراسة أهداف

اليت كثر احلديث عنها حىت ال تكاد ختلـو   العوملة موقف املسلم من ظاهرة إيضاحاملسامهة يف  .١
 .هناك أوة تصدر من هنا نشر أوصحيفة  أو منها جملة

والبحث عـن جـذورها   . ذلك وأسباب نشأاواحملدد للعوملة ووقت تقدمي املفهوم الواضح  .٢
اليت  أو،  واملعلنةاخلفية  أهدافهاوحتديد . مظاهرها وتطبيقاا يف الواقع  أووجماالا  ومصادرها

 .حتققت يف ارض الواقع 

ن خطورة االرمتاء اوبي -ومنها العوملة– املشبوهةحتصني عقائد املسلمني ودينهم ضد الدعوات  .٣
 .ومهانتها األمة إذاللوما يف ذلك من  -األعداءوخصوصا -األخرى األمم أحضانيف 

وإظهـار  ، وعقيدتـه  اره اهللا هلا ووجوب اعتزازه بدينـه بيان مكانة املسلم احلقيقية اليت اخت .٤
 .شخصيته وانتصاره ألمته 

 :نتائج الدراسة

ولكنها تنبذ كل ما من شأنه أن يقيم الفروق بني النـاس  ، واثبات لوجوده ،  اعتراف باآلخر .١
 .على غري ما أراد اهللا 

ذلك أـا تسـعى للعبـث    ، شد أنواع العوملة خطرا على الشعوب واألمم العوملة الفكرية أ .٢
 .وتغيري قيمها  ،وطمس تراثها الديين، والفكرية  ،مبوروثات تلك األمم العقدية

                                                 
جامعة ، قسم الدراسات اإلسالمية شعبة العقيدة ، رسالة ماجستري غري منشورة . )دراسة نقدية يف ضوء العقيدة( العوملة . ماجد بن علي ،الزميع )  ١( 

 ).هــ ١٤٢٣-١٤٢٢(،الرياض ، امللك سعود 
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، وغري  املطلقةزت الشذوذ واحلرية فأفر، غريبة على احلياة االجتماعية اًمناطأفرضت  العوملة أن .٣
 .السماوية  واألديانالفطرة السوية ،  تأباهذلك مما 

مان، ففيهـا مـا ميكـن    يستغلها الطرفان واخلص أنالعوملة سالح ذو حدين ، وفرصة تقبل  .٤
 .االستفادة منه، وفيها ما جيب اخلوف واحلذر منه

 :يات الدراسة توص

اهلزمية قبـل   إعالنالعوملة ، فاالستسالم للعوملة مبثابة  تشيعه الذيالوقوف حبزم ضد نسق القيم  )١(
 .دخول املعركة

 الـيت  واألدوات ،واألساليب ،األفكاروالتقاط كل  واإلصغاء ،اآلخرينضرورة االنفتاح على  )٢(
 .توفر الوظائف لثقافتنا وتنشطها 

 الـيت  واألسـس  اآللياتباستخدام  إالودرء شرورها ، لن يتحقق  االستفادة من فرص العوملة )٣(
 .والتقين العلميقامت عليها ، وىف طليعة ذلك التقدم 

يما يف احملـاوالت احلديثـة   س جمال املعارف واملعلومات ، التقدمي البدائل املالئمة واملناسبة يف )٤(
سهلة الصيد بأيدي جتار القيم ؛ لئال يترك شباب األمة فريسة  -كاالنترنت وحنوها  –والرباقة 
 .أو القيم والتقاليد ق ، الذين ال يعنيهم ضياع الدين، أو اخللق،واألخال ،واملبادئ

 :واالختالف  التشابه أوجه

وختتلـف مـع    ظاهرة العوملـة كال منهما تتعرض ل أنيف  احلاليةالدراسة مع الدراسة  هذهتتفق 
، وعالقتها  واألهدافمن حيث املفهوم والنشأة ، )بشكل عام(العوملة  يفتبحث  أا يف احلاليةالدراسة 
واالجتماعيـة ، واالقتصـادية ، والسياسـية ،     ،واملذاهب املعاصرة ، ومظاهرها الفكريـة  ،بالتيارات

 العوملة اللغويـة ،   بتناولفستنفرد   احلاليةالدراسة  أما،من ذلك  اإلسالمية، وموقف العقيدة  عالميةاإلو
 . امواجهتهيف  اإلسالميةدور التربية  إبراز و ،وأخطارها العوملة اللغوية ظاهرملوجز م من خالل عرض

 :فادة أوجه اإل

من الدراسة السابقة يف جمال احلديث عن ظاهرة العوملة مـن حيـث    احلاليةالدراسة  استفادت
ة يف جمـال  من نتائج وتوصيات الدراسة السابق كذلك استفادتمفهومها ، وأهدافها ، ومظاهرها ، و 

 .مواجهة العوملة اللغوية
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 : امسةالدراسة اخل

 .) ١( منها التحديات االجتماعية للعوملة وموقف التربية اإلسالمية: عنوان الدراسة

 . الوصفياملنهج  دراسته استخدم الباحث يف:منهج الدراسة

 :الدراسة أهداف

 .برز التحديات االجتماعية للعوملة تعرف على أال .١

 .اعية للعوملة على الفرد واتمعحتدثها التحديات االجتم اليت ثاراآلأهم  إبراز .٢

 .هذه التحديات  اإلسالميةتعاجل ا التربية  اليتالطرق  أهممعرفة  .٣

 :نتائج الدراسة

من التحـديات   جمموعة – اإلسالميةوخباصة  –معظم الدول  يف األسرىالبناء  يواجه  .١
عن طريـق تـرويج    التربويعن دورها  ابعادهوإ،  األسرةتستهدف هدم كيان  اليت

 .املطلقة بالرجل  اومساواحترير املرأة  إىلالعالقات الشاذة ، والدعوة 

رفع نسبة اجلرمية وتعـدد   يفمجيع الدول ، وتسهم  يفأن العوملة تنشر ثقافة االستهالك  .٢
 .وانتشار الفقر ،، ورفع نسبة البطالة أنواعها

 .بناء اتمع  يف األوىلاللبنة  باعتبارها ألسرةبااهتمت  اإلسالميةالتربية  أن .٣

 :توصيات الدراسة 

  . األسرةالعوملة على كيان  بأخطارتوعية اتمع  ينبغي .١

 .الرشيد اتمع باالستهالك أفراديلتزم  أن .٢

 . العاملني بتوفري فرص العمل  أبنائهاتقوم كل دولة خبفض نسبة البطالة بني  أن .٣

 .ارتكاب اجلرمية  إىل تؤدي اليتمل جيب القضاء على العوا .٤

 

                                                 
قسم التربية  اإلسالمية ، رسالة ماجستري غري منشورة .  التحديات االجتماعية للعوملة وموقف التربية اإلسالمية منها. الغامدى ، حممد بن أمحد )  ١( 

 ).هــ١٤٢٤-١٤٢٣(،ارنة جامعة أم القرى مكة املكرمةواملق
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 :أوجه التشابه واالختالف 

يف أن كال منهما تتعرض للعوملة يف مواجهة حتدياا ،ولكن  احلاليةتتفق هذه الدراسة مع الدراسة 
الدراسة السابقة تناولت التحديات االجتماعية للعوملة واليت من أبرزها التحدي يف جمال األسـرة ،وىف  

الك وغري ذلك، وإبراز موقف التربية اإلسالمية من التحديات االجتماعية للعوملة ، والدراسة جمال االسته
اإلسـالمية يف  وإبراز دور التربية  ،وملة اللغوية وعرض مظاهرها وأخطارهاتتطرق إىل حتديات الع احلالية

 .مواجهة تلك التحديات 

 :فادة أوجه اإل

جمال موقف التربية اإلسالمية من التحديات االجتماعية  الباحثة من الدراسة السابقة يف استفادت
جمـال دور التربيـة    يف احلاليـة الدراسة  تثرلطرق لعالج هذه التحديات ، واليت أمن ا لعددبوضعها 
 .العوملة اللغوية مواجهةجمال  يف اإلسالمية

 :ة سادسالدراسة ال

 .) ١( حتديات العوملة مامأاملرأة املسلمة : عنوان الدراسة

 . الوصفياملنهج  دراستهاستخدم الباحث يف :منهج الدراسة

 :الدراسة أهداف

 .بيان بداية ظهور مصطلح العوملة  .١

 .اإلسالميهدم كيان اتمع  إىلعرض خمططات العوملة اليت دف  .٢

 .توضيح مظاهر العوملة اليت تسعى للنيل من املرأة املسلمة .٣

 : الدراسة  ترحامقت

باألزهر لوضع قوانني  اإلسالميةوجممع البحوث ، ي مبكة املكرمة جيتمع امع الفقه أن .١
وحقوق املرأة وفق  ،والطالق ،والزواج، األسرةشؤون فيما يتعلق ب، الشخصية  األحوال
 .اإلسالمية الشريعة

                                                 
: حبث حمكم مقدم إىل املؤمتر العاملي التاسع للندوة العاملية للشباب اإلسالمي.  املرأة املسلمة إمام حتديات العوملة.سهيلة زين العابدين ، محاد )  ١( 

 ".العاملي حالشباب واالنفتا"
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عن  واالستغناء اإلسالميةلتقدمي القروض واملعونات للدول  إسالميصندوق دويل  إنشاء .٢
 .ربيةنات الغالصندوق الدويل واملعو

 .فيما خيص حقوق املرأة  اإلسالميةالشريعة  أحكامتطبيق  .٣

 :واالختالف  التشابه أوجه 

وختتلف مع الدراسة ، كال منهما تتعرض للعوملة  أنيف  احلاليةمع الدراسة السابقة تتفق الدراسة 
 وإبـراز ) العوملة اللغوية(يف تبحث ف احلاليةالدراسة  أما، ) حتديات عوملة املرأة(تبحث يف  أايف  احلالية

 .يف مواجهتها  اإلسالميةدور التربية 

 :فادة أوجه اإل

ـ وا، يف جمال عرض خمططات العوملة ومظاهرها من الدراسة السابقة  احلاليةالدراسة  استفادت يت ل
 .يف نفس اال احلاليةثري الدراسة أ

 :بصفة عامة )اجلوانب اللغوية(دراسات تناولت /  نياًثا

 : دراسة األوىل ال

من (ذة مزامحة العامية للغة العربية الفصحى يف املدارس االبتدائية مبحافظه القنف: عنوان الدراسة
 .) ١( )نظر معلمي املرحلة االبتدائية ةوجه

 .استخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي :منهج الدراسة

 :الدراسة أهداف

 .الدراسة امية داخل حجرة للعاستخدام املعلم  أسباب أهملى ف عالتعر .١

ومعرفة ابرز جماالت ذيوع العامية ، تفشي العامية يف اتمع املدرسي  أسباب أهمالتعرف على  .٢
 .يف املدرسة 

  .للحد من انتشار العامية يف املدارس االبتدائية بعض احللول التربوية املقترحة  إىلالوصول  .٣

 

                                                 
 .رجع سابقم. حييي بن عبد اهللا ، الزبيدي )  ١( 
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 :نتائج الدراسة

، فهي تسهم يف تنميـة الـتفكري   ،التلميذ  إىلبرية بالنسبة ك أمهيةللغة العربية الفصحى  .١
 .وسهولة التحصيل الدراسي ،وكسب اخلربات الثقافية، وحتقيق النمو االجتماعي 

، والناحيـة الفكريـة   ،تشمل الناحية العلمية والثقافيـة سلبية على التلميذ  آثارللعامية  .٢
 .والنفسية

على مساعها منـذ   تعوده :الدراسة  جرةحامية داخل ـمن أسباب استخدام املعلم للع .٣
 إىلوالـرتول  ، اجلماعية السائدة بنمط الثقافة  وتأثره، على مقاعد الدراسة  كان طالباً

 .والتحرج من استخدام الفصحى ، مستوى لغة التلميذ 

باللهجة الدارجة اليت تتكلمها تأثر التلميذ : تفشي العامية يف جمتمع املدرسة  أسبابمن  .٤
وضعف التأسيس اللغوي للتلميذ ، وقلة تطبيق احملادثة يف املدارس باللغة الفصحى،  أسرته

الثـروة اللغويـة   يف تنمية وقلة استخدام املكتبة املدرسية ، االبتدائي  األولمنذ الصف 
 .للتلميذ

حمادثة التالميذ بعضـهم الـبعض داخـل     :برز جماالت شيوع العامية يف املدارس أمن  .٥
 .بعض املعلمني لدروسهم بالعامية  وإلقاء، ملعلمني فيما بينهم ا وأحاديث، املدرسة

ـ شار العامية يف املـدارس  للحد من انتمن احللول التربوية املقترحة   .٦ عقـد  : ةاالبتدائي
 بلتـدري حماورات بني تالميذ املدرسة لتدريبهم على الفصحى وعقد دورات منتظمـة  

 .لك من احللول التربوية على استخدام الفصحى يف التدريس وغري ذاملعلمني 

 :توصيات الدراسة 

 .التالميذ مامأالتزام املعلم باللغة العربية الفصحى عند آداء الدرس  .١

والبعد م عن اللـهجات  ، عليها  بوالتدر، تعويد التالميذ على التحدث بالفصحى  .٢
 .العامية 

لغـة العربيـة   ال أمهيةحول  األطفاللدى يف نشر الوعي التربوي  اإلعالموسائل  إسهام .٣
املعاصـرة كاللغـات   احلفاظ عليها من طغيان التحديات اللغوية  ةوضرور، وقدسيتها 
 .واللهجات احمللية ،األجنبية
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 :واالختالف  التشابه أوجه

للغـة العربيـة   كال منهما تتعرض ملزامحة العامية  أنالدراسة مع الدراسة السابقة يف  هذهتتفق 
قاصرة تعرضت فقط ملزامحة العامية للغة العربية الفصحى  أايف  اليةاحلوختتلف مع الدراسة ،  الفصحى

 احلاليةالدراسة  أما، نظر معلميها  ئية مبحافظة القنفذة من خالل وجهةالظاهرة على املدارس االبتدا هذه
ا التحدي ولغريه من التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف العصر احلديث، ومل تكتـف  هلذفهي تتعرض 

 .اإلسالمية يف مواجهة تلك التحديات واليت منها العوملة اللغوية بذلك فقط، بل وتربز دور التربية

 :فادة أوجه اإل

،  انتشار العامية واآلثار السلبية هلا أسبابمن الدراسة السابقة يف جمال  احلاليةالدراسة  استفادت
التحديات بحث يف جمال ال أثرت ا واليتبعض احللول التربوية للحد من انتشاره إىليف الوصول وكذلك 

 اإلسالميةالتربية  واجهةومالعوملة اللغوية  اليت تواجه اللغة العربية الفصحى يف العصر احلديث واليت منها
 .ألخطارها

 

 : الدراسة الثانية

يف التعليم العام وجهـود الـوزارة يف    ظاهرة الضعف يف استعمال اللغة العربية:عنوان الدراسة 
 .) ١( )وزارة املعارف(ها عالج

 :الدراسة أهداف

 .اللغة العربية أمهيةالتعرف على  .١

 .دراستها إىلومدى احلاجة ، التعرف على ظاهرة الضعف يف استعمال الفصحى  .٢

  .الظاهرة على مستوى التعليم العام هذهاليت تبذهلا الوزارة يف عالج التعرف على اجلهود  .٣

                                                 
حبث مقدم إىل . )وزارة املعارف(ظاهرة الضعف يف استعمال اللغة العربية يف التعليم العام وجهود الوزارة يف عالجها . عبد اهللا علي  ، الشالل )  ١( 

 ).هـ١٤١٦(، اليت استضافتها جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض" ظاهرة الضعف اللغوي يف املرحلة اجلامعية"ندوة 
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 :نتائج الدراسة

  :ما يلي الطالب يف اللغة العربيةضعف  أسبابأن من 

 .املنهج واخلطة الدراسية  •

 .ميذبعض املهارات اللغوية لدى التال •

 .ما يتعلق باملعلمني واستخدامهم للغة العامية يف التدريس •

 اإلعـالم وسـائل   تبثهوكثرة ما ، والشارع ،العامية يف البيت كاستعمال:أسباب خارجية •
 .باللهجة العامية

 : توصيات الدراسة

 .وكتابة، وحتدثا ، راءة التقيد بالتزام الفصحى يف املدارس ق )١

 .اللغة والتقيد ا هذهيف احترام تعاون بقية مؤسسات اتمع  )٢

 :واالختالف  التشابه أوجه

الضعف اللغوي،وختتلف  كال منهما تتعرض لظاهرة أنيف  احلاليةالدراسة مع الدراسة  هذهتتفق 
يم العـام، أمـا   اقتصرت على دراسة ظاهرة الضعف اللغوي يف مراحل التعل مع الدراسة احلالية يف أا

 .مواجهتهايف  اإلسالمية ةدورا لتربي وإبراز، مظاهر العوملة اللغوية تتعرض لعدد منالدراسة احلالية ف

 :فادة أوجه اإل

 ظـاهرة الضـعف   أسبابيف جمال التعرف على السابقة الدراسة  احلالية من الدراسة  استفادت
 .العوملة اللغوية مواجهةيف جمال  احلاليةالدراسة  واليت أثرت، ب وكيفية معاجلتها ي لدى الطالاللغو

 :الدراسة الثالثة 

 .) ١( ازدواج اللغة يف املدارس واجلامعات: عنوان الدراسة

 

                                                 
اليت استضافتها " ظاهرة الضعف اللغوي يف املرحلة اجلامعية"حبث مقدم إىل ندوة . ازدواج اللغة يف املدارس واجلامعات. عبد القدوس ، أبو صاحل )  ١( 

 ).هـ١٤١٦(، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض
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 :أهداف الدراسة

 .مكانتها املتميزة بني لغات العاملوالتعرف على أمهية اللغة العربية الفصحى  .١

 .الظاهرة هذه واجهةبذلت ملواجلهود اليت ، التعرف على بداية اللحن يف العربية القدمية  .٢

 .التعرف على حمنة الفصحى يف العصر احلديث .٣

 .وطرق عالجها ، اللغوية يف الوطن العريب التعرف على مشكلة االزدواجية  .٤

 :نتائج الدراسة

وانتشـار   واملثقفني ،ضعف الطالب إىل أدتمشكلة االزدواجية اللغوية يف الوطن العريب  أن .١
 . ةمجوالعاللحن 

 مليف مـدارس العـا  السبل خلدمة الفصحى يكمن يف القضاء على ازدواج اللغة  أجدى أن .٢
 .األميةمكافحة  إىل باإلضافة،  وجامعاتهالعريب 

، يكون بتكـاتف جهـود املـربيني     التعليميةاللغوية يف املؤسسات  الزدواجيةاعالج  أن .٣
، ويئة الطالـب املسـتجيب   ،  الكفءاملعلم  وإعداد،واملختصني ، والعلماء ، كرين واملف

 .وتطوير املناهج وطرق التدريس

 :الدراسة  مقترحات

الذي يؤمل منه وضع خطة شاملة للقضاء على العامية على  مركز العربية الفصحى إنشاء .١
 .مراحل زمنية

للقضاء منذ الصغر ومضاعفة اجلهود على التحدث بالفصحى  ألوالدمها نتشجيع األبوي .٢
 . األميةعلى 

 األدبـاء عالم املختلفة وشعور الشعبية عرب وسائل اإل األوساطرفع املستوى الثقايف بني  .٣
 .واملفكرين بواجبهم حنو الفصحى 

 .واإلعالمية، جتماعية واال، من قبل اهليئات واملؤسسات التعليمية اللغة  هذهاحترام  .٤
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 :ختالف واال التشابه أوجه

االزدواج يف اللغـة  كال منهما تتعرض لظـاهرة   أنيف  احلاليةتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة 
 هـذه  اقتصرت على دراسـة  أايف  احلاليةوختتلف مع الدراسة ، الظاهرة هذهوكيفية عالج ، العربية 

كتحـدي مـن   وغريها ة الظاهر هذه إىلتتطرق  احلاليةالدراسة  أما،  املدارس واجلامعاتظاهرة يف ال
يف مواجهـة   اإلسالمية ةلتربيا دورربز ت أاكما ، التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف العصر احلديث

 .التحديات هذه

 :فادة أوجه اإل

حمنة الفصـحى يف العصـر   ة يف جمال التعرف على الدراسة السابقمن  احلاليةالدراسة  استفادت
 أثـرت  والـيت ، وطرق عالجهـا  ،دواجية اللغوية يف الوطن العريبوالتعرف على مشكلة االز،احلديث

 .التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف العصر احلديث يف جمال احلاليةالدراسة 

 :الدراسة الرابعة 

 .) ١( وأبنائهاالعامية يف العربية  آثارمن : عنوان الدراسة

 :الدراسة أهداف

 . وخارجه اجلامعياحمليط  يف اللغويالضعف  أماراتالتعرف على بعض  .١

 . اللغويالضعف  أسبابالتعرف على بعض  .٢

 .واتمع اإلعالم، ووسائل  األسرة، وحميط  اجلامعيالتدريس  يفالعامية  استعمال آثارالتعرف على  .٣

 :نتائج الدراسة

شيوع كثري من األخطاء اللغوية على  وخارجه ،اللغوي يف احمليط اجلامعي الضعف ةأن من أمار .١
 .، واإلمالئية ليهوالصرفية، والنحوية ، والدإل ملستويات الصوتية ،ا

قبلـها ، مثـل    أواجلامعـة   يفنظام تعليم اللغة العربية  إىلتعود  اللغويالضعف  أسباب أن .٢
املـؤثرات اخلارجيـة كوسـائل     إىل، واملقررات ، وطرق التدريس ، وبعضها يعود األهداف
 .واحملاضرين  ،واخلطباء ،اإلعالم

                                                 
اليت استضافتها " ظاهرة الضعف اللغوي يف املرحلة اجلامعية"حبث مقدم إىل ندوة . ،  بية وأبنائهاآثار العامية يف العر.أبو السعود أمحد، الفخراىن )  ١( 

 ).هــ١٤١٦(، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض
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، لعلمية، والفكريةايؤثر على الطالب سلبا من الناحية  اجلامعيالتدريس  يفاستعمال العامية  نأ .٣
 .والنفسية

 .القعود ا  أوالنهوض بالفصحى  يفهلا دور كبري  اإلعالموسائل  أن .٤

 :واالختالف  التشابه أوجه

بـل وضـحت    ابباألسبالدراسة السابقة تناولت عوامل انتشار العامية ،ومل تكتف  أنيالحظ 
 إليـه تتطـرق  وهذا ما  للحد من خطورة انتشار العامية ، ةالالزمالسلبية ، وقدمت املقترحات  اآلثار
،  التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف العصـر احلـديث   إحدى ةالعامي على اعتبار أن احلالية ةالدراس

 يف وآثارهـا ى ظاهرة انتشار العاميـة  اقتصرت عل أا يف احلاليةوختتلف الدراسة السابقة مع الدراسة 
من التحديات اليت تواجـه   كتحد هذه الظاهرة وغريها إىلتتطرق ف احلاليةالدراسة  أما.  وأبنائهاالعربية 

 .اللغة العربية يف العصر احلديث واليت منها العوملة اللغوية

 :فادة أوجه اإل

انتشـار   إىلة من تلك العوامل املؤديـة  من الدراسة السابق احلاليةدراستها  يفالباحثة  استفادت
التحديات اليت تواجه جمال  يفاملترتبة عليها ، وتقدمي املقترحات للحد من خطورا  اآلثارهم العامية ، وأ

 .اللغة العربية يف العصر احلديث

 :الدراسة اخلامسة 

 .) ١(التدريس يفاثر استعمال العامية  : عنوان الدراسة

 :الدراسة أهداف

 لسنة العرب ،وتطورها على أف اللغة العامية ،وبداية نشأا قدميا تعري

 .التدريس  يفاستعمال العامية  أسبابالتعرف على  .١

 .ونتائج استعمال العامية  آثارالتعرف على  .٢

 

 
                                                 

اليت استضافتها جامعة " معيةظاهرة الضعف اللغوي يف املرحلة اجلا"حبث مقدم إىل ندوة . ، أثر استعمال العامية يف التدريس.علي أمحد ، طلب )  ١( 
 ).هــ١٤١٦(، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض
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 :نتائج الدراسة

 هـي  وإمنـا مدرسي اللغة العربية فقـط،   ربية وااللتزام ا ليس على مستوىتعريف اللغة الع )١
 . ختصصهكل مدرس مهما كان  ةليئومس

من الناس ، وعدم تقيد  األعظمالسواد  ةالعامية لغالتدريس اعتبار  يفمن دواع استعمال العامية  )٢
من اللغـة الفصـحى ، واالعتقـاد     األساتذةقوانني معينة ، وعدم متكن  أوهذه اللغة بضابط 
،  الـديين  انتمائه وإضعافخطورة العامية على ثقافة الشباب املسلم  إدراكبصعوبتها ، وعدم 

 .بكتاب اهللا  صلتهوقطع 

على املسـتوى   والتأثري العلميونتائج العامية الضعف اللغوي ، وضعف التحصيل  آثارمن  أن )٣
  . األخرىالسلبية  اآلثارالفكرية ، وغري ذلك من  النواحي،وكذلك ) سلبا( الثقايف

 :واالختالف  التشابه أوجه

ـ   للعاميةكل منهما تتعرض  أن يف احلالية الدراسةمع  تتفق الدراسة السابقة       ىويالحـظ عل
عملية التدريس ،  يفعندما تستخدم  السليب أثرهاالدراسة السابقة تركيزها على قضية العامية من حيث 

 آثـار وخاصة عند عرض الباحث  من غريه أكثرطالب املرحلة اجلامعية  إىل تطرقهاوكان يبدو واضحا 
 .بالعامية ونتائج التدريس 

فسـوف   احلاليـة الدراسة  أما. جمال العامية يفنظريا مفيدا  إطاراوقد قدمت الدراسة السابقة  
تركز على هذا التحدي وغريه من التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف العصر احلديث واليت منها العوملة 

 . مواجهتها يف اإلسالميةمربزة دور التربية اللغوية، 

 :دة فاأوجه اإل

 ودواعـي  السـلبية،  وآثارهـا التعريف بالعامية  يفمن الدراسة السابقة  احلاليةالدراسة  استفادت
جمال التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف العصر احلديث والـيت منـها    يفالتدريس  يف استعماهلا

 .العوملة اللغوية
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א א א :א
 :من حيث احلالية اول عالقة هذه الدراسات بالدراسةلسابقة ميكن تنعرض الدراسات ابناء على 

 .موضوع الدراسة  .١
 . منهج الدراسة .٢
 . املستخدمة األدوات .٣

عده موضوعات  باستعراضهاقامت الباحثة  اليتتناولت الدراسات السابقة :  موضوع الدراسة/  أوال
 : من زوايا خمتلفة فمنها  احلاليةمتعلقة بالدراسة 

 : العوملة بصفة عامةتناولت  دراسات )١(
عوملـة املـرأة املسـلمة     أسـاليب بعـض   مواجهة(تناولت  واليت "املصري إكرام"دراسة مثل 
ماجد "دراسة و ،)ديات الثقافية للعوملة التح مواجهة(تناول  والذي "صالح احلارثي"دراسة  و،)املعاصرة
 "الغامدي أمحدحممد " ودراسة ،) اإلسالمية ضوء العقيدة يفدراسة نقدية (تناول العوملة  يذوال "الزميع
عبـد اهللا   أمحد"، ودراسة ) منها اإلسالميةالتحديات االجتماعية للعوملة وموقف التربية (تناول  والذي

 والـيت  "سهيلة زين العابدين"،ودراسة )) دراسة حتليلية ( وحتديات العوملة اإلسالميةالتربية (  "الصعريي
 ) .حتديات العوملة مامأ املرأة املسلمة(تناولت 

 :دراسات تناولت اجلوانب اللغوية  )٢(
 يفمزامحة العامية للغـة العربيـة الفصـحى    (تناول  والذي "حممد عبد اهللا الزبيدى"مثل دراسة 

عبـد اهللا  "، ودراسـة  )) املرحلة االبتدائيـة  معلمينظر  من وجهة(فذة املدارس االبتدائية مبحافظة القن
 يفالتعليم العام وجهـود الـوزارة    يفاستعمال اللغة العربية  يفظاهرة الضعف  (تناول  والذي "الشالل

املدارس  يفغة ازدواج الل( تناول  والذي "صاحل أبوعبد القدوس "ودراسة ، ))وزارة املعارف ( عالجها 
، ودراسة )  وأبنائهاالعربية  يفالعامية  آثار( تناول  والذي "السعود الفخراين أبو"ة ، ودراس)واجلامعات

 ) .التدريس  يفثر استعمال العامية أ(تناول  والذي "طلب علي"

ما بشكل مباشـر  قد ذكرت دور التربية اإلسالمية إ ويتضح مما سبق أن مجيع الدراسات السابقة
ما  بشكل غري مباشر كدراسات احملور وإ، ته ضمن متغريات دراستهاكدراسات احملور األول واليت جعل

، أوضحت الدور التربوي يف عالج مشكلة الدراسة دون إدراجه ضمن متغريات دراستها واليت ، الثاين 
كما ويتضح أيضا أن مجيع الدراسات تطرقت لدور التربية اإلسالمية يف عالج مشكلة دراستها فقـط  

 ليةاحلابه الدراسة  تفردوهذا ما ان، ج القضايا املعاصرة دون التطرق إىل دور التربية اإلسالمية يف عال
 .سالمية يف عالج القضايا املعاصرةتبني دور التربية اإلواليت 
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وتدعيمها خاصة الدراسات  احلاليةالدراسة  إثراءيف الباحثة من مجيع الدراسات السابقة  استفادت
 أمحـد حممـد  "ودراسة  "املصري إكرام"كدراسة ، اليت تناولت العوملة من الناحية االجتماعية والثقافية 

قد حددت  "املصري إكرام"ن كانت وإللعوملة  الجتماعيةااليت تناولت كال منهما اجلوانب و "الغامدي
واالقتصادية بشـكل عـام   ، والثقافية ، العوملة االجتماعية  إىلتطرقت  أا إالدراستها يف عوملة املرأة 

 .عوملة املرأة املسلمة املعاصرة مواجهةيف  اإلسالميةوأبرزت دور التربية 

اجلانب االجتماعي بشكل عام فذكر  على دراسته يف قد ركز "الغامدي أمحدحممد " نأيف حني 
 .وطرق عالجها ، التحديات هذهاليت حتدثها  واآلثار ،يةبرز التحديات االجتماعأ

التحـديات   مواجهـة يف  اإلسالميةفتحدثت عن دور التربية  "صالح ردود احلارثي" دراسة أما
بالرغم من  - الباحث التعرض ملعظم التحديات الثقافية واليت منها اللغة اليت وقد حاول، الثقافية للعوملة 

 .دراستهورمبا يعود ذلك التساع جماالت مشكلة ، الباحث حقها من الدراسة هاطعيمل  - أمهيتها

عن ظـاهرة   حتدثتالباحثة من الدراسات اليت تناولت اجلوانب اللغوية واليت  استفادتوكذلك  
عامية ثر استعمال الوكذلك أ، واالزدواج اللغوي ، صحى يف استعمال اللغة العربية الفالضعف اللغوي 

للتحديات اليت تواجه اللغة العربية يف ذلك عند دراستها  إىلالباحثة  تطرقحيث ت. ومزامحتها للفصحى 
لسـابقة يف  الدراسة عن تلك الدراسات ا هذه تنفردوبذلك ا ،لعوملة اللغويةالعصر احلديث واليت منها ا

لعدد من التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف العصر  تتعرضلكنها لغوي واحد و بتحد مل تكتف أا
مبينة مستقبل ويف مواجهتها،  اإلسالميةدور التربية  إبرازحماولة ، احلديث واليت من أبرزها العوملة اللغوية

 .اللغة العربية يف ظل هذه العوملة

 :ة منهج الدراس/ ثانياً

 ين كان بعضها اسـتخدم الوصـف  إابقة املنهج الوصفي يف الدراسة واستخدمت الدراسات الس
 "ماجـد الزميـع  " أنيف حني ،"صالح ردود احلارثي"ودراسة ، "صريامل إكرام"الوثائقي مثل دراسة 
ـ  احلاليةاملنهج املتبع يف الدراسة و .ي جبانب املنهج الوصفي التحليلياستخدم املنهج التارخي و املنـهج  ه

 .الوصفي

 :املستخدمة  األدوات/  ثالثاً

جلانب النظري فيما يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة أن معظم الدراسات اقتصرت على ا
واستخدمت الدراستان السابقتان ،  "عبد اهللا بن علي الشالل"ودراسة ،  "عبد اهللا الزبيدي حيىي"عدا دراسة 

 . النظري أيضاً اجلانبعلى  احلاليةالباحثة يف دراستها  قد اقتصرتو، كأداة للدراسة ) االستبانة(
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 الفصل الثاني
  الرتبية اإلسالمية مفهوم

 
 مفهوم التربية اإلسالمية: المبحث األول 

خلق اهللا تعاىل اإلنسان يف أحسن صورة ، وكرمه ومحله يف الرب والبحر ، وأنزل القرآن الكـرمي  
منهجاً تربوياً متكامالً ليوجهه ويصلح شأنه ، ولريبيه تربية إسـالمية توافـق فطرتـه    دستوراً شامالً، و

 .السليمة وطبيعته البشرية السوية ، وجتعله إنساناً متزناً يسعى إىل اخلري والعدل طلباً ملرضاة اهللا تعاىل
يف حيـاة   م ميثل حدثاً تربويـاً مهمـاً   ٦١٠وال شك أن ظهور اإلسالم يف اجلزيرة العربية عام 

البشرية ، إذ نقل التربية من ميدان األرستوقراطية احلاكمة أو رجال الدين كما حدث يف العصور القدمية 
والوسطى ، لتصبح التربية يف العصر اإلسالمي تربية عامة يقبل عليها عامة الناس، كذلك فـإن تربيـة   

انت تربية متكاملة تم باإلنسان مـن  العصور اإلسالمية مل تقتصر على اجلانب العقلي أو الديين ، بل ك
مجيع نواحيه ، ولن نستطع أن نفهم هذا احلدث التربوي إال إذا عرفنـا مفهـوم التربيـة اإلسـالمية      

 )١(.وأسسها، وخصائصها، وأهدافها 

 :تعريف التربية  •
قـول  كمـا ي  –أصوالً لغوية ثالثة ) التربية ( إذا رجعنا إىل معاجم اللغة العربية وجدنا لكلمة 

 : )٢(-األستاذ عبدالرمحن الباين

 ∨Ω∨Ω⎝ ψΣΤ⎯Τ∼Ω…ƒ∫ ⇑ΨΘ†:((ويف هذا املعىن نزل قوله تعـاىل  . ربا يربو مبعىن زاد ومنا : األصل األول 

†_ΤΤŠΘΞ⁄ Ν…Ω⎡ΣΤŠ⎯⁄ΩκΤΠΨ√ ⌡⎠Ψ⊇ Ξ©.Ω⎡πΤΤ∨Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ð„ΤΩΤ⊇ Ν…⎡ΣΤŠ⌠≤ΩΤÿ ΩŸ⇒Ψ∅ ∃ϑðΨ/≅… (( ٣٩[ســورة الــروم آيــة .[

))Σ⊂Ω™⎯∧ΩΤÿ ϑðΣ/≅… Ν…λ⎡ΩΤŠΘΞ≤√≅… ⎠ΞŠ⌠≤ΤΣΤÿΩ⎝ %γŒΗΤΩΤ∈ΩŸΥφΤ±√≅…  (( ٢٧٦[سورة البقرة آية.[ 

 : وعليه قول ابن األعرايب . نشأ وترعرع : ربا يرىب على وزن خفى خيفى ومعناه : األصل الثاين 
 فمن يك سائالً عين فإين                   مبكة مرتيل وا ربيت

ن مد ميد ، مبعىن أصلحه، وتوىل أمره ، وساسه، وقـام عليـه   رب يرب ، بوز: األصل الثالث 
 ....ورعاه

                                                 
 .١١، ص )م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤(مكتبة الراشد، : ، الرياض قراءات يف التربية اإلسالمية. النقيب ، عبد الرمحن ومجال حممد اهلنيدي )  ١(
 .١٤-٧، ص )م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(املكتب اإلسالمي،: ،بريوت٢ط. مدخل إىل التربية يف ضوء اإلسالم. الباين، عبد الرمحن)  ٢(
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وقـد استنبط األستـاذ عبـد الرمحن البـاين من هذه األصـول اللغوية أن التـربية تتكـون  
 )١(: مـن عناصر هي 

 .احملافظة على فطرة الناشئ ورعايتها : أوهلا 
 .رية متنوعة تنمية مواهبه واستعداداته كلها ، وهي كث: ثانيها 
 .توجيه هذه الفطرة وهذه املواهب كلها حنو صالحها وكماهلا الالئق ا : ثالثها 
 .التدرج يف هذه العملية: رابعها 

 :مث يستخلص من هذا نتائج أساسية يف فهم التربية 
 .أن التربية عملية هادفة ، هلا أغراضها وأهدافها وغايتها : أوهلا 

خالق الفطرة وواهب املواهـب ،  : ريب احلق على اإلطالق هو اهللا اخلالق أن امل: النتيجة الثانية 
وهو الذي سن سنناً لنموها وتدرجها وتفاعلها ، كما أنه شرع شرعاً لتحقيـق كماهلـا وصـالحها    

 .وسعادا 
أن التربية تقتضي خططاً متدرجة تسري فيها األعمال التربوية والتعليميـة وفـق   : النتيجة الثالثة 

 .منظم صاعد ، ينتقل مع الناشئ من طور إىل طور ومن مرحلة إىل مرحلة  ترتيب
 .أن عمل املريب تالٍ وتابع خللق اهللا وإجياده ، كما أنه تابع لشرع اهللا ودينه: النتيجة الرابعة 

مما سبق يتضح أن املصطلحات اللغوية تشمل التنشئة، والرعاية، والسياسة، والزيـادة، والنمـو   
 .افظة والعلم، واحمل

فالتربية عملية متشعبة ، ذات نظم وأساليب متنوعة ، تنبع من التصور اإلسالمي للكون واإلنسان 
 ) ٢(.واحلياة ، ودف إىل إعداد اإلنسان للقيام حبق اخلالفة يف األرض 

وملا كان النظام التربوي يقوم على فلسفة عملية خاصة تتصل باحلياة اتصاالً وثيقـاً ، فـيمكن   
تلك العملية املقصودة أو غري املقصودة اليت اصطنعها اتمـع لتنشـئة األجيـال    ( التربية بأا تعريف 

وإمكانام إىل أقصى درجة ممكنة ضمن إطار ثقايف معني قوامه ، اجلديدة وبطريقة تسمح بتنمية طاقام
م على وعي بوظائفهم يف هذا املناهج، واالجتاهات، واألفكار اليت حيددها اتمع الذي تنشأ فيه مبا جيعله

اتمع، ودور كل منهم يف خدمته، ومنط الشخصية اليت خيتارها، ونوع السلوك الذي جيب عليـه أن  
 .  )٣(يسلكه

                                                 
 .١٧، ص )م٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥(دار الفكر، : ، دمشق٣ط. أصول التربية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واتمع. النحالوي، عبد الرمحن) أ)  ١(
 .١٤٧ – ١٤٦، ص ) م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠(دار أسامة للنشر والتوزيع، : ض، الريا١ط.املفاهيم األساسية ملناهج التربية. علي أمحد. مدكور) ب    

 .١٤ – ١٣ص . مرجع سابق. احلمد، أمحد) ج   
 . ١٤٥ص  .مرجع سابق. مدكور، علي أمحد)  ٢(
 . ١٧-١٦،ص )م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(الراشد،: ، الرياض)ط.د. (التربية اإلسالمية مصادرها وتطبيقاا. عطية، عماد حممد)  ٣(
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 :تعريف اإلسالم  •
جاءت لإلسالم معاين شاملة وواضحة، وتتنوع هذه املعاين حسب اسـتعماالا يف اللغـة ويف   

 :القرآن كما يلي 

 …≅/Ω⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΩΤ⊇ςΚ… Ξ⇑ÿΨ  ϑðΨ((غة جاء مبعىن االستسـالم واخلضـوع ، قـال تعـاىل     اإلسالم يف الل -

φ⎦⎡Σ⎜⊕⎯‰ΩΤÿ ,ΙΣ©ς√Ω⎝ Ω¬ς∏⌠♠ςΚ… ⇑Ω∨ ℑ γ‹.Ω⎡ΗΤΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ †_ΤΤ∅⌠⎡ς≡ †_Τ∑⌠≤ΤΩ{Ω⎝ Ψ©Τ⎯∼ς√ΜΞ…Ω⎝ 

φ⎦⎡Σ⊕Ω–⌠≤ΤΣΤÿ((ين والنظام ، ، مث استعمل اللفظ يف القرآن علماً على الد]٨٢[ سورة آل عمران آية

وبني اهللا أن كل من يتخذ أو يتبع ديناً غريه  -صلى اهللا عليه وسلم  -الذي أرسل اهللا به رسوله حممداً 

 …≅√>∽Ω⋅⌠⎡Ω((ويف ذلـك يقـول تعـاىل    . ،ولو كان من األديان السماوية السالفة فإن اهللا ال يقبله منـه 

〉Œ<∏Ω∧⎯{ςΚ… ⌠¬Ρ∇ς√ ⌠¬Ρ∇Ω⇒ÿΨ  〉Œ⎯∧Ω∧⎯ΤςΚ…Ω⎝ ⌠¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ⎠ΨΩ∧⎯⊕ΨΤ⇓ 〉Œ∼Ψ∂Ω⁄Ω⎝ Σ¬Ρ∇ς√ Ω¬ΗΤΤς∏Τ⌠♠‚ΞΜ⎮≅… 

&†_Τ⇒ÿΨ ((  ويف قوله ] ٣[ سورة املائدة آية ،)) :⇑Ω∨Ω⎝ Ξ⎜⊗ΩΤ⎯‰ΩΤÿ Ω⁄⎯κΤΩ⎜∅ γ¬ΗΤς∏⌠♠‚ΜΞ⎮≅… †_Τ⇒ÿΨ  ⇑ς∏ΩΤ⊇ Ω™Ω‰πΤ⊆ΣΤÿ 

Σ©⎯⇒Ψ∨ Ω⎡Σ∑Ω⎝ ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅… (( ٨٥[سورة آل عمران آية.[ 

هو النظام اإلهلي الذي ختم اهللا به الشرائع وجعله نظاماً شـامالً جلميـع    وعلى ذلك فاإلسالم 
شؤون احلياة ، فهو ينظم عالقة البشر خبالقهم وبالكون والدنيا واآلخرة وباتمع ، وكذلك العالقة بني 

 ) ١(.الزوج ،والزوجة، واآلباء، واألبناء، واحلاكم، واحملكوم تنظيماً يقوم على شرع اهللا 

 :التربية اإلسالمية  تعريف •
أما مفهوم التربية اإلسالمية فقد جاء مبعان عديدة تتنوع حسب رؤية العلماء والباحثني ، ولعـل  
هذا االختالف يف مفهومهم للتربية اإلسالمية إمنا يرجع إىل تراثنا العريب أو فكرنا يف هذا اال والـذي  

تطلب حتديدها، والتفريق بني بعضها والـبعض  يزخر بعدد غري قليل من املصطلحات واملسميات اليت ت
 .اآلخر 

 -:فالتربية اإلسالمية قد ورد حوهلا العديد من التعريفات منها 

                                                 
 . ٢٠ - ١٩ص . مرجع سابق. النحالوي، عبد الرمحن) أ  ) ١(

 .١٥ – ١٤ص . مرجع سابق. احلمد، أمحد) ب    
 . ١٩ص . مرجع سابق. عطية، عماد حممد) ج    
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التنشئة املستمرة لإلنسان منذ تكونـه يف رحـم األم   "التعريف األول للتربية اإلسالمية هو  •
 " .وذلك يف ضوء القرآن والسنة

التأريخ ملا كان عند املسلمني من مؤسسات تعليميـة  "التعريف الثاين للتربية اإلسالمية هو  •
كاملدارس، واملكتبات، ودور احلكم،ة وجمالس العلماء، وحلقات العلوم يف املساجد، والزوايا 

وأحوال تلك املؤسسات من إدارة ومتويل وما كان قائماً مـن عالقـات بـني    ... والربط 
 " .املعلمني واملتعلمني

الفكر التربوي عند املسلمني أمثال الغـزايل  " تربية اإلسالمية هو التعريف الثالث ملصطلح ال •
 " .وابن خلدون ،وابن سحنون، وابن حزم ، وغريهم

تلك اجلهود العلمية التأصيلية الـيت أخـذت   " التعريف الرابع للتربية اإلسالمية يصورها بأا •
لكرمي والسنة النبويـة  على عاتقها بناء أصول عقدية للتربية اإلسالمية مستمدة من القرآن ا
 .)١("وهي تعاجل قضايا أساسية كطبيعة اإلنسان، واملعرفة، واتمع واألهداف

تربية املسلم تربية شاملة متكاملة (( مما سبق ترى الباحثة أنه ميكن تعريف التربية اإلسالمية بأا  
واالجتماعية، والعلمية وإعداده يف كل جوانب حياته اجلسمية، والعقلية، والنفسية، واخللقية، والروحية، 

وبذلك تكون التربية اإلسالمية منهجا ربانيا متكامال يناسب الفطرة اإلنسـانية  )) حليايت الدنيا واآلخرة 
،وصدق  )٢(وهي صاحلة لكل زمان ومكان مبا تتضمنه من أسس تربوية، وتعاليم سامية، وأهداف نبيلة

 ′ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… †_š⎡ΣΤ⇓ Ω¬∼Ψ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ…Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ ℑ †Ω∧Ξ™ΨΘΩΤÿΨΘ⁄Ρ⎯: ((اهللا العظــيم إذ يقــول  

Ω〈ΘΩ⎡ΣΤ‰ΠΡ⇒√≅… ð∃̂ ΗΤΩΤΨ|<√≅…Ω⎝ ¬Σ™⎯⇒Ψ∧ΩΤ⊇ ξ∃ŸΩπΤ™ΘΣ∨ χ⁄κΨ‘Ω{Ω⎝ ⎯¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ Ω⇐⎡Σ⊆Ψ♥ΗΤΩΤ⊇ (( سورة احلديد آيـة ]

 ∨ŸΤΩ⊆ς√ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… †ΩΤ⇒ς∏Σ♠Σ⁄ γŒΗΤΩΤ⇒ΘΞ∼Ω‰<√≅†ΨŠ †Ω⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω⎝ 〉ψΣ™Ω⊕Ω⎯((كمــا يقــول ســبحانه وتعــاىل ] . ٢٦

ðˆΗΤΩΤΨ∇<√≅… Ω⇐…ΩƒκΨ∧<√≅…Ω⎝ Ω⋅⎡Σ⊆Ω∼Ψ√ 〉♣†Πς⇒√≅… Ψ∃÷⎯♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ †ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω⎝ ΩŸÿΨŸΩ™<√≅… Ψ©∼Ψ⊇ τ♣<Κ†ΩŠ βŸÿΨŸΩΤ→ 

Σ⊗ΤΨ⊃ΗΤΩΤ⇒Ω∨Ω⎝ Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ Ω¬ς∏⎯⊕Ω∼Ψ√Ω⎝ ϑðΣ/≅… ⇑Ω∨ ΙΣ®Σ≤Σ±⇒Ωÿ ΙΣ©ς∏Σ♠Σ⁄Ω⎝ &γˆ⎯∼Ω⎜⊕<√≅†ΨŠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Θδ⎟Ξ⎡ΩΤ∈ χ∞ÿΞ∞Ω∅ (25)  

⎯ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… †_š⎡ΣΤ⇓ Ω¬∼Ψ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ…Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ ℑ †Ω∧Ξ™ΨΘΩΤÿΨΘ⁄Ρ′ Ω〈ΘΩ⎡ΣΤ‰ΠΡ⇒√≅… ð∃̂ ΗΤΩΤΨ|<√≅…Ω⎝ ¬Σ™⎯⇒Ψ∧ΩΤ⊇ 

ξ∃ŸΩπΤ™ΘΣ∨ χ⁄κΨ‘Ω{Ω⎝ ⎯¬Σ™⎯⇒ΤΘΨ∨ Ω⇐⎡Σ⊆Ψ♥ΗΤΩΤ⊇ (26)  (( ٤٩و  ٤٨[سورة املائدة اآليتني. [ 

                                                 
 .٢٤ – ٢٣ص . مرجع سابق. عطية، عماد حممد)  ١(
 . ١٠ص . مرجع سابق. احلمد، أمحد)  ٢(
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 :أسس التربية اإلسالمية: المبحث الثاني 
 :كن إجياز أهم األسس العامة  للتربية اإلسالمية فيما يأيت مي

 :التربية اإلسالمية حتقق النمو املتكامل املتوازن لشخصية اإلنسان  .١
الروحي، أو العقلي، أو اجلسـمي   –فالتربية اإلسالمية ال تركز على جانب واحد من الشخصية 

 )١(.وانب معاً أو االنفعايل، أو االجتماعي ، وإمنا تم جبميع هذه اجل
 :التربية اإلسالمية حتقق لإلنسان التوازن  .٢

إنه يرفض التطرف يف العبادة وإنه يقـوم   -عليه الصالة والسالم  -ويتضح هذا يف قول الرسول 

 …≅√Ξ⎜⊗ΩΤ⎯ΤŠ≅…Ω⎝ :†Ω∧∼Ψ⊇ ð∠ΗΤ⎤ΩΤ…ƒ∫ ϑðΣ/≅… Ω⁄…ΘΩŸ((وقـال تعـاىل   .  )٢(وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النسـاء 

∃Ω〈Ω≤Ψ›‚≅… ‚ΩΩ⎝ ð♦⇒ΩΤ ð∠Ω‰∼Ψ±ΩΤ⇓ Ω⇑Ψ∨ ∃†ΩΤ∼⎯Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅…((  ٧٧[سورة القصص آية.[ 

وطريقة اإلسالم يف اإلعالء لنوازع اإلنسان ودوافعه تقوم على أساس وضع معايري وأهداف عليا 
للحياة اإلنسانية، وتكوين اإلرادة القوية لإلنسان ، وهي عملية تدريب على الضبط اإلرادي لإلنسـان  

  ) ٣(.هواته، وبواعث اهلوى لديه، والتحكم يف عواطفه، ومشاعره بقوة اإلرادة وحتكمه يف ش
 :التربية اإلسالمية تربية فكرية وسلوكية وعملية معاً  .٣

تتعدى العقيدة اإلسالمية جمال القلب إىل العمل فاإلميان هو ما وقر يف القلب، وصـدقه العمـل   

 …≅√Υφ⎦ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς((مثل قولـه تعـاىل  ) ٤(ت القرآن الكرميوكثرياً ما اقترن العمل الصاحل باإلميان يف آيا

Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝ ΨŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… Ω∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… ⎯ψΣ∑ Σ⁄⎯κΤΩ Ψ◊ΘΩΤÿΨ⁄Ωι<√≅… ((٧[ سورة البينة آية.[ 

فهي ال تكتفي بالقول وإمنا تتعداه إىل العمل واملمارسة، وإذا نظرنا إىل املبادئ الرئيسة اخلمسـة  
 -فالشهادة بوحدانية اهللا ونبوة رسوله حممـد  . يت بين  عليها اإلسالم جند أا تتطلب سلوكاً عملياً ال

، وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم رمضان كلها تتطلب سـلوكاً   -عليه الصالة والسالم 
اهتمت التربيـة اإلسـالمية   كما . ومن متام كمال اإلنسان املسلم أن تتطابق أقواله مع أفعاله . عملياً 

                                                 
، )م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(دار الشروق، : ، جدة٢ط.  )دراسة يف اجتماعيات التربية ( تحديث التربوي التنظيم املدرسي وال. السمالوطي، نبيل)  ١(

 .١٩٩ص 

 .١٩٩ص . مرجع سابق .السمالوطي، نبيل)   ٢(
 . ٧٢، ص )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(عامل الكتب، : ، القاهرة)ط.د( .التربية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية. مرسي، حممد منري)  ٣(
 . ٢٠٠ص . مرجع سابق. السمالوطي، نبيل)  ٤(



- ٤١ - 

بتكوين العادات السلوكية احلسنة عند الفرد منذ طفولته األوىل ملا يف هذه العادات من أثـر طيـب يف   
 )١(.اكتساب الفضائل والبعد عن الشرور والرذائل 

 :جتمع التربية اإلسالمية بني الطابع الفردي واالجتماعي معاً  .٤
فرد على الفضيلة وعلى حتمل املسئولية فكل امرئ مبا كسب تركز التربية اإلسالمية على تنشئة ال

رهني ، وكل مسلم راعٍ، وكل راع مسئول عن رعيته ، فاملسئولية يف اإلسالم مسئولية فردية ، كـل  
عن أعماله بعد أن منحه عقالً، وأرسل له الرسل للهداية، وأنـزل   -سبحانه  –إنسان مسئول أمام اهللا 

اخلري والشر، وأعطى له اجلهاز الذي مييز به، وفطره أصالً على امليل للتوحيد  إليه الكتب، وبني له طرق
، ولكن هذا ال يعين التطرف يف الفردية املطلقة ألن اإلسالم يريب الفرد ليعيش يف جمتمـع يكفـل لـه    

 .إخل فاملسلم أخو املسلم .... اإلسالم العدل، واإلخاء، والتكامل، والتكافل، والقوة 

لتربية االجتماعية للفرد حمافظة اإلسالم على املصاحل االجتماعية ، ويرى مجهور الفقهاء ومن متام ا
املسلمني أن املصاحل االجتماعية تتركز يف مخسة أمور يسموا بالضرورات اخلمس ألا أمهات لكـل  

ـ . وهي واجبة على كل مسلم من اجل احلفاظ على نفسه، وأهله، وجمتمعه . األحكام الفرعية  ذه وه
 )٢() .حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ املال، حفظ النسل: (األمور أو الضرورات هي 

 : –سبحانه  –التربية اإلسالمية تنشئ الفرد على مراقبة اهللا  .٥

فالتربية اإلسالمية تعمل منذ اللحظة األوىل على غرس الدوافع اإلميانية يف نفس الفـرد ، تلـك   
فكره وسلوكه ، فهو يراقب اهللا يف عباداته، وعمله، وأكله، وشربه، وزواجـه  الدوافع اليت متلك عليه 
فاستقامة املسلم تنبع عن االلتزام الداخلي ألنه يعلم أن اهللا مطلع على كل . إخل .... وعالقته بزوجته وأبنائه 

 ].  ٧[ سورة البينة آية)) …≅√±〈Σ¬ς∏⎯⊕ΩΤÿ Ω◊Ω⇒ΜΞ⎥:†Ω Ψ⇐ΣκΤ⎯∅ΚΚς‚⎮≅… †Ω∨Ω⎝ ⎠Ψ⊃⎯ΣΤ Σ⁄⎝ΣŸϑ((قال تعاىل  )٣(أموره

فضمري اإلنسان هو املوجه لسلوكه والرقيب على أعماله، وقد حرصت التربية اإلسالمية علـى   
تربية هذا الضمري ليكون حياً يف السر والعالنية، والضمري احلي خري عاصم لإلنسان من الزلـل، وقـوة   

. على أعماله، وأن اهللا رقيب عليه حيث كان كبرية حلفزه على العمل، فعندما يعلم اإلنسان بأنه حماسب
 )٤(.فسيفكر يف كل عمل قبل أن يقدم عليه

 

 

                                                 
 .٦٧ص . مرجع سابق. مرسي، حممد منري) ١(
 .٧٠ – ٦٨ص . نفس املرجع السابق)  ٢(
 . ٢٠١ص . مرجع سابق. السمالوطي، نبيل -) ٣(
 . ٧٠ص .مرجع سابق. مرسي، حممد منري) ٤(



- ٤٢ - 

 :التربية اإلسالمية حتافظ على فطرة اإلنسان النقية وتعلي غرائزه الفطرية   .٦
 -عليه الصالة والسالم  -حتافظ التربية اإلسالمية على فطرة اإلنسان النقية فكما خيربنا الرسول 

 …ΜΞ…Ω⎝ ΩϒΩςΚ′>: ((عباده حنفاء يقول تعاىل  -سبحانه  –إال ويولد على الفطرة وقد خلق اهللا ما من مولود 

ð∠ΠΡŠΩ⁄ ?⇑Ψ∨ ⌡⎠Ψ⇒ΩΤŠ Ω⋅Ω …ƒ∫ ⇑Ψ∨ ⎯ψΨ∑Ξ⁄⎡Σ™〉ℵ≡ ⌠¬Σ™ΩΤΘΩΤΤÿΘΞ⁄Σ′ ⎯¬Σ∑ΩŸΩ™<→Κς…Ω⎝ υϖ⎠ς∏Ω∅ ⎯¬Ξ™Ψ♥ΣΤ⊃⇓Κς… 〉Œπ♥ς√Κς… 

∃⎯¬Ρ∇ΘΨΤŠΩ≤ΨŠ Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈ +υ⎠ς∏ΩΤŠ +:†Ω⇓⎯ŸΞ™Ω→ ⎦ςΚ… Ν…⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ Ω⋅⎯⎡ΩΤÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… †Πς⇓ΞΜ… †ΘΩ⇒ΤΣ{ ⌠⇑Ω∅ …ΩϒΗΤΩ∑ 

Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜∅ (( ١٧٢[سورة األعراف آية.[ 

وهنا تربز التربية يف تزكية النفس، وتطهريها، ودعم جانب التقوى، واحلفاظ على فطرة اهللا اليت 
ظم ممارستها حسب الشـريعة  فطر اهللا الناس عليها ، واإلسالم ال يقف ضد رغبات الفرد املادية لكنه ين

،والتربية اإلسالمية هي تربية هلذه الفطرة اإلنسانية ،وهي تعمل علـى   )١(مبا حيقق صاحل الفرد واتمع
. تنمية امليل الفطري لدى اإلنسان يف معرفة ما جيهل، وتستثمر حب املعرفة والبحث عن اهول لديـه  

 ذا امليل الفطري إىل مرتبة الشغف بالعلم والتلـهف  وقد استخدم اإلسالم كل وسيلة ممكنة للوصول
 . )٢(الشديد املستمر ملعرفة الوجود من معارف وأسرار

 :التربية اإلسالمية تربية موجهة حنو اخلري  .٧

 ⎝Ω∨Ω†:((يستهدف اإلسالم أساساً تقدم اإلنسان ومتتعـه بـاخلريات والصـحة يقـول تعـاىل      

ð∠ΗΤΤΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ‚ΠςΜΞ… ⊥◊Ω∧⎯šΩ⁄ φ⎦κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<∏ΠΨ√ (( وال يوجد معيار للتمـايز  ]١٠٧[ سورة األنبياء آية ،

، ] ١٣[ سورة احلجرات آيـة  )) …ΘΩ⇐ΜΞ… ⎯ψΡ∇Ω∨Ω≤⎯{ςΚ… ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… &⎯¬Ρ∇Η⎤Ω⊆πΤΤςΚ((بني البشر غري التقوى 

م الفالح والعلم، والعمل الصاحل وتستهدف التربية اإلسالمية تربية املسلمني على متثل القيم اليت تكفل هل
 )٣(.يف الدنيا، والفوز باجلنة يف اآلخرة ويف مقدمتها اإلخالص، وإحضار النية 

إن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد احلـق وصـالح اخللـق يف حتصـيل     : (( ويقول الغزايل 
وهو أن حيفظ عليهم دينـهم  . مقاصدهم ، لكننا نعىن باملصلحة على مقصود الشرع من اخللق مخسة 

                                                 
 .٢٠٢ – ٢٠١ص . مرجع سابق. السمالوطي، نبيل)  ١(
 . ٧١ص . مرجع سابق. حممد منريمرسي، )  ٢(
 .٢٠٠ص .مرجع سابق. السمالوطي، نبيل)  ٣(



- ٤٣ - 

وعقلهم، ونسلهم، وماهلم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة ، وكل وأنفسهم، 
 .)١())ما يفوت هذه األصول اخلمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة 

 :التربية اإلسالمية جتمع بني احملافظة والتجديد  .٨
راسخة، وقـيم  فهي حمافظة بالنسبة ال املعتقدات وما تقوم عليه مبادئ مساوية خالدة، وتقاليد 

 ⇓Ω∨Ω⎝ Σ¬Ρ∇Η⎤ΩΤ…ƒ∫ Σ©⎡Σ♠ΘΩ≤√≅… Σ®⎝ΣϒΣΩΤ⊇ †Ω∨Ω⎝ ⌠¬Ρ∇Η⎤Ω™ΩΤ†:((عريضة وترفض البدع ، يقـول تعـاىل   

Σ©ΤΤ⎯⇒Ω∅ &Ν…⎡Σ™Ω⇓≅†ΩΤ⊇ ((   وقـال تعـاىل   ]٧[ سورة احلشـر آيـة ،))⎯™ΣΤ∈ ⇐ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Ρ® Ω⇐⎡ΘΣ‰Ψ™ΣΤ ϑðΩ/≅… 

⎠ΨΤ⇓⎡Σ⊕Ψ‰ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ Σ¬Ρ∇⎯‰Ψ‰⎯™ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿΩ⎝ ⎯ψΡ∇ς√ π%ψΡ∇ΩŠ⎡ΣΤ⇓Σ′ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ χ⁄⎡Σ⊃ΩΤ⎜∅ χψ∼ΨšΘΩ⁄ (( ــورة س

من حمدثات األمور فإن كل بدعة ضـاللة ،   -عليه الصالة والسالم  -وحذر ] . ٣١[آل عمران آية 
وإذا كانت التربية اإلسالمية حتافظ على األصول العقدية والتشريعية ، فإا تدعو إىل التجديد من أجل 

 )٢(.ب احلياة املتغرية يف كل عصر ، بشرط االلتزام باألصول العامة الوفاء مبطال
وتعمل التربية اإلسالمية على استمرار هذه املبادئ والتقاليد والقيم ونقلها إىل األجيال اإلسالمية 
املتعاقبة ،وهي تقوم ذا الدور األصيل للتربية يف التنشئة االجتماعية لألفـراد وتشـكل شخصـيام    

ية اإلسالمية ليشبوا مسلمني ، فاإلسالم صاحل لكل زمان ومكان ، واملسلمون تتجدد أحـواهلم  اإلنسان
بتجدد ظروف هذا الزمان واملكان ،ولذلك كان على التربية اإلسالمية أن تكـون متجـددة لتواجـه    

 )٣(.متطلبات العصر ولتفي باملطالب املتجددة حلاجات املسلمني، ومصاحلهم على مر العصور واألزمان 

 

                                                 
املطبعة األمريية، : اإلمام الشيخ حمب اهللا ابن عبد الشكور، بالق: حتقيق .املستصفى من علم األصول. الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد)  ١(
 ..٢٨٧ – ٢٨٦ص ) هـ١٣٢٢(
 .٢٠٤ -  ٢٠٣ص . مرجع سابق. السمالوطي، نبيل)  ٢(

 . ٧٧ص . مرجع سابق. مرسي، حممد منري)  ٣(



- ٤٤ - 

 خصائص منهج التربية اإلسالمية : المبحث الثالث 
 :منهج التربية اإلسالمية منهج رباين  .١

 :ويقصد بالربانية أمران 
 .ربانية املصدر واملنبع  -١
 )١(.ربانية الوجهة والغاية  -٢

صادر من (( أما كوا ربانية املصدر واملنبع ، فألن أول مقومات النظام اإلسالمي أنه نظام رباين 
اهللا لإلنسان ، وعمل اإلنسان فيه هو تلقيه وإدراكه والتكيـف بـه ،وتطبيـق مقتضـياته يف احليـاة      

 .)٢())البشرية
أما كوا ربانية الوجهة والغاية، فألن اإلسالم جيعل غاية اإلنسان األخرية، وهدفه البعيد، هـو  

 )٣(.إلنسان، واحلصول على مرضاته فهذه غاية ا –تبارك وتعاىل  –حسن الصلة باهللا 

فالتوحيـد هـو أسـاس النظـام     : وبذلك تتميز التربية اإلسالمية بالتوحيد اخلالص هللا تعاىل  -
وبالتوحيد يتفرد النظام أو املنهج اإلسالمي من بني سائر الـنظم واملنـاهج االعتقاديـة    ((اإلسالمي، 

توحيد اهللا بالعبادة حتررهم  ، والتربية اإلسالمية حني ترشد الناس إىل)٤())ضوالفلسفية السائدة على األر

 …≅√>⊕Ψ©Πς∏Ψ√Ω⎝ Σ〈Πς∞Ψ((، قال تعـاىل   )٥( -تعاىل  –من عبودية أي شيء آخر ، وهذا يريب عندهم العزة باهللا 

−Ψ©Ψ√⎡Σ♠Ω≤Ψ√Ω⎝ φ⎦κΨ⇒Ψπ∨⎣Σ∧<∏Ψ√Ω⎝ ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ φ⎦κΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕Ωÿ( ( ٨سورة املنافقون آية. 

 :منهج نظامي منهج التربية اإلسالمية  .٢
أي أنه مبفهومه، وخصائصه، وأسس بنائه، وعناصره يكون كال متكامالً ، وكل جزء فيه يتـأثر  
ببقية األجزاء ويؤثر فيها ، كما أنه نظام حياة حيدد لإلنسان سلوكه يف احليـاة السـلوك العقـدي ،    

يسري على دين الفطـرة   والسلوك األخالقي ، والسلوك التعاملي ، فهو نظام حياة اإلنسان السوي الذي
 )٦(.السوية 
 

 

 :منهج التربية اإلسالمية منهج عاملي  .٣
                                                 

 . ٧، ص )م١٩٨١ -هـ ١٤٠١(مكتبة وهبة، : ، القاهرة٢ط. اخلصائص العامة لإلسالم. القرضاوي، يوسف)  ١(
 . ٤٤، ص)م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢(دار الشروق،: ، بريوت٧ط. خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته. قطب، سيد)  ٢(

 . ١٨ص . مرجع سابق .احلمد، أمحد)  ٣(
 .٤٧،ص )م١٩٩٠(دار النهضة العربية،: ، بريوت)ط.د. (منهج التربية يف التصور اإلسالمي.مدكور، علي أمحد)  ٤(
 .٥٥ص . مرجع سابق. النقيب، عبد الرمحن ومجال اهلنيدي)  ٥(
 .١٧ص . مرجع سابق. احلمد، أمحد)  ٦(



- ٤٥ - 

ألن اإلسالم عقيدة وشريعة حلكم احلياة ، وملا كانت العقيدة ربانية املصدر والغاية ، وإنسـانية  
ست الطابع ، وخامتة الشرائع السماوية فهي عاملية، ومعىن عاملية اإلسالم أنه دعوة جلميع البشر ،دعوة لي

 )١(.عنصرية، وال قومية، وال حمدودة حبدود جغرافية ، أو إقليمية، أو وقتية 
فهي تربية إنسانية تقوم على إخوة اإلميان ، فاملسلمون يف مشارق األرض ومغارا ،ومن كـل  
عرق، ولون، ولغة أعضاء يف األسرة اإلسالمية الواحدة ، يؤلف اإلسالم بني قلوم ، وعاملية الرسـالة  

 ⁄Ω∨Ω⎝ ð∠ΗΤΤΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ‚ΠςΜΞ… ⊥◊Ω∧⎯šΩ†:((قال  -تعاىل  –، ألن اهللا  )٢(سالمية تعين عاملية التربية اإلسالميةاإل

φ⎦κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<∏ΠΨ√ (( ــة ــاء آي ــورة األنبي  √Ω∨Ω⎝ ð∠ΗΤΤΩΤ⇒Τ<∏ΩΤ♠⎯⁄ςΚ… ‚ΠςΜΞ… ⊥◊ΠςΤ⊇:†ΤΩ{ Ξ♣†Πς⇒∏ΠΨ†:((، ١٠٧س

…_⁄κΨ↑ΩΤŠ …_≤ÿΨϒΩΤ⇓Ω⎝ ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ Ω≤Ω‘Τ⎯{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω φ⎦⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤÿ (( ٢٨سورة سبأ آية. 

 :منهج التربية اإلسالمية منهج ثابت  .٤
إن اإلسالم نظام رباين، قائم على التوحيد وظيفة اإلنسان فيه هي التلقي، واالستجابة، والتكليف 

ومبا أنه ...  والتطبيق يف واقع احلياة، ومبا أنه ليس نتاج فكر بشري وأنه هبة من خالق اإلنسان لإلنسان
فهناك ثبات .  )٣())احلركة داخل إطار ثابت حول حمور ثابت((كل ذلك فهو يتميز بأنه نظام يقوم على 

يف مقومات النظام اإلسالمي األساسية ، وقيمته الذاتية ، وهذه املقومات والقيم ال تتغري بتغري ظـواهر  
احلياة، وأشكال األوضاع العملية يظـل حمكومـاً   احلياة الواقعية ، وأشكاهلا العملية ، فالتغري يف ظواهر 

باملقومات، والقيم الثابتة هلذا النظام وهذه اخلاصية، خاصية احلركة داخل إطار ثابت وحمور ثابت ، هي 
 )٤(.طابع الصنعة اإلهلية يف الكون كله 

 :منهج التربية اإلسالمية منهج شامل  .٥
سالمي العام ، وبالتـايل منـهج التربيـة    الشمول هو اخلاصية اخلامسة من خصائص املنهج اإل

اإلسالمية ، وهي خاصية نابعة من أنه منهج رباين من صنع اهللا وليس من صنع البشر ، فالشمول هـو  
 )٥(.طابع الصنعة اإلهلية

 

 :وللشمول صور ثالث 

                                                 
 .١٩ – ١٨ص . مرجع سابق. احلمد، أمحد)  ١(
 .٥٨ص . مرجع سابق. النقيب، عبد الرمحن ومجال اهلنيدي )  ٢(
 .٦٠ص . مرجع سابق. قطب، سيد)  ٣(
 .٢٠ص . مرجع سابق. احلمد، أمحد)  ٤(
 .٩١ص . مرجع سابق. قطب، سيد)  ٥(
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 .رد الوجود كله بكل ما فيه إىل إرادة الذات اإلهلية : األوىل 
 .حقيقة األلوهية،وحقيقة الكون،واحلياة: مي يتناول احلقائق الكلية كلها إن النظام اإلسال: الثانية 
إن املنهج اإلسالمي خياطب الكينونة اإلنسانية بكل جوانبـها، وأشـواقها، وحاجاـا    : الثالثة 

 )١(.واجتاهاا ويرد كل ذلك إىل جهة واحدة ومصدر واحد هو اهللا خالق كل شيء ومدبر كل شـيء 
متكاملة ، مبعىن أا ال تقتصر على جانب واحد من جوانب شخصية اإلنسان ، وإمنـا  فهي تربية شاملة 

تنظر إىل اإلنسان نظرة متكاملة تشمل اجلسم ،والنفس، والعقل، والروح، واالنفعال، والوجدان، والبعد 
 )٢(.االجتماعي وغريه فلم مل جانباً على حساب جانب آخر ،وإمنا تم جبميع هذه اجلوانب معاً 

 :منهج التربية اإلسالمية منهج متوازن  .٦
من اخلصائص اليت متيز ا  منهج التربية اإلسالمية العام هي التوازن ، وهي خاصية مترابطة مـع  

أي أا حتـرص علـى حتقيـق     خاصية الشمول ، فالنظام اإلسالمي هو نظام شامل وهو مشول متوازن

 …≅√Ξ⎜⊗ΩΤ⎯ΤŠ≅…Ω⎝ :†Ω∧∼Ψ⊇ ð∠ΗΤ⎤ΩΤ…ƒ∫ ϑðΣ/≅… Ω⁄…ΘΩŸ ((، قـال تعـاىل    )٣(التوازن بني احلياة الدنيا واحلياة اآلخـرة 

∃Ω〈Ω≤Ψ›‚≅… ‚ΩΩ⎝ ð♦⇒ΩΤ ð∠Ω‰∼Ψ±ΩΤ⇓ Ω⇑Ψ∨ ∃†ΩΤ∼⎯Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅… ⇑Ψ♥⎯šςΚ…Ω⎝ :†Ω∧ς® Ω⇑Ω♥⎯šΚς… ϑðΣ/≅… ∃ð∠⎯∼ς√ΜΞ… ‚ΩΩ⎝ Ξ⎜⊗⎯‰ΩΤ 

Ω †Ω♥Ω⊃<√≅… ℑ ∃Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω ϑ〉 Ψ̂™Σÿ ð⇑ÿΨŸΨ♥πΤ⊃Σ∧<√≅…((  ٧٧[ سورة القصص آية. [ 

 :منهج التربية اإلسالمية منهج إجيايب  .٧
 :من خصائص منهج التربية اإلسالمية أنه منهج إجيايب ولإلجيابية فيه صورتان  
 .بالكون، واحلياة، واإلنسان  –سبحانه  –إجيابية فاعلة يف عالقة اهللا  - أ
 )٤(.اين إجيابية فاعلة من ناحية اإلنسان ذاته يف حدود جماله اإلنس - ب
 :منهج التربية اإلسالمية منهج واقعي  .٨

اخلاصية الثامنة من خصائص منهج التربية اإلسالمية هي الواقعية ، أي التحقق يف عامل الواقـع ،  
فاملنهج اإلسالمي هنا يتعامل مع احلقائق املوضوعية ذات الوجود احلقيقي املؤكـد ، واألثـر الـواقعي    

جمردة وال مع مثاليات ال مقابل هلا أو ال وجود هلا يف عامل الواقـع وال  اإلجيايب ، ال مع تصورات عقلية 
 )٥(.مع خياالت، أو أوهام 

                                                 
 .٢٢ – ٢١ص . مرجع سابق. احلمد، أمحد)١(
 .٥٦ص . مرجع سابق. النقيب، عبد الرمحن ومجال اهلنيدي)  ٢(
 .٥٦ص . رجع السابقنفس امل)  ٣(
 .٢٤ص . مرجع سابق. احلمد، أمحد)   ٤(
 .٥٧ص . مرجع سابق. النقيب، عبد الرمحن ومجال اهلنيدي)  ٥(
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 : منهج التربية اإلسالمية منهج سلوكي عملي  .٩
ميتزج فيها القول بالعمل واملمارسة ، فهي ليست تنظرياً يف الفراغ ، وإمنا دف إىل جعل ما وقر 

ولذلك فهي تستخدم أسلوب القدوة يف التعلـيم إلعـادة صـياغة     يف القلب مصدقاً بعمل اجلوارح ،

 …ŸΤΩ⊆ςΠ√ Ω⇐†ς® ⌠¬Ρ∇ς√ ℑ Ψ©⎡Σ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… δ〈Ω⎡Τ⎯♠ΡΚ⎯: ((، قال تعـاىل  )١(اإلنسان مبا يتفق مع روح اإلسالم

β◊Ω⇒ΤΩ♥Ωš (( ٢١[سورة األحزاب آية.[ 

سالمي ويف مقدمتـها  ومن أجل ذلك جند االهتمام الشديد بالعمل يف املصادر الرئيسة للفكر اإل
، ويف )٢("بطبيعة احلال القرآن الكرمي والسنة النبوية ، وذلك السعي احلثيث لرفع مكانته  والدعوة إليـه 

 –ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝ ΨŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… πŒΩΤ⇓†ς® ⌠¬Σ™ς√ 〉ŒΗΤΠς⇒Ω: ((ذلك يقـول تعـاىل   

Ξ♣⎯⎝Ω ⌠≤Ψ⊃<√≅… Ζ‚Σ∞ΣΤ⇓ ((١٠٧[آية  سورة الكهف.[ 

 : منهج التربية اإلسالمية منهج مستمر  .١٠
 ألن املسلم إما عامل أو متعلم ، ومادام بعيش هذه احلياة ، فالبد أن يستمر يف طلب العلم ، قال 

، ألن ما لدى اإلنسان قليـل  ] ١١٤[سورة طه آية )) ∅ΣΤ∈Ω⎝ ϑγ‡ΩΘ⁄ ⎠Ψ⇓⎯ Ξƒ †_Τ∧<∏Ψ™: ((تعاىل 

)):†Ω∨Ω⎝ ψΣ∼ΨΤ⎝ΡΚ… Ω⇑ΨΘ∨ γψ<∏Ψ⊕<√≅… ‚ΠςΜΞ… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈ (( فالتربية اإلسالمية تربية من ]٨٥[سورة اإلسراء آية ،

املهد إىل اللحد، ولقد فهم املسلمون هذه التوجيهات الربانية اليت تدعو إىل االستزادة من العلـم علـى   
 )٣(.الدوام ، فكانوا دائماً يف حالة تربية وتعليم 

                                                 
 .٥٨ص . نفس املرجع السابق)  ١(
 .٤ ، ص)م١٩٨٢(عامل الكتب، : ، القاهرة)ط.د. ()دراسات يف التربية(العمل يف الفكر التربوي اإلسالمي . علي، سعيد إمساعيل)  ٢(
 .٥٧ص . مرجع سابق. النقيب، عبد الرمحن ومجال اهلنيدي)  ٣(
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 )١(:سالمية أهداف التربية اإل:المبحث الرابع 
 :تكوين العقيدة الصحيحة لإلنسان  .١

التربية اإلسالمية مبختلف مبادئها، ومؤسساا، والقائمني عليها يف البيت، واملسجد، واملدرسـة  
 .والنادي، واتمع ، جيب أن تعمل على تكوين العقيدة الصحيحة يف اإلنسان 

ان خبالقه، وبناء العالقة بينهما على وذلك باحلفاظ على الفطرة وتنميتها من خالل تعريف اإلنس

 …Ω∨Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ ⇑Ψ∨ ]©⎡Σ♠ΩΘ⁄ ‚ΠςΜΞ†:((أساس ألوهية اخلالق، وعبودية املخلوق ، قال تعاىل 

ϖ⎠Ψš⎡ΣΤ⇓ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ΙΣ©ΘΩΤΤ⇓ςΚ… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… :‚ΠςΜΞ… η†ΩΤ⇓Κς… Ξ⇐⎝ΣŸΣ‰⎯∅≅†ΩΤ⊇ (( وقـال تعـاىل  ]٢٥[سورة األنبياء آية ،  :

))†Ω∨Ω⎝ 〉Œ⎯⊆ς∏ΤΩ ΘΩ⇑Ψ•<√≅… ð♦⇓‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝ ‚ΠςΜΞ… Ψ⇐⎝ΣŸΣ‰Τ⎯⊕Ω∼Ψ√ (( ٥٦[سورة الذاريات آية.[ 

 :تعليم العبادة الصحيحة  .٢
تعمل التربية اإلسالمية بكل مؤسساا، والقائمني عليها على تعليم اإلنسـان عبـادة اهللا    

فرائض كانت أو نوافـل ،   ، -سبحانه وتعاىل  -وحده، وتدريبه على ممارستها كما شرعها 
كما تقوم بتطوير سلوك الفـرد  . ومستمرة كانت هذه العبادات أو موقوتة بزمان أو مكان 

حبيث تتسـع وتتطـابق مـع السـلوك     . وبناء أو تغيري اجتاهاته اللفظية، والعلمية السلوكية 

ــالمية  ــات اإلس  ⁄ŸΩΤ∈ Ω˜ςΤ∏<⊇ςΚ… ⇑Ω∨ υ⎠Πς{Ω∞ΩΤ (14)  Ω≤Ω{Ω′Ω⎝ Ωψ⎯♠≅… −Ψ©ΨΘΤŠΩ⎯((واالجتاه

υ⎠Πς∏Ω±ΩΤ⊇ (15) ⎯™ΩΤŠ Ω⇐⎝Σ≤ΨΤπ’⎣ΣΤ Ω〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… (16)  Σ〈Ω≤Ψ›‚≅…Ω⎝ β⁄⎯κΩ υϖ⎠Ω⊆⎯ΤŠςΚ…Ω⎝ ((

 ].١٧و  ١٦و  ١٥و  ١٤[ سورة األعلى اآليات 
 :بث روح التعارف بني الناس  .٣

جعلهم أمما  -تعاىل تبارك و -التعرف مطلب قرآين أكد أن الناس مجيعاً من أصل واحد، وأن اهللا 
عديدة ، وإمكانات كثرية ، ليتعارف بعضهم على بعض فيحب بعضهم بعضاً ، فقال سبحانه وتعـاىل  

))†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ 〉♣†Πς⇒√≅… †Πς⇓ΞΜ… ψΡ∇ΗΤΩΤ⇒πΤ⊆ς∏Ω ⇑ΨΘ∨ ξ≤Ω{ς′ υ⎠ς‘⇓ΡΚ…Ω⎝ ⎯ψΡ∇ΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ †_ΤŠ⎡Σ⊕Σ→ Ω™ΜΞ⎥:†Ω‰ΩΤ∈⎝ 

&Ν…;⎡ΣΤ⊇Ω⁄†Ω⊕ΩΨ√ ΘΩ⇐ΜΞ… ⎯ψΡ∇Ω∨Ω≤⎯{ςΚ… ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… &⎯¬Ρ∇Η⎤Ω⊆πΤΤςΚ… ΘΩ⇐ΜΞ… Ω©Πς∏√≅… δ¬∼Ψ∏Ω∅ χ⁄κΨ‰Ω ((  سورة احلجـرات

 ].١٣[آية 

                                                 
 .٤٧ – ٢٧، ص )م١٩٩٥-هـ ١٤١٥( دار التوزيع والنشر اإلسالمية،: القاهرة. التربية الروحية. حممود، علي عبد احلليم)  ١(
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فينتج عن ذلك بناء اتمع اإلسالمي الصاحل الذي تقوم نظمه على أساس شريعة اإلسالم استناداً 

 Σ⇒Ρ® Ω⁄⎯κΤΩ ]◊ΤΤΠς∨ΡΚ… πŒΩ–Ξ≤πΤΤΡΚ… Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ Ω⇐⎝Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤ¬⌠  ((يقـول تعـاىل    )١(إىل الكتاب والسـنة 

γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨŠ φ⎦⌠⎡ΤΩ™⎯⇒ΩΤΩ⎝ Ξ⇑Ω∅ Ξ≤Ω|⇒Σ∧<√≅… Ω⇐⎡Σ⇒Ψπ∨⎣ΣΤΩ⎝ %Ψϑð/≅†ΨŠ (( ــة ــران آي ــورة آل عم س

]١١٠.[ 

 :نشر روح التعاون بني الناس  .٤
التربية اإلسالمية دف إىل التعاون بني الناس ، ألن التعاون أحد مظاهر التفاعل االجتمـاعي ،  

رك بني شخصني أو أكثر لتحقيق عمل بعينه، وتستهدف أيضاً إعداد املسـلمني حلمـل   وهو تعبري مشت
:       الرسالة اإلسالمية، ونشرها يف العامل كله حىت ينشر احلق وتعلو كلمـة اهللا يف األرض، قـال تعـاىل    

))  Ω⎡Σ∑ ϖ⎫ΨϒΠς√≅… ð™Ω♠⎯⁄Κς… ΙΣ©ς√⎡Σ♠Ω⁄ υ⎫ΩŸΣ™<√≅†Š Ξ⇑ÿΨ Ω⎝ ϑΞ⊂Ω™<√≅… ΙΣ®Ω≤Ξ™πℵ≠Σ∼Ψ√ ⎠ς∏Ω∅ Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… 

−Ψ©ΠΨ∏ΤΣ{ ⌠⎡ς√Ω⎝ Ω®Ξ≤Ω{ φ⎦⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… (( ٣٢[سورة التوبة آية.[ 

 :العمل على إعمار األرض  .٥
التربية اإلسالمية تستهدف تعليم الناس كيف يعمرون األرض، كما طالبهم اإلسـالم بـذلك ،   

د عليه بـاخلري يف الـدنيا   فاملفروض أن تعد التربية اإلنسان لتسخري قوي الكون الذي حييط به فيما يعو

 ∨Ν…⎡Σ↑⎯∨≅†ΩΤ⊇ ℑ †Ω™Ξ‰ΨΨ®†ΩΤ⇒Ω: ((وإعداد الفرد ملواجهة متطلبات حياته يف هذه الدنيا قال تعاىل. واآلخرة

Ν…⎡ΣΤ∏Σ{Ω⎝ ⇑Ψ∨ −∃Ψ©Ψπ∈ƒΘΞ⁄ Ψ©Τ⎯∼ς√ΜΞ…Ω⎝ Σ⁄⎡ΣΣ↑ΠΡ⇒√≅… (( وقال تعـاىل  ]. ١٥[سورة امللك آية)) :Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∧Πς∏Ω∅Ω⎝ 

Ω◊Ω⊕⎯⇒Ω″ ω♣⎡Σ‰ς√ ⌠¬Σ|Πς√ ¬Ρ∇Ω⇒Ψ±⎯™ΣΨ√ ?⇑ΨΘ∨ ∃⎯¬Ρ∇Ψ♠<Κ†ΩΤŠ ⎯™Ω™ΩΤ⊇ ⌠¬Σ⇓Κς… Ω⇐⎝Σ≤Ψ∇ΗΤΩ→((  ــورة سـ

 )٢(.، وهذا هو ما يطلق عليه اليوم اإلعداد املهين للحياة ] ٨٠[األنبياء آية 

 :تعليم اإلنسان كيف يكون ملتزماً  .٦
هد اإلنسان اإلنسان امللتزم يعرف واجبه ويلزم نفسه بأدائه، وهذا الواجب ليس موضوعاً ألن جيت

 -صلى اهللا عليه وسلم -يف كتابه الكرمي أو سنة رسوله  -تعاىل  –فيه ، وإمنا الواجب هو ما أوجبه اهللا 
، وما أوجب اهللا على اإلنسان شيئاً إال كان يف القيام به صاحل دينه ودنياه؛ وذلك بغرس القيم اإلميانيـة  

                                                 
 .١٨٧ص . مرجع سابق. السمالوطي، نبيل)  ١(
 .١٨٧ص . مرجع سابق. السمالوطي، نبيل)  ٢(
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 ∑ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ ,−Ψ®ΨϒΗΤΩ: ((واة بني البشـر قـال تعـاىل   اإلسالمية يف نفوس النشء مثل وحدة اإلنسانية واملسا

⎯ψΡ∇ΣΤΠς∨ΡΚ… ⊥◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… ⊥〈ðŸΨš.Ω⎝ η†ΩΤ⇓ςΚ…Ω⎝ ⌠¬Σ|ΘΣΤŠΩ⁄ Ξ⇐⎡Σ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ((  واإلخـالص  ] ٥٢[سورة املؤمنني آيـة ،

ــة ،   ــار النيـ  Ω∨Ω⎝ ϖΝ…⎝Σ≤Ψ∨ΡΚ… ‚ΠςΜΞ… Ν…⎝ΣŸΣΤ‰⎯⊕Ω∼Ψ√ ϑðΩ/≅… Ω⇐κΨ±Ψ∏ο〉⎯ Σ©Τς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… ƒ∫:†ΤΩ⊃Ω⇒ΤΣš†:((وإحضـ

Ν…⎡Σ∧∼Ψ⊆ΣΤÿΩ⎝ Ω〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… Ν…⎡ΣΤ⎯⎣ΣΤÿΩ⎝ &Ω〈λ⎡ΤΩ{ΘΩ∞√≅… ð∠Ψ√.Ω′Ω⎝ Σ⇑ÿΨ  Ψ◊Ω∧ΤΘΞ∼ΤΩ⊆<√≅…((  ٥[سورة البينة آية[  ،

ــرب   √Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎝Σ⁄Ψιπ″≅… Ν…⎝Σ≤ΨŠ†Ω″Ω⎝ Ν…⎡Ρ≠ΨŠ…Ω⁄Ω⎝ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ⌠¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς†((والصـ

φ⎦⎡Σ™Ψ∏πΤ⊃ΣΤ(( والصدق ]٢٠٠[رة آل عمران آية سو ،))†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅… 

ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ⇓⎡Σ{Ω⎝ Ω⊗Ω∨ φ⎦κΨ∈ΨŸΗΤΥφΤ±√≅…((  ومراقبة اهللا  ]١١٩[سورة التوبة آية ،))ΩΘ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω υ⎠Ω⊃µ⎪µ⎯ð 

Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ χ∫π⎠Ω→ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ‚ΩΩ⎝ ℑ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅…(( والتقـوى  ]٥[ل عمران آية سورة آ))†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −Ψ©Ψ†Ω⊆ΣΤ ‚ΩΩ⎝ ϑð⇑ΣΤ⎡Σ∧ΩΤ ‚ΠςΜΞ… ¬Σ⇓Κς…Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨((  سورة آل

 )١(.إخل ... إىل آخر هذه القيم كالتوكل على اهللا واالستقامة واملبادرة إىل اخلريات ،]١٠٢[عمران آية 
 :تعليم اإلنسان كيف يبين بيتاً مسلماً  .٧

التربية اإلسالمية جيب أن تعلم اإلنسان كيف ينشئ بيتاً مسلماً ، تسوده القيم اإلسالمية ، ويلتـزم  
 .أفراده بأخالق اإلسالم وآدابه ويسهمون يف اتمع الذي يعيشون مبا يستطيعون من عمل صاحل وخري عام 

ف يتعامل مع أقاربه، وأرحامه، وأصدقائه وجريانـه، تعـامالً   وهي اليت تعلم اإلنسان كي  -
إسالمياً يقوم على الرب والتقوى ، فالبيت املسلم إذا قاده ربه قيادة صحيحة ،كان لبنة قويـة  

 .يف جمتمع إنساين إسالمي قادر على احلياة اإلنسانية الكرمية 
، ويف املسـجد، ويف املدرسـة ويف   ذاك هدف رئيس من أهداف التربية اإلسالمية يتعلم يف البيت -

 .اتمع
 :تكوين اإلنسان االجتماعي  .٨

اإلنسان االجتماعي هو اإلنسان الذي يقيم وزناً صحيحاً ملتزماً لكل عالقة تربطه بإنسان آخـر  
 .يف البيت أو يف اتمع 

                                                 
 .١٨٨ص . مرجع سابق. السمالوطي، نبيل ) ١(
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ى تناقض وإذا كان الفكر غري اإلسالمي يف الغرب أو فيما كان يعرف باالحتاد السوفييت يقوم عل
بني األسرة واتمع من جهة أن األسرة تقوم العالقات فيها على احلب والوالء ، وأن اتمع تقوم فيـه  

فإن التربية اإلسـالمية تقـوم   . العالقات على املصلحة والعقل ، وأنه كلما تقدم اتمع تأخرت األسرة
رىب فيه اإلنسان االجتماعي الذي على النقيض من ذلك الفكر، حيث جتعل األسرة هي احملضن الذي يت

حيرص على أن تكون له عالقة حسنة بكل أفراد اتمع، وهذه العالقة احلسنة تعلمها من األسرة والـيت  
 .بدورها تعلمتها من املنهج اإلسالمي يف األمر، والنهي، واحلالل، واحلرام

 :تكوين اإلنسان املنتمي إسالمياً  .٩
هدف رئيس للتربية اإلسالمية ، وهو انتماء ضـروري لتكامـل    الشعور باالنتماء إىل اإلسالم 

شخصية املسلم القادر على التفاعل مع الناس، واألحداث، وعلى الرؤية الصحيحة ملا حييط بـه مـن   
 .منظور إسالمي يقوم على فقه الكتاب والسنة 

 :تكوين املسلم الداعي إىل اهللا  .١٠
اهللا ، ينشر ذه الدعوة اخلري يف الناس ويعلمهم  األصل يف كل مسلم ومسلمة أن يكون داعياً إىل

أمور دينهم ودنياهم ، حبيث يكون على بصرية مبا يدعو إليه ، وليست الدعوة إىل اهللا واجب العلمـاء  
 .بل هي واجبة على كل مسلم ومسلمة -كما يردد ذلك بعض املغرضني  -املتخصصني وحدهم 

 :عمل اإلسالمي تكوين املسلم القادر على املشاركة يف ال .١١
ويقصد بالعمل اإلسالمي كل أنواع العمل الذي يؤدى من أجل أن يتحقق اإلسـالم ويسـود   
 .منهجه يف الناس علماً، وخلقاً، وعمالً، وسلوكاً، ونظاماً، ودستوراً يرجع إليه املسلمون يف كل شئوم

ه الدينية والدنيوية ومـن  ويتضح مما سبق أن التربية اإلسالمية تم باملسلم يف مجيع نواحي حيات
 .ضمن ذلك مسامهتها يف معاجلة القضايا املعاصرة
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 التربية اإلسالمية وقضايا العصر : المبحث الخامس 
حتاول التربية اإلسالمية جاهدة أن تصحح املفاهيم اخلاطئة ، وتدفع التهم الباطلة اليت وجهـت  

 .لإلسالم 
على سائر  –سبحانه  –ء األمة اليت فضلها اهللا فقد ازدادت الفوضى  وعم بعض الفساد يف أرجا

األمم يف األرض ،وذلك لضعف اإلميان والوازع الديين، واالنقياد وراء أهواء النفس وشهواا ، ونسي 
األب منا واألم مدى عظم املسئولية امللقاة على عاتقه جتاه أبنائه ، ونسي أمانته ، فتركهم البعض منـا  

هم من تلك الظواهر واآلفات يف عامل الطفولة الغض ، فاإلسالم جاء دين يصولون وجيولون على سجيت
منهج ورسالة ،وجاء حيمل يف تفاصيله كل بشائر اخلري والفالح ملن  سار على جه فأناط بكل فرد يف 
جمتمعنا مبهمات، وأخالقيات، وفضائل سامية  ، واسلم األبوين يف األسرة أمانة عظيمة ، وطلب إليهما 

سنا حفظ هذه األمانة ، فكانت التعاليم اإلهلية واضحة والتحذيرات شديدة ملن مل يصـن أمانتـه   أن حي

 ⎝Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Νϖ…⎡ΣΤ∈ ⎯ψΡ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… ⎯ψΡ∇∼Ψ∏⎯∑ςΚ…Ω⎝ …_⁄†ΩΤ⇓ †Ω∑Σ ⎡ΣΤ∈Ω†: ((يف قولـه تعـاىل   وذلك 

〉♣†Πς⇒√≅… Σ〈Ω⁄†Ω•Ψ™<√≅…Ω⎝ †Ω™⎯∼ς∏Ω∅ δ◊ς∇ΞΜ⎤;ΗΤΤΩΤ∏Ω∨ β↵•ð„Ψ⎜∅ β …ΩŸΨΤ→ ‚Πς Ω⇐⎡Σ±⎯⊕ΩΤÿ ϑðΩ/≅… :†Ω∨ ⌠¬Σ∑Ω≤Ω∨ςΚ… 

Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿΩ⎝ †Ω∨ Ω⇐⎝Σ≤ΩΤ∨⎯⎣Σÿ (( ٦[سورة التحرمي آية.[ 

ومن هذا املنطلق شعر الغيورون على مصلحة األمة اإلسالمية بضرورة وضع منهج موضوعي حي 
سلم يف دوامة املدارس التربوية املختلفة إذ وفعال للتربية اإلسالمية ، عسى أن يسد الفراغ الذي حيسه امل

ال جيد الشباب نفسه وال عقيدته فيها ، ويضعف متاسك شخصيته اإلسالمية وهو يـدور يف فلكهـا ،   
شأن كل من يعجب مبا هـو  ( وليعلم شبابنا الذين تعلقوا بالتربية احلديثة ،وبريقها ومنهم من يقدسها 

تربيتهم تكفيها ريح شديدة تقلعها من جذورها ،وأن يف ديننا  ، وليعلم كل هؤالء أن) أجنيب مستورد 
الغىن والشفاء واألسس واألصول اليت ال تذروها الريـاح ، وال تقتلعهـا   ) لو كانوا يعلمون(اإلسالمي 

العواصف ، ألا أسس ربانية من لدن حكيم خبري ، عرف ما يصلح اإلنسان والكون، واحلياة ، فشرع 
 .)١(رفة ما يصلحهله يف ضوء هذه املع

واجتناب كل ما ى عنه ،  -سبحانه  –والوقاية هنا بالطبع ال تكون إال بإتباع كل ما أمر به  
الـذي   -صلى اهللا عليه وسلم  -وكذلك باالقتداء بسنة سيد اخللق رسولنا ومعلمنا حممد بن عبد اهللا 

                                                 
 .٦ص . مرجع سابق. احلمد، أمحد)   ١(
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إن اهللا سائل (( ، والذي قال  )١(التربيةجيب أن نتخذه دليالً، ومشرعاً، وقائداً لكل أمور حياتنا وخاصة 
 )٢()) .كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع 

ونظراً لتشعب القضايا املعاصرة وكثرا ترى الباحثة أن تقتصر على بعض هـذه القضـايا ذات   
 :األمهية اخلاصة واليت تتضح فيما يلي 

 : التربية اإلسالمية وموقفها من مساوئ األخالق  -١
أمهية كربى لألفراد، واجلماعات، والشعوب ، فهي املقـوم الـرئيس لوجودهـا    متثل األخالق 

ليتمم مكارم األخالق وقد عرب الشاعر أمحد شوقي  -صلى اهللا عليه وسلم  -وحياا ،وقد بعث النيب 
 :عن أمهية األخالق يف حياة األمم والشعوب فقال 

 خالقهم ذهبوا فإن هم ذهبت أ.....   إمنا األمم األخالق ما بقيت    
اهتم اإلسالم باألخالق احلميدة واعتربها األساس الذي تستند إليه كل معامالت اإلنسـان مـع   

 √ð∠Πς⇓ΜΞ…Ω⎝ υ⎠ς∏Ω⊕ς((خالقه، ومع نفسه، ومع اآلخرين ، ولقد امتدح رب العزة نبيه الكرمي ووصفه بقوله 

∴⊂ΣΤ∏Σ ξψ∼Ψℵ≠Ω∅ (( لق حسن، وحث املسلمني علـى  وقد جاء اإلسالم بكل خ] . ٤[سورة القلم آية

إن الذي يدعو (( ولقد قال أكثم بن صيفي من حكماء العرب يف دعوته لقومه إىل اإلسالم . التحلي به 
صـلى اهللا عليـه    -وقد قال رسول اهللا .  )٣())إليه حممد لو مل يكن ديناً لكان يف أخالق الناس حسناً 

 . )٤())الرب حسن اخللق: (( -وسلم 
اإلسالمي مشكلة األخالق اليت أتعبـت املفكـرين والفالسـفة عـن طريـق       وقد حل الدين

اإلميان،وإنك تسمع يف الفلسفة األخالقية عن مذهب اللذة أو مذهب املنفعة، أو مذهب الواجـب، أو  
مذهب القوة، ومشكلة األخالق ال حتل ذه النظريات ،وبعضها خمرب مدمر يثمر مترات نكدة معطوبة 

ة، واإلحلادية ترى يف اإلنسان كائناً طارئاً كغريه من الكائنات األرضية يقوم ويتالشى كاملذاهب اإلباحي
 )٥(! وينتهي األمر 

ويظهر ذلك جلياً عند تعريف األخالق عند فالسفة الغرب وفالسفة املسلمني ، فاألخالق عنـد  
لدنيا بصفة عامة وهـي  فالسفة الغرب أخالق دنيوية تنظم عالقة الفرد مع اآلخرين وسلوكه يف احلياة ا

جانب احلق، وجانب الواجب ، فكل حق يقابله واجب ،ولذلك تـرتبط  : تقوم على جانبني رئيسيني 

                                                 
 .١٥٩ – ١٥٨، ص )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(دار طويق للنشر والتوزيع، : الرياض. كيف تربني طفلك يف ظالل التربية اإلسالمية.الناجي، سحر ناجي)  ١(
 .٧، ص ٥صحيح ابن حبان، باب يف اخلالفة واإلمارة، ج )  ٢(
 . ١٣٩ – ١٣٨ص . مرجع سابق. مرسي، حممد منري )٣(
 .٤٩، ص ١٦، ج ٤٦٣٢صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، حديث رقم ) ٤(
 . ٤٣، ص )م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(دار الشروق، : القاهرة. األخالق يف األديان السماوية.املدين، السيد أبو ضيف) ٣(
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احلقوق بالواجبات ولكي يستمتع اإلنسان حبقه عليه أن يؤدي واجبه ، والواجب قد ميليه القانون، وقد 
 .ة، وقد مييله الضمري اإلنساين ميليه العرف االجتماعي، وقد متليه التقاليد، والثقافات السائد

األخالق يف اإلسالم وعند فالسفة املسلمني فهي أخالق دنيا، ودين وتشمل مجيع أوجه النشاط 
اإلنساين وسلوكه يف احلياة الدنيوية يف ارتباطه باحلياة اآلخرة ، وعلى هذا فاألخالق اإلسالمية تـنظم  

تمعه، ومع غريه من اتمعات واإلنسـانية مجعـاء   عالقة اإلنسان مع نفسه ومع بين جنسه من أفراد جم
 )١(.والكون بكامله ، وأخرياً تنظم عالقة اإلنسان مع ربه وخالقه 

أما املساوئ اخللقية هي كل صفة سلوكية قبيحة؛ فمنها ما يكون فعالً باجلوارح كاليد، واألذن 
عتقاداً باجلنان كمن يبغض بقلبه شيئاً والعني وحنو ذلك، ومنها ما يكون قوالً باللسان، ومنها ما يكون ا

من شرائع الدين ، أو يتمىن أن يزول شيء من شرائعه ، أو حتل الرذيلة ، وينتشر الفساد ، أو يـبغض  
 . –رضوان اهللا عليهم  –بقلبه أحداً من الصحابة 

ظلـم   اجلهـل،و ال :تعددت آراء العلماء يف تعيني األصول اليت تتولد منها املساوئ اخللقية وهي 
والشهوات، والغضب، واجلنب، والشح ؛ فاجلهل  وراء ارتكاب االحنرافات اخللقية ، فاجلاهل يرى من 

 )٢(.خالل جهله احلسن يف صورة القبيح، والقبيح يف صورة احلسن، والكمال نقصاً، والنقص كماالً

 -:يلي واألسباب السابقة كانت وراء ظهور كثري من االحنرافات اخللقية واليت منها ما 
 )٣(:مشكلة االحنرافات اجلنسية ومنها  )١

فهو كل وطء وقع على غري نكاح صحيح، وال شبهة نكاح، وال ملك ميني ، وهـذا  : الزنا  -أ
 . متفق عليه باجلملة من علماء املسلمني 

 .ويعرف أيضاً بأن يأيت رجل امرأة بفعل اجلماع من غري أن تكون بينهما عالقة زوجية مشروعة
مصدر الط الرجل لواطاً ، والوط أي عمل عمل قوم لوط ، وقوهلم لوط فالن إذا :  اللواط -ب

 .تعاطى فعل قوم لوط 
الثوب البايل والسحق البعـد ، امـرأة   : فهو الدق ، أو دون الدق ، والسحق : السحاق   -ج

 )٤( .نعت سوء وهو مباشرة دون إيالج : ساحقة 

                                                 
 .١٤٨ – ١٤٧ص . مرجع سابق. مرسي، حممد منري) ٤(
منشـورات وزارة الشـؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة      : الريـاض . مساوئ األخالق وأثرها على األمـة . احلازمي، خالد بن حامد)  ٢(

 . ١٣ – ١٢، ص )هـ١٤٢٥(واإلرشاد،
 .٦١ص . نفس املرجع السابق)  ٣(
: ، القاهرة)ط.د(مبعرفة خنبة من السادة األساتذة املتخصصني، طبعة مراجعة ومصححة. لسان العرب. ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد) أ)   ٤(

 .١٥٨، باب الالم، ص )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(دار احلديث،
 .١٥٣، حرف القاف، ص )م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(دار صادر،: بريوت.لسان العرب. ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد) ب     
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 :أسباب االحنرافات اجلنسية 
 :)١(االحنرافات اجلنسية ما يلي من أسباب  
 :اخلواء الروحي ورقة الدين وضعف اإلميان  -١

 .فمن مل يردعه اإلميان وتزمه التقوى لن يألوا جهداً يف الفساد واإلفساد 
 :ترك الصالة أو التهاون ا  -٢

فالصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ،وهي صلة بني العبد وربه ، وهي اليت تضع سـياجاً بـني   
بدأ يف طريق الفساد والغواية ،  –فإذا ما ترك املرء الصالة أو اون ا . صلي وبني نزواته واحنرافاته امل

 . -وارمتى يف حضيض الشهوات ، ومستنقع الرذيلة اآلسن 

 :اجلهل وقلة العلم -٣
فالعلم نور يستنري به صاحبه يف حنادس الظلم ، وينظر من خالله إىل األمور علـى حقيقتـها ،   

 .وينظر يف مقدماا وعواقبها ، والعلم يشغل صاحبه بكل خري ، ويشغله عن  كل شر 
 :الصحبة السيئة  -٤

فالصحبة السيئة حتسن القبيح، وتقبح احلسن ، وجتر املرء إىل الرذيلة وتبعده عن كل خري وفضيلة، 
 .ذلك أن املرء يتأثر بعادات جليسه وأخالقه فالصاحب ساحب والطبع استراق 

 :تفريط كثري من أئمة املساجد بالقيام بواجبام جتاه مجاعة املسجد  -٥
فمن األئمة من ال يعرف مجاعته ، وال يتفقدهم ، وال يسأل عنهم ، فإذا ضعفت عالقة النـاس  

 .-سهل عليهم االحنراف  –باملسجد وأداء الصالة فيه 

 :قلة التوعية الصحية بأضرار تلك الفاحشة  -٦
ستشفيات واملراكز الصحية ، أو من وسائل اإلعالم عمومـاً أو غريهـا مـن    سواء من قبل امل

 .املؤسسات األخرى 

 :التصورات اخلاطئة  -٧
قد يتوهم املرء أن التلذذ اجلنسي مع عدد غري حمدود من اجلنس اآلخر حيقق له اللذة واملتعة ومـا  

ها بدون مشارك يكدر لذة الغرية حسب أن هذا التصور يبعده عن اللذة احلقيقية يف عفة وصون من يأتي
 .من خالل الزواج الشرعي 

 
                                                 

دار ابـن خزميـة للنشـر    : الريـاض . )العـالج  –سبل الوقاية  –األسباب  –األضرار ( ل قوم لوط الفاحشة عم. احلمد، حممد بن إبراهيم) أ)  ١(
 .٥٩-٥٧،ص)١٩٩٤ -هـ١٤١٥(والتوزيع،

 .٦٥ – ٦٢ص . مرجع سابق. احلازمي، خالد بن حامد) ب   
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 :املثريات اإلعالمية  – ٨

ومما يثري فاحشة اجلنس بأنواعها ويضرم نارها تلك املثريات اإلعالمية، واألدبية مـن صـحف   
وجمالت، وتلفزة واليت تبث وتعرض صور الفتنة واخلالعة من اجلنسني ، وكذلك الكتابـات األدبيـة   

 .الغرامية اليت تتبناها دور النشر  والقصص

 :التربج  -٩

ومما يزيد إثارة الفتنة اجلنسية تربج النساء، وخروجهن متزينات متعطرات متكشفات مظهـرات  
للحسن واملفاتن ، باإلضافة إىل االختالط بني اجلنسني، واخللوة باألجنبية ،وهو باب للشيطان ولـذلك  

ال خيلو رجل بامرأة إال مـع ذي  ((  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال حذرنا اإلسالم من اخللوة باألجنبية
: يا رسول اهللا ، امرأيت خرجت حاجة ،واكتتبت يف غزوة كذا وكذا ، قال : حمرم ، فقام رجل فقال 

 )١()).ارجع فحج مع امرأتك 

 :الغناء واملعازف  – ١٠

وس تفعل بالنفوس أعظم مما تفعلـه  ومما يثري الشهوة اجلنسية مساع الغناء واملعازف فهي مخر النف

 .محيا الكئوس 

 :التأخر يف الزواج  -١١

ومن البواعث للزنا واللواط صعوبة الزواج ، واشتراط الشروط الصعبة الواهية اليت ال قيمة هلا يف 
بناء البيت الزوجي ، كاشتراط وظيفة معينة، أو مواصفات، ومقاييس مجالية صعبة التحقيـق فيضـيع   

من الفىت والفتاة يبحثان وراء أوهامهما، وأحالمهما حىت إذا ضاعت الفرصة واحنل حـزام  الوقت وكل 
األمان أمام الشهوة العارمة وقعا يف احلرام واجتها لطريق البغي والفساد ، ولذلك حدد اإلسالم معـايري  

إال تفعلـوا  إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ، ((  -صلى اهللا عليه وسلم  -االختيار فقال 
إذا جاءكم من ترضون دينه : قالوا يا رسول اهللا وإن كان فيه ؟ قال . تكن فتنة يف األرض وفساد كبري 

 .)٢())ثالث مرات. وخلقه فانكحوه 

ملاهلا، وحلسبها، وجلماهلا، ولدينها فاظفر : تنكح املرأة ألربع ((  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال 

 . )٣())بذات الدين تربت يداك

 

                                                 
 .٤١٤، ص ١٠ج ) ٥١١٣(صحيح البخاري باب ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم، حديث رقم )  ١(
 .١٥٠، ص ٤، سنن الترمذي، ج )١٠٧٩(نن الترمذي باب ما جاء يف من ترضون دينه، رقم احلديث س)  ٢(
 .٤٤، ص ١٠، ج )٤٩٧٠(صحيح البخاري ، باب األكفاء يف الدين، احلديث رقم )  ٣(
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 :انشغال الزوجني عن بعضهما البعض  – ١٢
غياب وانشغال الزوج عن زوجته بأمور دنياه ، وكذلك انشغال الزوجة عن : وأيضاً من بواعثها 

زوجها ، وبالتايل قد يعمد أحدمها أو كالمها إىل إشباع الفاقد باملوجود ممن احنطت أخالقهم واتصفوا 
 .بالبغاء وإتيان الفاحشة 

 : الفوضوية التربية  -١٣
عندما جعل الباعث  -سبحانه وتعاىل  -فإن اهللا : من بواعث الفاحشة اجلنسية التربية الفوضوية 

اجلنسي قوياً يدفع املرء إىل إشباعه وابتغائه ليستمر النسل البشري ، ولكن من الناس أناس عندما قويت 
تعاىل جرياً وراء لذة موقوتـة حمطمـني   إرادم اجلنسية دفعتهم عواطفهم إىل ابتغاء ذلك فيما حرم اهللا 

 .أسوار احلياء، واحلشمة فمنهم من طلبها يف الزنا، ومنهم من كرب اعوجاجه وطلبها يف اللواط 
 :أساليب العالج اليت تبنتها التربية اإلسالمية

 هناك عدداً من التوجيهات التربوية العالجية اخلاصة باألمراض اجلنسية واليت ميكن إمجاهلا فيمـا 
 )١(: يلي

 :ال تقربوا الزنا  )١
من هنا كان التنفري من فوضى الغريزة، والتحذير من شرورها مقصداً من مقاصد اإلسالم حيفظ 

 .لإلنسانية كرامتها، ويوفر هلا أمنها، ويرتقي ا إىل أمسى األفاق 

)) ♠ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤ υϖ∃⎠ΩΤ⇓ΘΞ∞√≅… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® ⊥◊ΤΤΩ↑Ψ™ΗΤΩΤ⊇ ƒ∫:†φΤΤΤΤ♠Ω⎝ ⎯„∼Ψ‰Ω‚: ((يقول سـبحانه  

وهذه اآلية تتضمن معان زاخرة تراها العني ويستجلبها الفكر على طريقـة  ] . ٣٢[سورة اإلسراء آية 
 .القرآن املعجزة اليت جتمع املعاين الكثرية يف اللفظ الوجيز

إشـارة   ))وال تقربوا (( فهي تبدأ بالنهي اجلازم الذي حيذر من جمرد االقتراب فضالً عن الوقوع 
) إنه كان فاحشـة  .. ( وبعد النهي تأيت األسباب املقنعة . إىل ما يف هذا من هالك حمقق وفساد كبري 

وهي كذلك اليت اشتهرت بشـاعتها  .. والفاحشة هي األمر القبيح الذي جتاوز يف شناعته كل احلدود 
 )٢(.عند الكافة فهي موضع اتفاق على قبحها واستنكارها 

 .مني على احلشمة، والوقار، والتحجب، وعدم التربج، واالختالط تربية بنات املسل )٢
تنشئة الشباب على اخلشونة، وعدم امليوعة، وكراهية التشبه بالنساء يف امللبس، والزينـة   )٣

 .واملشي، وطريقة الكالم 
 .تربية النفس والنشء على غض البصر، وبيان فوائده وعوائده على اإلنسان  )٤

                                                 
 .٧٥ – ٧٣ص .مرجع سابق. احلازمي، خالد بن حامد)  ١(
 . ٢٥، ص )م١٩٧١ -هـ ١٣٩١(دار االعتصام، : ، القاهرة٣ط. اإلسالم واملشكالت اجلنسية. عبد الواحد، مصطفى) ٢(
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ية كمشاهدة الصور، واجللوس مع قرناء السوء ، ومساع رقيـة  البعد عن املثريات اجلنس )٥
صلى اهللا عليه  -قال . اليت تؤجج السعرات احلرارية لطلب فاحشة اجلنس) املعازف ( الزنا 

 )١()) .ليكونن أقوام من أميت يستحلون احلر، واحلرير، واخلمر، واملعازف ((  -وسلم 
واعث االحنراف اجلنسي ، لغياب عقـل  إيضاح ونشر خماطر اخلمر وأضراره فهو أحد ب )٦

العاقل عن وعيه، وإدراكه، وتعطيل دوره ومهمته ، فيأيت السكران وينفذ ما حيـول يف  
 .تصوراته وخواطره حتت وطأة تأثري املسكرات، واملخدرات 

عالج املصابني ذه االحنرافات اجلنسية بأساليب التربية اإلسالمية املختلفة كالترهيـب   )٧
القدوة، واملوعظة، كالتعرف على قصص من هلم سابق جتربة يف مثل هـذه  والترغيب، و

املشكالت، ولنا يف اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية التأثري النفسي الكبري على أولئك 
 .املنحرفني 

 .التطبيق العملي لألمر باملعروف، والنهي عن املنكر حسب املواقف  )٨
ل عورة الرجل واملرأة عورة املرأة ، فينبغـي أن  ومن دواعي اللواط والسحاق رؤية الرج )٩

ال تنظر املـرأة  ((  -صلى اهللا عليه وسلم  -حيرص املرء على أال يرى عورته أحد لقوله 
 )٢()) .إىل عورة املرأة ،وال ينظر الرجل إىل عورة الرجل

بيان خطر اللواط على الفرد، واتمع، وبيان قصة قوم لوط كيف أهلكهم اهللا وأخذ  )١٠
 .حليطة واحلذر من الدعوة الغربية للواط ا
أن يربز دور اإلعالم واملدارس، واجلامعات، ومؤسسات اتمع التربوية، واالجتماعية  )١١

 .يف مكافحة الرذيلة اجلنسية بالعالج والوقاية 
ضرورة توجيه اإلعالم إىل بناء األخالق ، بعيداً عن االثارات واملغريات الـيت ـدم    )١٢

 .ما يبثه من غناء، وصور تؤدي إىل إفساد اتمع األخالق خاصة في
 :التربية اإلسالمية ومشكلة املسكرات واملخدرات  )٢

من االحنرافات السلوكية اليت تتناىف وتتعارض مع األخالق اإلسالمية شرب اخلمور واملخـدرات  
 :تبياا وتعريفهاملا هلا من أضرار وخيمة يف الدين، واملال، واجلسد، والسلوك، واتمع،  والبد من 

 

                                                 
 .١٧٥، ص ١١صحيح البخاري، باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه، ج )١(
 .٢١٧، ص ١، سنن ابن ماجه، ج )٦٨٩(سنن ابن ماجه، باب ما النهي أن يرى عورة أخيه، رقم احلديث )  ٢(
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 :مفهوم املسكرات املخدرات 
 :املعىن اللغوي 

حالة تعرض بني املرء وعقله وأكثر ما يستعمل ذلك يف الشراب والسـكران خـالف   : السكر
 .الصاحي والسكر نقيض الصحو  

ومسيت اخلمر مخـراً ألـا تركـت    (( قال ابن األعرايب . خامر الشيء قاربه وخالطه :اخلمر 
 )) .ويقال مسيت بذلك ملخامرا العقل .واختمارها تغري رحيها  فاختمرت

 )١(.اخلدر من الشراب والدواء فتور يعتري الشارب وضعف : املخدرات

 :واإلسالم برأي العلماء والفقهاء يقوم على ضرورات مخس ،ويعترب احلفاظ عليها من أصول الدين
العقل ، وعلى املال ، وعلـى النسـل ،    فهو يطالب باحلفاظ على الدين ، وعلى النفس ، وعلى

فإذا غاب العقل غاب الدين بالضـرورة، وشـلت   .واملخدرات در هذه الضرورات اخلمس جمتمعة 
 )٢(.اإلرادة، وضعفت النفس، وهانت ، وضاع املال، وفسد النسل 

 .واخلمر أم اخلبائث وهي حمرمة 
 : )٣(أسباب وبواعث تعاطي املسكرات واملخدرات

ان وحماولة اهلروب من اهلموم والواقع بطريقة خاطئة، وتقليد الغري من رفقـاء  ضعف اإلمي -١
 .السوء

 .إتباع اهلوى والبحث عن اللذة لوقتها  -٢
ضعف البصرية بأضرار املخدرات، واملسكرات واجلهل مبا يرمي إليه االستعمار من القضاء  -٣

 .على اتمع اإلسالمي بتصدير هذه السموم هلم  
ئة يف التصور بأن هذه املسكرات تقوي الناحية اجلنسية فيبحث عنـها مـن   البصرية اخلاط -٤

 .يعاين من ذلك يف حني أن الواقع الطيب أثبت خالف ذلك 
 .االنتعاش االقتصادي وما أدى إليه من فائض مادي  -٥
 .انتشار عادة السفر على الدول الغربية وغريها  -٦

                                                 
 .٢١٤و  ٣٦باب اخلاء، ص . مرجع سابق. الدين حممد ابن منظور، أبو الفضل مجال) أ)   ١(

مؤسسة : ،بريوت٢مكتب التراث يف مؤسسة الرسالة، ط: حتقيق. القاموس احمليط. الفريوز أبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب) ب    
 . ٥٤٢و  ٤٩٥، باب الراء، ص )م١٩٨٧  -هـ ١٤٠٧(الرسالة،

 .١٣-١٢، ص )م١٩٩٠(مكتبة مدبويل،: ، القاهرة)ط.د. (يف العامل خدراتالدمار الثالث مافيات امل. جانو، أسيمة)  ٢(
 .٧٩ – ٧٨ص . مرجع سابق. احلازمي، خالد بن حامد)  ٣(
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عد على نشر العادات، واملفاهيم الفاسدة استقدام أعداد كبرية من العمالة األجنبية  مما سا -٧
وترويج املسكرات، واملخدرات سواء من خالل احلديث عنها، أو عن أماكنها يف بالدهم 

 .أو من  خالل ريبها 
 : طرق العالج من منظور التربية اإلسالمية 

ت مـا  من أهم التوجيهات التربوية العالجية لالحنرافات اخلاصة بتعاطي املسكرات، واملخـدرا 
 )١(:يلي

إبراز احلكم اإلسالمي يف تناول املخدرات، واملسكرات وبيعها، وتروجيها مع ذكر اآليات  -١
 .القرآنية، واألحاديث النبوية اليت حتذر من هذا الوباء 

إظهار النقد االجتماعي الالذع ألولئك الذين يتعاطوا، أو يروجوا، واجتنام ونصحهم  -٢
 .وتوجيههم 

لى الناحية الصحية وما تسببه من أضرار يف األجهزة املعوية والتناسلية، ويف إبراز مضارها ع -٣
 .الدماغ، وكذلك إبراز مضارها على االقتصاد، واألمن، واتمع 

إجياد البديل ألولئك الذين يتعاطوا من أجل اهلروب من املشكالت، واألحزان، واملصائب  -٤
 -صلى اهللا عليه وسلم  - احلديث أن النيب اليت تواجههم يف احلياة، وتذكريهم مبا جاء يف

ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن ، اللهم إين عبدك وابن عبدك ابن أمتـك ،  : (( قال 
ناصييت بيدك ماضٍ يف حكمك ، عدل يف قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك ، مسيت به 

يف علـم الغيـب   نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به 
 -عندك أن جتعل القرآن ربيع قليب،ونور صدري وجالء مهي وذهاب غمي إال أذهـب اهللا 

 )٢()) .مهه وأبدله مكان حزنه فرحاً  -عز وجل
أن متنع الدول اإلسالمية صناعة اخلمور، والتبغ، واستريادها من اخلارج، ووضع العقوبات  -٥

 .ساس األول يف نشرها، وتداوهلا بني الناس الصارمة على املروجني، واملهربني الذين هم األ
قيام املسجد، واإلعالم، واملدارس، واجلامعات ، وكافة املؤسسات التربوية، واالجتماعيـة   -٦

بدورها احلقيقي يف حماربة هذه السموم بالكلمة، والكتابة الصادقة املندفعة مـن الـوازع   
 .الديين، ألن تأثري ذلك يف القلب كبري وعميق 

 . نة إىل املستشفيات املخصصة ملثل هذه األمراض، وحماولة العالج الطيب هلااالستعا -٧
 .البعد عن رفقاء السوء -٨

                                                 
 .٨٤ – ٨٣ص . نفس املرجع السابق)  ١(
 .٣٣، ص ٢، ج )٤٠٩١(، حديث رقم  مسند أمحد، مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبداهللا بن مسعود )  ٢(
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 :تلبية حاجات اجلسم، واالهتمام به يف اإلطار املشروع  -٩
أحل اهللا لإلنسان الطيبات واستوجب من اإلنسان العناية جبسمه، وإشباع رغباته فيما يرضي  

 Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ Ω⋅Ω …ƒ∫ Ν…⎝ΣϒΣ⎠⌡: ((وما يسبب له األضرار يقول تعاىل  اهللا، واالبتعاد عن اخلبائث،

⎯ψΡ∇ΩΩ⇒γÿƒ ΩŸ⇒Ψ∅ ΘΞ™Ρ® ξŸΨ•πΤ♥Ω∨ Ν…⎡ΣΤ∏Σ{Ω⎝ Ν…⎡ΣΤŠΩ≤πΤ→≅…Ω⎝ ‚ΩΩ⎝ &Νϖ…⎡ΤΣΤ⊇Ξ≤πΤ♥ΣΤ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… ‚Ω 

ϑ〉ˆΨ™Σÿ Ω⇐κΨΤ⊇Ξ≤π♥Σ∧<√≅… (31) ⎯™ΣΤ∈ ⌠⇑Ω∨ Ω⋅ΘΩ≤Ωš Ω◊ΤΤΩ⇒ÿΨƒ ϑðΨ/≅… ⌡⎠ΨΠς√≅… Ω“Ω≤πΤςΚ… −Ψ®Ψ †Ω‰Ψ⊕Ψ√ 

γŒΗΤΩΤγ‰Θ∼ϑð≠√≅…Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ γ&⊄⎯ƒΘΞ≤√≅… ⎯™ΣΤ∈ ƒ⎠γ∑ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ⎠Ψ⊇ Ψ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼⇓〉ϑŸ√≅… 

⊥◊ΩΤ±Ψ√†Ω Ω⋅⎯⎡Ωÿ %Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… ð∠Ψ√ΗΩϒς® Σ™ϑγ±ΩΤ⊃ΣΤ⇓ γŒΗΤΩΤÿ›‚≅… ξζ⎯⎡Ω⊆Ψ√ Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕Ωÿ (32) ⎯™ΣΤ∈ 

†Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⋅ΘΩ≤Ωš ƒ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ð←Ψš.Ω⎡Ω⊃<√≅… †Ω∨ Ω≤ΤΤΩ™ςℵ≡ †Ω™⎯⇒Ψ∨ †Ω∨Ω⎝ Ω⇑ð≠ΩŠ Ω¬<’‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝ ƒ⎠πΤΤ⎜⊕Ω‰<√≅…Ω⎝ Ξ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨŠ 

ΘΞ⊂Ω™<√≅… ⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑ΣΤ Ψϑð/≅†ΨŠ †Ω∨ ⎯ψς√ ⎯©ΘΞ∞Ω⇒ΣΤÿ −Ψ©ΨŠ †_Τ⇒ΗΤð≠<∏Σ♠ ⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ√⎡Σ⊆ΩΤ ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… 

†Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡Σ∧ς∏Τ⎯⊕ΩΤ (33) (( الصالة  عليه -وأشار ]. ٣٣و  ٣٢و ٣١[سورة األعراف اآليات

فمن رغب عن سنيت : (( إىل أنه يقوم، وينام، ويصوم، ويفطر، ويتزوج النساء وقال -والسالم 
 )١()).فليس مين 

 :التربية اإلسالمية ومشكلة جنوح األحداث  )٣
حتتوي فترة الطفولة على سلسلة من املشكالت اليت وعتها اإلنسانية منذ فجر تارخيها، وحاولت 

 .الً كل أمة  أن تضع هلا حلو
كان علماء اإلسالم يرون ضرورة مراقبة الطفل، وتعليمه مبادئ اإلسالم املناسبة لفطرته عمـالً  

: كقولـه تعـاىل   )٢( بعموم بعض اآليات واألحاديث اليت وضعت يف عنق األبوين املسؤولية التربويـة 

))†Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Νϖ…⎡ΣΤ∈ ⎯ψΡ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… ⎯ψΡ∇∼Ψ∏⎯∑ςΚ…Ω⎝ …_⁄†ΩΤ⇓ †Ω∑Σ ⎡ΣΤ∈Ω⎝ 〉♣†Πς⇒√≅… 

Σ〈Ω⁄†Ω•Ψ™<√≅…Ω⎝(( م مـن  ] . ٦[سورة التحرمي اآليةأي أدبوهم حىت يلزموا شريعة اهللا وبذلك حتفظو

                                                 
 .١٣٠، ص ١٠، ج )٤٩٤٣(البخاري، باب الترغيب يف النكاح، حديث رقم صحيح )  ١(
 .١٢٨ -١٢١ص  .مرجع سابق. مرسي، حممد منري)  ٢(
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ما حنل والد ولـداً أفضـل مـن أدب    ((  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقوله  )١(عذاب اهللا يوم احلساب،
 . )٢())حسن

 )٣(:أسباب جنوح األحداث 

ة فصول أساسية اعتربت األكثر شيوعاً عند علماء اجلرمية، والنفس، واالجتماع والـيت  هناك ثالث
 :هلا دور يف نشوء وتطور جنوح األحداث وهي على النحو التايل 

 :أوالً العائلة وجنوح األحداث 
يكاد جيمع علماء النفس، واالجتماع، والنفس االجتماعي، علـى أن العائلـة هـي املؤسسـة     

ألوىل املسؤولة عن تطوير شخصية الطفل من النواحي اجلثمانية، واالجتماعية، والنفسـية  االجتماعية ا
وإذا كان لبعض املؤسسات االجتماعية األخرى العاملـة  . والعقلية، والوجدانية، والروحية، واألخالقية 

ور مثل هـذه  يف ميدان التنشئة االجتماعية أثرها يف بلورة شخصية الطفل من الناحية االجتماعية فإن د
املؤسسات يصبح دوراً ثانوياً ألنه يف مرحلة زمنية الحقة على تلك السـنوات التكوينيـة األوىل الـيت    

 .يعيشها الطفل داخل أسرته وبشكل تام 
وستذكر الباحثة بعض املتغريات والعوامل اليت تسهم أيضاً يف إيضاح العالقة بـني دور العائلـة   

 .  )٤(وجنوح األحداث
 .صدعالبيت املت )أ 
 .التوتر العائلي )ب 
 .الضبط العائلي  )ج 
 .طبيعة العالقات بني الطفل واألبوين  )د 

 .اقتصاديات األسرة )   هـ
 :املدرسة وجنوح األحداث : ثانياً 

لقد فقدت األسرة املعاصرة الكثري من مسئوليتها التقليدية وأوكلت غالبية وظائفها األساسية إىل 
ه خاص تلك الوظيفة التعليمية اليت آلت يف مجيع نواحيها إىل بعض املؤسسات االجتماعية األخرى وبوج

لقد بدأت هذه املدرسة تأخذ دور األسرة التقليدي يف عمليـة  . مؤسسة تربوية متخصصة هي املدرسة 
التعليم إىل جانب دور اجتماعي أساسي آخر يف ميدان الضبط االجتماعي كبديل مؤسسـي جديـد   

                                                 
 -هـ ١٤٠٨(مكتبة أسامة،: املكتب اإلسالمي، الرياض: ، بريوت٢ط. التربية اإلسالمية واملشكالت املعاصرة. النحالوي، عبد الرمحن)  ١(

 .١٢٨و١٢١،ص )م١٩٨٨
 .٥٩، ص ٦، ج )١٩٥٧(الترمذي، باب ما جاء يف أدب الولد، حديث رقم  سنن)  ٢(
 .٢٨٣- ٢٤٠، ص)م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(ذات السالسل،: الكويت. )املشكلة والسبب(جناح األحداث . الدوري، عدنان)  ٣(
 . ٢٥٦-٢٤٣ص.مرجع سابق.الدوري،عدنان)  ٤(
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أصبحت هذه املدرسة آخر حمطة من حمطات التنشئة االجتماعية الـيت   لقد. لألسرة التقليدية الضابطة 
ترصد سلوك الطفل ،وترقب تصرفاته غري السوية ، وحتاول تعديل مسريته بشكل يضمن عدم احنـداره  

 .حنو هاوية االحنراف ،أو اجلنوح ،أو اجلرمية 
 :)١(أبرز سلبيات املدرسة 

التدريس، والتركيز األوىل على أساسيات العملية  إن اهتمام املدرسة كمؤسسة تعليمية مبنهجية -١
التعليمية ذاا، أدى إىل ظهور ال مباالة واضحة مبشكالت الطفل السلوكية، وعجز املدرسـة  
عن مساعدته يف مواجهة بعض القوى، والظروف القاسية اليت مير ا، واليت يعاين منها بشكل 

 .نحرفة يف بعض األوقات قد يدفعه إىل التماس بعض البدائل السلوكية امل
قد تسهم بعض املناهج املدرسية ذاا يف ختلف الطفل من الناحية الدراسية، وبشكل يكرس فيه  -٢

شعوره بالفشل املتواصل ،واإلحباط الشديد، األمر الذي يفقده الباعث املشـجع السـتمرار   
 .تعليمه

طراب العالقة القائمـة بـني   قد تسهم بعض املمارسات اخلاطئة ألعضاء اهليئة التعليمية يف اض -٣
الطفل ومدرسته األمر الذي يعرقل تكيف الطفل املطلوب حمليط مدرسته، كما ويضاعف عجز 

 .الطفل يف قبول املادة الدراسية ذاا وذلك برفض مصدرها 
كما وقد يؤدي عقم بعض املناهج الدراسية من حيث حمتواها وفحواها إىل قناعة الطفل بعدم  -٤

جيد هلا معىن مقبوالً لديه ،وال رابطة تربطها برغباته وطموحاته ، فهو يشـعر  فائدا حيث ال 
بأا مواد تافهة ال معىن هلا لديه، وبالتايل ال يهتم ا، وال جيهد نفسه أو عقله الستيعاا وهذا 

 .بالذات يكرس فشله يف حتصيله املدرسي وختلفه الدراسي 
٥-  يئة النشاطات احلرة اليت تشـبع ميـول الطفـل    إن إخفاق املدرسة كمؤسسة اجتماعية يف

ورغباته، وهواياته الفردية ،أو تلك اليت تشعره بالقناعة ،والراحة يف ممارستها يؤدي إىل شعور 
الطفل بالغربة، وعدم االنتماء إىل مدرسته، كما ويضفي على عالقته باملدرسة ومعلميها مسحة 

وافق من جهة ،ومن اجلهة األخرى تعرقل مسرية هامشية ال حتقق للطفل أسباب االنتماء ،والت
 .عملية التربية والتعليم بالنسبة ألجهزة املدرسة املعنية

 التلفزيون وجنوح األحداث: ثالثاً 
شيوعاً ،وأكثرها تأثريا علـى حيـاة    ةيشكل التليفزيون اليوم أوسع الوسائل اإلعالمية اجلماهريي

غبام، وتطلعام ،وأقدرها على إشباع حاجـام، وميـوهلم   األفراد ،واجلماعات، وأشدها التصاقاً بر
 .وذلك على اختالف األعمار، والطبقات االجتماعية 

                                                 
 .٢٦٨-٢٦٥ص.مرجع سابق.الدوري،عدنان)  ١(
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والرأي السائد أن األطفال بوجه عام أكثر من البالغني قابلية للتغيري بسبب طبيعتهم الفيزيولوجية 
ع ذلك فإن مثل هذا الرأي ال جيعل من والنفسية ،والوجدانية، وهلذا فهم أكثر تأثراً بوسائل اإلعالم ، وم

الطفل عجينة طيعة تستطيع الوسيلة اإلعالمية أن تصنع منها ما تشاء ، إن تأثر الطفل بالتلفزيون مـثالً  
خيضع إىل جمموعة من العوامل ،واملتغريات الناشئة عن أساليب تنشئته االجتماعيـة ،ونوعيـة ميولـه،    

كتسبة ،كذكائه ومستواه اإلدراكي، ودرجة تعلقه بوالديه وبـأقران  التكوينية وامل هورغباته، واستعدادات
اللعب، ومدى تأثره م ،وكيفية اتصاله بأسرته ،وجمتمعه احمللـي، وعالقاتـه االجتماعيـة املختلفـة     

 .باجلماعات األولية والثانوية اليت يتواجد فيها ويتفاعل معها 
التلفزيون أن هذا اجلهاز بات يفـيض اليـوم   لعل من احلقائق اليت يرددها بعض املعنيني بشئون 

مبشاهد العنف، واجلرمية ،وأن الناس يف غالبية اتمعات املعاصرة صاروا يلتهمون تلك الوجبات الدمسة 
من الرعب ،والعنف، واجلرمية بشغف شديد، وشهية متزايدة يوماً بعد يوم، وذلك حتت مربرات التسلية 

بعض املؤشرات اليت تفيد بأن هناك زيادة كبرية يف معـدالت اجلرميـة   كما وهناك . واملتعة، والترويح 
واجلنوح وذلك من الناحيتني الكمية والنوعية، والواقع امللموس أن السلوك العدواين صار اليوم ظـاهرة  

وترك الطفل على . مألوفة لدى الغالبية العظمى من األفراد، وجزءاً أساسياً يف أولويات التسلية ،والترويح
جيته للقنوات اإلعالمية ،ومشاهدة وقراءة كل ما يتاح من األسباب اهلامة لتوليد الفراغ الروحي لديه، س

، )١(وكذلك اكتسابه من األفكار الدخيلة ما جيعله يبدد أوقاته يف أمور خطرية كممارسة العنف والقسوة

 ⇓Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Νϖ…⎡ΣΤ∈ ⎯ψΡ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… ⎯ψΡ∇∼Ψ∏⎯∑ςΚ…Ω⎝ …_⁄†ΩΤ†((حمذراً  -سبحانه–ويف هذا يقول 

†Ω∑Σ ⎡ΣΤ∈Ω⎝ 〉♣†Πς⇒√≅… Σ〈Ω⁄†Ω•Ψ™<√≅…Ω⎝((  صلى اهللا عليه وسلم -، وقال الرسول ] ٦[سورة التحرمي آية

 )٢()) .ألن يؤدب الرجل ولده خري من أن يتصدق بصاع (( -
 :طرق العالج يف ضوء التربية اإلسالمية 

عالج اليت يوصي ا علماء الدين، والتربية، واالجتماع للحد من تفـاقم  أما عن طرق الوقاية وال
 :احلالة، فقد تلخصت مبا يلي 

البد من اهتمام مباشر لآلباء مبا يعود على أبنائهم بالنفع فيما يتعلق بأوقات الفراغ ، ولعل  .١
لة بالتقارب، واملـودة  املصارحة، والنقاش يف مثل هذه األمور تعد من أفضل السبل إلجياد احللول املعقو

                                                 
 .٤٠ – ٣٩ص . مرجع سابق .ناجي الناجي، سحر)  ١(
 .٥٧، ص ٦، ج )١٩٥٦(سنن الترمذي، باب ما جاء يف أدب الولد، حديث رقم )  ٣(
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، وميكن حتقيـق ذلـك عـن    )١(احملببة ما بني اآلباء، واألبناء، وقضاء جزء كبري من الوقت بصحبتهم 
 )٢(:طريق

 :التدرج يف تربية الطفل  )أ 
متدرجة مع طبيعة منو اإلنسـان ، وقـد جـاء     -كما سبق أن ذكر -تتماشى التربية اإلسالمية

يت رىب عليها املسلمون األوائل ومن مظاهر تدرج التربية اإلسالمية اإلسالم نفسه متدرجاً يف أحكامه ال
االهتمام بتربية اجلسم يف السنوات األوىل من حياة الطفل حيث تكون هذه التربية ألزم ما تكون لنموه 
اجلسمي السريع يف هذه املرحلة، مث  تأيت مرحلة التأديب، والتهذيب، والتعليم بعد هذه املرحلة عنـدما  

الطفل إىل سن العقل والتمييز، وهلذا تكون التربية يف هذه املرحلة تربية عقلية أخالقية ،وأخرياً تأيت يصل 
مرحلة النضج واالكتمال حيث يكون اإلنسان قد وصل إىل املرحلة اليت فيها املسئولية كاملـة ويقـوم   

 .صرفاته وأعماله بواجباته، وأدواره االجتماعية يف احلياة كراشد مسئول يتحمل فيها نتائج ت
 :العدل يف املعاملة  )ب 

إن أساس املعاملة يف اإلسالم هو العدل يستوي يف ذلك الصغار والكبار على السـواء ، فقـد   
أعدلوا بني أوالدكـم  (( -صلى اهللا عليه وسلم  -قال. أوجب اإلسالم على اآلباء العدل بني أوالدهم 

اتقوا اهللا واعـدلوا يف أوالدكـم   : ((  -عليه وسلمصلى اهللا -وقال  )٣( ))كما حتبون أن يعدل بينكم 
كما أوجب على اآلباء املساواة بني األبناء، وعدم التمييز بينهم يف املأكل، وامللـبس ،والعطـاء،    )٤())

 .واحملبة، والتقدير 

 :الرفق يف املعاملة  )ج 
فـق بتالميـذه، وال   من االعتبارات اإلسالمية اهلامة يف معاملة الصيب الرفق به وعلى املعلم أن يتر

 .يشدد معهم، ومن حسن رعايته هلم أن يكون م رفيقاً، وعليه أن جيريهم منه جمرى بنيه 
 :ضرورة املدح والتشجيع   )د 

يتفق املربون املسلمون على ضرورة مدح الطفل وتشجيعه إذا ما أظهر أي شيء يستحق املـدح  
 .وذلك تشجيعاً له 

 :التربية بالقدوة  )ه 
 التربية والسيما يف مرحلة الطفولة ، فالطفل يقتدي مبن يراهم ويقلـدهم يف  للقدوة دور هام يف

ألا العماد يف تقومي اعوجاج الطفل، بل هي  أعماهلم، ولذلك عنيت التربية اإلسالمية بالقدوة الصاحلة

                                                 
 . ٤١ – ٤٠ص . مرجع سابق. الناجي، سحر ناجي )١(
 . ٢١٧ – ٢٠١ص . مرجع سابق. مرسي، حممد منري)  ٢(
 .٢٠٤، ص٥، ج )٥٠٠٧(صحيح ابن حبان، رقم احلديث )  ٣(
 .٥٦، ص ١١، ج )٤١٣٥(، باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة، رقم احلديث صحيح مسلم)  ٤(
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ينفع معه األساس يف ترقيته حنو املكرمات والفضائل، واآلداب االجتماعية النبيلة ، وبدون هذه القدوة ال 
 .تأديب، وال تؤثر به موعظة 

 :التربية باملوعظة )و 

إن القرآن الكرمي حافل باملواعظ، والعرب، واحلكم اليت ميكن أن تساعد املربني على تربية الـنشء  
 .تربية إسالمية صحيحة، ويقدم هلا املادة، واملواقف، واألحداث اليت متكنهم من عمل ذلك

ليه الصالة والسالم موعظة بليغة، وجلت منـها القلـوب،   وعظنا رسول اهللا ع: (( وكاحلديث
 )١()).يا رسول اهللا كأا موعظة مودع فأوصنا : وذرفت منها العيون، فقلنا

ومن أهم آثار أسلوب املوعظة تزكية النفس وتطهريها، وهو من األهـداف الكـربى للتربيـة    
حشاء، فال يبغى أحد على أحد، ويـأمتر  اإلسالمية، وبتحقيقه يسمو اتمع، ويبتعد عن املنكرات والف
 )٢(.اجلميع بأمر اهللا باملعروف، والعدل، والصالح، والرب، واإلحسان

 :لزوم التأدب  )ز 

أحدمها ما لزم الوالد لولده يف صغره، والثاين ما لزم اإلنسان : إن تأدب الطفل يلزم من وجهني 
من زجر أو عتـاب    -صلى اهللا عليه وسلم -وشدة احملبة مل متنع رسول اهللا  يف نفسه عند نشأته وكربه

شديد يوجهه إىل بعض من كان يربيهم عندما يرتكب خطأ يتعلق بتطبيق حدود اهللا وأحكام شـريعته  
صلى اهللا عليـه   -وكان يدعى حب رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-" زيد بن حارثة"فقد تبىن رسول اهللا 

 .يوصف بأنه حب رسول اهللا وابن حبه وأحبه فكان " أسامة بن زيد"مث رىب ابنه  -وسلم

تعويد األبناء على العبادات، والشرائع ،وخصوصاً الصالة اليت يعدها اإلسالم من قوامـة   .٢
الدين وركنه األساسي حيث تعلم الصغري الفضائل اإلسالمية، وكذلك النظافة ، والنظام ، ومن أبرز ما 

امليول العنيفة ،واألهواء غري احملببة وتنهى عن الرذائـل   مييز هذه العبادة الرائعة أا تكبح يف النفس مجاح

ــال   ــذا ق ــا؛ هل ــبحانه  -واخلطاي  ∅γψΨΨ∈ςΚ…Ω⎝ Ω∃〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… Υφ⎦ΜΞ… Ω〈λ⎡Τς∏ϑð±√≅… υ⎠Ω™⎯Τ⇒ΩΤ Ξ⇑Ω(( -س

Ψ∫:†Ω↑⎯™Ω⊃<√≅… %Ξ≤ς∇⇒Σ∧<√≅…Ω⎝((  عن : قال   -رضي اهللا عنه -، وعن أيب هريرة ]٤٥[سورة العنكبوت آية

من دخل مسجدنا هذا ليعلم خرياً وليتعلم كان كااهد يف سـبيل  ((  -اهللا عليه وسلم  صلى -النيب 

                                                 
 . ٤٤، ص ١، ج )٩٦(سنن الدارمي، باب إتباع السنة، رقم احلديث )   ١(
 .٢٥٤، ص )ت.د(الدار السلفية للنشر والتوزيع، : ، اإلسكندرية)ط.د. (التربية على منهج أهل السنة واجلماعة. فريد، أمحد)  ٢(
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فاملسجد من أفضل أماكن التدريس الذي حتيا به سنة، أو متحى به بدعة، أو يتعلم حكم من .  )١())اهللا
إىل  -ه وسلمصلى اهللا علي-، ووظيفة املسجد التعليمية ممتدة منذ عهد رسول اهللا  -تعاىل-أحكام  اهللا 
فهو ال يقتصر علـى تعلـيم   . حيث كان املسجد مدرسة لتعليم كافة دروب وفنون العلم . يومنا هذا

القرآن ،والسنة والشريعة، واللسان ،والطبيعة، ولكنه يشمل كذلك تعليم الطب، واهلندسة ،والرياضيات 
 )٢(.،والفلك والكيمياء، وخمتلف العلوم

شىت العلوم من مطالعة حياة السلف، وتاريخ اإلسالم احلافل تعليم القرآن للطفل ،ومذاكرة  .٣
 .باملنجزات يشغل وقته ويزيد من محاسه لإلطالع والتعلم

البد من إشغال أوقات الفراغ بالرياضة والرتهة إضافة إىل التعليم، واإلطالع وغريها مـن   .٤
ملربون مع األبناء سواء باملرتل ،أو اهلوايات النافعة ،وذلك من خالل برامج تنظيمية يتعاون فيها اآلباء ،وا

 )٣(.يف نطاق املؤسسات التعليمية كاملسجد ،واملدرسة ،وغريها 

 :توجيه املتعلم إىل دراسة ما يناسبه واملثابرة فيما يتعلمه  .٥

يشري الزرنوجي إىل ما يعرف اآلن باإلرشاد األكادميي ودور املعلم يف توجيه املـتعلم إىل نـوع   
فـالعلم ال  . ه، ويكون حتصيل العلم باجلد واملثابرة على الدرس ،والقراءة ،واإلطالعالدراسة املالئمة ل

يفتح أسراره لقارئ عابر، أو دارس طارئ ، ذلك أن مغالق العلم وأسراره ال تنفتح إال بكثرة البحث يف 
 :سبيل معرفتها واملعاناة من أجل التوصل إليها وقدمياً قال الشاعر 

 ظى حباجته                     ومدمن القرع لألبواب أن يلجأ أخلق بذي الصرب أن حي

 )) .من طلب العال سهر الليايل : (( وقال آخر 

 .فيجب علينا أن ننصح أبناءنا وندفعهم ونساعدهم يف تقدمهم وتواصلهم العلمي 

 .وترى الباحثة أن السبب الرئيس يف انتشار املساوئ اخللقية سابقة وغريها هو الفراغ 

 :التربية اإلسالمية ومشكلة الفراغ : ابعاً ر
إن الدين اإلسالمي احلنيف الذي هو دين العمل ،واخلري ،والنشاط، واحلركة، والرياضة ،والصحة 
واملران ، والتجارب، ودين التقدم، واالرتقاء، والسعادة، واهلناء ، كفيل بأن يدفع شـبابنا إىل العمـل   

                                                 
 .١١٠، ص ١، ج )٨٥٤٩(رقم احلديث  مسند اإلمام أمحد، مسند أيب هريرة )  ١(
 . ٧٩، ص )هـ١٤١٤(مكتبة اخلدمات احلديثة،: جدة. منهاج املسجد يف تكوين اتمع املسلم .حمي الدين، أبو أسامة)  ٢(
 .٤١ص . مرجع سابق. الناجي، سحر ناجي)  ٣(
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م فيما يعود عليهم، وعلى جمتمعهم بالنفع العام ،ويؤكـد انتمـائهم   املثمر، وإىل استثمار أوقات فراغه
لقد عىن اإلسالم عناية فائقة بالوقت وحـث  . وواجبهم حنو خدمة دينهم، وبالدهم ،وقيادام املسلمة 

على اغتنامه والعمل فيه ،وحذر من تضييعه بدون عمل مفيد ،واعتربه من أعظم نعم اهللا علـى خلقـه   
 .وأجلها وأعالها 

وال شك أن الوقت نعمة كربى ألنه ميدان العمل ،والتنافس ،واخلري وهو سر بقاء اإلنسان، وقد 
 .جاءت آيات كثرية تبني أمهية الوقت وقيمته 

أقسم بالوقت يف عدة  -سبحانه وتعاىل-ومن األدلة على أمهية الوقت وعظيم شأنه، أن اهللا 

 …Ξ≤π±Ω⊕Τ<√≅…Ω⎝ (1)  ΘΩ⇐ΜΞ  ((فقال عز وجل مواضع من القرآن تنويهاً به وإشارة إىل قيمته 

⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ⎠Ψ⊃ς√ ∴≤ΤΤ⎯♥Σ (2)   ‚ΠςΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝ ΨŒΗΤΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… 

Ν…⌠⎡φΤ″…Ω⎡ΤΩΤΩ⎝ ϑΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ Ν…⌠⎡φΤ″…Ω⎡ΩΤΩ⎝ Ψ⁄⎯ιϑð±√≅†ΨŠ((  والوقت ] ٣و ٢و ١[سورة العصر اآليات ،

. العمل ال ميكن أن يقوم بنفسه دون وقت يقع فيه أقسم اهللا بالوقت  ظرف لألعمال وملا كان
، وقد أقسم اهللا بكل األوقات فأقسم بوقت الليل والنهار كله وبوقت الفجر، ) والعصر ( فقال 

جبليل  -سبحانه وتعاىل  -ووقت الضحى، ووقت العصر، وبليايل عشر من ذي احلجة منوهاً 

 ⎝Ξ™⎯∼Πς√≅…Ω: ((-عزوجل-وليلفت أنظارهم إليها فقال.  حياة عباده منفعة هذه األوقات وأثارها يف

…ς′ΞΜ… υ⎠Ω↑πΤ⎜⊕ΩΤÿ (1)  Ψ⁄†ΩΤ™Πς⇒√≅…Ω⎝ …ς′ΞΜ… υ⎠Πς∏Ω•ΩΤ((  وقال ] ٢و ١[سورة الليل اآليتني ،

))Ξ≤⎯•Ω⊃Τ<√≅…Ω⎝ (1)  ]©†Ω∼Τς√Ω⎝ ω≤πΤ↑Ω∅((  وقال ] ٢و ١[سورة الفجر اآليتني ،))υ⎠Ω™ϑ〉∝√≅…Ω⎝ 

(1)  Ξ™⎯∼ΤΠς√≅…Ω⎝ …ς′ΞΜ… υ⎠Ω•Ω♠((  ٢و ١[سورة الضحى اآليتني. [ 

ومن جهل قيمة الوقت يف وقت فراغه، وشبابه ،وصحته سيأيت عليه وقت يعـرف فيـه قـدره    
ونفاسته وقيمة العمل فيه بعد فوات األوان ، فالوقت عزيز يغار عليه أن ينقضي بدون عمل يعود نفعـه  

وهو ) مدارج السالكني(ويف هذا الوقت يقول ابن القيم يف كتابه .  )١(على الفرد واتمع يف دينه ودنياه
الغرية على وقت فات ، هي غري قاتلة ، فإن الوقـت  : ( فيقول . يبحث عن قيمة استدراك ما فات منه

مث يقول عند العابد هو وقت العبـادة  ، وحي التقضي أي سريع االنقضاء ، أيب اجلانب، بطيء الرجوع 

                                                 
 -هـ ١٤١٤(مكتبة التوبة،: ، الرياض٢ط. اإلسالم لوقت الفراغ ووسائل شغل أوقات الفراغ يف اإلسالم معاجلة. ميقا، أبو بكر إمساعيل حممد)  ١(

 .١٦و  ٦، ص )م١٩٩٣
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هو وقت اإلقبال على اهللا واجلميعة عليه والعكوف عليه بالقلب كله ، والوقـت  : ريد واألوراد وعند امل
أعز شيء عليه، يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك، فإذا فاته الوقت ال ميكنه استدراكه البتة، ألن الوقـت  

 . )١()الثاين قد استحق واجبه اخلاص ، فإذا فاته وقت فال سبيل له إىل استدراكه
 :راغ أسباب الف
البعد عن اهللا والتهاون يف أداء العبادات مثل الصالة اليت تنظم وقت اإلنسـان ،والصـوم    -١

 :واإلكثار من قراءة القرآن الكرمي 
ويتفق أكثر علماء النفس على أن اإلميان باهللا هو أساس االطمئنان النفسي، والوقاية من القلـق   

ما جنم عنه الفراغ الروحي يف اتمعات الغربية من  الذي يسيطر على النفس اخلاوية من اإلميان ، ولعل
مشكالت نفسية ،واجتماعية ،وانتشار األمراض النفسية، واملخدرات ، هو الذي أدى باعتراف كـثري  
من األطباء النفسيني ، والعلماء ،واملفكرين حديثاً وقدمياً بأمهية الدين يف توازن الشخصية وعالجها وإىل 

 )٢(.ة لالهتمام بالعالقات اإلنسانية ،وتقوية الروابط األسرية، والعودة لإلميان إصدار نداءات متتالي
 :اإلعراض عن العمل  -٢
بعض الناس يعرض عن العمل والسعي بدعوى التوكل على اهللا، كما أن بعض الناس يتركون  

ى مال الزكاة أو العمل حبجة االنقطاع للعبادة ،وبعض  الناس يتركون العمل مع  القدرة عليه اعتماداً عل
 -قال رسـول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه -عن أيب هريرة. )٣(ما يستجديه من الناس عن طريق الطلب

ألن يأخذ أحدكم حبله فيأيت حبزمة من احلطب على ظهره فيبيعها فيكف اهللا ((  -صلى اهللا عليه وسلم
 .)٤())ا وجهه ، خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه 

 )٥())ما يزال الرجل يسأل ، حىت يأيت يوم القيامة ليس يف وجهه مزعة حلم : ((وقال 
عدم كفاءة العائلة يف أداء وظائفها احليوية يف الضبط والرعاية يـؤدي إىل ظهـور هـذه     -٣

املشكلة،و تتوقف هذه الكفاءة بالدرجة األوىل على مدى استقرار العالقـات النفسـية ،واملزاجيـة،    
 .بوين، ففي اجلو العائلي العاصف يطغى التوتر النفسي، والفراغ الروحيوالعاطفية بني األ

الفشل املتواصل يف الدراسة يؤدي إىل الشعور باخليبة ،والفشل، وعدم القناعة بالذات ،والفـراغ    -٤
 )٦(.الروحي ،والوجداين فيلتمس لنفسه طرق ودروب أخرى إلثبات ذاته ونفسه عن طريق السلوك املنحرف 

                                                 
، )ط.د(جلنة من العلماء ،: راجعه وضبطه.  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني. ابن قيم اجلوزية، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر)  ١(

 .٥١ – ٥٠، ص )ت.د(دار احلديث،: القاهرة
 .١١١، ص )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(العبيكان،: الرياض. ممارسة برنامج إسالمي مع حاالت القلق النفسي. الكعيب، موزة) ٢(
 .٢٧٣ – ٢٧١، ص )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(دار احملمدي للنشر والتوزيع، : جدة. حقوق اإلنسان يف اإلسالم. الظهار، راوية أمحد) ٣(
 . ١/٣٦٢ح البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسئلة صحي)  ٤(
 . ١/٣٦٣صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسئلة )  ٥(
 .٢٤٨ص . مرجع سابق. الدوري، عدنان)  ٦(
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 :ج يف ضوء التربية اإلسالمية طرق العال
لقد وضعت التربية اإلسالمية وسائل عملية ملعاجلة وقت الفراغ، وركزت على الوسائل اخلـرية  
اليت تنمي اجلسم ،والعقل، وتكشف عن املواهب، والقدرات ،وتدرب اإلنسان على الطاعة ،والقيـادة  

 :، واليت ميكن إمجاهلا فيما يلي)١(رهوحتمل املسئولية، وتأكيد انتمائه لدينه، ووطنه، ووالة أم
اإلميان باهللا هو القوة الكربى اليت تدفع الفرد لاللتجاء إىل اهللا ألنه مفطور علـى ذلـك ،    -١

ــق،      ــرض للقل ــراض، ويتع ــتالءات ،واألم ــدائد، واالب ــه الش ــا تعترض حينم
 )٢(.واالضطراب،والكوارث

ع على الثروة العلمية اهلائلـة يف  املطالعة اهلادفة من أعظم وسائل شغل الفراغ، فإن اإلطال -٢
خمتلف الفنون اليت خلفها لنا سلفنا الصاحل يشحذ اهلمم، وحيرك العزائم للمجد الذي تبـوأه  
أولئك ، لقد كانت مهم سلفنا عالية، وتدل تصانيفهم اليت هي زبدة األوقات اليت عاشـوها  

فراغهم يف القـراءة  على علة مهمهم ،وغالء الوقت لديهم واستغالل كل حلظة من حلظات 
 )٣(.وحتصيل العلم 

االرتباط باملساجد، فاملسجد جامعة كربى للتعلم ولتخـريج األكفـاء، وإلقامـة الدولـة      -٣
جامعـة خرجـت اخللفـاء    .اإلسالمية وإمدادها بالعاملني يف كل جمال من جماالت احلياة 

، واملفسـرين  ،واألمراء ،والقواد ،والعلماء، ورجال القضاء ،وأهـل الفتـوى ،واحملـدثني   
، كما أن املكتبات يف املساجد تقوم بدور فعال ومهم من خالل مـا  )٤(،واللغويني ،وغريهم

تقوم به من حفظ أوقات الشباب،وإقامة الدروس العلمية ،وتنظيم الرحالت املفيدة إىل غري 
 .ذلك ، فحبذا العناية ا والسري ا حنو األمثل 

 :جمالس األحياء  -٤
هل كل حي جملس أسبوعي، أو شهري، أو غري ذلك ويشـرف عليـه   وذلك بأن يكون أل 

أكابر احلي من أهل العلم والفضل ويقرأ فيه بعض الكتب العلمية املفيدة ،وتدرس يف الس 
أوضاع احلي، وأحوال أبنائه فيستفيد الصغار من الكبار، وتزول الوحشة والفجـوة فيمـا   

 )٥(.بينهم
 

                                                 
 .٦ص . مرجع سابق. ميقا، أبو بكر إمساعيل)  ١(
 .١٤١ص . مرجع سابق. الكعيب، موزة)  ٢(
 .٤٠ص . مرجع سابق. بكر إمساعيلميقا، أبو )  ٣(
 .٨٣ص . مرجع سابق. حمي الدين، أبو أسامة)  ٤(
 .١٠١ص . مرجع سابق. احلمد، حممد بن إبراهيم)  ٥(
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 :اهد املهنية العناية مبراكز التدريب واملع -٥
خصوصاً تلك اليت تستقبل محلة الشهادة االبتدائية أو املتوسطة ، فهـذه األمـاكن ملتقـى     

الشباب قد يتغربون عن أهليهم للدراسة يف هذه األماكن ، ويغلب علـى هـؤالء اجلهـل    
 )١(.واإلخفاق يف الدراسة 

راغ باللعب ،واملـزاح  من الوسائل اليت أباحها اإلسالم لشغل أوقات الفراغ قضاء وقت الف -٦
أـم    -رضي اهللا عنهم -الربيء لطلب ترويح النفس إذا سئمت، وقد جاء عن الصحابة 

كانوا يلعبون ويلهون مع بعضهم ،ويضحك بعضهم إىل بعض حىت أم كانوا خيرجون من 
 .بيوم يف أوقات فراغهم إىل العراء ،ويترامون بالبطيخ وإذا جد اجلد كانوا هم الرجال

 :دوة وأثرها يف جناح شغل الفراغ الق -٧
القدوة هي من أجنح الوسائل املؤثرة يف التوجيه واستثمار طاقات الطالب يف أوقات الفراغ  

فيما يعود عليهم وعلى اتمع بالنفع العام، فالقدوة هي خري مرشد ،وهي املعلـم واملـريب   
علم صادقاً، أميناً، خلوقاً، كرمياً، املؤثر ،واملرشد الناصح من غري بيان وإذا كان املرشد أو امل

شجاعاً نشأ من يوجههم ويعلمهم كذلك وإذا كان املريب فاسداً خائناً كاذباً نشأ من يرشده 
 )٢(.كذلك 

 :وسائل اإلعالم  – ٨
فاإلعالم له دور خطري يف توجيه الناس ،والتأثري فيهم فإذا ما وضـع يف أيـد أمينـة      

ن له أطيب األثر يف صالح اتمعات، ومحايتها من عوامـل  وحكمته سياسة بناءة هادفة كا
الفساد واالحنراف ، فمما ينبغي على وسائل اإلعالم كي تقوم بدورها، وتقي اتمعات من 

 :االحنراف والفساد ما يلي 
 .نشر العلم الشرعي وبثه بني الناس   -
 .رفع لواء الفضيلة والكف عن نشر كل ما يدعو إىل الرذيلة   -
 .رص على غرس العقيدة الصحيحة وترسيخها يف النفوس احل  -
 .ربط األمة بسلفها الصاحل وأجمادها املاضية   -
إعالء شأن العلماء ،والدعاة، واملصلحني، وااهدين ،ونشر سريهم حىت جيـد النـاس     -

قدوات صاحلةً يقتدون ا ،ويسريون على خطاها ،وبذلك ينشئون عاشقني  للبطولة حمبني 
 . والعلم بدالً من إعالء شأن الساقطني والرفع من أقدار املنحرفني للجهاد 

 .نشر الوعي الصحي خبطر الفواحش  -
                                                 

 . ١٠٦ص . نفس املرجع السابق) ١(
 .٥٨و  ٤٢ص . مرجع سابق. ميقا، أبو بكر إمساعيل بن حممد)  ٢(
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 .مقاطعة االت اخلليعة ومنع دخوهلا  -
 )١(.العناية مبشكالت اتمعات والبحث يف سبل عالجها  -
 :احلث على العمل وأمهيته والتحذير من البطالة  -٩

كونه مشـروعاً نافعـاً   : مي يشتمل على عنصرين أحدمها فالعمل يف املفهوم اإلسال 
أنه يغين صاحبه عن احلاجة إىل غريه، وجيعله قـادراً علـى   : للناس،غري ضار م وثانيهما 

 )٢(.إعالة نفسه وعياله

فانسجاماً مع هذين اهلدفني ، فإن اإلسالم يدعو إىل العمل، وحيض عليه، وحيذر من البطالة 
عاجل اإلسالم كافة البواعث النفسية ،واملعوقات العلمية اليت تثبط الناس وقد . بكل أنواعها 

 )٣(.عن العمل، والسعي يف مناكب األرض 
 :املدرسة ووظيفتها التربوية  – ١٠

إن كل جمتمع من اتمعات اإلنسانية حيرص على بقائه ،واستمراره، وجتديد ثقافتـه   
ئق حياته ،وتفكريه خاصة وأن اإلنسان يولد وحتسينها كما حيرص على تطبيع أبنائه ،وطرا

عاجزاً ال ثقافة له ، ال ميلك شيئاً من العادات ،واألفكار، واملهارات اليت يتميز ا أعضـاء  
 .جمتمعه 

وتعترب املدرسة من املؤسسات اليت أنشأها اتمع من أجل استمرار تراثه ،وتربية أبنائه  وإعدادهم 
كة الفعلية يف التقدم االجتماعي ،وقد أصبحت املدرسة من أهم مقومـات  للحياة االجتماعية، واملشار

احلضارة احلديثة ،وأداة التنمية االجتماعية ، فالوالدان مهما بلغت ثقافتهما ال يستطيعان القيام بتربيـة  
ائر أبنائهما تربية سليمة ألن ذلك يتطلب منهما فهماً كبرياً للتربية وعلم النفس ، ومشكالت اتمع وس

العلوم التربوية؛ لذا جيب أن تراعي املناهج ،والربامج الدراسية قدرات ،ورغبات التالميذ، واحتياجـات  
اتمع ، واإلسهام يف تنمية روح التعاون، واملشاركة ،والدميقراطية بني أفراد اتمع، احمللي ،واألسـري  

يب الدميقراطية يف العمل داخـل اتمـع   واتمع املدرسي عن طريق التطبيق واملمارسة الفعلية لألسال
 )٤(.املدرسي وخارجه 

                                                 
 .١٠٤ – ١٠٣ص . مرجع سابق. احلمد، حممد بن إبراهيم)  ١(
 .٤٤، ص )م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧(مكتبة وهبة، : ، القاهرة٣ط. مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم. القرضاوي، يوسف)  ٢(
 س.٢٧١ص . مرجع سابق. الظهار، راوية أمحد)  ٣(
-هـ١٤١٠(للنشر والتوزيع، دار القلم: ، الكويت٥ط.)طبيعتها وأبعادها األساسية(التربية املعاصرة . شفشق، حممود عبد الرزاق وآخرون)  ٤(

 .٨٢و٧٨،ص)م١٩٨٩
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 :التربية اإلسالمية والنظم والظواهر الوافدة : خامساً
إن لكل دين من األديان أساساً عقائدياً منه تنطلق سائر جوانبه، سواء قواعد األخالق أم تنظـيم  

 .ساس العقائدي وترتبط به وهي نتاج لهاحلياة االجتماعية فإا يف كل دين ومذهب إمنا تنبثق عن األ
واملذاهب الوضعية البشرية إمنا تقوم على أساس تصورها للوجود، أو ما يسمى بالنسـبة لتلـك   

 )١(.، فلكل مذهب من املذاهب الوضعية فلسفته اليت ينظر من خالهلا إىل الوجود)فلسفتها ( املذاهب 
والذي يتسم بسمات متيزه عن غريه من العصـور   وإذا كنا نعيش عصراً جديداً يف األلفية الثالثة

السابقة؛ فإنه جيب مراعاة أن أيديولوجيات هذا العصر البد وأن ترتبط بالعديد من االجتاهات واألسس 
الفكرية اليت تؤثر على التربية يف جمتمعات إنسانية هدفت حتقيق أفضل األوضاع التربوية، ورغم ذلـك  

لعاملي كثرياً ما يعاين من وجود بعض السلبيات يف النظم التربوية فضالً عن فإنه من املالحظ أن اتمع  ا
حدوث صراعات ،واضطرابات متزايدة كل يوم بل كل ساعة بل دقيقة، وهذا يدل على أن مثة خلل يف 
تلك النظم التربوية وأنه البد من اللجوء إىل التربية اليت تنقذ اتمع اإلسالمي من مسوم االضـطرابات  

 .فكرية وذلك للعمل على تكوين حضارة إسالمية معاصرة ال
والباحث يف النظم التربوية يف جمتمعات متباينة يلحظ أن التباين الواضح يف هذه النظم مرجعه إىل 
طبيعة كل جمتمع وثقافته، وفكره ، وأهدافه فهناك فلسفات أو نظريات تربوية خمتلفة للتربية تغزو العامل 

لفكر التربوي ومن هذه الفلسفات الوجودية ،والواقعية، والطبيعيـة ،والربامجانيـة   أو غزته وأثرت يف ا
وكل فلسفة من هذه الفلسفات تناقض األخرى خاصة يف نظرـا لإلنسـان أو الطبيعـة    .. واملثالية 

اإلنسانية فبعضها من يصبغ اإلنسان بالصبغة املادية  اليت الخترجه عن كونه جمرد آلة ذات نشاط قـائم  
ومنها ما .لى العالقات اآللية الروتينية اليت ختلو من املشاعر، واألحاسيس، واالنفعاالت، وإثبات الذات ع

يرى يف فرديته دون اجتماعيته فتقوم بذلك بإعداده كفرد لذاته وفق التربية الفردية ،وال تراعي صـلته  
ها من يرى فيه اجتماعيته فقط دون مبجتمعه ،أو تأثره به ،وحىت أا ترفض تدخل اتمع يف تنميته ،ومن

ذاتيته، فيذوب طبقاً لذلك يف اتمع دومنا إحساس بالذاتية، أو القدرات الفردية اخلاصة، فتصاب هذه 
القدرات باجلمود، واالختناق يف اتمع ،ومنها من يرى فساد الطبيعة اإلنسانية وميلها للشر، ومـن مث  

 )٢(.من الناحية اجلسديةتستوجب قهر الطبيعة اإلنسانية خاصة 

ونتيجة كل هذه التناقضات قد يعاين اإلنسان من األزمات، والصراعات الداخلية، وينطلق وراء 
رغبات طائشة إلشباعها حتت شعار التحرر ،أو أي من الشعارات األخرى اليت تنادي ا نظم ثقافيـة  

مهية العوملة ولكوا املوضوع األساسـي  وافدة، ومن بني هذه النظم والظواهر الوافدة علينا العوملة؛ وأل
 .للدراسة ستركز الباحثة عليها 

                                                 
 .٢٧٩ص.مرجع سابق. احلمد، أمحد)  ١(
 .٢١٤-٢١٣ص . مرجع سابق. عطية، عماد حممد)  ٢(
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 :مفهوم العوملة : أوالً
االنتقـال مـن   " تشـري إىل  " ثورة سياسية " للعوملة تعريفات عديدة ،فالسياسيون يرون فيها 

 )١(". الشمولية ،والسلطوية إىل الدميقراطية، والتعددية، واحترام حقوق اإلنسان 

ظاهرة تشري إىل االنتشار الواسع املدى يف كل أحنـاء العـامل   " ة يف تعريف االقتصاديني والعومل
 )٢(".للمبيعات ،واإلنتاج، وعمليات التصنيع يف صياغة جديدة لتقسيم العمل الدويل

حركة تستهدف حتطيم احلدود اجلغرافية ،واجلمركية، وتسهيل نقل الرأمسالية عرب العامل " أو هي 
 )٣(".ونية كله كسوق ك

أو " .االنتقال من احلداثة إىل ما بعد احلداثـة  " تتمثل يف " ثورة معرفية " وقد يرى فيها البعض 
 ".ثورة العلم والتقنية " هي 

 )٤(".هيمنة القيم األمريكية"أو هي 
ويتضح مما سبق بأن تعريفات العوملة تتأثر باحنيازات الباحثني وأفكارهم، وموقفهم من العوملـة  

: وقد تبلورت تعريفات العوملة يف تيارين يسيطر عليهما االحنياز السابق ،التيـار األول . أو قبوال رفضا
يرفضها رفضـا مطلقـا   : يتحيز للعوملة ويعتربها قدرا حتميا ال مفر من قبوله بغري حتفظ، والتيار الثاين

ر يدعو إىل نوع من التفاعل الواعي باعتبارها إعادة إنتاج لنظام اهليمنة الرأمسايل ،وبني التيارين يظهر تيا
 )٥(.مع العوملة والتكامل معها 

إن العوملة يف واقعها وحقيقتها ومضموا ظاهرة ذات طابع حركـي دينـاميكي،فهي ظـاهرة    
إن .متكاملة اجلوانب واألبعاد ،ظاهرة وإن كانت بسيطة يف الشكل إال أا معقدة يف احلقيقة واملضمون 

،فرضت نفسها بشدة بالغة القسوة على جمريات األحداث ،وعلى اجتاهات الـرأي  هذه الظاهرة املركبة 
أن العوملة بالنسبة " ومنتديات الفكر، إىل الدرجة اليت تنوعت فيها اآلراء واالجتهادات حىت ظن البعض 

 ".للبعض مثل وصف العميان للفيل ، كل يصفه حسب املكان الذي يضع عليه يديه 
كظاهرة وتيار هلا العديد من اجلوانب اإلرتكازية ذات الطابع املميـز الـذي    وبالتايل فإن العوملة

جيعلها كظاهرة وكتيار تكتسب صفات خاصة مميزة ،تؤيت أثرها وتفرض سطوا وفعلـها يف مواقـع   
 )٦( :وجوانب كثرية من بينها مايلي

                                                 
 .٢٨٣ص. مرجع سابق. منصور،حممد إبراهيم)  ١(
 .٢٨٣ص . نفس املرجع السابق)  ٢(
 .٩ص . مرجع سابق. اجلدير، إبراهيم بن مبارك)  ٣(
 .٢٨٣ص . مرجع سابق. اهيممنصور، حممد إبر) ٤(
 .٢٨٣ص . مرجع سابق. منصور، حممد إبراهيم)  ٥(
 .٣٣ – ٣١، ص )م٢٠٠١(جمموعة النيل العربية، : القاهرة. العوملة االجتياحية. اخلضريي، حمسن أمحد)  ٦(
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د بـني  حرية حركة السلع ،واخلدمات ،واألفكار وتبادهلا الفوري دون حواجز ،أو حـدو  -١
الدول، وهي حرية شاملة حرية نقل، وتوطني ،واستثمار مجيع عوامل اإلنتاج من أيـدي  

 .عاملة،ورأس مال ،وإدارة ،وتقنية، وأرض ،أو موارد أرضيه قابلة لالستثمار واالستغالل
حتول العامل إىل قرية كونية بفعل تيار املعلوماتية؛ أي أن يصبح كل سكانه يف حالة معرفـة   -٢

 .رية مبا حيدث لديهم ،ومبا حيدث لدى اآلخرينوإحاطة فو
ظهور نفوذ وسطوة الشركات متعددة اجلنسيات ،وتلك فوق القوميات، كقـوى عامليـة    -٣

فائقة النفوذ والقوة تسعى من أجل اهليمنة ،وليس هلا والء أو انتماء لدولة بعينها، أو لقومية 
،ووالئها حبكم منـاطق نفوذهـا    حمددة ،بل انتمائها حبكم مصاحلها إىل العامل كله بأسره

وظهور فكرة حقوق اإلنسان، باعتباره إنسان له احلق يف احلياة . يشمل كافة أرجاء الكون
الكرمية ،بعيدا عن كل صنوف اإلكراه والقهر، وصنوف االسـتغالل والضغط،وصـنوف   

 .العذاب والتعذيب ،وحقه يف احلياة اجليدة 
آليات تقوم بوظائف كانت يف يوم ما قاصرة على ظهور آليات جديدة مستقلة عن الدولة ، -٤

الدول ،وأصبحت اآلن حبكم العوملة بعيدة عنها ،وأصبحت حبكم العوملة فاعلـة فيهـا،   
وكانت هذه اآلليات متمحورة حول املنظمات غـري احلكوميـة ،والـيت    . وقائمة عليها

نظمـات األمـم   أصبحت حبكم قوا وتأثريها عضوة يف املنظمات الدولية القومية مثل م
املتحدة ، وحتضر املؤمترات العاملية ،وتصوغ القرارات ،وتتدخل يف التوصيات ، وتفـرض  
رأيها املسموع فيها ،بل أا تكاد تشكل حكومات خفية ،متلك من مرونة احلركة مـا ال  
متلك احلكومات العلنية، ومتلك من حرية االختيار والتوجه ما ال تستطيعه حكومة أخـرى  

 .مات حبيث يكاد ال يقف أمامها شيء يف أي مكان من احلكو
 :أسباب العوملة : ثانياً

تثري قضايا السببية الكثري من التساؤالت واليت تبحث عن إجابة، فالعوملة نتاج تشابكات متداخلة 
للعديد من األسباب، والعناصر ،والعوامل اليت تضافرت وأنتجت هذه الظاهرة ،مما جعل هلـا قنـوات   

وخطوط ،وطرق تسري فيها، ويف الوقت ذاته جعل للعوملة جمموعة قضايا يف شكل منظومات ومسارات ،
 : ساخنة يدفع كل منها إىل األخرى ،وهي عملية يتداخل فيها ثالث جمموعات رئيسة هي

جمموعة السلع ،واخلدمات ،واألفكـار، والـنظم ،واملؤسسـات، واحلقـوق     : اموعة األوىل
 .ليت يتم تداوهلا واستخدامها على مستوى العامل وااللتزامات ،والسلوك ،ا

جمموعة احملاكاة ،والتماثل ،والتطابق، والتنميط، اليت تفرض مقاييسها من اجلودة : اموعة الثانية
االرتقائية اليت حبكم التأثري والتأثر تؤدي إىل خلق قوى تدافعية حمرضة، وحـافزة  
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ذاته دافعة إىل اسـتيعاب اآلخـرين    على مزيد من اإلبداع واالبتكار ،ويف الوقت
 .داخل منظومة اجلديد املستحدث واملبتكر

جمموعة عوامل اإلنتاج واملتمثلة يف رؤوس األموال، واأليدي العاملة ،واملـوارد  : اموعة الثالثة
األرضية ،واإلدارة، والتكنولوجيا ، وهي عوامل اكتسبت حبكم العوملـة أبعـاداً   

 )١( .كة وأمضى مفعوال وجوانباً جديدة أكثر حر

إن العوملة ال تعين تفاعل املكان فقط ،بل وهو املدهش حقا تفاعل الزمان أيضا ، ومن مث فـإن  " 
 )٢(".العالقة الرابطة بني الزمان واملكان هي اليت تقرر ملاذا العوملة 

 )٣(: األسباب كثرية والدوافع أكثر ، وميكن بلورة أسباب العوملة فيما يلي  

التشوق إىل مزيد من احلرية ، وهو احللم الرئيس لإلنسان ، حلم أن ينعم باحلرية، : األولالسبب 
مبزيد من الدميقراطية، أن يرفع عنه قيود القهر واالستغالل، أن يرفع عنه عـبء  
الظلم واالستبداد، وأن ينعم بكونه إنسان حر، له حقوق وعلى العامل أال حيرمه 

 .ي أن يصون له حقوقه منها ، بل على النظام العامل
حتقيق الرفاهية اإلنسانية ،واليت تكفل مزيدا من املتعة،مزيدا مـن احليـاة اجليـدة    : السبب الثاين

 .الكرمية لإلنسان 
تعظيم األخالق، واملبادئ احلميدة ،فالعوملة تعمل على ترسيتها، ويف الوقت ذاته : السبب الثالث

 .ترفع من احترام وتقديس القيم بشكل كامل
حتقيق وتفعيل اجلمال، واملتعة، واخلري ، ومبعىن آخر جعل السلوك اإلنساين أكثـر  : السبب الرابع

ذيبا وأكثر مجاال ، وأكثر إنتاجا للخري العام لكافة البشر،أي تنميـة الـذوق   
واإلحساس باجلمال واخلري ،والسعي إىل حياة أفضل ورفض القبح بكل أشكاله 

 .وألوانه 
قيق العقالنية الرشيدة يف استخدام املوارد وبالشكل الذي حيافظ على توازنات حت: السبب اخلامس

البيئة الطبيعية ، وحيميها من التلوث ومن جور اإلنسان على املوارد القابلة للنفاذ 
 .،وعلى حرمان األجيال القادمة من حقها يف حياة آمنة نظيفة

ة الفاعلة كحق اإلنسان يف االختيار، وحق حتقيق مزيد من الدميقراطية واملشارك: السبب السادس
اإلنسان يف املشاركة،وحق اإلنسان يف حبث حاضرة ومستقبله، يف إجياد الـنظم  

                                                 
 .٧٧ – ٧٥ص . مرجع سابق. العوملة االجتياحية .اخلضريي، حمسن أمحد) ١(
 .٥٤ص . مرجع سابق. لعوملة مقدمة يف فكر واقتصاد وإدارة عصر الالدولة ا. اخلضريي، حمسن أمحد)  ٢(
 .٥٦ – ٥٥ص . نفس املرجع السابق) أ)   ٣(

 .٨٢ – ٨٠ص . مرجع سابق. العوملة االجتياحية. اخلضريي، حمسن أمحد) ب    



- ٧٧ - 

الكفيلة باحلفاظ على حقوقه وصيانة هذه احلقوق، ويف التعبري عن إرادته ،وليس 
يف تزييف هذه اإلرادة،ويف إاء كافة صور االستغالل، والسـخرة، والسـلب   

 .القهر املريض  وممارسة
حتقيق مزيد من التعاون اخلالق ،القائم على تفعيل مواهب العباقرة،واحترام نبوغ : السبب السابع 

اآلخرين،بل ومساعدم على التفوق ،ومن القدرة على ارتياد اهول بشـغف  
 .،واكتشاف اجلديد األفضل األكثر إشباعا وإمتاعا وغىن 

راها مؤيدوها وهي يف معظمها غري مطبقة على أرض كانت هذه أسباب العوملة كما ي  
الواقع حيث أا تستخدم جلذب واستقطاب الدول الضعيفة والنامية لالنضمام للعوملـة  
اليت ختالف يف أسباا املعلنة كثريا من مفاهيمنا اإلسالمية كتحقيق احلرية واملتعـة دون  

 .وضع حدود هلا، وملا فيها من نسف لآلخر وسلب حقوقه
 :أهداف العوملة : الثاًث

خيشى البعض من العوملة لتأثريها على انفراط الروابط القومية،ولتأثريها على فقد املكانة الذاتيـة  
املتميزة ،ولتأثريها على تعتيم وضوح التصنيفات البشرية خلصائص التجمعات البشرية املختلفة وإدمـاج  

ع بشرا متساوين يف احلقوق والواجبـات،وهي  كافة اخلصائص، ومزجها يف بعضها البعض ليصبح اجلمي
بذلك ظاهرة معقدة، ذات أبعاد متعددة ،وذات تأثريات متباعدة ومتباينة تشمل كثري من النواحي،واليت 

إخل، ومن مث حنتاج إىل رؤيـة  ..تؤدي إىل تشابك وتداخل األطراف، والعالقات، والعوامل، والعناصر 
ما يتحقق من خالل أهداف العوملة واليت ميكن حتديد أهـدافها   واضحة للتوجه حنو الطريق السليم وهو

 )١(: الرئيسة فيما يلي

تفكيك وإذابة احلدود الفاصلة، واحلواجز العازلة، وإاء التوجهات اجلزئيـة، واالقتصـاد    -١
 .احمللي واالنعزايل القومي، والتقوقع الذايت

،وصناعة األفكار علـى مسـتوى   بناء هياكل إنتاجية مثلى إلنتاج السلع وتقدمي اخلدمات  -٢
احلجم االقتصادي الكبري الذي يأخذ يف معطياته السوق الكوين اجلديد ،والذي يفرض على 
األطراف املختلفة االعتراف به ،ليس باعتباره واقعا جديدا فقط،ولكن باعتباره األفضـل  

 .اً عن اآلخرينواألرقى، واألحسن ،وباعتباره متمتعا مبزايا تنافسية فائقة وفارقة، ومتميز
إعطاء الفرصة كاملة لقوى االبتكار، واإلبداع، والتحسني، والتطوير، والتنمية، واالنتمـاء   -٣

 .لتتفاعل مواهبها وملكاا بشكل كامل ومتكامل 

                                                 
 .١٥٠ – ١٤٧ص . مرجع سابق. العوملة االجتياحية. اخلضريي، حمسن أمحد -أ)   ١(

 .١١٥ – ١١٤ص . مرجع سابق. العوملة مقدمة يف فكر واقتصاد وإدارة عصر الالدولة. خلضريي، حمسن أمحدا -ب    
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االنطالق إىل آفاق شاسعة ،ونطاقات واسعة، وجماالت غري مسبوقة تضفي قدرا كبريا من  -٤
 . التقدم والتحول لصاحل اإلنسانية

 )١(: وميكن توصيف جمموعة األهداف احليوية للعوملة بإجياز على النحو التايل 

 :اهلدف األول 

الوصول إىل سوق عاملي واحد مفتوح بدون حواجز، أو فواصل مجركية، أو إداريـة، أو قيـود   
 بل إقامة سوق متسع ممتد يشمل العـامل كلـه  . مادية أو، معازل عرقية، أو جنسية، أو معنوية عاطفية 

 .ومؤسساته وأفراده أي الوصول بالعامل كله إىل أن يصبح كتلة واحده متكاملة ومتفاعلة

 :اهلدف الثاين 

الوصول بالعامل إىل جعله وحدة واحدة مندجمة ومتكاملة سواء من حيث املصـاحل، واملنـافع    
مجيعا،أو مـن  املشتركة واجلماعية، أو من حيث اإلحساس والشعور باخلطر الواحد الذي يهدد البشرية 

 .  حيث أمهية حتقيق األمن اجلماعي بأبعاده الكلية، وعناصره اجلزئية الفاعلة فيه

 :اهلدف الثالث 

الوصول إىل شكل من أشكال التجانس العاملي سواء من خالل تقليل الفـوارق يف مسـتويات   
 .املعيشة، أو يف احلدود الدنيا ملتطلبات احلياة ،أو يف حقوق اإلنسان

 :رابعاهلدف ال
تنمية االجتاه حنو إجياد لغة اصطالحية واحدة تتحول بالتدرج إىل لغة وحيـدة للعـامل ،يـتم      

استخدامها وتبادهلا سواء بالتخاطب بني البشر، أو بني احلاسبات اإللكترونية ، أو مابني مراكز تبـادل  
اليت هي املوضوع الرئيس هلذه وهذه هي عوملة اللغة، أو العوملة اللغوية و. البيانات، وصناعات املعلومات

 .الدراسة
 :اهلدف اخلامس

الوصول إىل وحدة اإلنسانية مجعاء ،ومبعىن أن يتم تدرجييا تذويب الفوارق، خاصـة فـوارق     
األجناس والقوميات من خالل تكثيف عمليات االختالط واملزج بني عناصر اجلنس البشـري ، حـىت   

 .التوافقحيدث التقارب ، واالنسجام، واالئتالف، و
 
 

                                                 
 .١٢٠ – ١١٧ص . مرجع سابق. العوملة مقدمة يف فكر واقتصاد وإدارة عصر الالدولة. اخلضريي، حمسن أمحد)  ١(
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 :اهلدف السادس 
تعميق اإلحساس والشعور العام، واملضمون اجلوهري باإلنسانية البشرية ، وإزاحة وإزالة كـل  
أشكال التعصب، والتمايز العنصري، والنوعي وصوال إىل عامل إنساين بعيدا عن التعصبات، والتناقضات 

 .االنفراطية
 :اهلدف السابع

مبثابة حركة تنوير كربى، واستبصار، وتبصر، فاعلـة كتيـار   انبعاث وبعث رؤية جديدة تكون 
كهربائي يسري ويداعب طموحات البشر باختالف أجناسهم، وشعوم، ودوهلم، وخياطب أحالمهم 
ويدفع ا دفعا إىل السطح لتظهر وتعرب عن ذاا،ومن مث تصبح الرؤية فاعلة يف املنظور البشري سواء من 

طموحات ،وبالتايل يكتسب تيار العوملة من القوة ومن القدرة ما يؤهلـه  حيث الضمري، أو من حيث ال
 .  ملزيد من التدفق القوي من املنابع إىل اتساع التجارب، وإىل آفاق الطموحات

ترى الباحثة أن األهداف اليت تسعى إليها العوملة أهداف واهية تتزعمهـا الواليـات املتحـدة    
ى العامل بأسره، وسلب حقوقه حيث أا تستخدم شعارات رنانة األمريكية لفرض سيطرا ونفوذها عل

كتحقيق السعادة لإلنسانية مجعاء وإزالة كافة أشكال التمايز العنصري والنوعي يف حني أا تزداد نفوذا 
وغىن وسطوة وتزيد يف استغالل الدول النامية وسلب حقوقها بل ونسفها مستخدمة آليات وعناصـر  

 .هدافها الراميةداعمة للوصول إىل أ
 :وسائل أو آليات العوملة وعناصرها الداعمة : رابعاً

 : من املعروف أن العوملة نظام رأمسايل متطور، والرأمسالية تسعى إىل حتقيق هدفني ال ثالث هلما ومها

التركيز على التجديد، والتطوير، واإلبداع يف داخل النظام الرأمسايل ذاته دف حتقيـق  : األول 
وذجي بالقوة العسكرية، أو االقتصادية، واحلضارية، والسياسية، واليت يتميز ا عن أي نظام آخر منط من

 .ميكن أن ينافسه
 .فيتمثل يف تأكيد اهليمنة اخلارجية من أجل حتقيق اهلدف األول: أما اهلدف الثاين

اد آليـات  وكان البد لفرصة اهليمنة وتسهيل شروطها لتشمل أكرب عدد ممكن من الدول من إجي
كالتطورات التقنية، أو تطورات أدوات االتصال واملعلوماتية احلديثة اليت عملت علـى  :سريعة وفعالة 

إذ من خالل هذه التطورات . إمكانية اهليمنة لتتجلى على صعد خمتلفة من اقتصادية، وسياسية، وثقافية
عية متميزة وكانت املهمة األوىل أصبح من املمكن التعامل واإلطالل على ثقافات قومية، وأوضاع اجتما

للعوملة هي تدويل رأس املال،وقوة العمل ،واإلنتاج ،وأيضا تدويل أمناط االسـتهالك،وتدويل الثقافـة   
 ) ١(. كذلك

                                                 
 .٤١، ص)م٢٠٠١ -هـ ١٥٢٢(،)ن.د(، )م.د. (لثقافة العربية املعاصرةالعوملة وقضية اهلوية الثقافية يف ظل ا. التميمي، حممد بن سعد)  ١(
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 )١(:وقد استخدمت العوملة جمموعة من الوسائل يف حتقيق ذلك من أمهها

 :الشركات عرب القارات .١
عوملة أصبحت الكيانات الكبرية ذات ميزة نسبية فائقة،ولذلك يف ظل املنافسة الشرسة اليت أوجدا ال

 .كانت الشركات العمالقة عابرة القارات ذات تأثري قوي يف اقتصاديات الدول اليت يعمل فيها
ومعظم الشركات عابرة القارات هلا فروع عديدة يف القارات اخلمس، وتصل فروعها يف أحنـاء  

كة من هذه الشركات وفروعها تكون شبكة عظيمة من الثـروة  وكل شر. العامل إىل ثالثة آالف فرع
 .والقيمة، تزيد من االستثمار األجنيب املباشر يف البالد اليت تعمل فيها

 :وسائل االتصال واملعلومات .٢
مثل اهلاتف ،واحلاسب اآليل ،واإلنترنت ،والتلفاز والقنوات الفضائية ،وهذه الوسائل قد أتاحت 

يف سهولة ويسر وخاصة شبكة اإلنترنت،واملعلومات اليت ميكن احلصول عليها احلصول على املعلومات 
وتكنولوجيا املعلومات قطاع كبري .ذه الوسائل هلا تكنولوجيا خاصة ا تعرف بتكنولوجيا املعلومات 

 . مثل قطاع الزراعة، وقطاع الصناعة، وقطاع اخلدمات
املشاركة من األفـراد العـاديني، والعلمـاء     واملعلومات تراكمية فهي تتجمع وتتراكم بواسطة 

 .واخلرباء، والفنيني يف ااالت املختلفة مث تتوزع بالوسائل املختلفة كاإلنترنت، واحلاسب اآليل،واهلاتف
وهلا قيمة كبرية يف التحقيق . ولتقنية املعلومات وصناعتها آثار هائلة يف املستقبل ال ميكن تصورها

 .عة يف األمور املختلفةوالوصول إىل الصواب بسر
ولذلك فإن للمعلومات وتقنيتها آثـار  .فهي تعين قدرة اإلنسان على اختاذ أكثر القرارات فعالية

 .اجتماعية، وثقافية، وسياسية، واقتصادية على املدى البعيد
 :منظمة التجارة العاملية وفتح األسواق واحلدود .٣

النقد الدويل هي منظمات ومؤسسات دولية هلا منظمة التجارة العاملية، والبنك الدويل،وصندوق 
نظمها وقوانينها، وذات تأثري كبري يف تسويق العوملة ،والدعاية هلا، وتنظيم االنضمام إىل منظمة التجارة 

وتعترب منظمة التجارة العاملية احملور الرئيس يف تنظيم التجارة احلرة يف عصر العوملة ،فهي تـدير  .العاملية
وقد نشأت منظمة التجارة العاملية يف العقد األخـري  .ية الدولية بني الدول املنظمة إليهاالعالقات التجار

على أنقاض منظمة اجلات لتدير التجارة احلرة يف عصر العوملة أي يف ظل ظروف اقتصـادية جديـدة   
ص أتاحتها العوملة،حيث إلغاء اجلمارك والضرائب وفتح احلدود أمام دخول وخروج البضائع، واألشخا

. واألموال، والتكنولوجيا ،والشركات ،حيث الظروف مهيأة للمنافسة احلرة يف أسواق ذا متاثل واحـد 
والتنافس احلر بني الشركات وبني مصادر اإلنتاج وبني األفراد يف ظل هذه الظروف املتماثلة هو الـذي  

                                                 
 .٤٦ – ٢٣، ص )م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢(دار األمني،: القاهرة. العوملة والثقافة اإلسالمية. اجلوهري، حممد محد)  ١(
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وهو الذي يؤدي إىل التقدم يولد الثروة والقيمة وهو الذي يدفع إىل االبتكار اجلديد لتكنولوجيا جديدة 
 .واالزدهار االقتصادي، والعلمي، والتقين

ومنظمة التجارة العاملية هلا قوانني ونظم جيب أن تنفذها الدولة اليت ترغب يف االنضمام إىل اتفاقية 
التجارة العاملية،وغالبا ما تعطي هذه الدولة مدة كافية لتوفق أوضاعها حسب قوانني ونظـم منظمـة   

 .العاملية التجارة 
 :النظام اإلعالمي الدويل اجلديد .٤

ساعة من مواد إعالمية وفنية وثقافية ٢٤يعترب النظام اإلعالمي الدويل اجلديد، وما يبثه على مدى 
عرب القنوات الفضائية، واملواقع التلفزيونية، واإلعالمية أو بواسطة شبكة اإلنترنت ،من أخطر وسـائل  

 .العوملة على اهلوية الثقافة
ن وسائل اإلعالم املسيطرة دوليا تعمل دون كلل وبكل الوسائل وأكثرها حرفية وذكاء، علـى  إ

تسويق األفكار ،واملبادئ ،والفلسفة ،وأساليب السلوك الغربية األمريكية على وجه التحديد، وهـدفها  
احلياة الوصول إىل أمركة العامل ،أي جعل شعوب العامل،أو أكثرها تفكر، وتعيش ،وتستهلك بأسلوب 

األمريكية ،فهذا جيعل اإلعجاب بأسلوب احلياة األمريكية يتحول إىل إعجاب بالسياسات ،واملواقـف  
األمريكية وبالتايل حتقق أمريكا انتصارها األكرب بالسيطرة على أوسع رقعة من العامل بتحويل شـعوا،  

 .وملة دون أن تدري إىل أن تصبح ذات هوية أمريكية حتت شعارات مجيلة مثل الع
إذن فاخلطر على ثقافتنا وحضارتنا اإلسالمية يف ظل العوملة يأيت من جبهتني؛ األوىل هي جبهـة  
الداخل العلمانية يف كثري من البالد العربية واإلسالمية، وخطر هذه اجلبهة ينبع مـن أن هـذه اجلبهـة    

ة العمل الثقايف يف الدولـة،  العلمانية تشجع اإلنتاج الثقايف العلماين خاصة إذا كانت مسيطرة على قياد
والعمل على نشره بوسائل العوملة املختلفة كممثل هلويتنا وثقافتنا ،واجلبهة الثانية هي جبهة اخلارج اليت 
تعمل على نشر، وسيادة، وسيطرة الثقافة ،واحلضارة العلمانية ،والغربية احلديثة يف مجيع أحناء العـامل،  

 .عمل على القضاء على الثقافة اإلسالمية يف جمتمعاا واجلبهة األوىل هي األخطر ألا ت
 :األمم املتحدة، ومنظماا ،وهيئاا، ومؤمتراا .٥

األمم املتحدة هلا منظمات وهيئات عديدة،سياسية ،واقتصادية، وثقافية ،واجتماعية مثل اجلمعية 
لدويل ،وصندوق النقد الـدويل،  العامة لألمم املتحدة ،وجملس األمن ،ومنظمة التجارة العاملية، والبنك ا

وهيئة اليونسكو، وهلا مؤمترات دورية عديدة كل سنة ،أو سنتني ،أو أكثر مثـل مـؤمترات السـكان    
واملتتبع لألمم املتحدة ،ومنظماا، وهيئاا، ومؤمتراا ،سوف . ومؤمترات الثقافة، واملؤمترات االجتماعية
االت الثقافية السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعيةيلحظ اهليمنة األمريكية األوربية بشىت ا. 

فاملتتبع لكل ذلك جيد السيطرة األمريكية والغربية عليها سيطرة تامة بعد ايار اإلحتاد السـوفييت  
،ولقد أصبحت اجلمعية العامة لألمم املتحدة جمرد مكلمة ليس هلا فاعلية إال يف املواضيع الـيت تريـدها   
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األمريكية ،وأصبح جملس األمن يؤمر بأمر أمريكا ،والدول األوربية ولقـد أصـبحت   الواليات املتحدة 
األمم املتحدة ،ومنظماا، وهيئاا، ومؤمتراا من العوامل اهلامة يف تكريس العوملة ونشـر مفاهيمهـا   

لعـامل علـى   الثقافية ،واحلضارية العلمانية، والعمل على سيادة هذه املفاهيم وسيطرا على مجيع أحناء ا
 .الثقافات واحلضارات األخرى

 :القوى األمريكية آلية من آليات العوملة .٦
إن قوة الواليات املتحدة األمريكية االقتصادية ،والسياسية ،والعسكرية ،والتكنولوجيـة الـيت ال   

ول تعادهلا قوى أخرى منذ سقوط اإلحتاد السوفييت ،جعل هلا اهليمنة ،والتفوق، والتأثري الفعال علـى د 
 .العامل 

إن القوة األمريكية ليس القوة املادية فقط بل واملعنوية أيضا ألن القوة املادية صنعت قوة معنويـة  
تعترب من أهم وسائل العوملة أو آليات العوملة ألـا   –اآلن  –ختشاها الشعوب، واحلكومات ،والدول 

اق به يف مضـمار التقـدم الـتقين    جعلت من الواليات املتحدة األمريكية مثال أعلى تلهث الدول للح
 .والعلمي ،واحلضاري

 :كما أن هناك عناصر داعمة للعوملة واليت من أبرزها 
 ).اإلنترنت(شبكة املعلومات الدولية  )أ 
 .التجارة اإللكترونية )ب 
 .شبكة االتصاالت العاملية  )ج 
 .شبكة اإلعالم الكونية  )د 
 . املنظمات األهلية غري احلكومية )ه 

لعوملة، ووسائلها ،وعناصرها الداعمة، أا متثل خطراً جسيماً يهـدد  ويتضح من خالل أهداف ا
 .كيان األمم، فهي تذيب القيم، وتقضي على اهلوية الثقافية للشعوب، لذلك جيب علينا مواجهتها

 :جماالت العوملة : خامساً
تلك الكامنة العوملة مليئة بالفرص، مثلما هي مليئة بالتهديدات، وأهم الفرص اليت تتيحها العوملة 

واملعلومات اليت حيوزها اآلخـرين ، والبنـاء    ،أي إىل البيانات يف إمكانية الوصول إىل املعرفة الشاملة،
 )١(:عليها، وتطويرها يف ااالت الرئيسة التالية

ومتـويال   ،وتسويقا ،والذي من خالله يتم إعادة تشكيل العامل إنتاجا :اال االقتصادي -١
خالل مؤسسات اقتصادية عاملية بالغة الضخامة لدرجة غري معهـودة  ومن .وتنمية بشرية 

وسبيلها إىل ذلك هـو  ،تقوم بانتهاج سياسات يكون من شأا تعزيز وتنمية ثروة العامل

                                                 
 .١٣٨ – ١٣٥ص . مرجع سابق. العوملة مقدمة يف فكر واقتصاد وإدارة عصر الالدولة. . اخلضريي، حمسن أمحد)  ١(
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وحدة أسواق املال العاملية ووحدة مقاييس النقدية، والتحول من اقتصاد اجلزء اخلاص ،إىل 
واخلدمات اإلنتاجية علـى   ،والزراعة ،ر الصناعةوتطوي ،اقتصاديات اموع الكلي العام

 .مستوى املناطق العاملية
والذي من خالله يتم تفعيل تيار العوملة ختطيطا ،وتنظيما،وحتفيزا  :اال التفعيلي اإلداري -٢

ويؤدي إىل وجود أمناط إدارية مبتكرة من أمههـا اإلدارة االبتكاريـة   .ورقابة  ،ومتابعة
 .وغري ذلك ،واإلدارة عن بعد ،اإلدارة بالتجوالو ،واإلدارة التفعيلية

من حيث إحالل جمموعة خمتلفة من القضايا السياسية العاملية حمل قضـايا   :اال السياسي -٣
السياسة الدولية القائمة اآلن ،واليت ترتبط بفكرة القطبية السائدة الواحدة اآلن ،أو بفكرة 

 .وملةالوحدة العاملية كمصدر ومنبع لتدفق تيار الع
من حيث بروز اتمع احلضاري املدين الذي يف إطاره الكوين املتعاظم  :اال االجتماعي -٤

ومبا عليه من التزامات ، وما يثريه هيكل  ،حيقق فكرة اإلنسان العاملي ،ومبا له من حقوق
والتقاليد املتعوملة،واليت تثري وحتث على إنشـاء قضـايا إنسـانية     ،القيم وبنيان العادات

 .تركة يتشكل يف جمموعها العام إطار اتمع العاملي الكوين املتعاظممش
بعاده الكلية الشاملة ، وباعتبار أن الثقافة هي منتج واسع التسويق ويـتم  أو :اال الثقايف -٥

وبشكل جتاري فائق غري معهود من قبل،ومن مث بروز .تسويقها على نطاق العامل بكامله 
 .ووسائل ثقافية جديدة تتفق مع عصر العوملة ،ورموز ،توقناعا ،وعي جديد ،ومفاهيم

التراث احلضاري والفكري يف مجيع جوانبه النظرية والعملية الذي متتـاز بـه أمـة     والثقافة هي
 .وينسب إليها ،ويتلقاه الفرد من امليالد إىل الوفاة من مثرات الفكر والعلم والفن والقانون واألخالق

وطرق الـتفكري   ،واملهارات ،والعادات ،والتقاليد ،واملثل ،عة األفكاروهي عند أهل التربية جممو
وطبيعـة املؤسسـات    ،واالتصال ،ووسائل االنتقال ،وتراث املاضي ،والنظام األسري ،وأساليب احلياة

 .االجتماعية يف اتمع الواحد
ـ  ،والتراث احلضاري ،والعقائد ،واألخالق ،والتعريفات السابقة تعترب القيم ائل االنتقـال  ووس

واللغة وغريها كأدوات  ،واالتصال من ضمن نطاق الثقافة لذلك جند العوملة الثقافية تعتمد على اإلعالم
 .وأساليب للعوملة الثقافية

وإن كانت العوملة اإلعالمية أو العوملة اللغوية هدفا من أهداف العوملة الثقافية أو جماال من جماالا 
عوملة اللغوية بشكل خاص على أا وسيلة مـن وسـائل العوملـة الثقافيـة،     إال أن الباحثة ستتعرض لل

 .وستدرجها ضمن التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف العصر احلديث
 :آثار العوملة : سادساً
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للعوملة إجيابيات عظيمة وخاصة يف جمال العوملة االقتصادية ،ويف جمال تكنولوجيـا املعلومـات   
للعوملة معارضني ومؤيدين حىت يف الدول املتقدمة اليت أخذت ا ،فإن علينا وحنن  ومع أن.واالتصاالت 

أن نأخذ بإجيابيات العوملة ونتجنب سـلبياا ،فنتمسـك    –حلبة سباق العوملة  –ندخل يف هذه احللبة 
رة مبفاهيم هويتنا اإلسالمية ثقافيا، وحضاريا، ونتجنب االستسالم لسيطرة مفاهيم الثقافـة، واحلضـا  

 :الغربية احلديثة وذلك عن طريق مسلكني مها 
العمل على تطبيق مفاهيم ثقافتنا وحضارتنا اإلسـالمية الصـحيحة يف دولنـا ،وجمتمعاتنـا      •

 .اإلسالمية
العمل على تصحيح ااالت الثقافية ،وااالت احلضارية اليت أصاا الغزو الفكري والتغريب،  •

احلضارية كالنواحي االجتماعية، والـنظم، والقواعـد    مثل األدب، والفنون،وبعض ااالت
 )١(.االجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية ،ونظم التعليم ،ونظم التقاضي ،وقواعد القوانني

 :اآلثار اإلجيابية للعوملة ) ١

 :للعوملة اجيابيات عظيمة للشعوب والدول اليت سارت فيها ومنها ما يلي 
  :اجيابيات العوملة اقتصادياً )أ 

 )٢(:يرى املؤيدون للعوملة أن هلا اجيابيات يف جمال االقتصاد ومنها

إصالح كثري من اخللل يف النظام االقتصادي، والنظام اإلداري ،والنظام السياسي للدولـة   -١
، اليت دخلت إىل حلبة سباق العوملة االقتصادية مما كان له أثر عظيم يف تقدم هذه الـدول 

السرقات ،والفساد اإلداري ،أو حتجيمـه للشـفافية الـيت    واختفاء الفساد االقتصادي ،و
 . تضفيها

 )٣(.دخول العوملة يف شىت ااالت االقتصادية ، والسياسية -٢
وبـذلك  . توحيد األسواق مجيعها لتصبح سوقا واحدة دائمة التوسع تشمل العامل بأسـره  -٣

، لكافـة املنتجـات   والعرض الفوري املتكامل، يتحقق للعامل ميزة اإلتاحة الفورية الشاملة
 .وعدم حدوث أزمات نتيجة للندرة أو الفائض

وما متلكه من ، والكوادر البشرية، والتمويل، والتسويق، ظهور جممعات وتكتالت اإلنتاج -٤
وهو ما يتيح كثرياً من ، تزداد وتتسع وتنمو بشكل متسارع، مزايا تنافسية فائقة وارتقائية

وما أخرجته املعامل ، وتنفيذ نتائج البحوث، الختراعاتاملزايا اليت من بينها تشجيع تطبيق ا
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، من اكتشافات، وتشجيع قوى االختراع ،والبحث ،والتطوير على بذل مزيد من اجلهـد 
 .واكتشاف اجلديد

واحلكومات ،واملنظمـات  ، والدول، زيادة درجة االرتباط املتبادلة بني الشعوب اإلنسانية  -٥
، نسيات مما يساعد علـى إنتـاج فـائق اجلـودة    والشركات دولية النشاط ومتعددة اجل

ومتويل إلكتـروين  ، وتسويق فائق اإلتاحة يعتمد على تصريف واسع النطاق، واملواصفات 
قائم على األموال اإللكترونية ،ووسائل الدفع اليت توجدها املعامالت اإللكترونية باإلضافة 

 .بإىل توظيف كامل للقوى العاملة مع إتاحة أفضل نظم التدري
ذات القدرة ، ذات الطبيعة االرتكازية الفاعلة واملتفاعلة، بناء جمموعة من املرتفعات املهيمنة  -٦

وعلى تطوير العامل واليت هي مبثابة عناصر جـذب رئيسـة للعبـور إىل    ، على تطوير ذاا
 .التقدم

التشريعية  فالعوملة تم بأدق التفاصيل سواء من الناحية، حتقيق املصارحة والشفافية الكاملة -٧
، أو من حيث احلقوق السياسية مما يؤدي إىل عدم وجود أخطاء يف اختاذ القـرار ، القانونية

وتنظـيم وتوجيـه   ، وزيادة قدرة املشروعات ،ومتخذي القرار فيها على ختطيط أنشطتها
، والتسويقية، اإلنتاجية: وزيادة فاعلية املشروعات يف حتقيق أهدافها، ومتابعة هذه األنظمة

 .لتمويلية وما يتصل بالكوادر البشرية وا
، حتقيق درجة عالية من التطور الفائق القائم على استقطاب وجذب قوى االستثمار العاملية -٨

 اواالستفادة من وسائل اإلنتاج املتقدمة اليت يتم التوصل إليها وتطبيق تكنولوجي، وتوظيفها
، إلنتاج من حيث الكم اإلنتـاجي جديدة متاما مل تستخدم من قبل مما ينتج عنه طفرة يف ا

ومن حيث املواصفات واخلصائص باإلضافة إىل طفرة ، واجلودة، وكذلك من حيث النوعية
 .يف معاجلة تكاليف العمليات اإلنتاجية الثابتة واملتغرية

ظهور مبدأ التعددية وتطبيقه يف كافة األنشطة ،ويف جماالت اإلنتاج ،والتمويـل، وتنميـة    -٩
 .أو من خالل تنويع األساليب ،واختالف املناهج العلمية والعملية الكوادر البشرية

ففي ظل العوملة حدث التقدم والنـهوض  ، كما سامهت العوملة يف اختصار مراحل التقدم -١٠
مع احتفاظ هذه الدول مبفاهيم ، ودول أمريكا اجلنوبية، والصني ، السريع للنمور اآلسيوية

، والصني ،وكمبوديا البوذيتـان ، واندونيسيا املسلمتانهويتها الثقافية فكان هناك ماليزيا، 
 )١(.ودول أمريكا اجلنوبية املسيحية
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 : إجيابيات العوملة سياسياً )ب 
 :ويرى املؤيدون للعوملة أن هلا إجيابيات يف جمال السياسة ومنها 

وعلى ملء فراغ القطاع العسـكري  ، قائمة على وحدة العامل، بناء قاعدة فكرية جديدة -١
ان عنوانا مرجعيا لفترة احلرب العاملية األوىل ،والثانية، وما بعدمها ففي العوملة مل الذي ك

 )١( .تعد هناك حروب عاملية باردة أو ساخنة 
 )٢(.إضعاف الدكتاتوريات والتخفيف من تسلط احلكام على الشعوب -٢

 :إجيابيات العوملة اجتماعيا )ج 
 ٣(:ال االجتماعي ومنهاكما يرى املؤيدون للعوملة أن هلا اجيابيات يف ا( 
قائم على تعميق اإلحساس ،واإلدراك، والشـعور بـأن   ، بناء إطار معايشة حياتية للعوملة -١

بكافة جوانبـها، وباعتبـار مسـتجداا    ، وواقع حياة حنياها، العوملة حالة فعالً نعايشها
ولتـأمني  ، اوالعوملة تعين بناء نظام متكامل لتأمني مكاسبها وقـدرا . ومتغرياا حتمية 

مسريا ضد أي انتكاسة وهي بذلك تعمل على محاية النظام العاملي املتعومل من خطـورة  
 .انفراط عقده، أومن حدوث أي جتزئة، أو انقسام لنظام توازن القوى

 .تعظيم بناء املعنويات غري املادية اليت تشكل ضمري الفرد ،ووجدانه، وعواطفه -٢
ولقيمة الوقت حيث أصبح الزمن مورد من ، لعنصر الزمنتغيري نظرة اتمعات واألفراد  -٣

إن امليزة الرئيسة للعوملة هي تنمية اإلحساس بالوقت ،وأمهيته، وخطـورة  . موارد احلياة
 .وضرورة عملية استثماره

 .وما بني كافة األماكن، تنمية اإلحساس بالتواصل واالرتباط مابني كافة البشر  -٤
 اتمعات ،وزيادة التفاعل بني احلضارات مما يترتب عليه تدفع إىل االلتقاء والتقارب بني -٥

 .تطورات وحتوالت تقود العامل إىل التواصل يف كون جديد
ودفع مستوى طموح الفرد، واجلماعـة إىل آفـاق   ، أن العوملة تسعى إىل التميز واإلتقان -٦

 )٤(.ينوالوضوح يف التعامل مع النفس واآلخر، بعيدة كما أا تنمي اجلرأة يف احلق
 : إجيابيات العوملة ثقافياً )د 

 )١(:اجيابيات يف اال الثقايف ومنهاوكذلك يرى املؤيدون للعوملة أن هلا 
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وتعميـق اإلحسـاس   ، وجعل التقنية أكثر إنسـانية ، زيادة االرتباط مابني التقنية والفرد -١
  .باإلنسان باعتباره مبتكر التقنية

 :لإلنسان يف خمتلف جماالت احلياة وينتج عن ذلك ما يليزيادة االهتمام باألنشطة اإلبداعية  -٢
ظهور مصطلح املوارد الذهنية ليعرب عن نوعية بالغة اخلصوصية من املوارد البشرية أي أصحاب  •

 .العقول املفكرة واملبدعة 
ظهور رأس املال الثقايف أو ما يسمى باملوارد الثقافية واليت من خالهلا تنتج الثقافـة وتـداول    •

 .ر وتزداد بشكل ملموس وحمسوسوتنتش
تناقص الفترة الزمنية مابني حتول االكتشاف العلمي من جمرد اكتشـاف إىل منـتج مطـروح     •

 .واحلصول على مردودات، وعائد سريع منه وبأرباح غري مسبوقة ، للتداول
فاجلميع ، وشخصية ينتمي إليها الفرد بشكل جديد تستوعب مجيع البشر، ظهور هوية جديدة •

 .ون يف هوية واحدة تتسع دائرا يوما بعد يوم لتشمل اجلميعينتظم
 .ولكن من خالل الثمار والنهايات، إعادة اكتشاف الذات ليس من خالل اجلذور •

من أهم اجيابيات العوملة ثورة املعلومات اليت سامهت يف احلصول على املعلومات املطلوبـة   -٣
يف التو واللحظة اليت يريدها اإلنسان عن أي جمال من ااالت بسرعة وبسهولة ويسر ،بل 

عن طريق شبكة االنترنت، كما أن كمية املعلومات عن أي موضوع تتضـاعف بسـرعة   
 )٢(.عجيبة أيضا

 )٣(.االعتراف حبق الثقافات واحلضارات األخرى يف الوجود -٤
 )٤(.العوملة الثقافية تسعى إىل إجياد حلول غري تقليدية ملشكالت تبدو مستعصية -٥

ا سبق أن املؤيدين واملتزعمني للعوملة يقدمون هذه اإلجيابيات ليتمكنوا من اسـتقطاب  ويتضح مم
العامل وجذبه لالنضمام هلا  وإن كانت العوملة حتمل يف طياا كثريا من السـلبيات والعواقـب   

 .اخلطرية واليت تتضح عند احلديث عن آثار العوملة السلبية
 : اآلثار السلبية للعوملة )٢

 :ة يف جانبها السليب تتضمن عواقب خطرية تتجسد فيما يلي إن العومل  
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 :سلبيات العوملة االقتصادية  )أ 
أو مـع تياراـا   ، سحق املصاحل واملنافع الوطنية خاصة عندما تتعارض مع مصاحل العوملة -١

وحماربتها أية قيود حتول بينها ، ونزوع العوملة إىل االنفتاح الواسع، املتدفقة يف كافة ااالت
خاصة عندما تكون القوى املناوئة ال متلك الدفاع عـن  ، بني ما تسعى إىل الوصول إليهو

 .أو عاجزة عن محاية مكاسبها أو تسيطر عليها قوى مناوئة تسترتفها، مصاحلها
السيطرة على األسواق احمللية من خالل قوى فوقية متارس سطوا وتأثريها ذو النفوذ القوي  -٢

 )١(.ضعيفة وتسحقها إىل مؤسسات تابعة هلاعلى الكيانات احمللية ال
، وما سيؤدى إليه هذا من ارتفاع أسعار السـلع الزراعيـة عمومـا   ، إلغاء الدعم الزراعي -٣

واالنعكاسات السلبية من جراء ذلك على مـوازين  ، والسلع الغذائية على وجه اخلصوص
 .وحتديداً املستوردة الصافية للغذاء، املدفوعات للبلدان النامية

علـى   -غري املسبوق بالتحضري واالسـتعداد الكـافيني   -كن أن يؤدي االنفتاح السريعمي -٤
األسواق العاملية إىل تعرض املنتجات احمللية للبلدان النامية ملنافسة ضارية ال تستطيع معهـا  

، األمر الذي يهدد بايار العديد من املشروعات احمللية، الصمود أمام املنتجات املستوردة 
 .وتردي األوضاع االقتصادية بصورة أكرب هلذه البلدان، عدالت البطالةوزيادة م

وعلـى  ، تآكل املعاملة التفضيلية اخلاصة اليت كانت حتصل عليها صادرات البلدان الناميـة  -٥
ومما يزيـد األمـر   . إىل أسواق البلدان الصناعية املتقدمة، وجه التحديد البلدان األقل منوا

وزيادة حدة ، فق مع موجات التوسع يف حترير التجارة الدوليةأن هذا التآكل سيترا، سوءا
 .املنافسة يف األسواق العاملية

بسبب ارتفاع تكاليف احلصول علـى التكنولوجيـا   ،ارتفاع تكلفة تنفيذ الربامج التنموية  -٦
 .وارتفاع أسعار األصناف الزراعية املستوردة، واستخدام العالمات التجارية

نقل قدر من صالحيات اختـاذ القـرارات يف   ، مة التجارة العامليةيتضمن القبول بدور منظ -٧
وخصوصا ما يتعلق بتصميم ،وهو نقل من الدائرة الوطنية إىل الدائرة العاملية ، الدول النامية

السياسات، والربامج التنموية، وتنفيذها يف هذه الدول وهذا تكون له آثار مباشرة، وغـري  
باإلضافة إىل زيادة الضـغوط علـى   ، رة يف الدول املعينةمباشرة على اجتاهات قطاع التجا

وهذا من شـأنه أن  ، مع عدم مراعاة خصائص هذه البلدان وظروفها احمللية، البلدان النامية
 .يؤدى إىل أثار عكسية خطرية ومدمرة 
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يف بعض السلع اليت تتمتع فيهـا بـامليزة   ، ما زالت هناك قيود على صادرات الدول النامية -٨
 .وذلك مثل صادرات املنسوجات واملالبس، النسبية

قد تعاين املالية العامة يف الدول النامية من آثار التخفيضات على التعريفات اجلمركيـة أو   -٩
العجز يف املوازنات العامة  ةمبا يعين مفاقم، وذلك على هيئة تقليص لإليرادات العامة، تثبتها

أو ، للجوء إىل فرض ضرائب جديـدة  ويف بعض احلاالت تؤدي إىل احتمال ا، هلذه الدول
 .لتعويض خسائر اخلزانة العامة، زيادة معدالت الضرائب القائمة

من خـالل  ، الفاعلية االقتصادية، تتوىل اموعات املالية والصناعية احلرة، يف عصر العوملة -١٠
مث السيطرة ، هدفها جتاوز حدود الداخل واخلارج،شركات ومؤسسات متعددة اجلنسيات 

 .ومن مث السيطرة على السوق العاملية، ال االقتصاديعلى ا
تغذي احتكارات الـدول  ، سيتحول العامل إىل سوق كبرية مفتوحة) اجلات(طبقا التفاقية  -١١

تفـتح  )اجلـات (فاتفاقية ، للحصول على أكرب عائد على حساب الدول النامية، املتقدمة
يسمح هلا بالقضـاء علـى القاعـدة    مبا ، أسواق الدول النامية أمام صادرات الدول الغنية

 )١(.من خالل املنافسة غري العادلة، الصناعية هلذه الدول
 :سلبيات العوملة السياسية )ب 

 :ميكن حتديد سلبيات العوملة السياسية فيما يلي
 :تآكل سيادة الدولة  -١
ها ال من سلبيات العوملة تآكل سيادة الدولة ،فالعوملة تؤثر على سيادة الدولة الداخلية ،ولكن 

 .تؤثر على سلطتها اخلارجية أو سلطتها القانونية
فالعوملة تسقط احلدود واحلواجز، وتسمح بانسياب رؤوس األموال، واألشخاص والتقنية،  

وحرية انتقاهلا عرب حدود الدول، وتسمح للشركات عابرة القارات حبريـة احلركـة دون   
قة بني القطـاع العـام والقطـاع    والعوملة تعترض سلطة احلكومة يف تغيري العال. اعتراض
 )٢(.اخلاص

فرض الوصاية األجنبية باعتبار أن العوملة مصدرها أجنيب ، وباعتبارها أن هذا األجنيب أكثر  -٢
بل ممارسة . تقدما وقوة ونفوذا، ومن مث إذالل كل ماهو حملي، والتنصل من إفرازاته ومثاره

قة حىت يتوقف عـن ممارسـة أي   القهر عليه يف شكل موجات متتالية ومتصاعدة ومتالح
 )٣(.مقاومة واالستسالم لتيار العوملة والرضوخ ملطالبه واالستجابة للمتطلبات اليت يقدمها

                                                 
 .٨٩ – ٨٨ص . مرجع سابق. التميمي، حممد بن سعد)  ١(
 .٧٢ص . مرجع سابق. اجلزهري، حممد محد)  ٢(
 .١٦٨ص . مرجع سابق. العوملة االجتياحية. اخلضريي، حمسن أمحد) أ)   ٣(
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يرى بعض الباحثني أن العوملة سوف تؤدي إىل فقدان الدول النامية االستقالل النسيب الذي  -٣
ه دعاة وأنصار العوملة سبق أن حتقق هلا بعد جالء االستعمار عن أراضيها ، وأن ما ينادى ب

يتيح للدول االستعمارية استرداد نفوذها الذي فقدته ،باإلضافة إىل أن الـدول الكـربى   
ستكون هي صانعة القرار، وموزعة األدوار على دول العامل الثالث، حيث أفضت سيطرة 

ـ  ة القوى الكربى ،وخباصة الواليات املتحدة األمريكية ، إىل إضعاف املؤسسات الدميقراطي
 )١(.،بدًء بالدولة،ومرورا باألحزاب السياسية

وال شيء سواها ،ومن هنا نشأت ظاهرة تشابه " الليربالية: "إن العوملة تفرض فكرا وحيدا  -٤
برامج األحزاب السياسية يف معظم الدول ، فاالختالف بني براجمها يكاد يكون منعـدما  

،ويصبح الكثري من زعمائه واقعـني أو   ويف العامل الثالث تكاد العوملة تبتلع اال السياسي
 .متأثرين بسيطرة القوى الكربى ،ويف مقدمتها الواليات املتحدة

ويف إطار العوملة ، تتقلص مهام الدولة ،ومن مث ، تنحسر ااالت السياسية اليت تعين بتدبري  -٥
شئون الدولة ،حيث متارس الشركات ،واملؤسسات العمالقة،والشبكات الدولية،واسـعة  
 .االنتشار بوسائلها اخلاصة، لتطغى على دور الدولة يف ميادين االقتصاد ،واملال، واإلعالم

ويف نظام العوملة ،توجه السياسة اخلارجية للدولة مؤسسات اتمع الدويل ،ويف طليعتـها   -٦
فالعوملة ال تعترف بالوطن، وتقفز فوق أسوار الدولة؛ لتمـارس عملـها يف   .جملس األمن 
إنه عامل املؤسسات، والشـبكات  .فعامل العوملة عامل بال دولة وال وطن. تفتيتالتشتيت وال

 .وعامل القوى الفاعلة يف النظام الدويل
والعوملة تعمل على جتاهل الشعوب وإذالهلا ،وميش دور الدولة، وتقليص خدماا أو إلغائها   

 .سائل ضارة بالشعوب واقتصاديااوهذا يؤدي إىل دعم قوى االستغالل،واالستبداد ، والقهر ،وخلق و
تعمل على إشاعة االحنالل والفسـاد يف   –وهي تضعف الدولة ،ودم نظمها احمللية  –والعوملة 

هذه النظم ، بغية خلق قوى رافضة ومعارضة هلا من داخل هذه النظم ، ومن مث تفتيت وشرذمة هـذه  
 )٢(.النظم من الداخل

 :سلبيات العوملة الثقافية )ج 
 :سلبيات العوملة الثقافية ما يلي من أبرز

سحق الثقافة واحلضارة احمللية الوطنية ،وإجياد حالة اغتراب مـابني اإلنسـان ،وتارخيـه        -١
الوطين، واملوروثات الثقافية، واحلضارية اليت أنتجتها حضارة اآلباء، واألجداد ،أي فصل 
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شكل جديد من أشكال  اجلذع عن اجلذور املمتدة ،وفصل السطح عن األعماق ،وإجياد
الثقافة العاملية اليت صنعها البشر مجيعا وليس خاص بأشخاص بذام، أو مبناطق جغرافيـة  

 )١(.بذاا

أو حماولة إحـالل مفـاهيم   " خلط الثقافات "من أخطر سلبيات العوملة : خلط الثقافات   -٢
الثقافة، ومفاهيم احلضارة الثقافة، ومفاهيم احلضارة العلمانية الغربية احلديثة مكان مفاهيم 

اإلسالمية يف ااالت املختلفة أو حماولة إجياد ثقافة واحدة سائدة ومسيطرة على العـامل  
 )٢(.ببحث وإبراز ماهو مشترك بني الثقافات املختلفة

إن مشروع العوملة وفر للثقافة الغربية مجيع اإلمكانات املادية، والفنية اليت جتعلـه سـاهم      -٣
ومازالت مؤسسات الدول احلاضنة ملشروع .ئيسة يف صناعة الرأي العام العاملي مسامهة ر

مستخدمة  )٣(العوملة هي اليت تتصدر الساحة الدولية فيما يرتبط بصناعة الرأي العام العاملي
يف ذلك لغتها حماولة القضاء تدرجيياً على اللغات األخرى واليت من بينها اللغـة العربيـة   

 .الفصحى
الغرب ال يريد تعميم النموذج الغريب فحسب ،بل إن هدفه األساسي مـن العوملـة    أن    -٤

تشكيك أهم احلضارات العريقة يف حضاراا، وثقافاا، وعقائدها ،وتغريب إنسـاا يف  
 )٤(.أفكاره ومناهج تعليمه

 :سلبيات العوملة اجتماعياً )د 
 :ميكن تلخيص سلبيات العوملة اجتماعياً فيما يلي

ة يف ظل العوملة جتد نفسها مضطرة إىل تقليص برامج الرعاية االجتماعية ،وخباصة أن الدول -١
دعم غري القادرين ،وإلغاء التأمني على الطبقة الدنيا ، واألفراد األكثر تعرضا للمخاطر، مما 

 .ينجم عنه ختلخل النسيج االجتماعي، وذلك أن العوملة ال تنظر إىل الصاحل العام
وم على اقتصاد حتكمه قاعدة إنتاج أكرب قدر من السلع بأقل قدر مـن  إن العوملة اليت تق -٢

العمل، أسهم يف ظهور نسب عالية من البطالة ،وتسريح كثري مـن العمـال، وتؤكـد    
شـركة مـن كـربى     ٥٠٠اإلحصائيات هذه القاعدة، ففي السنوات األخرية عملت 

، على الرغم مـن   ألف عامل يف املتوسط كل سنة ٤٠٠الشركات العاملية على تسريح 
 .أرباحها الطائلة
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يف إطار العوملة لن يتقاسم اجلميع مكاسب النمو على املدى الطويل بنفس القدر ،بسبب  -٣
التقسيم اجلديد للعمل على الساحة الدولية، حيث تتخصص الدول النامية يف املنتجـات  

عرفة ذات القيمـة  كثيفة العمالة، يف حني حتتكر الدول املتقدمة صناعة املنتجات كثيفة امل
 )١(.املضافة العالية

ازدياد الفقراء فقرا، والفقراء قد يكونون دوالً فقرية، أو أفراداً فقراء يف الدولة ،وكالمهـا   -٤
 .سواء كانوا دوال فقرية أو أفرادا فقراء سوف يزدادون فقرا يف ظل العوملة

العوملـة مثـل   ويف احلقيقة فإن ازدياد الفقر سوف يكون بسبب عدم األخذ بوسائل  
اإلنترنت، وتكنولوجيا املعلومات، وعدم االنضمام ملنظمة التجارة العاملية، وعـدم فـتح   
األسواق، واحلدود للشركات عابرة القارات وعدم االشتراك يف حلبـة سـباق العوملـة    

 )٢(.االقتصادية فالفقر لن يكون بسبب العوملة نفسها ولكنه سيكون بعدم األخذ بوسائلها
ة تشكل نوعا آخر من السيطرة اليت تتبطن عقل اإلنسان، ووعيه، وسلوكه، وغرائـزه  إن العومل -٥

حيث ميارس اإلنسان حرية زائفة داخل ضرورة قمعية شاملة ،يفقد اإلنسان فيها وعيه بانعدام 
يبلغ االغتراب درجة " لوفيغر"بل انعدام وعيه بنفسه، أو على حد تعبري عامل االجتماع .حريته 

األمر الذي يشيع يف أجوائه استشارة الرغبات احلسـية األخـرى   ".باالغترابحتجب الوعي 
كاجلنس اليت أصبحت حتفل ا إعالنات األفالم ، واألفالم ذاا ، واملالهي، وتـزين أغلفـة   

 )٣(.االت
سحق اهلوية والشخصية الوطنية احمللية ،وإعادة صهرها وتشكيلها يف إطار هويـة، وشخصـية    -٦

حبيث ينقذ الفـرد مرجعيتـه   .نتقال ا من اخلصوصية اخلاصة إىل العمومية العامة عاملية أي اال
 .)٤(ويتخلى عن انتمائه ووالئه ،وينفصل من جذوره

من أبرز آثار العوملة انتشاراً التغريب، وحتيز اتمعات إىل الغرب، وامليل حنوه، واإلعجاب بـه   -٧
وقد انتشرت قيم الغرب يف العنف، واجلرميـة  .داثة وتقليده، واعتباره منوذجاً للعاملية ومنطاً للح
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واجلنس، والشهرة، والثورة، والقوة، وانتشرت قيم االستهالك، والعزة، والفرديـة، واألنانيـة   
 )١(.وعزت قيم اإلنتاج، وروح اجلماعة، والتضحية 

ـ    ات فهي مادية حبتة ال جمال فيها للعواطف،وال مساحة فيها للمشـاعر اإلنسـانية،وال للعالق
االجتماعية القائمة على التعاطف، والتكافل، واالهتمام باآلخرين، بل إا تروج لتمجيد الربح، وسحق 
املنافسني، وتعظم املال، وتلغي كل ما عداه من قيم ،إا تشكل عاملا جيعل من الشح والبخـل فضـيلة    

ماء، وال تم حبقـوق املواطنـة وال   كما أا تستهني بكثري من القيم اتمعية فال تقيم وزناً هلدى أو انت
بفرص العمل ،وال باعتبارات البيئة ،وأحيانا تعترب هذه املفاهيم عقبات جيب إزاحتها، فهي تشجع على 

  )٢(.االنتهازية، واجلشع، والوصول إىل األهداف بأي وسيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
العوملة "حبث مقدم ضمن أحباث أعمال املؤمتر الدويل األول للحضارات املعاصرة . حوار أو صراع للحضارات: اإلعالم والعوملة. القليين، سوزان)  ١(

 .٢٢٤ص . ، مرجع سابق"وحوار احلضارات صيغة عامل جديد
ص ). م٢٠٠٢(،)مكتبة األسرة(مجعية الرعاية املتكاملة : ، مصر)ط.د. ()حتديات العوملة(الوطنية يف عامل بال هوية . اء الدين، حسني كامل)  ٢(
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 الفصل الثالث
 "عصر العوملة "  لغة العربية يف العصر احلديثالتحديات التي تواجه ال

 
 :مكانة اللغة العربية وأهميتها: المبحث األول

، شاملة ،مل ختص بنور هدايتها أمة دون أخرى ، وال ةجاءت الشريعة اإلسالمية رمحة للبشر، عام
لد، وإمنا فليست مقيدة يف موطن، وال حمصورة يف ب. دعت شعبا دون آخر، وال كانت إلقليم دون غريه

 ⁄Ω∨Ω⎝ ð∠ΗΤΤΩΤ⇒<∏Ω♠⎯⁄ςΚ… ‚ΠςΜΞ… ⊥◊Ω∧⎯šΩ†:: ((لنبيه  -تعاىل–مايفيده قول اهللا  وهذا. وطنها الكرة األرضية بأسرها

φ⎦κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<∏ΠΨ√  (( ١٠٧[ سورة األنبياء آية[. 

والواقع أن هذا العامل الواسع مشتمل على أمم كثرية ، ولغات خمتلفة ،وقبائل متعددة، وأقـاليم  
والبد هلؤالء من لغة جتمع هذا املتفرق ، وتقرب هذا املتباعد . باينة ، وبلدان متسعة ، وأرجاء شاسعة مت

، وتسهل التفاهم مع مجاعات يدينون بدين واحد، ويؤمنون بعقيدة واحدة ، ويصدقون بكتاب واحد، 
ر اهلني أو الشيء ويتبعون رسوال واحدا ألن معرفة لغات املسلمني كافة على شخص واحد، ليست باألم

السهل، بل تكاد تكون غري مقدور عليها، نظرا لعمر اإلنسان القصري، إذ أنه ال يفي بتعلم تلك اللغات 
 .وإجادة ،وإحاطة  ،كلها تعلم إتقان

فاختار الشارع هلم لغة واحدة يتعارفون ا ويتفامهون، هي لغة عاصمة  األمة اإلسالمية وهـي  
 .)١(والفصاحة اللتني ال توجدان يف غريها من اللغات،ا تشتمل عليه من البالغة اختارها مل.اللغة العربية 

اللغة العربية لغة تتمتع مبكانة رفيعة بني اللغات احلية يف العصر احلاضر، كما كانت قدميا حتتـل  
ينظر إليها العريب عامة واملسلم خاصة بشـيء مـن التقـديس    . مكانة الصدارة بني اللغات املشهورة

 :؛ وذلك لألسباب اآلتية )٢(وينظر إليها الغريب املنصف بشيء من اإلعجاب واإلكبار،حترام واال
اللغة العربية الفصحى هي لغة القرآن الكرمي اليت يتعبد ا املسلمون منذ أربعة عشر قرنا، وقد  -١

ن كـل مسـلم   دون ا املصدر الثاين من مصادر الشريعة اإلسالمية وهو احلديث الشريف ،وبالتايل فإ
صـلى اهللا   -وسنة نبيه –تعاىل  -حباجة ماسة إىل تعلم هذه اللغة وفهمها ، ملعرفة ما ورد يف كتاب اهللا

 .-عليه وسلم
ويؤكد أا من ،واملتأمل يف كتاب اهللا الكرمي جيد من اآليات القرآنية ما يشري إىل مكانة الفصحى 

النحل ، وفصلت ،والرعد ، وطـه، والزمر، :ة خصائص منهاج اهللا ، وأا منه ، وذلك من خالل سور
                                                 

اللغة (املنشورة يف كتاب ) ٢٧(مقال مقدم ضمن قضايا وحوارات النهضة العربية . اللغة العربية رابطة الشعوب اإلسالمية. العريف، حممد بن سعيد)  ١(
 .٢٥٨ – ٢٥٧، ص )م٢٠٠٤(منشورات وزارة الثقافة،: اخلطيب، دمشق حممد كامل: ، حترير وتقدمي)آراء ومناقشات: العربية

 .١٧، ص )د،ت(دار الشرق العريب،: ،لبنان وسوريا٢ط.  املدخل إىل اللغة العربية. أبو صاحل، بدر الدين)  ٢(
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 …Ξ⇑ΜΞ⎤ς√Ω⎝ ðŒ⎯⊕Ω‰ΤΠςΤ≅… ¬Σ∑ƒ∫:…ƒ⎡⎯∑ςΚ: (( -تعـاىل  -ومن ذلـك قولـه  . )١(والشورى، والزخرف، واألحقاف

†Ω∨ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ ð∉ƒ∫:†Ω– Ω⇑Ψ∨ γψ<∏Ψ⊕<√≅… †Ω∨ ð∠ς√ Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅… ⇑Ψ∨ ωΘ⎠Ψ√Ω⎝ ‚ΩΩ⎝ ξ⊄…Ω⎝((  وكذلك .]٣٧[سورة الرعد آية

τ(: (-عاىل ت-قول اهللا  Η̂ΤΩΤΨ® πŒς∏ϑγ±ΣΤ⊇ ΙΣ©ΣΗΤΩΤÿ…ƒ∫ †ΖΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †Θ⊥Τ∼ΨΤŠΩ≤Ω∅ ξζ⌠⎡ς⊆ΨΠ√ Ω⇐⎡Σ∧ς∏⎯⊕ΩΤÿ((  سورة فصلت

 .]٣[آية 
متعددة األوطان ، منتشرة على مساحة كبرية مـن  . واللغة الفصحى هي لغة أمة عظيمة العدد 

ت املاليني من البشر يف خمتلف بقاع العامل الدين احلنيف الذي يدين به مئا: فهي لغة اإلسالم.رقعة العامل 
أو قريـة يف   ،و به تقام شعائر اإلسالم يف كل بلد ، فاألذان يرتفع مخس مرات من املآذن يف كل مدينة

وتنقلـه اإلذاعـة املرئيـة     ،والقرآن الكرمي يرتل كل يوم بأفواه املقرئني.كل وطن به عدد من املسلمني
ومن ال جييد قراءة القرآن الكرمي باللغـة  . بلد، ويف كل بيت فيه مسلمواملسموعة إىل املسلمني يف كل 

العربية فهو حيفظ على األقل سورة الفاحتة أم الكتاب وسوراً أخرى من قصار السور يف القرآن الكرمي، 
 .ويؤدي ا ما فرض عليه من مشاعر ومناسك ،يقيم ا صالته

ترتيل القرآن ا أمر حيتمه الدين قبل أن يكـون   وإحسان ،وإجادة النطق ا،ولذلك فإن تعلمها 
 )٢(.واجبا وطنيا

 : "خاطر وآخرون"ويف ذلك يقول 
ومن الناحية الدينية فقد اختذ اإلسالم من العربية لسانا له منذ أن نزل القرآن الكرمي ا فقامت " 

لمسلمني يفرضها هذا بينهما صالت ال تدفع ،وتوثقت أواصر ال تقطع ، وأصبحت العربية لغة تعبدية ل
 )٣(".الدين أينما حل ، وحيمله معه حيثما انتشر

وقد شدد السلف الصاحل من علماء هذه األمة على ضرورة احلفاظ على هذه اللغة والتفقه ا ،  
وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجـب،  ) :" ابن تيمية(يقول . ألا من الدين
ب والسنة فرض ، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجـب إال بـه فهـو    فإن فهم الكتا

 )٤(".واجب

                                                 
 .٣٥ص. مرجع سابق. الزبيدي، حيي بن عبد اهللا صاحل -) ١(
 .٢٣٧،ص )م٢٠٠٠مايو  -هـ ١٤٢١حمرم (، ٨٨ع . )القاهرة(جملة جممع اللغة العربية ". لغة اإلسالم اللغة العربية. "العلمي، حيي بن عبد اهللا)  ٢(
هـ ١٤٠٩(، )ن.د):(م.د(، ٤ط. طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية يف ضوء االجتاهات التربوية احلديثة. خاطر، حممود رشدي وآخرون)  ٣(
 .٣٥٠، ص )م١٩٨٩ -
هـ ١٤١٧(مكتبة الرشد، : ، الرياض٥ناصر العقل، ط: حتقيق. اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم. د بن عبد احلليمابن تيمية، أمح)  ٤(
 .٤٦٩، ص )م١٩٩٧ -
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اللغة العربية الفصحى لغة عريقة قدمية ،وصلت إلينا عرب مسرية تارخيية طويلة، مرت خالهلـا   -٢
ت موجودة واللهجات اليت كان،بالعديد من األحداث والتطورات املختلفة، وواكبت العديد من اللغات 

قبلها ، أو متزامنة معها، أو حديثة جاءت بعدها ، واستطاعت اللغة العربية الفصحى أن تأخذ طابعهـا  
 .الفريد، وشكلها املميز، ومكانتها التارخيية اخلاصة ا

لقد استطاعت هذه اللغة أن تتغلب على الظروف واحملن اليت اعترضت طريقها منذ أمد بعيـد،  
ها القوية على جماة الظروف والتحديات املعاصرة؛ ألا قامت على أساس تارخيي وهي اآلن تؤكد عزميت

الكـرمي،  ، أال وهو القرآن )اإلنس واجلن(متني، مكنها من محل آخر الكتب السماوية املرتلة إىل الثقلني 
 -قال اهللا.بة الذي يعترب أول أسرار بقاء الفصحى على صفحة التاريخ ألن اهللا تكفل حبفظها مادامت لغة كتا

 ].٩[سورة احلجر آية )) √ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ⇑⎯™Ω⇓ †ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓ Ω≤Τ⎯{ΠΨϒ√≅… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ ΙΣ©ΩΤ√ Ω⇐⎡Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς†: ((-تعاىل

أو نثر ذه اللغة منذ العصر اجلاهلي، أي من قبل حوايل  ،فأبناؤها اليوم يفهمون مادون من شعر
بقائها منذ ذلك احلني، وحىت يومنا هذا ، وتستمر ستة عشر قرنا من الزمان، واستطاعت أن حتافظ على 

 .يف العطاء دون عجز أو كلل

العديـد مـن    –خالل مسـريا   –اللغة العربية لغة حضارية متميزة، استطاعت أن تسطر  -٣
، فلم ميض قرنان من الزمـان  )١(اإلجنازات احلضارية، وخري شاهد على ذلك احلضارة العربية اإلسالمية

ولة اإلسالمية، حىت أصبحت اللغة العربية الفصحى لغة العلم والفكر، وانتقلـت مـن   على تأسيس الد
فهـي  .واملعرفة  ،واإلبداع يف مجيع جماالت الفكر،والتعريب إىل مرحلة التأليف ،والنقل ،مرحلة الترمجة 

ـ  ،وهندسـة ،وعلوم األوائل من طب ،وعلم الكالم ،والفقه إىل جانب لغة الفلسفة ،لغة األدب  ك وفل
وابن رشد، وابن زهر،  ،والفارايب ،والبريوين ،وابن سينا،وتقف مؤلفات الكندي . وكيمياء،ورياضيات 

لى التعبري عن حصيلة ما وصلت وغريهم من أعالم التراث العريب اإلسالمي، شاهدة على قدرة العربية ع
والكشف عن مناهجه ،نتاج العلم املعرفة اإلنسانية، ومن مث االنطالق إىل اإلبداع والتأليف، بل إىل إ إليه

 )٢(.املختلفة

والثقافية األوىل مـدة مـن الزمـان ويف ذلـك يقـول      ،فقد كانت اللغة العربية اللغة العلمية 
 :"احلمزاوي"

وقد .تكاد اللغة العربية تكون أقدم لغة حية مستعملة اليوم فإن عمرها يتجاوز اخلمسة عشر قرنا "
وأن تكون أوسـعها   ،ري وجه التاريخ يف القدمي أن تتقدم لغات العاملأتاح هلا احلدث اإلسالمي الذي غ

وقد ظلت اللغة العلمية والثقافية األوىل .وأعمقها تأثرياً يف اللغات القدمية واحلديثة على السواء  ،انتشارا
                                                 

 .٣٨ – ٣٧ص . مرجع سابق .الزبيدي، حيي بن عبد اهللا صاحل)  ١(
مايو  -هـ ١٤٢٠حمرم (، ٨٤ع . )القاهرة(جملة اللغة العربية ". العصر احلديث اللغة العربية واإلبداع الفكري والعلمية يف. "خليفة، عبد الكرمي)  ٢(

 .٢٤، ص )م١٩٩٩



- ٩٨ - 

العرب أو تزيد، حتمل معها خالصة الفكر اإلنساين القدمي يف الثقافة والعلم ،وإسهام  ،حوايل مخسة قرون
 )١(".يف إثراء احلضارة اإلنسانية يف شىت حقول املعرفة

يف حماضرته اليت أذيعت يف باريس ونقلتها عدة صـحف بعـدة   " مونتيل"وقال األستاذ الفرنسي 
إن بيننا معشر األوربيني وبني العرب أواصر رحـم  :"لغات منها العربية عن أثر العرب يف حضارة أوربا

تفحص احلقائق ويتمعنها إال أن يدرس خيال الظل يف كل ما أنتج الفكـر  وليس من ي،وعقلية ،روحية 
 .)٢("األوريب ليدرك مبلغ الصلة بني احلضارتني العربية واألوربية

إن علينا أن نفسر املدى احلضاري الذي بلغته بغداد يف عهدها الزاهر واـال العقلـي   :" وقال
ئع لتبني مبلغ األثر الذي انتهى مداه إىل أقصى بـالد  الواسع الذي احتلت قرطبة صدارته يف عصرها الرا

 .أوربا

أن اللغة  :ذلك األثر الذي جعل أحد الباباوات يعلن يف تذمر نعيه اللغة الالتينية يف خطاب قال فيه
 . "الالتينية كادت تنطمس يف األوساط الدينية فكلهم يتكلمون باللغة العربية ويكتبون اللغة العربية

إن القرون الوسطى املسيحية كانت غارقة يف قراءة نوابغ الفكر العريب فإن كتب ": ويقول كذلك
وأصبحت أوروبا من حدودها يف الشمال إىل أقصى ،وابن رشد نقلت إىل الالتينية ،والفارايب ،ابن سينا 

 .اجلنوب تفكر بعقلية العرب وتناقش يف مفاهيم العرب
من كتب الفقه اإلسالمي يستطيع أن يعتز بثقافته بني  ولقد كان األورويب املطلع إذا قرأ ما ترجم

وإذا قرأ ترمجة مقدمة ابن خلدون تكشفت له من حقائق االجتماعات ما يذهل لـه  ،مجاهري معاصريه 
 )٣(".مستمعوه

فالتراث العريب مثرة حضارة سادت العامل عدة قرون، ومهزة الوصل بني القدمي واحلديث، أخذ عن 
ووجه إليها . احتفظ منها بأجزاء ضاعت أصوهلا. أخذ، وأضاف إليها ما أضاف  احلضارات القدمية ما

والتراث الالتيين مدين دون نزاع للتراث العريب بدأ يأخذ عنه منذ . النظر يف التاريخ املتوسط واحلديث 
ـ . وامتد هذا األخذ إىل عصر النهضة والتاريخ احلديث  مبكر ، يف القرن العاشر امليالدي،عهد  اك وهن

قدر من مؤلفاتنا العلمية القدمية نفتقد أصلها العريب ، ومل يبق منها إال ما احتفظت به الترمجة الالتينيـة  
وعلى سبيل املثال نفتقد قدرا من أصول تفاسري ابن رشد على أرسطو ، يف حني جنـدها مكتملـة يف   ،

 .والالتينية،الترمجات العربية 

                                                 
. ضمن البحوث املنشورة يف كتاب من قضايا اللغة العربية املعاصرة النظريات املعجمية وسبلها يف اإلحاطة يف الفكر العريب. احلمزاوي، حممد رشاد)  ١(
 .٢٢٥، ص )م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(بية للتربية والثقافة والعلوم، مطبعة املنظمة العر: ، تونس)ط.د(
 .١٨٥، ص )م١٩٨١ -هـ ١٤٠١(الناشر امة، : ، جدة٢ط. قال وقلت .السباعي، أمحد  - )٢(
 .١٨٦ص. نفس املرجع السابق)   ٣(
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يف الكشف عنها واحلصـول   ربية يف التاريخ املعاصر وجدواجته الغرب مرة أخرى حنو الكنوز الع
وأعانه على ذلك الرحلة والسياحة ، ومكنه منه االستعمار الذي فتح البـاب فسـيحا أمـا م    . عليها 

وهواة مجع النصوص النادرة، وصاحب هذا أنا مل نكن نعرف قدر تراثنا ،ومل حنـرص علـى   ،الباحثني 
وأمريكا ،ويف املكتبات العامة الكربى بأوروبا .لتجارة غري الشريفة وا،حفظه ، وال يزال عرضة للسلب 

 )١(.ومؤلفاا القدمية،أقسام عربية عامرة مبخطوطاا 

اللغة العاملية هي اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية ، وتتعدى نطاق االهتمام إىل كثري مـن دول   -٤
على ذاا ، أو تتقوقع على نفسها يف إقليم واحد، وهذا شأن اللغة العربية الفصحى اليت مل تنطو . العامل

 )٢(.أو منطقة واحدة

                                                 
 .٢٨، ص )م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢رجب (، )٤٩(ع . )القاهرة(جملة جممع اللغة العربية ". تراثنا الفكري واللغوي. "مدكور، إبراهيم)  ١(
 .٣٩ص . مرجع سابق. الزبيدي، حيي عبد اهللا صاحل)  ٢(
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 :أثر اإلسالم في رقي اللغة العربية الفصحى : المبحث الثاني
لقد انتقلت لغة العرب بعد اإلسالم من مظهر إىل مظهر، ومن حال إىل حال، وأخـذت ثوبـاً   

ذلك مبا . ازج األفئدة فتؤثر فيها تأثرياً عجيباًقشيباً نفذت به من األمساع إىل القلوب ،واستطاعت أن مت
واالحتيال إىل  ،وحسن صوغ الكالم ، وبراعة القصد إىل اهلدف ،أفاضه عليها القرآن من طرائف التعبري

واألحاسيس دخول املأنوس به املرغوب فيه ، مث مبا كسبته ،والعقول  ،الغرض حىت تدخل على القلوب
البالغة ، وبالغته النرية ،  ، وبيانه الساحر ، وحكمته -عليه وسالمه صلوات اهللا-من أسلوب الرسول 

وقدرته الفائقة على تصوير املعاين بأروع الصور ، وابتداع األخيلة اليت مل تعرف يف كالم العرب بدون 
لقد طفت يف أحياء العرب فمـا رأيـت   " قال  –رضي اهللا عنه   –بكر الصديق  روى أبو. )١(تكلف 

وبنـو سـعد   " (وما مينعين وأنا قرشي وأرضعت يف بين سعد : " قال" منك يا رسول اهللا  أحداً أفصح
 .)٢()أفصح قبيلة يف العرب بعد قريش

هذا باإلضافة إىل ما أفاضه اإلسالم على العقول بواسطة القرآن واحلديث من العلوم السامية، ومبا 
راء، ومعلوم اتساع ومطارحة اآل،األفكار والتئام بعضها ببعض من ،والقبائل ،نتج عن تعارف الشعوب 

وتربزها  ،ها باملعارف مما يرقي مداركها ، ويزيد يف ذيب أملعيتها فتقذف باملعاين املبتكرةالعقول وامتالئ
والتأنق يف سياقها، ويوضح ،ن يف العبارة رة املعاين ودقتها تبعث على التفنيف أساليب مستحدثة فإن كث

احلواضر جندهم يف الغالب أوسع غاية يف اجتالب املعاين الفائقـة ، وأهـدى إىل   أن الناشئني يف : هذا 
 .العبارات احلسنة ممن يعادهلا يف جودة القرحية وفصاحة املنطق 

والروم زاد جمال اللغة العربية بسطة مبا نقـل  ،ممالك الكبرية كبالد الفرس مث إن فتح اإلسالم لل
 .ة إليها من املعاين العلمية أو املدني

واتساع مذاهب بياا ، ،ففضل اإلسالم على اللغة العربية يظهر يف غزارة مادا ، وبراعة أساليبها 
  )٣( .وكثرة األغراض اليت يتسابق إليها فرسان اخلطابة ، والكتابة ، والشعر

 :يظهر أثر القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف يف رقي اللغة العربية فيما يلي 
 :ر القرآن الكرمي يف اللغة العربية الفصحىأث: أوالً 

خلودها وحفظها من االنقراض ، كما انقرض غريها من اللغات القدمية اليت تعد اآلن من  -١
 .اللغات األثرية 

توحيد هلجاا يف هلجة قريش أفصح اللهجات العربية فكان من ذلك التئـام لصـدعها ،    -٢
 " .لغة القرآن " ، والكتابة ومجع لشتيت قبائلها يف لغة العبادة، والقراءة

                                                 
 .٢٨٩، ص )ت.د(مكتبة مصر، : ، مصر)ط.د. (السرية النبوية واإلعالم اإلسالمي. الصاوي، أمينة وعبد العزيز شرف وحممد عبد املنعم خفاجي)  ١(
 .٩٨ص . مرجع سابق. أبو صاحل، بدر الدين)  ٢(
 .٩٩ص . مرجع سابق. أبو صاحل، بدر الدين)   ٣(
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توسيع نطاقها بالتوسع يف استعمال بعض ألفاظها لتتسع للمعاين الدينية والفقهية ؛ مما مسي  -٣
" املؤمن، والكافر، واملنافق، والصالة، والصوم، والزكـاة  : " باأللفاظ اإلسالمية، كلفظ

 .وحنو ذلك
آلياته على ألسنتهم يف الصـالة   ذيب ألفاظها وأساليبها ، وذلك بكثرة ترديد املسلمني -٤

واستنباط أحكام دينهم وشـريعتهم منـه ،    ،وتفهمهم إياه،والعبادة، وطول دراستهم له 
ا ألفاظ القرآن العذبة السائغة فنشأ من ذلك أن ه جر كثري من األلفاظ املعيبة ، واستبدل

أسـاليبه السـهلة   دل عن األساليب القدمية املعقدة واملتداخل بعضها يف بعـض إىل  ، وع
 .املمتنعة

جعل اللغة العربية لغة عامة رمسية جلميع املمالك الكثرية اليت افتتحهـا املسـلمون ، ألن    -٥
وتعلم العربيـة  ،مجهرم أسلموا واندجموا يف العرب ، فاضطروا إىل هجر لغتهم األصلية 

 .معاملتهم ماوتفهم القرآن والسنة ألخذ أحكام دينهم و ،للتفاهم مع أوليائهم من العرب
إن شدة حرص املسلمني على تفهم القرآن من حيث معرفة ألفاظه والوقوف على معانيها  -٦

وكناياته الدقيقة محلتهم بل فرضت علـيهم تتبـع   ،وأساليبه املختلفة ،واازية ،الوضعية 
ألفاظ اللغة العربية الفصيحة من العرب املوثوق خبلوص عربيتهم ، فكان من ذلك أن جترد 

وخطبـها حـىت    ،ووصاياها ،وأمثاهلا،وحكمها ،وف من الرواة جيمعون اللغة وشعرها أل
األدب " أسجاع كهانتها  فجمعوا من ذلك مئات الكتب والرسائل ، وتألفت بذلك مادة 

اليت صارت فيما بعد أساساً لآلداب العربية يف موضوعاا ، وأغراضها ، ومعانيها " القدمي 
 . ، وتصوراا ، وأخيلتها

واقتباسام آياتـه   ،وأساليبه ،حماكاة الشعراء والكتاب واخلطباء لعبارات القرآن يف ألفاظه -٧
وجدهلم ، حىت اشترط كثري مـن   ،وحماورم،فيما يقولون ، واستشهادهم ا يف وعظهم 

أئمة الدين إيراد بعض آي القرآن يف خطب اجلمع ، ويرى املتتبع لشعر املخضرمني يف أول 
كحسان بن ثابت ، وأيب قيس صرمة ، وكعب بن مالك ، واحلارث بن عبـد  "اإلسالم 
 .وكناياته،وأساليبه البديعة  ،ولشعر اإلسالميني ،كثرياً من ألفاظ القرآن" املطلب 

واألساليب البديعة اليت استخرجها بعض األدباء منه ، ومسوهـا   ،ختليده صور البيان الرائع -٨
 ".احملسنات البديعية "

ري من القصص املسوقة للعربة والذكرى ، كقصص األنبياء وبعض امللـوك ، إذ  إتيانه بكث -٩
كان ذلك من أهم األسباب اليت محلت املسلمني على درس تاريخ العرب البائدة  ،واألمم 

وغري السامية ، مما جعل التاريخ العريب ذا فنون وشعب كـثرية العـدد    ،القدمية السامية
 .األدب العريب واملباحث ؛ وجعله من أمجل كتب 
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والشرعية اليت أكسبت اآلداب العربيـة فراهـة   ،واألدبية ،إحداثه لكثري من العلوم اللغوية  -١٠
 .)١(وعظماً

 :أثر احلديث الشريف يف اللغة العربية الفصحى : ثانياً 
كثرياً من التراكيب اجلديدة يف اللغة العربية ، وزاد -صلى اهللا عليه وسلم  -أدخل الرسول -١

 .صفرا األول ، حمرماً" اً جديدة كتسميته فيها ألفاظ
وخلودها فهو متمم للقرآن الكـرمي  ، وساعد على توحيد هلجات العربية ، وعلى ذيوعها  -٢

 .يف هذا السبيل 
وعربية كثرية وضعت لدراسة احلديث النبوي الشريف ، وهـذه   ،وكان حموراً لعلوم دينية -٣

 .العلوم أكسبت اللغة العربية ثروة كبرية
والقضـاء علـى عهـد    ، حلديث الشريف على ذيب األلسنة ، وتثقيف الطباع ساعد ا -٤

، والرونـق ، والسـهولة ، وأحل حمل ذلك السالسة، والتعقيد يف البيان، الغرابة، واملعاطلة
 .والبيان ، بوسالمة األسلو،والوضوح 

 .ورفع مرتلة النثر ، وهذب أغراض األدب وفنونه،قضى على سجع الكهان  -٥
وأصبح مورداً عذباً من الثقافة األدبية علـى  ،ديث على مر األيام واألجيال وقد خلد احل -٦

  )٢(توايل العصور
ومسوهـا  ،عظيم للقرآن الكرمي واحلديث الشريف يف رقي اللغـة العربيـة    األثر ويتضح مما سبق

 .وجعلها صاحلة لكل زمان ومكان رغم التحديات اليت واجهتها وما زالت تواجهها حىت اآلن 

                                                 
 .١٠٣ – ١٠١ص . مرجع السابق.أبو صاحل، بدر الدين)  ١(
 .٢٩٦ – ٢٩٥ص . مرجع سابق. الصاوي، أمينة وآخرون)  ٢(
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ث الم ث الثال ديث       : بح ر الح ي العص ة الفصحى ف ة العربي ه اللغ ي تواج ديات الت التح
 ) :عصر العولمة(

اللغة هي وسيلة التعبري عن املعتقدات، واألفكار، واآلراء، وهي األداة الـيت نسـتخدمها لنقـل    
فق الناس وكلما ات ،األفكار ، والقيم من فترة إىل فترة ، ومن أمة إىل أمة ، وكلما توحدت املصطلحات

 ،على تلك املصطلحات كلما تقاربت وجهات نظرهم واتفقت أهدافهم ، وكانت األمة يف مظهر واحد
ويف صورة واحدة ، وكلما اختلفت وجهات النظر بشأن األلفاظ ، وكلما تباعدت تلـك النظـرات   

ستطيع أن وإذا كانت هناك لغة ت. وعجزت عن حتقيق املظهر الواحد الذي مييزها،تفككت وحدة األمة 
توحد بني الناطقني ا ، وتصنع منهم قلباً واحداً يهتز لصوت واحد ، ويتردد صداه يف قلوب املاليني يف 
آن واحد ، فإنه يأيت يف مقدمة تلك اللغات اللغة العربية الفصحى وإن هذه احلقيقة ال ختفى على أحـد  

 .وآداا  إال على اجلاحدين ، واملاكرين ، والدخالء على مرياث العربية
رون ، واملستشرقون ، وخرباء االستعمار أن من أبرز العقبات اليت تقـف دون  نصولقد أدرك امل

 ،و يأخذ مبجامع القلوب ،سرعة انتشار ثقافتهم ، ونفوذهم هو اللسان العريب الفصيح الذي يهز املشاعر
 .ويبعث احلماس

هذه األمة هو هذا التراث الضخم يف  لقد أدرك أعداء األمة اإلسالمية أن أحد مقومات القوة يف
واختبارات متعددة أن املخطـط الصـحيح   ،والتاريخ وأحسوا بعد دراسات ،واللغة ،واآلداب  ،الفنون

القتالع هذه األمة يف تارخيها هو إبعادها عن تراثها اإلسالمي ،  وإبعاد النشء العريب واإلسالمي عـن  
وعـن مجيـع مصـادر تـراثهم      إلبعادهم عن القرآن ،منابع اللغة العربية الفصحى هو أضمن طريق 

 )١(.وتارخيهم
 .ولقد تفنن أعداء اللغة العربية يف حماربتها عرب وسائل عديدة ومتنوعة

 :للغة العربية الفصحى ما يلي األعداء  ومن وسائل حماربة
ملواد جعل التعليم بلغة الشعب الغالب املستعمر إجبارياً يف خمتلف مراحل التعليم وجلميع ا -١

، ومنع تعلم اللغة العربية كما حدث يف اجلزائر وتونس ، واكتفوا يف بعـض  )٢(التعليمية 
 . )٣(البالد جبعل لغتهم لغة أساسية مع اللغة العربية كما حدث يف مصر

يف  –إمهال اللغة العربية اليت هي اللغة األساسية للبالد إمهاالً كلياً أو شبيهاً به ، أو جعلها  -٢
لغة ثانية ال لغة أوىل ، مث التخفيف من شأا شيئاً فشيئاً ، حـىت   –وىل للخطة املراحل األ

                                                 
 ١٧٢ - ١٧١، ص )هـ١٤٢٠(دار الصميعي، : ، الرياض٢ط. )ماضيه وحاضره(الغزو الثقايف لألمة اإلسالمية . اخلرجيي، منصور عبد العزيز )  ١(
 -هـ ١٤١٠(دار القلم، : ، دمشق٦ط. )االستعمار –االستشراق  –التبشري (أجنحة املكر الثالثة وخوافيها . امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة)  ٢(

 . ٣٥٠، ص )م١٩٩٠
 .٤٤، ص)م١٩٨٧هـ ١٤٠٧(دار القلم، : ، الكويت٩ط. املدخل إىل الثقافة اإلسالمية. سامل، حممد رشاد)  ٣(
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ومن أمثلة ذلك وضع مادة اللغة العربيـة يف آخـر   .  )١(تصل إىل مرحلة اإلمهال الكلي 
يث ال تعترب مادة أساسية بل هي من املواد املكملة مما حدا بـالطالب  حباجلدول الدراسي 

 . )٢(غة العربية يف بعض البالد العربية إىل عدم االكتراث بالل
وجعله مدعاة للسـخرية  ،وحماولة تنفري الشباب منه ،التقليل من قيمة مدرس اللغة العربية  -٣

، والتنفري من اللغة العربية ، بإثارة عبارات االستهزاء منها ، ومن قواعـدها  )٣(واالستهزاء
ن طريق تزيينها يف النفوس ، وتوجيـه  واالستهانة ا ، مع الترغيب يف لغة املستعمرين ، ع

الدعايات املختلفة لعلومها ، وفنوا ، وآداا ، وربط املنافع االقتصـادية ، والعلميـة ،   
 .)٤(والسياسية ، والصالت العاملية ا

جعل لغة املستعمرين هي اللغة الرمسية لدوائر الدولة املغلوبة ولدواوينها يف بعض الـبالد   -٤
 .يفعل اليهود يف إسرائيل  اإلسالمية، وكذلك

حصر الوظائف واألعمال على الذين يتقنون لغة املستعمرين ، وتتبع دولة إسرائيل هـذه   -٥
 . )٥(اخلطة مع الشعب العريب يف فلسطني 

الدخول يف ميدان التربية والتعليم يف اجلامعات ، واملدارس ، واملعاهد ، والتـزين بـرداء    -٦
 .ى العربية ، والعمل على القضاء عليها بأيدي أبنائها األساتذة اجلامعيني ، وأعينهم عل

 ،العمل يف جمال الصحافة ، واألدب ، واهلجوم على اللغة عن طريق الصحف ، واملقاالت -٧
أو بأيدي عمالئهم يف الوطن العـريب واإلسـالمي ممـن    ،والكتب ، واملؤلفات بأيديهم 

 .واإلسالم منهم بريء ،ينتسبون إىل اإلسالم 
 وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة من إذاعة ، وتلفاز ، وتقدمي التافه ، والساقط التغلغل يف -٨

 .من القول فيما أمسوه فناً 
 .جعل أعداء اللغة العربية بعثات اللغة العربية حمصورة باجلامعات الفرنسية فقط  -٩
ـ   -١٠ ة جعل أعداء اللغة العربية للذين حصلوا على شهادات من اجلامعات الفرنسـية يف اللغ

العربية من االمتيازات ما ليس لغريهم ، حيث جعلوهم أصالء يف التدريس ، وغريهم من 
 .األساتذة يف مرتلة دون مرتلتهم 

                                                 
 .٣٥٠ص . مرجع سابق. امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة)  ١(
 .١٧٢ص . مرجع سابق. اخلرجيي، منصور عبد العزيز)  ٢(
 .١٧٢ص . نفس املرجع السابق)  ٣(
 .٣٥٠ص . مرجع سابق. امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة)  ٤(
 . ٣٥٠ص. نفس املرجع السابق)  ٥(



- ١٠٥ - 

يف البالد الغربية حوربت اللغة العربية حبصرها يف اجلوامع ، والدعوة إىل إلغـاء احلـرف    -١١
الدعاء عن عجز اللغة باالعريب ، واالستعاضة عنه باحلروف الالتينية ، وجرت محلة واسعة 

 .أداء مهمتها إزاء املصطلحات احلديثة  العربية يف
الدعوة إىل اللهجات العامية ، والسوقية ، واملطالبة بأن حتل العامية حمل اللغة العربيـة يف   -١٢

 .التعليم ، والتخاطب ، والتعامل بني الناس 
وتلك دعوة محـل لواءهـا   " اللغة الوسطى "من وسائل حماربة اللغة العربية الدعوة إىل    -١٣

أعداء اإلسالم ، وهي حماولة ماكرة لفصل اللغة العربية الفصحى عن لغة الكالم ، ولغـة  
 ،والتبشـريية  ،وهذه الوسائل وغريها تسـتخدمها الـدوائر االسـتعمارية   . )١(الكتابة 

ان وأعـو  ،والدوائر املاركسية،واالستشراقية ، وتؤازر األجنحة الثالث الدوائر الصهيونية 
 .مجيع هؤالء األعداء ، وأجراؤهم ، وأنصارهم ، والسائرون يف أفالكهم 

ومهمة املسلمني يف مضادة خطط هؤالء تتجلى باحلرص على وحدم الدينية ، واللغويـة الـيت   
ولغـة    -صلى اهللا عليه وسلم -متثلها اللغة العربية الفصحى ، لغة القرآن ، ولغة رسول اإلسالم حممد 

 .)٢(سالمية العظمى األجماد اإل
 :)عصر العوملة(التحديات اليت تواجه اللغة العربية الفصحى يف العصر احلديث 

فهي . بثباا، ال تتغري ، وال خيتل هلا ميزان ، أو يعوج هلا عود  ية عن سائر اللغاتمتتاز اللغة العرب
ها، وهي املعرب عنها من وقت أن عرفت يف الوجود هي هي يف أي زمان وأي مكان مهما تنوعت ألفاظ

وذلك مع غزارة مادا ، واتسـاع حميطهـا   . فإا يف أصوهلا ومنبتها عربية. باللغة العامية أو الدارجة
اتساعاً يكل البصر عن حصره ، وغور حبرها غوراً يعجز الفكر عن سربه ، يضاف إىل ذلك من بعـض  

عاهلا حبيث ال جتاريها يف ذلك أية لغة أخرى مميزاا غزارة االشتقاق ، وفيض التصريف يف أمسائها ، وأف
، ولذلك سايرت املدنيات القدمية كلها من هندية ، وفارسـية ، وإغريقيـة ، وتركيـة ، ووسـعت     
احلضارات املختلفة ، مكتفية مبا فيها من ثروة وغىن ، أو استعانت باقتباس ما رأت لزوماً القتباسه مـن  

أو توضيحاً ملعانيها ، أو جتميالً لرونقها ، دون أن ميـس ذلـك   عناصر اللغات األخرى حتلية للفظها ، 
االقتباس مجاهلا ، أو خيل بقوامها ، أو ينقص من رونقها ، أو حيط من شأا ، أو حيد من علوها ، ومسو 

واألناقة يف القول يف ،وقد سبق لفصحاء العرب هذا االقتباس وكان موضع الفصاحة يف اللفظ . مكانتها 

                                                 
 .١٧٥ – ١٧٣ص . سابق مرجع. اخلرجيي، منصور عبد العزيز)  ١(
 .٣٥١ – ٣٥٠ص . مرجع سابق. امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة)  ٢(



- ١٠٦ - 

واستعار من غري لغة العرب فمـا زاده االقتبـاس   ،لنثر ، بل إن القرآن الكرمي نفسه قد اقتبس وا ،الشعر
 .)١(ه االستعارة إال رونقاً فوق بالغته وإعجازه توال أكسب،

 :وبالرغم من كل ذلك فإن اللغة العربية تواجه العديد من التحديات واليت من أمهها ما يلي 

 :صعوبة الفصحى : التحدي األول
واملشـتغلني ـا تعليمـاً     ،داد صيحات الصعوبة ، اعتقد كثري من أساتذة العربيـة من كثرة تر

 .ومن كبار الكتاب إا صعبة حقيقة ، وتدريساً يف كل مراحل التعليم ،
من الدعوة واالدعاء ونـادوا  ى وبعد أن أوحى مدعو صعوبة اللغة العربية انتقلوا إىل مرحلة أخر

أصعب من أي لغة  ،بل زعموا أاوزعموا أن العربية شديدة الصعوبة  ،ية بالفصحىجبهارة استبدال العام
 "طه حسني"ويف ذلك قال  )٢(وزعموا أن معرفة قواعدها بلغت من العسر ما ال يطاق، ومن أي علم ، 

؛ مث  ؛ وألن كتابتها مازالت قدمية عسـرية "إن اللغة العربية عسرية ؛ ألن حنوها مازال قدمياً عسرياً : " 
أظن أن مسألة إصالح علوم اللغة العربية قد أصبحت من : " دعا إىل ضرورة إصالح اللغة العربية بقوله

حبيث ال جيادل فيها إال الذين حيبون اجلدال واملراء ، وأعتقد أن هذا اإلصالح شرط ، الوضوح واجلالء 
لى قواعد اللغة ، بل رأى ضرورة كما أنه يرى أن اإلصالح ال يقتصر ع )٣("أساسي إلصالح التعليم كله

والكتابة موصياً وزير املعارف آنذاك بأال يسند هذا اإلصالح للجنة من ،إىل القراءة  –أيضاً  –أن ميتد 
يهم علمائنا فقط ، بل جيب أن يذاع يف الشرق والغرب ويكون يف صورة مسابقة عاملية لدى مـن لـد  

 )٤(.اخلربة يف هذا اال

 :التحدي على د الر
وترى الباحثة أن كل ما زعموه افتراء على العربية، فقواعدها ليست أعسر من كثري من اللغـات  

علوم املعرفـة  ، وليست العربية أصعب من عشرات االجنليزية واألملانية بل جند قواعدها أسهل من غريها
 .كالفيزياء ، والتكنولوجيا ، وخمتلف صنوف اهلندسة ، واجلرب ، والرياضيات ، والطب 

واعترفنا بصعوبتها فما احلل ؟ وماذا يريدون أن نعمل معهـا ؟   ،وإذا سايرنا املفترين على العربية
وقد صرح بذلك خصومها من أولئك املستشـرقني  ، وأن نستبدل ا لغة أخرى ،هم يريدون هجرها 

 .  )٥(ولبنان، وعرب يف مصر، والصليبني من أوربيني 

                                                 
املنشورة يف كتاب ) ٢٨(مقال ضمن قضايا وحوارات النهضة العربية . كيف ختدم اللغة العربية األلفاظ وأصلها العريب. عيسى، أمحد بك)  ١(
 .١٧١،ص )م٢٠٤(منشورات وزارة الثقافة،: ، دمشقحممد كامل اخلطيب: ، حترير وتقدمي)الفصحى والعامية(
 .٤٤، ص )م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢(الناشر امة،: ، جدةقضايا ومشكالت لغوية. عطار، أمحد عبد الغفور)  ٢(
 .١٢٧،ص )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : ، عماناالستشراق والتربية. بركات، هاين حممد يونس)  ٣(
 .١٢٨ص . مرجع السابق.كات، هاين حممد يونسبر)  ٤(
 .٤٥ – ٤٤ص . مرجع سابق. العطار، أمحد عبد الغفور)  ٥(
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وإال لكان كثري من املستشرقني الذين . كال ! لغة لصعوبتها ؟أو جر ! هل يترك علم لصعوبته ؟ف
، ولوجب أن يترك االجنليز لغتهم ،تعلموا العربية وأجادوها أول من يالمون على أم ينهون عما عملوا 

ومع ذلك مل ، وبعض العلوم أصعب من مجيع اللغات ، وتترك كل العلوم فما من علم خال من الصعوبة 
 .ويدعون إىل هجرها ،دعاة حيملون عليها ينهض يف العامل 

ومن مغالطات الدعاة وتام قصرهم الدعوة على العربية دون غريها من اللغات، فهم مل يدعوا 
والدعوة  ،واليابانية وإمنا يسرفون إسرافاً ال حد له يف التجين على العربية، والصينية ، إىل هجر الروسية 

طراً وتنفرد دوا مجيعاً بأن كل كلمة فيها موزونة وزنـاً ، وبـذلك   إىل هجرها مع إا أمجل اللغات 
 )١(.ا الفريد خلت من العقد والصعوباتكانت املوسيقى من خصائصها ، ومع مجاهل

وأوحوا إىل من  ،وجاءت الصعوبة يف تعلم النحو من أعداء الفصحى، عندما غريوا منهج تعليمها
جهم، فأجربوا كل التالميذ العرب يف كل أقطارهم أن يسـريوا  كان بيديهم أمر التعليم من العرب مبنه

وتفقدنا بني أبناء هذا املنهج من حيسنون العربية فافتقـدناهم، وهنـاك   ، عليه فعقم التعليم لعقم املنهج 
ـ أال وهو ضعف كثري من معلمي العربية على اإلطـالق   يذسبب أخر لضعف التالم يم ضـعفاً  ،والتعل

 .شديداً
عف إىل أساتذة اجلامعات حىت أن عاملاً حيمل بضع شهادات عالية يلقي يف إحـدى  بل انتهى الض

 .اإلذاعات العربية حديثاً صحيحاً لإلمام البخاري خيطئ كثرياً يف قواعد العربية حنواً وصرفاً 
ومن املفارقات العجيبة أن أبناء العامل العريب الذين يتعلمون قواعد العربية على املنـهج احلـديث   

و حيسنون تعلمهـا،  ،ف  فيها من أبناء غري العرب الذين يتعلمون تلك القواعد على املنهج السلفي أضع
ومصداق ذلك مثَل يضرب بطالب ندوة العلماء يف لكنو باهلند فهم حيسنون العربية أكثر من طـالب  

 .)٢(وإخالص املدرسني،اجلامعات العربية والسبب جنابة املنهج 
 :فهي لغة جامدة ،ال تصلح ألن تكون لغة احلياة  الفصحى: التحدي الثاين
وغري صاحلة ألن تكون لغة احلياة ، فال غرابة ، لغة ميتة ا يزعمون أاللغة العربية الفصحى أعداء 

ويلفقوا عليها ، ويلصقوا ا كل نقيصة ، وخيترعوا عليها كل باطل ، أن حياربوها ويقذفوا بشر التهم 
 .كل ما هي براء منه 

إذن ال ! وكل ضروب الشر ؟ ،والباطل، واألذى  لعدو من عدوه األثيم غري التجين ،ماذا ينتظر او
واحلقـد عليهـا   ،إمنا الغرابة أن يشترك معهم يف عداء العربية ،وغرابة من أعداء الفصحى أن حياربوها 

 . )٣(وعينيوالشي،والصهيونيني ،عرب مسلمون ادعوا على العربية ما ادعاه خصومها من الصليبني 

                                                 
 .٤٦ص . مرجع سابق. العطار، أمحد عبد الغفور)  ١(
 .٤٦ص . نفس املرجع السابق)  ٢(
 .٤٧ص . رجع السابقنفس امل)  ٣(
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وتأثريها كانت هي األسباب لقيام املعركـة   ،يبدو أن شرف اللغة العربية الفصحى ،  وعظمتها

ضدها ، ولو أن لغتنا كانت ميتة أو كامليته ملا تألبت عليها القوى ، فإن امليت يدفن ، ولكـن احلـي   
 .)١(القوي ذا اخلطر والشأن هو الذي حيسب له حساب ويقاوم 

وإا لغة ميتة ال تصلح ، إن أي مسلم يشارك األعداء يف دعوة عدم صالح العربية هلذا العصر " 
ولـيس   ،إذ تشمل القرآن الكرمي.هلذا العصر يعد مرتداً عن اإلسالم ألن هذه الدعوة الباطلة كفر بواح 

ولـن   ،كل زمان ومكانوهلذا العصر ألن القرآن صاحل ل، مبسلم من يزعم أن القرآن غري صاحل للحياة
 .)٢("حيوز على كالم اهللا املوت

وبعدها عن ساحة اجلمود أم مل يستنكفوا مـع إعجـام   ،ومما يشهد للعرب بارتقاء أفكارهم 
وتصاريفها أن يضيفوا إليها من لغات األمم ما يوفر عـددها  ، وعلمهم بكثرة مفرداا  ،بفصاحة لغتهم

األلفاظ الدخيلة ما يبقونه على حالته اليت كان عليها عند العجـم  ومن هذه ، ويزيدها سعة على سعتها 
أو اإلبدال السيما إذا كانت حروفه خمالفـة يف  ، أو الزيادة ، ومنه ما يغريونه بالنقص " كركم " حنو 

" األسـقف  " فاؤه عند العجم بني الفاء والباء ،ومثل " فريوز " املخارج والصفات حلروف لغتهم مثل 
ورمبا اشتقوا منه أفعاالً على قياس ما يشتقونه مـن أمسـاء األجنـاس    ) ايسكويوس ( ونانية وأصله بالي

، إذا وضع اللجـام يف فمهـا   " أجلم الدابة " إذا لبس الطيلسان و " تطليس " األصيلة يف أبنيتهم حنو 
 .إذا بلغ فاه) اء املجلمه ( ا على سبيل ااز فقالوا واتسعوا يف تصريفها إىل أن نقلوها إىل غري معناه

وإذا تصرفوا فيها كما يتصرفون يف أوضاع كالمهم صارت مبرتلة األلفاظ املرجتلة عندهم، وليس 
بصحيح ما يزعمه بعضهم من أن إدخال األلفاظ األعجمية على اللغة مفسد هلا فإن القرآن وهو الراقي 

واستربق " من اهلندية " مشكاة "بفصاحته إىل حد االعجاز قد اشتمل على عدة كلمات غري عربية حنو 

 ∅ΤΠς⇓ΞΜ… Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… †[ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †⊥Θ∼ΨΤŠΩ≤Ω†:(( -تعـاىل –من الرومية وهذا ال ينافيه قولـه  "  فسطاس" من الفارسية و " 

⎯¬Ρ∇Πς∏Ω⊕Πς√ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ψ⊆Τ⎯⊕ΩΤ((  م   ] . ٢[سورة يوسف آيةفإن هذه األلفاظ ملا أخذها العرب وأدخلوهـا يف لسـا

 .)٣(بلغتهم وصارت معدودة فيما هو عريب فصيح فال خيرج الكالم الشامل هلا من نسبته إىل العربية اختلطت 
والصوم ،الصالة" مل تعرفها اجلاهلية مثل  و ألفاظ كما أن القرآن الكرمي قد أضاف للعربية معان، 

وعدم مجودها ، فهـي   وهذا خري شاهد على مرونة اللغة العربية الفصحى" والفاسق ،واملنافق ،والزكاة 
ما تزال اللغة املقدسة لدى املسلمني خاصة العرب منهم ألا لغة القرآن اليت يفهموا وما هم حباجة إىل 

                                                 
 . ١٨٠،ص)م١٩٩٩نوفمرب  -هـ ١٤٢٠حمرم (،٨٦،ع )القاهرة(العربية  جملة جممع اللغة". النحو حسن العربية."ولويك،كامل مجيل)  ١(
 . ٤٨ – ٤٧ص . مرجع سابق. العطار، أمحد عبد الغفور)  ٢(
 .١٥٧ص . مرجع سابق. أبو صاحل، بدر الدين)  ٣(
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 ،العامية حىت يفهموا ما يلقى عليهم بالفصحى فهم يفهمون من القرآن واحلديث مـا يسـهل فهمـه   
حى اليت مل تكن مغلقة على العـريب  وتفسري القرآن ، وشرح احلديث بالفص، ويفهمون خطب اجلمعة 

ووجدنا . اإلذاعة ، والتلفاز : وأخذ العامة األميون يقتربون من املتعلمني بسبب وسائل اإلعالم . األمي 
أثر هذا االقتراب يف لغتهم اليت ابتعدت عن الركاكة ، واإلسفاف ، ونشأت لغة حسنة بـني العاميـة   

 .والفصحى 
حاله يف العامية هو البعد عن اإلعراب، وأكرب العلماء يف العربيـة  والشيء الوحيد الذي بقي على 

 .يتفقون مع األميني يف البعد عن اإلعراب يف لغة اخلطاب وال يلتزمونه إال يف الكتابة  
إن الفصحى أصلح لعصرنا احلديث من بضعة العصور اليت سبقته ألن وسـائل  :" وموجز القول 

األميني ثقافة واسعة فاقت ثقافة كثري ممن سبقوهم بقـرنني أو بضـعة   اإلعالم احلديثة منحت العامة ، و
 ) ١(".قرون 

فهي تقتل اإلبـداع واالبتكـار لـدى    ،اام اللغة العربية أا ليست لغة حضارة : التحدي الثالث
 :متحدثيها 

ادعى املستشرقون عجز الفصحى بقاموسها اللغوي عن محل لواء العلوم والفنون العصرية ، وأن 
يرجع إىل ما تعانيه تلك اللغة العربية الفصحى مـن عجـز    –ثقافياً وحضارياً  –سبب ختلف املسلمني 

،والبحث عن وقصور عن نقل ما أخرجته العقول الغربية املتحضرة ، هلذا دعوا إىل ترك العربية الفصحى 
 .حىت ميكن اللحاق بركب احلضارة احلديثة  لغة أخرى ؛

لعـدم   ستؤدي إىل عدم وجود ثقافـة شـعبية ؛  إىل أن ازدواجية اللغة " بيتا " فأشار املستشرق
استطاعة تلميذ املرحلة االبتدائية احلصول ولو على نصف معرفة ، بسبب صعوبة الفصحى ، فضالً عن 

بسبب كتابتها حبروف هجائية معقدة فكيـف   ثانوية يعانون من صعوبة دراستها ؛أن طالب املدارس ال
يف كتابه عـن   –" كارل فولرس" ال يعرفون الكتابة مطلقاً ، كما ندد املستشرق جبماهري الناس الذين

ى متـهماً  الفصح" وملور"جبمود الفصحى ، وكذلك انتقد املستشرق  –اللهجة العربية احلديثة يف مصر 
 )٢(.إياها بالصعوبة واجلمود

مث  مبصر األزبكيةيف نادي )  ١٨٩٣(فألقى حماضرة هامة عام " وليم ولكوكس " أما املستشرق 
، فـزعم  " ملَ مل توجد قوة االختراع لـدى املصـريني اآلن ؟   " نشرها بالعربية يف جملة األزهر بعنوان 

، ولـو اسـتخدموا    ولكوكس أن أهم عائق للمصريني عن االختراع هو تأليفهم وكتابتهم بالفصحى
إىل نبذ الفصحى ، وإمهاهلا ، واإلقبـال  إجياد ملكة االبتكار وتنميتها ، فدعا املصريني  العامية ألدت إىل 

أن الكتب العلمية الدنيوية يؤلفها أرباـا  :" على استخدام العامية بدالً منها ، مرجعاً سبب ختلفهم إىل 
                                                 

 .٤٩ص . مرجع سابق. العطار، أمحد عبد الغفور)  ١(
 .١١٢ص. مرجع سابق. بركات، هاين حممد يونس) ٢(
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وما نشأ ذلـك إال مـن   ،بكالم مثل اجلبال ، ويف آخر األمر ال يلد هذا الكالم الصعب إال فأراً صغرياً 
يف الكتب متـوت ومل تعـد    رر فيما بني العامية ، فبمجرد وضع األفكاكون اللسان العلمي غري مشهو

 )١(" .حتىي

لتقييدها إىل عدم استخدام الفصحى كلغة أساسية للتعليم يف املدارس نظراً  "ولكوكس"وهلذا دعا 
 بسبب استنفاذ جهده ، لترمجة ما يقرأه من الفصحى إىل العامية ، مث ترمجة ما الفكر احلر لدى الطالب ؛

فهمه من العامية إىل الفصحى ، عند الكتابة مرة أخرى ، وحىت يتسىن سيطرة العامية علـى الفصـحى   
اقترح ولكوكس تعميم التعليم بالعامية ، حمدداً مدة هذا التعليم بعشر سنوات ميكن خالهلا نشر العامية 

 .والقضاء على الفصحى 
ا على مسايرة وجماراة احلضارة احلديثة ، ومن املستشرقني الذين رموا العربية الفصحى بعدم قدر

أن املشكلة مشكلة مسايرة اللغة العربية حلاجات احلياة املدنية يف العلم ، " الذي ذكر" جب"املستشرق  
 ".والفن ، والصناعة ، واالقتصاد 

مسـايرة  " نظراً لعدم قدرا علـى  ؛وهكذا ام املستشرقون الفصحى بضعف كفايتها العلمية 
العلمي احلديث ، حبجة عدم وجود املراجع ، والكتب العلمية باللغة العربية ، حىت يستطيع كل  التطور

لغة كالسيكية ال تصلح للحياة العصرية ، إـا  " أا  ا، كما ادعو" والتلميذ أن يتدارسوها  ،من املعلم
فهـذه  . ومصطلحاا ،، بسبب قلة ألفاظها" لغة معقدة صعبة ، تضيق عن استيعاب العلوم واملبتكرات 

املزاعم وتلك االامات كانت هي السبب الرئيس يف الدعوة إىل العامية ، بدالً من الفصحى ، واستبدال 
 .)٢(حروفها حبروف أجنبية أخرى 

بعض أبنائها مـن   داه إىلبل تع،ومل يقتصر األمر على اام املستشرقني هلا بعدم كفايتها العلمية 
مـة الفصـحى   الذي رأى عدم مالء" مد حسني هيكل حم" هؤالء املفكرين  املفكرين ، والكتاب ومن
 تها حضارة العرب كثرياً ما تستعصـي واحلق أن اللغة العربية على ما خلف:" للحضارة احلديثة ، فقال 

على صور هذه احلضارات احلديثة ، وليس عليها من ذلك ذنب ، وليس يف طبيعتها دون الوصول إليـه  
للغة العربية أداة ، وإن مل يدم صقلها عالها الصدأ ، مث كان فيها تثاقل عـن السـري   عجز ، ذلك بأن ا

" املطمئن إىل حيث حيتاج إليها الذهن الفياض مبعان وصور جديرة ، ولقد يبلغ من صدئها أن يقربهـا  
أن الفصحى ال تتماشى مع احلضارة احلديثة ؛ ألا صارت لغة عـاجزة وعلتـها   " هيكل"وهكذا رأى 

لشيخوخة ، وصار يعلوها الصدأ ، وإن مل تنهض بنفسها فستموت وتقرب وهو ذا يردد نفس فكـرة  ا
 .)٣(يف ضرورة تطور اللغة وجتديدها ؛ ألا حبالتها تلك تعد متخلفة وعائقاً للتقدم" ولكوكس"

                                                 
 .١١٣ص. ، مرجع سابق ، هاين حممد يونسبركات)١(
 .١١٤. مرجع سابق. بركات، هاين حممد يونس)  ٢(
 .١٢٧ – ١٢٦ص . مرجع سابق. بركات، هاين حممد يونس)  ٣(



- ١١١ - 

 :التحدي على د الر
ها تسـاير األدوار  إذا استعرضنا تاريخ اللغات اليت ازدهرت يف حضارات خمتلف األمم ، جنـد 

 ،وهذا يعين أنه ال وجود للغات عاجزة ، من حيـث نظمهـا ، وصـرفها   . التارخيية لألمم الناطقة ا 
وإمنا العجز يكمن ،ونطقها ، عن استيعاب حصيلة ما وصل إليه اإلنسان يف اآلداب ، والفنون ، والعلوم 

إلنسانية ، واملشاركة املبدعة يف رفد يف تفاوت قدرات تلك الشعوب واألمم ، على استيعاب املعارف ا
وإن . هذا النهر العظيم املتمثل باحلضارة اإلنسانية يف كل جماالت الثقافة ، والعلوم ، واآلداب ، والفنون

قيمة األمم والشعوب تتجلى بقيمة ذلك الرافد الذي متد به هذا النهر العظيم ، حيـث منابعـه األوىل   
وهي قدمية قدم اإلنسان ويتعاظم هذا النهر الكـبري يف جمـراه ،   . اتهشحيحة شح اإلنسان البدائي وقدر

فاحلضارة ليست ملكاً . بتعاظم روافد األمم ، وما متده به من ألوان اإلبداع احلضاري ، بلغاا املختلفة
ألمة من األمم ، وال حكراً على لغة من اللغات ، ولكنها حصيلة ما وصل إليه اإلنسان يف خمتلف العلوم 

 ..، والفنون ، واآلداب 
ويف هذه املسرية التارخيية ، ازدهرت لغات بازدهار األمم الناطقة ا ، واختفت لغات بايار تلك 

فقد اختفت بعض اللغات من الوجود ، واختفى بعضها من االستعمال ، وتشعب بعضـها إىل  . األمم
السياسية ، والثقافية كما حـدث  لغات خمتلفة بتمازجها بلغات شعوب أخرى ، انضوت حتت هيمنتها 

سـبانية ، والرومانيـة   الفرنسـية ، واإل ( غات خمتلفة مثل فقد احنلت الالتينية إىل ل. مثالً للغة الالتينية
وإن قانون التفكك ، واالحنالل ، واالختفاء استعماالً أو وجـوداً ،   "...والربتغالية ، واإليطالية احلديثة 
وكانت العربية يف جذورها القدمية لغة من هذه اللغات . يع لغات البشرهو القانون الذي يسيطر على مج

ومنذ . اليت يصدق عليها قانون التفكك ، والتشعب يف مسريا حىت نزول القرآن الكرمي بلغة عربية مبينة
. هذا احلدث اإلهلي امتازت اللغة العربية عن غريها من اللغات ، وأصبحت هلا خصوصية الثبات واخللود

الذي ال يقـول إال   -صلى اهللا عليه وسلم -عن الرسول ،واحلديث الشريف كما رويهي لغة القرآن ف
. فالعربية خالدة خبلود القرآن الكرمي ، وستبقى ما بقي مسلم على هـذا الكوكـب األرضـي   . حقاً 

 وأصبحت لغة ثابتة من حيث أصوهلا ، ونظمها ، ونطقها ، ومن حيث حنوها وصرفها ،ولكنـها لغـة  
نامية ، ومتطورة من حيث ألفاظها ، ومدلوالا ، وأساليبها وإن هذه اخلصوصية للغة العربية ، الـيت ال  
تشاركها فيها أي لغة أخرى ، قد جعلت منها لغة العقيدة ؛ ويف الوقت نفسه جعلت منها لغة الدولـة  

 .)١(والفكرية ، والعلمية اإلسالمية يف مجيع مناحي احلياة السياسية ، واالجتماعية ، واالقتصادية ،
بـل اسـتقبلته    ،وهي مل تضق يف ماضيها عن كل جديد! فلماذا تتهم اللغة العربية ذا االام ؟

أو لكل ما كانت يف حاجة إليه فمنذ العصر اجلاهلي جند يف لغته العاليـة   ،واتسعت لكل ما وفد إليها
                                                 

نوفمرب  -هـ ١٤٢٢شعبان (، )٩٣(ع . )القاهرة(جملة امع اللغوي ". قضايا العربية على مدارج القرن احلادي والعشرين."خليفة، عبد الكرمي)  ١(
 .٨٧ – ٨٦، ص )م٢٠٠١
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ته لذوقها ، ونظامها ، وقانوا حىت القـرآن  مئات الكلمات الدخيلة املعربة استقبلته بترحاب ، وأخضع
عليـه   -الكرمي حجة العربية حوى عشرات من الكلمات املعربة ، وكذلك أحاديث رسول اهللا حممد 

 .-الصالة والسالم 
 ،وهم الذين حيتج بلغتهم باملعربات ، وادخلوها يف صـميم لغتـهم  ،فإذا مل يضق عرب اجلاهلية 

هي مرونة أصيلة فيها ، ولكن ليس معىن املرونة أن نفقد اللغة شخصـيتها  فذلك دليل مرونة العربية ، و
 .وإمنا اتساعها للجديد  ،ومساا

بل أحل ذلك بدليل وجود عشـرات   ،واإلسالم مل حيرم يف جمال اللغة أي جديد حيتاج إليه أهلها
 .الكرام  ولغة عصر الصحابة،الكلمات املعربة يف كتاب اهللا ، ومئاا يف احلديث الشريف 

ووسعت  ،ومع أن العربية واجهت حضارات ، وعلوماً فإا مل تضق ا ، ومل جتمد بل استوعبتها
كل ما وجد عليها ، وإذا كانت العربية مل تستطع بعد أن جتد آلالف املسميات احلديثة أمساء فما ذلك 

وا يف العلم ، واحنطوا يف الفهـم  فقد اضمحل" ، )١(وإمنا التبعة على الناطقني ا ،بسبب نقص يف العربية 
فوقفت لذلك لغتهم وبديهي أن اللغة تتبع ذلك كله ، جد العلم أوالً تتبعـك   ،وتأخروا يف الصناعات

فلما تقاعسوا مل جيدوا أمامهم لغة واموها ، بالتقصري ، لكنهم هم الذين قصروا فلم تؤام اللغة  ،اللغة
 . )٢(" بتقصريهم

صائص ، والقوى ، واملرونة ، واملزايا ما جيعلها قادرة على استيعاب كـل  فالعربية حتوي من اخل
جديد ومستطيعة أن جتد لكل اسم مسمى فاالشتقاق ، والنحت ، والترمجة ، والتعريف ، والوضع من 

ودوام التوفيق ، كما تضمن هلا البقاء ، والعربية علـى  ،خصائص العربية اليت تضمن هلا اطراد النجاح 
دائم واهبة حاضرة لكل ما يطلب منها ، وما كانت االجنليزية بأعظم قوة ، وأكثر حيويـة ،  استعداد 

 .بل العربية ترجح عليها يف اخلصائص واملزايا  ،ومرونة ، ومزايا ، وخصائص من العربية
وعلى الناطقني ا تبعة االنتفاع مبواهب هذه اللغة العظيمة اجلليلة ومزاياها، وخصائصـها فقـد   

سائليها ، ووفت بكل مطالب أهلها يف عصور السيادة والتقدم وهي يف مجيع عصورها وخباصة  أجابت
وكانوا راغبني حقاً يف أن جيعلوا  ،والقوة،يف هذا العصر قادرة ، وقوية ، ووفية إذا اتصف أهلها بالقدرة 

 .)٣(لغتهم صاحلة لكل زمان صالح دينهم لكل زمان ومكان
 :والكتابة والعلم  ،واختاذها لغة الدولة، العامية بدالً من الفصحى الدعوة إىل: التحدي الرابع

أو اللغـة   ،أو اللغة األدبيـة ،أو اللغة املشتركة  ،قصد باللغة العربية ما يسمى باللغة الفصحىي" 
أو النموذجية اليت ما نزال نستخدمها لغةً للكتابة ، والتأليف ، واألدب وهي اليت أخذناها عـن  ،املثالية 

                                                 
 .٥٤ص . مرجع سابق. العطار، أمحد عبد الغفور)  ١(
 . ١٧٢ص . مرجع سابق. عيسى، أمحد بك)   ٢(
 .٥٥ص . مرجع سابق. العطار، أمحد عبد الغفور)   ٣(
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ألدب اجلاهلي ، والقرآن الكرمي ، واحلديث الشريف ، وبعض الوثائق الباقية مـن صـدر اإلسـالم    ا
 .  )١("ومعاهداته مع غري املسلمني،إىل امللوك  -صلى اهللا عليه وسلم-كرسائل النيب 

اللغة اليت تستخدم يف الشئون العادية وجيري ا احلديث اليـومي ، ال ختضـع   :" أما العامية هي 
 )٢(" .نني ألا تلقائية متغرية ، تتغري تبعاً لتغري األجيال ، وتغري الظروف احمليطة ملقوا

تعترب الدعوة إىل العامية يف العامل العريب اإلسالمي واحدة من الوسائل اليت جلأ إليها االسـتعمار  
ين نادوا ا ، وحاولوا والصهيونية الداعرة بل مل يكن هؤالء فقط هم الذ،وأذنابه ، بل الصليبية العاملية 

اآلخرين باللجوء إىل  سلمني ، والنصارى الذين نادوا هم تعميمها ، وإمنا شاركهم فئة من العرب ، وامل
الوطن العريب بعد أن حتركت الدعوة  بلد من بلدان العامية ونشرها وإذاعتها ، بل والدعوة إليها يف كل 

 .والشمال األفريقي ،والعراق ،ومصر  ،إىل القوميات املختلفة يف بالد الشام
كان الدعاة إىل العامية من غري العرب قد انطلقت دعوم من منطلق العداء للـدين اإلسـالمي   

فهو الذي حيوي اإلسالم كلـه شـريعة ،    ،وأن القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني،والعرب خاصة 
وآداباً ، وأخالقاً ، ونظاماً شامالً للحيـاة   وعقيدة ، وسلوكاً ، واجتماعاً ، ولغة ، وعلوماً ، وفنوناً ،

وتشجيع العاميـة فبـدءوا    ،واألحياء ؛ لذلك أعلن أعداء الدين هذه احلرب على اللغة العربية الفصحى
بالطعن يف القرآن الكرمي أوالً ألم رأوه جيمع مئات املاليني من املسلمني مع تفرقهم على ظهر هـذه  

حدة وهي كعبتهم يف مكة املكرمة ، فقد رأوا أن القضاء على القـرآن  األرض ، ويوجههم إىل قبلة وا
وعدم قدرة الناس على تالوته ، وتدبر معانيه هو السـبيل األول يف  ،واالنصراف عنه ،الكرمي ، وجتاهله 

 . القضاء على اإلسالم واملسلمني ، وهو الذي سيحقق مشروعام املبيتة ضد اإلسالم
املعجز بالنقد ، والتقبـيح  ،احملكم ،الغربيني تتناول أسلوب القرآن الكرمي بدأت محلة دعاة العامية 

وما جاء فيه من ،وتفسريه ،والتجريح ، تناولوا قصصه ، وزعموا أا أساطري ، كما تناولوا قضية مجعه 
قصص األنبياء ، واألمم ، والشعوب إىل ذلك من املزاعم الباطلة ، ولعل أهم محلة أدعوها كانت علـى  

وعلى سـنة  ،غة القرآن الكرمي الفصحى واليت تأكدوا أن القضاء عليها يعترب قضاء على القرآن الكرمي ل
 -تعـاىل –وذلك ألن القرآن الكرمي دستور اإلسالم قد تعهده اهللا  ؛ -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا

ومبا  ،]٩[سورة احلجر آية  ))√ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ⇑⎯™Ω⇓ †ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓ Ω≤Τ⎯{ΠΨϒ√≅… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ ΙΣ©ΩΤ√ Ω⇐⎡Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς†((: باحلفظ بقوله 

أن القرآن الكرمي حمفوظ إىل يوم الدين فهو بالتايل قد حفظ اللغة العربية الفصـحى وكـان سـبباً يف    
ها إىل يومنا هذا ، وقد تأكد علماء تاريخ اللغات أن العربية الفصحى قد استمرت وقويت ئخلودها وبقا

األمر الذي مل جيدوا مثله ألية لغة أخرى ، وحبثوا عن سبب ذلك فوجدوا وبقيت على مر العصور حية ،

                                                 
 . ١١٦،ص)م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦(دار احلقيقة،: ، بنغازينظرات يف اللغة. رضوان، حممد)  ١(
 .١٠٥ص . مرجع سابق.  حممد يونسبركات، هاين)  ٢(
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واستمرار رسالته مرتبطـة  ،واللغة العربية وأدركوا أن خلود القرآن الكرمي  ،أن هناك تالزماً بني الدين
بقوة العربية الفصحى وفهمها ؛ هلذا السبب استمرت محلة األعداء لضرب اللغة العربية حىت يتحقق هلم 

 .هلدف األساسي وهو ضرب اإلسالم ودستوره ا
هي اللغة اليت تكتب ا علوم الدين ، ويقرأ ا القرآن الكرمي ،  الفصحى وقد كانت اللغة العربية

ويتكلمها العلماء ، وعامة الناس ، وكانت هي لغة احلياة ، والفكـر ، واألدب ، والـدين يف مجيـع    
إيران حىت سد الصني ، وكانت الدول اليت قامت يف تلك الديار والدول اإلسالمية الشرقية من  ،املمالك

 .تتكلم العربية لغة رمسية ، وما كان هلا منافس يف القرون الثالثة األوىل من اهلجرة
ولكن عندما شعرت تلك األقاليم اإلسالمية بالضعف ، والتفكك نشـأت القوميـات فـاهتم    

 ،اللغة الفصحى لغة القرآن الكرمي ، واللغة الرمسية حمفوظةاملسلمون هناك بلهجام احمللية ، وزعموا أن 
وال خطر عليها مثلما يفعل دعاة العامية اآلن ، حىت أصبح لكل قطر لغة حملية مع اللغة الرمسية ، واستمر 
احلال حىت استقرت يف نفوسهم هلجام احمللية ، وأصبحت تلك اللهجات لغات مستقلة لتلك األمـم  

وبذلك حقق دعاة "مر األمر حىت انتهت اللغة العربية متاماً من هذه البلدان اإلسالمية ، واست، واألقطار 
العامية واإلقليمية غرضاً من أغراضهم وهو حمو اللغة العربية من هذه البالد ، حىت أصبحت مقصـورة  

 . )١(" على طبقة من علماء تلك األمم فقط 
لتطبيق ما دعوا إليه ومن ذلك استثارة العواطف  وقد استخدم أعداء اإلسالم العديد من الوسائل

 .)٢(القومية القدمية للتحويل عن العربية الفصحى ، وكان الستثارة هذه العواطف وجوه كثرية املكر
أما يف جمال الدراسات األدبية من الشعر والنثر، فقد مت تشجيع األدب الشعيب ، والسري والروايات 

ملختلفة يف التاريخ وغريه ، كما أم استخدموا مجيع وسائل اإلعـالم  الشعبية ، وكذلك يف الكتابات ا
لتثبيت الدعوة إىل العامية فكتبت الصحف بالعامية ، وحتدث املتحدثون يف أجهزة اإلعالم بالعاميـة ،  
واعوجت اللغة العربية يف أفواههم حىت أم عندما يرغبون يف التحدث ا ترى اجلهل الواضح ، والعجز 

ستشهاد بألفاظ لغتنا اجلميلة حىت أن الصحف ، واإلذاعة ، والتلفاز مييزون الالحنني ومتخـذي  عن اال
  .)٣(العامية لغة هلم

ويعد املستشرقون األملان من أوائل من دعا إىل العامية العربية ، والكتابة باحلروف الالتينيـة ، مث  
بب الرئيس يف ظهور تلك الدعوة إىل تغـري  مث الفرنسيون ،ورمبا رجع الس ،تبعهم املستشرقون االجنليز
  غري صاحل الغـرب يف تلـك الفتـرة    واملشرق العريب ، حيث صارت يف ،الظروف واألحوال يف مصر

                                                 
، ص )م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(مكتبة الرشد،: ، الرياض)الواقع والتحديات(حاضر العامل اإلسالمي . صربة، عفاف سيد ومصطفى حممد احلناوي)  ١(

٢٣٥ – ٢٣٤ . 
 .٣٦٩ص . مرجع سابق. امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة)  ٢(
 . ٣٣٧ص . مرجع سابق. اويصربة، عفاف سيد ومصطفى حممد احلن)  ٣(
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فسياسياً كانت هناك صحوة انتهت بالثورة العرابية ، وفكرياً كانت هناك يقظة أدت إىل بعث الـروح  
لظروف هي اليت أدت إىل حتريك ألسنة املستشـرقني يف  العربية واإلسالمية من مجودها وختلفها ، فهذه ا

الذي يعد الرائد األول لكل من كتـب  " وهللم سبيتا"الدعوة إىل العامية ومن هؤالء املستشرق األملاين 
، الذي " قواعد العربية العامية يف مصر"بعنوان  )م ١٨٨٠(بالعامية ، حيث ألَف كتاب له يف ذلك عام 

 .ستشرقني سار على جه معظم امل
طبقاً ملخطط استشراقي مرسوم له من قبل ، خرج به على الناس لينحرفوا عن " سبيتا"وقد عمل 
اقة مسريا حنـو حتقيـق   وإذا مل ينجح فيكفيه جمرد التشويش على تلك الصحوة إلع ،إكمال صحوم

 :أمهها  ونتج عن ظهور هذا الكتاب عدة أمور منأهدافها، 
ية لغة أدبية ، والشكوى من صعوبة الفصحى ، كما وضـع أول اقتـراح   الدعوة إىل اختاذ العام

أن استخدام العامية ال يعوق وحـدة الشـعوب   " سبيتا"الختاذ احلروف الالتينية لكتابة العامية ، ورأى 
اإلسالمية ، لذلك طالب بتكوين هيئة من كبار علماء مصر ليضعوا قواعد للعامية ، وترتيبها حىت تؤدى 

 ، الذي ألف كتاباً عام" كارل فولرس " األملاين " سبيتا"ضل ، وسار على ج املستشرق على حنو أف
، فدرس قواعد العامية ، وذكر كثرياً من نصوصها كمـا  " سبيتا"م سار فيه على ج ) ١٨٩٠ (

أشار يف مقدمة كتابه هذا إىل تعدد هلجات األقطار العربية ، وانتشارها ، ووجوب دراستها ، واقتصـر  
باإليطالية  ةيف دراسته على هلجة أهل القاهرة ، مشبهاً عالقة الفصحى بالعامية بعالقة الالتينية الكالسيكي

 " .سبيتا"كل هذا متأثر بدعوة يف احلديثة ، وهو 
العربية احمللية يف "بعنوان " سلدن وملور"م ظهر كتاب ملستشرق إجنليزي يدعى ) ١٩٠١(ويف عام 

ومجـع نصوصـها    ،يف دراسة قواعد اللغة العاميـة " سبيتا"نفس منهج  وسار فيه كذلك على" مصر
اليت صادقت هوى يف نفسه ، فاستغلها ليحقق هدفاً من " مستخدماً وسائله اخلاصة لتدعيم دعوته تلك 

أهداف االستعمار الربيطاين ، وهو فصل املسلمني والعرب عن ماضيهم ، وتفتيت وحـدم اللغويـة   
 . الفصحى بالقضاء على العربية

يف االقتصار على هلجة أهل القاهرة ، فنظر إليهـا  " فولرس"و" سبيتا"املستشرقني " وملور"وشارك 
على أا لغة جديدة ، هلا طابعها اخلاص الذي ختتلف به عن الفصحى ، سواء يف التراكيب النحوية ، أو 

القرآن الكرمي ، ولغة األدب القدمي املفردات ، وهي ترتبط بفروع اللغات السامية أكثر من ارتباطها بلغة 
وسيلة لتدعيم اللغة العامية هي أن تستخدمها الصحافة كلغة للكتابة ، وأخذ العون من " وملور"، ورأى 

 ،أصحاب النفوذ ، وبالتايل فاستخدامها يف التعليم اإلجباري ولو ملدة سنتني سـيكفي لنشـر القـراءة   
 .والكتابة يف البالد

اقتداء بـاإلجنليز   واستخدام العامية  ،نصح بنبذ الفصحى"  وليم ولكوكس ا"كما أن املستشرق 
حيـث  القوية الشهرية ،   حني هجروا الالتينية واصفاً الفصحى بأا ضعيفة ، بينما العامية الدارجة هي
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 هذه اللغة الدارجة القوية الشهرية فيما بينكم وتركتم هذه اللغـة الضـعيفة ،    فإذا استخدمتم " :يقول 
 ".فستنجحون كثريا، بسبب أن اللغة اليت تتكلمون ا هي قلب اللغة ، واليت تكتبوا كاملالبس هلا

على جمرد إبداء رأيه فقط ، بل حتول إىل حماوالت عملية إلدخال العامية  "ولكوكس"ومل يقتصر 
الفصحى، ومـن   ضاء علىقلل ؛يف مناذج أدبية علمية لتثسجيع املصريني على السري وراءه بنفس طريقته

باللغة العربية العامية ونشر ذلك يف جملة األزهر، مبديا  "شكسبري "ما ترمجه من روايات: حماوالته تلك 
 .الترمجة باللغة الدارجة املصرية رغبته بأن تكون هذه 

، وقد ألفه بعد فتـرة  " األكل واإلميان" مث ترجم اإلجنيل إىل العامية وألف كتاباً بالعامية عنوانه 
اللبنـة  "هـي  " ولكوكس"م ، وتعد هذه احملاوالت العملية لــ)ا٩٢٦ (اعتكاف يف مرتله حبلوان عام

 ".األوىل يف نشأة الصراع ما بني الفصحى والعامية يف مصر
وهكذا كان اهلدف من الدعوة إىل العامية القضاء على الفصحى، لينقطع اتصال أبنائها بتراثهم يف 

 :وهو اإلجنليزي ، وبذلك يتحقق الغرض األساسي لالستعمارالدين ، والعلوم ، واآلداب 
 .حماربة اللغة الفرنسية اليت انتشرت بسبب احلملة الفرنسية   -
العمل على حمو الشخصية العربية واإلسالمية، مما يـودي إىل متـزق الـدول العربيـة        -

 .واإلسالمية إىل دويالت صغرية يسهل السيطرة عليها
الستعمار يف فرض لغته بدالً من العربية يف التعليم، حـىت يتسـىن   متثل اهلدف األساسي ل  -

للمستعمر انتقال أفكاره مع انتشار لغته ، وبذلك تزاحم تلك األفكار املفـاهيم و القـيم   
 .اإلسالمية

من خالل السياسة التعليمية اليت اتبعهـا املستشـرق    –بوضوح  –وقد ظهرت هذه األهداف 
كما  –كان صلب السياسة التعليمية يف مصر ، حيث "دنلوب"املستشرق  و" كرومر" اإلجنليزي اللورد

 .)١("مناهضة الثقافة الفرنسية واللغة العربية يف املدارس، وإحالل اللغة االجنليزية حملها – "دنلوب"أقرها 
ومل تكن الدعوة إىل العامية قاصرة على أعداء اإلسالم بل امتد تأثري هذه الدعوة إىل العديد مـن  

ـ " سالمة موسى أفندي" واملفكرين وعلى رأسهم،كتاب ال )  ١٠٧٤:  ٣٤(  والذي نشر يف هالل يولي
واصطناع العامية يف الكتابـة  ،دعا فيها إىل هجر الفصحى " اللغة الفصحى والعامية" مقالة يف موضوع

 .يد وشرط واملفردات اإلفرجنية إىل العربية بدون ق ،والتعليم ، واألدب، واقترح أن تدخل األساليب
صحى اإلجنليزي يف صعوبة اللغة الف" وليم ولكوكس"الكاتب يف مقاله على أقوال السري  عتمدوا

. "ميكن أداؤها بالعاميـة دون الفصـحى    وغريها ،والقصص ،كالدرامة  إن اآلداب املصرية :" وقال 
يف القومية العربية مبـا  وجتعلها شائعة ! ورمى إىل التخلص من الفصحى بزعم أا تبتلع الوطنية املصرية

                                                 
 . ١٠٧ - ١٠٥ص . مرجع سابق. بركات، هاين حممد يونس )  ١(
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والعاطفة القومية العربية ، مع أن مصر ينبغي أن تكون هلا صـبغة قوميـة    ،والروح،تتشربه من اآلداب 
وزعـم  . خاصة ، وأن أبناء مصر جيب أن يتشربوا اآلداب ، والروح ، والعاطفة القومية املصرية فقط 

 .)١(وليست بنت البداوة  ،احلضارةن الثقافة بنت أأخرياً أن اللغة الفصحى لغة بدوية ، و
دون احلقد والبغضاء على اإلسالم بوغريهم ممن يك" سعيد عقل"و" لويس عوض" وتبعه يف ذلك

 .واامها مبا ليس فيها  ،فخرجت أقالمهم لتكيل التهم جزافاً على اللغة العربية الفصحى ،وعلى لغته
 :التحدي على د الر

كـان يف   ية قضية زائفة احملتوى، ومصدر الزيف يف هذه الدعوةإىل العام ةالدعوترى الباحثة أن 
إذ أا لغة مستقلة عن الفصيحة ، يف حني أا مستوى تعبريي من املسـتويات الفصـيحة ،   ؛ حمتواها

ما هي إال فن العاميات اليت نستعملها اآلن يف الوطن العريب أإىل اإلشارة  وسبق . وظاهرة طبيعية فيها 
الفاحتني ، ولغات سكان البالد  تالعربية الوافدة من اجلزيرة صحب اللغوي بني اللهجاتحصيلة التفاعل 

األصليني ، ونتيجة التطور الذي طرأ على هذا التفاعل عرب القرون ، ومل تكن هذه العاميات أيام السيادة 
داً نسـبياً حـني   العربية بعيدة عن اللغة األدبية الفصيحة لغة القرآن ، لكنها شرعت تبتعد عنها ابتعـا 

فقد فـرض  . م األجانب مقاليد احلكم يف الوطن العريب لودالت دولة العرب وتس ،استقرت الفتوحات
وقصروا الفصيحة على االستعماالت الدينية ، وما كانت لغام قـادرة علـى    ،هؤالء األجانب لغام

التفاعل على العاميات ، فدخلتها التأثري يف الفصيحة ألن القرآن حافظها وحاميها ، وهلذا السبب اقتصر 
وعلـى  . ليزية ، وفرنسية ، وإيطالية ، وحلقتها احنرافات صوتية اظ أعجمية تركية ، وفارسية ، واجنألف

الرغم من ذلك كله فإن العاميات مل تنفصل عن الفصيحة وإمنا بقيت مستوى تعبريياً يستعمل يف احلياة 
إن هذه الدعوة زائفة احملتوى ألـا تـدعو إىل   ! ملستعمل ؟لدعوة إىل استعمال االيومية ، فهل تصح ا

الدعوة إىل " ولو كانت دعوة موضوعية لكان عنواا . استعمال ما هو مستعمل من احمليط إىل اخلليج 
 .)٢(" تنقية العاميات مما حلقها يف عصور الضعف واالحندار والسيادة األجنبية 

فصحى ليس خاصاً باللغة العربية ، فالعامية موجودة إزاء واملعروف أن وجود لغة عامية إزاء لغة 
بالد ؛ بل إن اللغة الفصحى هي واحدة يف التعلـيم ، والتـداوين ،   الالفصحى يف كل لغة ، ويف كل 

سواء يف األلفاظ واألساليب ، أو يف األداء : واألداء العلمي يف قطر من األقطار جند اللغة العامية متعددة 
ضول ، فضالً عن وجوده يف اوجنده يف األن ، واجلنوبية ،هذا يف واليات فرنسا الشمالية فنجد .واللهجة 

القطر املصري والقطر الشامي ، فكيف تستقيم اللغة العامية لغة تعليم ، وكتابة ما دامـت العاميـة يف   
طابع العموميـة  فاللغة العامية ليس عليها  ناحية من القطر الواحد مغايرة للعامية يف ناحية أخرى منه ؟

                                                 
 .١٠٧، مرجع سابق ص )٢٨(،مقال ضمن قضايا وحوارات النهضة العربية العامية والفصحى. دروزة، عزة  ) ١(
 .٤١ -٤٠، ص )م١٩٩٢(جورس بريس، : ، طرابلس املشكلة اللغوية العربية. فيصل، مسر روحيال ) ٢(
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من تعليم ، وتدوين ، ومراسلة ، وصـحافة ،  : حىت تصلح ألن تكون عامة يف وجوه استعماالت اللغة
 .عادية ، وجتارية ، وأدبية : وخماطبات 

من حيث هي ال ضابط هلا تقف عنده جيعلها صاحلة ألن تكون لغة تعلـيم   –مث إن اللغة العامية 
ما برحت متحولة دائماً ، وقلما تتقيد بقاعدة  – قالبها على األقل وتدوين ، وذات وحدة علمية ثابتة يف

ولو دون إنسان لغة عامية يف بلد قبل مئة سنة مث قورنت . أو صرفية ، وقلما تكون كاملة األداء،نطقية 
له بلغة هذا البلد العامية بعد مئة سنة لظهر الفرق يف األلفاظ ، واألساليب ، واملعىن ، واألداء ما يدهش 

 .اإلنسان ، ولكان حل رموزها من الصعوبة بدرجة حل رموز لغة غريبة 
على قرب عهدمها ، وكون كتاما  – مثالً "إبراهيم باشا"و" حممد علي باشا"رسائل ومكاتبات ف

واالصطالحات ، واصطالحات عامية بعدت عن األلفاظ  ، حتتوي على ألفاظ –ممن يفرض فيهم العلم 
اضرة ، وأصبحت غري مفهومة متاماً مع أنه يوجد يف جانب اللغة العامية العربية  لغـة  العامية العربية احل

فليس على اللغة . واالبتعاد عن األصل،وكتب مقدسة مها مبثابة ناظم اللغة حيمياا من البعثرة ،فصحى 
 )١( .العامية من هذه الناحية أيضاً طابع الثبات ميكن أن تصلح معه لتكون لغة ثقافة خالدة

 –وإذا قيل أن من املمكن وضع قواعد وضوابط إلحدى اللهجات العامية يف القطـر الواحـد   
وتعليمها ونشرها، فيجاب على هذا بأن هذه اللغة اليت تكون قـد تقيـدت    –كلهجة العاصمة مثالً 

قـوة  والتدوين ال تلبث أن تصبح لغة خواص إزاء لغة عامية جديدة تنشأ بعدها ب ،والضوابط،بالقواعد 
ذلك ألن اللغة العامية هـي يف الدرجـة   . واالقتصاد اللغوي فيعود اإلشكال إىل حاله  ،ناموس التطور

واالقتصاد يف الوقـت  ،وقضاء حاجات عادية ، فالذي يهم املتخاطبني فيها التفاهم ،األوىل لغة ختاطب
 .سواء كان ذلك على وجه صحيح أو معتل 

والتعبري عن األفكار من  ،للتفاهم –من حيث األصل  –هي هذا بأن اللغة  علىوال يرد اعتراض "
أقرب الطرق وأسهلها ، وأن اللغة العامية ما دامت تؤدي هذا الغرض فهي وافية بالغايـة وال ضـرورة   
لالحتفاظ بلغة فصحى معها وحتمل املشقة يف تعليمها ؛ ألن اللغة املتبدلة اليت ال يضـبطها ضـابط ،   

واقتصـادية ، ال   ،واجتماعية ،طبيعية ،ن نواحي القطر الواحد بعوامل إقليميةواملختلفة يف كل ناحية م
ميكن أن تفي حباجة التدوين والثقافة حىت وال الوحدة الوطنية يف مثل مجاعاتنا اليت ارتقت عـن احلالـة   
اإلنسانية الساذجة وأصبحت هذه األغراض ضرورة من ضروراا ينبغي أن تكون هلا وسائلها الوافيـة  

٢( "ا( . 

 .والعلم دعوة مستحيلة التنفيذ والتطبيق ،والدعوة إىل اختاذ العامية بدل الفصحى لغة الكتابة

                                                 
 .١٠٨ص . مرجع سابقدروزه، عزة،  ) ١(
 . ١٠٩،  ١٠٨ص  .مرجع سابق. ، عزةدروزه)  ٢(
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بل يقدم الـدليل   ،وما مث برهان أقوى على فساد دعوة من داعيها املخلص ال ينفذها وال حيققها
داعية إىل اختاذ العامية لغة ، فهذا ال ةعلى استحالتها بأنه يتخذ خصمها أداته ووسيلته يف اخلطاب والكتاب
ه بل اختذ الفصحى ألنه اتويف كتاب ،للكتابة والعلم بدل الفصحى مل يتخذ هو نفسه العامية لغته يف دعوته

 .يؤمن حق اإلميان باستحالة تنفيذ دعوته اهلدامة 

 وأخذ أعـداء  ،ومع أن الدعوة إىل اختاذ العامية وإحالهلا حمل الفصحى قد بدأت منذ زمن بعيد
مل تنجح يف عامل الكتابة والتأليف كما أخفقت يف عـامل  إال أا  ،اإلسالم جيددوا بأساليبهم الشيطانية

فلم تظهر صحف جديدة بالعامية بعد أن ماتت الصحف اليت اختذت العامية لغتها ، فماتـت   ،الصحافة
 بالعامية وتروجهـا  ىنعيت كانت تال التكما ماتت كل ا" حيفة حيز بور البعكوكة ، وص"صحيفة  
 .اليت كانت تصدرها دار اهلالل بالقاهرة " الفكاهة " مثل جملة 

ويدعون إليهـا   ،لعاميةلعن حسن نية أو غفلة يروجون  أخذوا أناسوجتدر اإلشارة إىل أن هناك 
ى بالدنا باللغة العامية دون البلدان العربية األخـر وصدرت دواوين يف  ،"األدب الشعيب " حتت عنوان 

ولكن مصري الـدعوة إىل زوال ، وهـذا    ،وطبعه ،وبدويته ،ونشطت الدعوة إىل حفظ التراث الشعيب
بإذن اهللا  – اعة الصابونقالنشاط لن يضمن للدعوة احلياة والبقاء ألن هذا النشاط نفسه سيذوب مثل ف

 .)١( –تعاىل 
 :استبدال احلرف الالتيين باحلرف العريب  :التحدي اخلامس
ـ   ، - عليه الصالة والسالم -وحممد  ،واإلسالم ،العربية لغة القرآنملا كانت  ى فإن احلـرب عل

ومن أخطر دعوات اهلدم اليت انبثقـت   ،وما دام القرآن واإلسالم ،الفصحى ال تنتهي مادامت الفصحى
 )٢(.عقوهلم الشريرة استبدال احلرف الالتيين باحلرف العريب الذي وجهوا إليه قذائفهم عن 

  اولة الدعوة إىل الكتابة باحلروف الالتينية منذ وقت مبكر ، وقد محل لواءها املستشرقونبدأت حم
مث اتسع نطاق تلك الدعوة عقب استبدال األتراك احلروف الالتينية باحلروف العربية ، وكانت حجتهم 

ليـة شـاقة ،   يف ذلك تسهيل عملية الطباعة ، ألن الطباعة باحلروف العربية اليت تتصل فيها ببعضها عم
 الذين حـاربوا اللغـة   نيومن املستشرق ،وآخرها ،ووسطها ،نظراً لتعدد أشكال احلرف يف أول الكلمة

املستشرق : العربية الفصحى عن طريق دعوم إىل استخدام احلروف الالتينية بدالً من احلروف العربية 
ـ والذين ساروا على نفس خط ،الذي يعد الرائد األول للمستشرقني يف تلك الدعوة" وهللم سبيتا "    هت

، مث عقب علـى   )م ١٨٨٠(وألفه عام " قواعد العربية العامية يف مصر " وظهر ذلك من خالل كتابه 
" قواعد اللغة العامية العربية اليت يتحدث ا أهل القاهرة " عنوان كتابه بأنه كان ينبغي أن يكون عنوانه 

                                                 
 .٦٩ص . مرجع سابق. عبد الغفور، أمحد عطارال ) ١(
 .٥٧ – ٥٦ص .  مرجع سابق. عبد الغفور، أمحد عطارال ) ٢(
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تابه هذا أنه وضع أول اقتراح الختاذ احلـروف الالتينيـة   فكان أبرز النتائج اليت متخضت عن ظهور ك
وزعـم أن  . )١(لكتابة العامية ، بل إنه استخدم تلك احلروف يف كتابه أمثلة لبعض النصوص العاميـة  

تـتكلم  من عاش فترة طويلة يف بالد :" وده فقالاحلرف العريب معقد وأنه سبب تأخر األدب العريب ومج
 "ولغة الكتاب ،كبري تتأثر كل نواحي النشاط بسبب االختالف بني  لغة احلديث العربية يعرف إىل  أي حد

وطريقة الكتابة العقيمة أي حبروف اهلجاء املعقدة يقع عليها بالطبع أكرب قسط من اللوم يف كـل  : "ويقول 
   .)٢(" وبالتزام الكتابة العربية الكالسيكية القدمية ال ميكن أن ينمو أدب حقيقي ويتطور  ،هذا

اللهجـة  " صاحب كتاب " كارل فولرس "مث سار وراءه كثري من املستشرقني ، منهم املستشرق 
بـل  " سـبيتا " ، الذي مل يقتصر على جمرد السري على منهج )م ١٨٩٠(عام " العربية احلديثة يف مصر

احلـروف   إىل اسـتخدام " سلدن وملور " وكذلك دعا املستشرق  .استنبط حروفاً التينية لكتابة العامية
، أما  )م ١٩٠١(عام " العربية احمللية يف مصر" الالتينية بدالً من احلروف العربية ، وظهر ذلك يف كتابه 

عبـد  "قد وافق وأثىن على اقتراح  بالقاهرة باعتباره أحد أعضاء جممع اللغة العربية" جب " املستشرق 
إذا جعلنا رائـدنا   ":من احلروف العربية قائالً  العريب املسلم باختاذ احلروف الالتينية بدالً" العزيز فهمي 

إال احلل الذي اقترحـه حضـرة    –خر األمر آ –احملافظة على لغة القرآن ، فليس من حل هلذه املشكلة 
صاحب املعايل عبد العزيز فهمي ، فهذا االقتراح هو الوحيد الذي جيمع بني احملافظة على لغة القـرآن  

 . )٣("ة اجلديدة وبني مقتضيات احلياة النامي
، " لويس ماسينيون " وشارك هؤالء املستشرقني الرأي يف استخدام احلروف الالتينية املستشرق 

الذي نشر رسائل عديدة مكتوبة حبروف أوروبية يف اللغة املصرية القدمية ، ومن "فنسنك " واملستشرق 
 .)٤("أجرومية مصري "بينها رسالة يف املقتطف عنواا 

اخترعوا ما وجهوها إىل احلرف العريب ، ولفقوا عليه معايب " سبيتا " ني من أمثال وكل الصليب
وانتهوا من قذائفهم إىل التصريح مبا تكنه نفوسهم فأعلنوا ضرورة هجـر   ،حىت ادعوا أن كتابته صعبة

 . وإحالل احلرف الالتيين حمله  ،احلرف العريب
املـاروين املتعصـب    "سعيد عقـل "ملتطرف والقبطي ا "سالمة موسى"دعا هذه الدعوة صراحة 

املسيحي املاروين اللبناين وغريهم ممن حيقدون علـى اللغـة العربيـة     "أنيس فرحية"األملاين و "فلرس"و
 )٥(.الفصحى لغة القرآن الكرمي 

 : التحديعلى د الر
                                                 

  .١١١ – ١١٠ص . مرجع سابق. بركات، هاين حممد يونس ) ١(
 . ٥٧ص . مرجع سابق. الغفورالعطار، أمحد عبد )  ٢(
 .١١١ص . مرجع سابق. بركات، هاين حممد يونس)  ٣(
 .١١١ص . نفس املرجع السابق)  ٤(
 . ٥٧ص . مرجع سابق. العطار، أمحد عبد الغفور)  ٥(
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نيـة  ينعي املخربون على اللغة العربية تعدد أشكال احلروف ويسكتون عن تنوع احلـروف الالتي 
 )فتحة ، كسرة ، ضمة ، سـكون ، شـدة    (وإذا عددنا احلركات العربية جندها  .بأشكاهلا وألواا 

  .حروفها ستة وحركاا مخسة ، وإذا اعتربنا احلركة حرفاً تبلغ أحد عشر حرفاً  )حملقات(جيمعها لفظة 
سان العـريب لفظـاً   يقتضيه الل كما وذه الصورة املختصرة اجلميلة تقرأ  هذه الكلمة وتلفظ 

أما إذا أردنا كتابة هذه الكلمة بـاحلروف  )حملقاتن ( ناً ، لنكتب وووضعاً بال حاجة إىل جعل التنوين ن
 :الالتينية لكانت هكذا 

(Mouhallikaton)  إلعادة معىن هذه الكلمة  ،و)مهلكات  (حرفاً ولكنها تقرأ  ١٢عددها
فيكون جممـوع   ،والكاف للداللة على أما ح، و قإىل ما وضعت له جيب أن توضع عالمتان للهاء 

 ٥٠باملائة من عدد احلروف العربيـة و  ٤٠األحرف الالتينية هلذه الكلمة مخسة عشر حرفاً أي بزيادة 
باملائة أو أكثر من حيث اختصار األحرف العربية املتصلة عن األحرف الالتينيـة منفصـلة كانـت أو    

 .متصلة
حرفاً ال حاجة لعشرة منها يف اللغة العربية لالسـتغناء   )٢٤(يت عددها مث إن احلروف الالتينية ال

مـع أن   ال أربعة عشر حرفـاً إفال يبقى من األجبدية الالتينية   y x v u p o g e eعنها بأخواا  
ووضع عالمـات   ،من جديد احلروف العربية مثانية وعشرون فعلى هذا يقتضي إجياد أربعة عشر حرفاً

ف وكل هذه الضجة ألجـل  كلكل هذا الت .كتابة األلفاظ العربية مبخارجها الصحيحة  لبعضها ليمكن
، من جديد  جيادهاوأكمل ألف مرة من احلروف اليت نضطر إل ،وأمجل ،احلركات العربية ، وهي أخصر

 إن اخلط العريب": كتابته ضده ورغم عداوته لإلسالم ،  "نالينو  "املستشرق اإليطايل : ويف ذلك يقول 
موافق لطبيعة اللغة العربية ، ولو أردنا استبدال احلروف الالتينية باحلروف العربية لتحتم علينـا إجيـاد   
 حروف جديدة نضيفها إىل األجبدية الالتينية احلالية لكي تعرب عن األصوات العربية اليت متثلها حـروف  

تمييـز بـني   حتجنا كـذلك إىل ال الو  –غ  –ع  –ض  –ص  –ظ  –ط  – ش – خ –ح  –ج 
 .)١("املمدودة وبني احلروف  املقصورة  املتحركة احلروف

والذي ال تصح قراءة القرآن الكرمي إال به ويف ذلك يقول  ،كما أن لكل حرف خمرجه اخلاص به
 :ضياء علي

والذال وهـي كـثرية    ،والضاد،إن لكل حرف من احلروف العربية خمرجاً خمصصاً مثل الظاء "
وال .كرمي ، وقراءة القرآن موقوفة على السماع ال تصح صالة املسلم بتغيري خمارجها الورود يف القرآن ال

ه احلروف إال بوضع عالمة خمصوصة له ، فإذا أردنا أن ذمنية يقوم مقام هريوجد حرف بالالتينية أو األ
 Inna Bad iazzanniكانـت هكـذا    ). إِنَّ بعض الظَّن إِثْـم  ( نكتب بالالتينية قوله تعاىل 

                                                 
 .٣٧٤ص . مرجع سابق. ، عبد الرمحن حسن حبنكةامليداين  ) ١(



- ١٢٢ - 

Ismon   حبيث ال ميكن فهم شيء من هذه اآلية الكرمية ففي احلالة ال ميكن ) ان باد الذن اسم ( تقرأ
للمسلمني ترك تعصبهم بالبقاء على األحرف العربية ألن استبداهلا بالالتينية أو يسواها يهدم ركناً مـن  

 )١(."أركان دينهم وهو الصالة 

احلروف العربية بالالتينية ينحصر يف حل معضـلة احلركـات   أما القول بأن املقصد من استبدال 
فإذا كانت احلركـات العربيـة    ،احملذوفة يف الكتابة فتستبدل حبروف تشاها لفظاً يف األجبدية الالتينية

والكمال وأردنا استبداهلا باحلروف الالتينية  ،والكسرة ترسم يف غاية االختصار ،والفتحة،الضمة  :وهي
 تتطلب تفكـرياً  وحجمها أضعاف حجم احلركات العربية عدا عن أشكاهلا اهلندسية اليت  a i oهكذا 
 !؟أو من صعب إىل أصعب  ،كون ذا نقلنا طرز الكتابة العربية من سهل إىل صعبنها أفال مسحني ر

 أما األتراك الذين استبدلوا العربية بالالتينية فلهم رأيهم بأن خمارج احلروف التركيـة أقـرب إىل  
 .واللغة التركية مفقود منها أكثر احلروف املفقودة من األجبدية الالتينية  ،أكثر من خمارج العربية الالتينية

ويتقربوا منا  وإذا أردنا استبدال احلروف العربية بالالتينية كما زعم األتراك لنتقرب من األجانب
 .لتعلمها وتعلم عالماا يضطرون  فإن األجانب سيصادفون أربعة عشر حرفاً غريبة من حروفهم

يت يتم ففي هذه احلالة يصبح تعلم احلروف العربية مع حركاا أسهل عليهم من تعلم احلروف ال
 .من جديد  إجيادها

 : كما أن الدعوة إىل الكتابة باحلروف الالتينية هلا أضرار شىت مبن يكتبون باحلروف العربية منها
ماليني  ماحلروف العربية وه متعلموا ومنها ما يقاسيه ، ألحرف العربيةاندثار املؤلفات الثمينة املكتوبة با
وشيوخاً من صعوبة تعلم احلروف الالتينية بأنواعها  ،كهوالً ،ونساء ،يف مشارق األرض ومغارا رجاالً

  .)٢(يف كربهم
مقصد هؤالء الدعاة من دعوم هو صرف األجيال القادمـة عـن القـرآن     ويتضح مما سبق أن

 روكرامتها وينمحـي الشـعو   ،وعندئذ تفقد عزا ،وعن كل ما هو مكتوب باخلط العريب ،ديثواحل
فـإن تلـك    –بـإذن اهللا   – جبالل القرآن كما متحى معجزته ، وإذا حتقق املستحيل وهو غري متحقق

 .وإنفاق جلهود وأموال ال حتصى  ،احلرف العريب ويف ذلك عناءباألجيال حتتاج إىل ترمجة ما خط 
يف األلف مما كتـب بالعربيـة الحتـاج إىل    وإذا أريدت ترمجة واحد ": يف ذلك يقول العطارو

 )٣(."عشرات اآلالف من أبرع املترمجني وإىل أموال ترجع ألف مرة مبيزانية الواليات املتحدة األمريكية 
 

                                                 
املنشورة ف كتاب اللغة العربية واللغات ) ٣٠(مقال ضمن قضايا وحوارات النهضة العربية . نيةاللغة العربية واحلروف الالتي. أديب، ضياء علي)  ١(

 .٤٢، ص )م٢٠٠٤(منشورات وزارة الثقافة،: األخرى، حترير وتقدمي حممد كامل اخلطيب،،دمشق
 .٤٣ – ٤١ص  .مرجع السابق .أديب، ضياء علي)  ٢(
 .٥٨ص  .مرجع سابق. ، أمحد عبد الغفورالعطار) ٣(
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 :ازدواجية الفصحى  :التحدي السادس
أم كانوا عرباً من مصر ولبنان من أمثال  ،بينيكل أعداء الفصحى من الصليبيني سواء أكانوا أورو

القبطـيني املصـريني    "لويس عوض"و "سالمة موسى"األملاين و "سبيتا"اإلجنليزي و "وليم ولكوكس"
واالنفصام  ،املارونيني اللبنانيني يتهمون اللغة العربية الفصحى باالزدواجية "أنيس فرحية"و "سعيد عقل"و

حدامها العامية الدارجة اليت يتخاطب ا العرب مجيعاً فيمـا بينـهم   إ: وجود لغتني  ذلكويقصدون ب
 . ةواألخرى الفصحى املقصورة على القلم والكتاب

إحدامها : جيب أال يكون للمجتمع لغتان : " " البالغة العصرية "يف كتابه  "سالمة موسى"يقول 
 . "كالمية أي عامية واألخرى مكتوبة أي فصحى كما هي حالنا يف مصر 

تنحصر مشاكل اللغة العربية األساسية يف  " : "حنو عربية ميسرة  "يف كتابه  "أنيس فرحية"ويقول 
 . "خلإ.. عامية وفصحى: أربعة أمور ، وجود لغتني خمتلفتني 

وهذه دعوة من دعاوي أعداء الفصحى الكثرية ، إذ يزعمون أن العـرب وحـدهم دون كـل    
عامية وفصحى ، وأما غريهم من األمم فلـهم لغـة واحـدة يف    : األجناس يستعملون لغتني خمتلفتني 

 .والكتابة ،اخلطاب
وأخـذوا يـرددون    ،واملثقفني من العرب ،ومن كثرة تردادهم هلذه الفرية صدقها بعض الكتاب

 )١(.وينادون بالويل والثبور من هذه االزدواجية اليت تفردت ا لغة العرب دون سائر اللغات 
 :التحدي على د الر

حيسـنان   "لـويس عـوض  "و "فسالمة موسى" باطلة ومردودة على أصحاا ؟ ةإن هذه الدعو
لغة عامية وفصحى ، مثلهم مثـل  : اإلجنليزية وتعلما يف بريطانيا ويعرفان حق املعرفة أن لإلجنليز لغتني 

ـ   ية العرب ، وكل لغات العامل دون استثناء مثل العربية ، بل يعرف الدعاة ممن حيسنون اإلجنليز ـ ك
أن العامية اإلجنليزية يف لندن ختتلف باختالف األحياء والطبقات مث إن  "لويس عوض"و "سالمة موسى"

وأساتذة كليات اآلداب ليست مثل عامية الصحفيني ،  مع أم مجيعاً مـن   ، والشعراء ، عامية األدباء
 .طبقة املتعلمني واملثقفني 

وعامية للمخاطبة الدارجة وإال  ،والعلم ،صحى للكتابةوما من لغة على وجه األرض إال وفيها ف
 . )٢(والبيان وهذا غري واقع بل يتعذر وقوعه  ،لكان الناس متقاربني يف الفصاحة

                                                 
 .٧٧ – ٧٥ص  .مرجع السابق .، أمحد عبد الغفورالعطار)  ١(
 . ٧٨ – ٧٧ص  .نفس املرجع السابق)  ٢(
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 ائهاغوإل ،ن طريق العبث بقواعدهاعوقواعد رمسها ،العربية لدعوة إىل إصالح اللغة ا:التحدي السابع
تساهل يف بعض قواعد اللغة وعدم التشدد فيهـا ،  ذهب بعض املفكرين املصريني إىل ضرورة ال

وذلك كله حتت مسمى تطوير اللغـة وإصـالحها ،    ،أو الكتابة ،التساهل يف بعض قواعد اإلعرابك
 .وتيسريها 

إلغاء  –)م١٨٩٩(يف جملة املوسوعات يف عددها اخلامس عام  – "أمحد لطفي السيد  "فقد اقترح 
 ،" ضـارباً " تكتب هكـذا  "ضرب"الة على احلركات ، فمثالً كلمة الشكل وإبداله باحلروف اللينة الد

وهكذا ، ولكن اقتراحه هذا مل  "عدوناس"تكتب  "سعد"فكلمة   ، ورمسه بالكتابة ،ومثل إثبات التنوين
 .يلق قبوالً 

قواعد النحويـة  الفتمثلت إحدى مقترحاته لتطوير اللغة يف عدم احلاجة إىل  "سالمة موسى"وأما 
أن تقتصر من تعليم اللغة العربية يف مدارسنا االبتدائية على متكني التلميذ مـن املطالعـة   " حيث جيب 

أما يف املـدارس  .. حسبه أن يسكن أخر الكلمات ... والفهم بال حاجة إىل أية قواعد خاصة بالنحو 
بت االختبار أنه الذي أث، ابرع يف تعليم أقل ما يستطاع من قواعد النحو ، وال نبايل اإلعرشالثانوية فن

ن سـكِّ  "وأسلم طريقة لذلك هي  ،وهذا معناه أن يتم استخدام اللغة دون قواعد ،" ال فائدة منه بتاتاً
وبالتايل سيؤدي إىل تشويه الفصحى مما  ، عدم االهتمام باإلعرابب،  "سالمة موسى"كما نصح  "تسلم 

 .الوصول إليه  "سالمة موسى"والبحث عن بديل ، وهذا هو ما يريد  ،يؤدي إىل النفور منها
جيب أن تتجه  ": دعوته للتحرر من تلك القواعد حبجة التيسري فيقول  "سالمة موسى"مث واصل 

فإذا كانت الغاية من التعلم هي ... حنو التيسري ال التعسري يف تعلم اللغة العربية بأقل ما ميكن من القواعد 
بعد التيسري  –مث نقصر تعلم القواعد ... بال قواعد حنوية القراءة فقط ، فإننا نستطيع أن نصل إىل ذلك 

 ."ولكن لغتنا شاذة يف صعوبتها وحتتاج إىل إجراء شاذ .. على الذين سيكتبوا –
ألخرية بكتابة مقاالته بطريقة إدخال الشكل إىل الكلمة مثل ايف السنوات   "طه حسني"وقد قام 

 . "طاها"تكتب هكذا  "طه"كلمة 
يل رأي  " :بدلوه يف ذلك وخاصة يف التحرر من قواعد اإلعراب فيقول "قاسم أمني"كذلك أدىل 

وهو أن تبقى أواخر الكلمات ساكنة ال تتحرك بأي عامل من  ، أذكره هنا بوجه اإلمجال ، يف اإلعراب
عـد  فرجنية واللغة التركية ، أيضاً ميكن حذف قواالعوامل ، وذه الطريقة وهي طريقة مجيع اللغات اإل

خل ، بدون أن يترتب عليه إخالء باللغة ، إذ تبقى مفرداا إ. ..واالشتغال  ،واحلال ،واجلوازم ،صبواالن
 ."كما هي يف اللغات األخرى يقرأ اإلنسان ليفهم ، أما يف اللغة العربية فإنه يفهم ليقرأ

دفه تغـيري نظـام   اقتراحاً ، ه )م ١٩٥١(عام  – مع اللغة العربية – "حممود تيمور"كما قدم 
حبيث يكون للحرف شكل واحد أيا كان موقعه يف الكلمة مما يسهل عملية الطباعة ، فيقـول   ، الكتابة

واقترح أن تكون الصورة اليت تقتصر عليها من صور احلروف هي اليت تقبل االتصـال   ":حممود تيمور 
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، مث اختاذ عالمات الضبط املتعارفة  "واليت يسميها أهل فن الطباعة حروفاً من األوىل ، من بدء الكلمات
وال مشقة بعد ختلـص صـندوق    اًألنه يف هذه احلالة ال يكون اختاذها عسر ؛اليت جيري ا االستعمال 

احلروف املطبعية من الصور املتعددة للحروف األصلية ، مث مثل لطريقته بصحيفته تضمنت نص املشروع 
وأجاز امع هذا االقتراح ، ولكنه مل ينفذ بسـبب   "ر ت صور م ن صو أريد أن ن ق ":بدأها بقوله 

 )١(.ذلك من نتائج يف األجيال القادمةنا من رسم الكلمات ، وما سريتب على نخروجه من املألوف ألعي
 :التحدي على د الر

حركة يف اإلعراب أو يف بناء الكلمة  بدد املعاين ورمسة العربية الفصحى اإلعراب وهو الذي حي
وال فضلة  ،املعىن من النقيض إىل النقيض ، وحركات اإلعراب ليست حلية تأيت من خارج الكلمةتغري 

وال ميكن نطق الكلمـة العربيـة دون    ،ميكن االستغناء منها بل احلركات بعامة أصيلة يف الكلمة العربية
 .)٢(بل يستحيل جتريدها من احلركات  ،حركات األحرف اليت تتكون منها الكلمة

؛  ة إىل إلغاء اإلعراب تؤدي مع الزمن إىل التالعب مبعاين معظم املصادر اإلسالمية والعربيةوالدعو
مث حتتاج اللغة اجلديدة  ، ديد املعايناإلعراب فقد ألغيت املستندات اليت يتحاكم إليها يف حت يمىت ألغ ألنه

 .تضبط ا املعاين أخرى املسكنة األواخر إىل قواعد 

 ∨Ω∧Πς⇓ΞΜ… ⎠Ω↑⎯ðµ⎪µ ϑðΩ/≅… ⌠⇑Ψ†((: -تعاىل–اليت ستنشأ على إلغاء اإلعراب مثل قوله  فكيف تفهم األجيال

Ψ®Ψ †Ω‰Ψ∅ %Ν…Σ⎣;ΗΤΤΩ∧ς∏Σ⊕<√≅…((  ٢٨[سورة فاطر آية[. 

 .]١٢٤[سورة البقرة آية ))⊆Ψ′ΜΞ…Ω⎝ υϖ⎠ς∏ΩΤ⎯ΤŠ≅… ðψΓΤΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… ΙΣ©ΘΣΤŠΩ⁄ ξŒΗΤΩ∧Ψ∏ς∇ΨŠ ∃ΘΩ⇑Σ™ΘΩ∧ΩΤςΚ†ΩΤ(: (-تعاىل-وقوله 

اإلعراب وسكنت أواخر الكلمات لكان املتبادر يف النص األول أن اهللا الـذي خيشـى    يلغفلو أُ
كان املتبادر يف النص الثاين أن إبراهيم هو الذي ابتلى ربه ، ول ،العلماء ، ال أن العلماء هم الذين خيشونه

ال أن ربه هو الذي ابتاله ، مع أن األمر يف كل منهما بعكس ذلك ، وقاعدة اإلعراب هي اليت حددت 
ضرب حممد علي مل نفهم أحممـد هـو   : ، كذلك احلال لو قلنا  )٣(ومنعت عنها االلتباس  ،هذه املعاين

والعامة كانوا  .ووقعنا يف إشكال ولبس !حممداً وعلياً اسم واحد ؟ أن ضروب ، أمالضارب وعلي هو امل
ومن ذهبوا مذهبهما  "سالمة موسى"و "قاسم أمني"إدراكاً من و وأسلم وعياً ،أصح فهماً لوظيفة اللغة

: األعم  هة اليت يقع فيها املخاطب إذا قيل بالعامية اليت تسكن أواخر الكلمات يف األغلباوأدركوا املت
وهي تقدمي الفاعل على الفعل  ،فتحاشوا هذا اللبس بأن وضعوا للفاعل قاعدة خاصة ،ضرب حممد علي

 ، وعلـى البالغـة   ، وتسكني أواخر الكلمات يقضي على قواعد العربية. حممد ضرب علي : فيقول 
                                                 

 .١٣٤ – ١٣١ص . مرجع سابق. بركات، هاين حممد يونس)  ١(
 .٩٨ – ٩٧ص . مرجع سابق. العطار، أمحد عبد الغفور ) ٢(
 . ٣٧٨إىل  ٣٧٧ص .مرجع سابق. ، عبد الرمحن حسن حبنكةامليداين)  ٣(
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وعلى كل ما يف  ، وموسيقى الكالم ، وعلى حبور الشعر ،وعلى فن القول ، والبيان الرفيع ، والفصاحة
 .الفصحى من مجال 

ويف هذا إطالة لزمن املـتكلم   ،واجلملة اليت تقرأ باإلعراب يف مخس ثوان تقرأ بالتسكني يف عشر
 .ويضيق ا املتكلم ،بل إطالة ميجها السامع ،وهي إطالة ال ضرورة هلا
ني أواخر الكلمات ، قي أحدهم حماضرة يلتزم يف إلقائها إلغاء اإلعراب بتسكيلوليجرب الدعاة ف

 وأنفسهم إرهاقـاً  ،وإذا حاولوا فسريهقون ألسنتهم توصيل املعىن للمستمع بسهولة، إم لن يستطيعوا
 . شديداً

ـ  امل يأخذ اإىل إلغاء اإلعراب فإم بالدعوة قاما "سالمة موسى"و "قاسم أمني"ومع أن  ا مبا دع
ين بدعوم وهذا برهان على فساد الدعوة واسـتحالة  إىل إلغاء اإلعراب كانوا أول الكافر فالدعاة، إليه

 )١(.تطبيقها 
أو تغيري أصوهلا ؟ وكيـف   ، أو حتريفها ، سر هذا اإلحلاح على تطوير اللغة العربيةما وال يعرف 

قد بثها طائفة من املستشرقني االسـتعماريني ،   كان يتبناه طائفة من أبناء العربية استجابة للدسائس اليت
 !ربني ؟غون يدفعون إىل تبنيها عدداً من السائرين يف أفالكهم من املستوما يزال

مع أن يف اللغات العاملية األخرى صعوبات وشذوذات عن القواعد القياسية ال تقل عما يف اللغة 
ربني ينـادي  غأو املست ،وال من الغربيني ،أو املستشرقني ،، مث ال جند أحداً من الشرقيني العربية الفصحى

صوهلا املتبعة ، ومن الثابت أن يف هذا اللغـات  أ أو ،ح تلك اللغات ، أو تغيري شيء من قواعدهابإصال
م العامة ، وفيها إىل جانب ذلك لغة راقية منضبطة يكتب ـا  ئوعاميات جيري ا حديث الناس يف ش

 .واألدباء ، ويسجلون ا آثارهم اليت يريدون هلا أن تكون خالدة  ،العلماء
داللة على املعاين اليت يريدها من أراد النطق أو لالقوانني اليت جيب إتباعها ، ل يد كل لغة هوقواع

ولتأليف الكالم يف كل لغة نظام خاص ال جيوز اإلخالل به ، وال يكون الكـالم   ، الكتابة بتلك اللغة
 تغيري هذه القوانني اللغويةغري زائغ عنه ، وأية حماولة ل هوال مصوراً للمراد حىت يكون متقيداً ب ،مفهوماً
 .)٢(اختراعاً كلياً أو جزئياً ، دةييف أية لغة ، ال ختلو عن أن تكون عملية اختراع لغة جد املتبعة

 

                                                 
 .٩٩  - ٩٨ص   .مرجع سابق. العطار، أمحد عبد الغفور)  ١(
 .  ٣٨٨ – ٣٧٨ص .مرجع سابق. عبد الرمحن حسن حبنكةامليداين،)  ٢(
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 العوملة اللغوية: التحدي الثامن
 :مفهوم العوملة اللغوية 

انت اللغة من اللغة وعاء الثقافة، والثقافة أساس احلضارة ، واحلضارة مترمجة للهوية ، ومن هنا ك
أهم األركان اليت تعتمد عليها احلضارات، ومن أهم العوامل اليت تساهم يف تشكيل هوية األمة، وكلما 

 .كانت أكثر  اتصاال بثقافة الشعوب كانت أقدر على تشكيل هوية األمة ومحلها 
دا ،ويف أن اللغة من مقومات الوحدة ا تنهض األمم ،ويعلو شأا وتتحقق وح" :ويرى احلداد 

إن الدول اليت يتحدث أهلـها  . وتضمحل الروابط وتتداعى ،وينحسر االنتماء ،غياا تتفكك الشعوب
بلغة واحدة تكون أكثر متاسكاً وانسجاماً من الدول اليت تتحدث بعدة لغات ،بل إن وحدة اللغة مـن  

 )١(".أهم عوامل االستقرار السياسي واالقتصادي

ي جمتمع يبدأ من طمس اللغة اليت يتحدث ا ذلك اتمع ، وقد كان إن طمس اهلوية الثقافية أل
االستعمار يف املاضي يهدف إىل ذلك ، فنجد الكثري من اللغات قد طمست وحل حملها لغة املسـتعمر  

العوملة اللغوية  إليه فوهذا ما د .كما حدث يف اتمع اجلزائري عندما طمست لغته العربية بالفرنسية
وحماربتها بوسائل عدة كنشر اللهجات احمللية ، وفرض لغة  ،أو الرمسية للدولة ،اللغة األصليةمن طمس 

لتكون اللغة الرمسية بدال من اللغة األم يف تلك  ؛الدول الكربى املهيمنة سياسيا ، واقتصاديا ، وعسكريا
ح لغة العصر ، ولغة الدولة وتكون لغات تلك الدول الكربى هي اللغات اليت جتاوزت كل احلدود لتصب

 .العامل وهذه هي العوملة اللغوية
انتقال اللغة احمللية اإلقليمية إىل العاملية فتتجاوز " وبعبارة أخرى ميكن تعريف العوملة اللغوية بأا 

 ".ليتحدث ا العامل كله على اختالف لغاته األصلية ؛كل احلدود اجلغرافية
أن اللغة اإلجنليزية ينطبق عليها ذلك فهي لغة عاملية كما  ويتضح من خالل مفهوم العوملة اللغوية

 فما هي اللغة العاملية؟. وغريهم ،اللغوينيو ،واملفكرين ،يراها بعض املثقفني
اللغة العاملية هي اللغة اليت يكون هلا مكانة خاصة معترف ا يف كل دولة، أي أا لغة تستخدمها 

يكون هلا مكانة خاصة يف اتمع حىت يف وجود لغـة أم ، كـأن   معظم الدول يف مجيع أحناء العامل ، و
تصبح اللغة الرمسية للدولة ، وأن تستخدم كوسيلة اتصال يف الدوائر احلكومية ، واحملاكم ، ووسـائل  

وهي اللغة اليت هلا األفضلية يف تعليم اللغات األجنبية ، حىت وإن مل تكن اللغـة  . اإلعالم ، ونظام التعليم
وهناك أسباب تارخيية ، وسياسية ، وجتارية ، وثقافية ، وتكنولوجية تدعو إىل اختيـار  . للدولة  الرمسية

وعند اختيار لغة ما ، فإن تواجدها خيتلف حسب درجة استعداد . لغة ما لتكون اللغة األجنبية الرئيسة 
إذ تقدم البيئة املدعومـة  . ةاحلكومة أو وكالة املساعدات األجنبية لتقدمي الدعم املادي لسياسة تعليم اللغ

                                                 
 .٥٩، ص )هـ١٤٢٢شوال (، ١٧ع . )الرياض(جملة البيان . أمهية اللغة. احلداد، أمحد)  ١(
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وتعلمها عرب وسائل اإلعالم ، واملكتبات ، واملـدارس  ،جيداً املصادر ملساعدة الناس يف االتصال باللغة 
، لني لتعليم اللغـة إىل جانـب الكتـب   ومعاهد التعليم العايل ، وتوفر أعداد متزايدة من املعلمني املؤه

 )١(.االت ، ومجيع أنواع املواد التعليميةواألشرطة ، وأجهزة احلاسب ، وأنظمة االتص

وهلذه اللغة العاملية مقومات فهناك عالقة وثيقة بني سيادة اللغة والقوة االقتصادية ، والتكنولوجية 
كما أن اخلواص التركيبية للغة وحجم مفرداا ،أو كوا كانت لغة ألعمال أدبية عظيمة . ، والثقافية 

والسبب الرئيس الـذي  . قافة عظيمة ،أو دين عظيم ال جيعل منها لغة عامليةيف املاضي، أو كوا لغة لث
 ،جعل من بعض اللغات فيما مضى لغة عاملية هو قوة الناطقني ا خاصة مـن النـاحيتني السياسـية   

 .والفرنسـية ،والربتغالية  ،سبانيةواإل،واللغة العربية ،كما حدث مع اللغة اليونانية القدمية . والعسكرية 
وميكن تتبع تاريخ اللغات العامليـة  . وأفريقيا،وأمريكا ،ث انتشرت هذه اللغات يف الشرق األوسط حي

والقوى العسكرية ليست السبب الوحيد يف انتشار اللغـة  .بتتبع احلمالت الناجحة جبنودها الناطقني ا 
 . العاملية

ا يف احملافظة على تلك حيث ميكن لدوله تتمتع بقوة عسكرية أن تفرض لغتها ،ولكن ما يساعده
العامل االقتصـادي العامـل    ولقد كان.ويعمل على انتشارها هو ما تتمتع به من قوة اقتصادية ،اللغة 
والعشرين يف انتشار اللغة اإلجنليزية ، وكانت التنمية االقتصادية نشطه  ،يف القرنني التاسع عشر الرئيس

والتلغـراف ، واإلذاعـة   ،االت اجلديدة مثل اهلاتف على املستوى العاملي ،وتساندها تكنولوجيا االتص
 )٢(.وعززها ظهور املنظمات الكبرية املتعددة اجلنسيات

 :عاملية اللغة اإلجنليزية
اعتمدت العوملة احلديثة على وسائل االتصال احلديثة يف نشر مبادئها ، وحتقيق أهدافها ومراميها 

ات الشعوب الثقافية ، والدينية ، واالقتصـادية بـل   عن البال أن العوملة مل حتفل خبصوصي ب،وال يغي
والشك أن اللغة اإلجنليزية هي لغـة العوملـة ؛ ألن   . اللغوية ؛ إذ إن أداا الرئيسة هي اللغة اإلجنليزية 

إفرازاا ومنجزاا وآراءها تنتج ، وتروج ، وتسوق باإلجنليزية ، فالعلم معظمه ينتج باإلجنليزية فـإن مل  
أمـا  . ف أمريكيا أو بريطانيا كان عليه أن يتخذ اإلجنليزية وسيلته لتحقيق الذيوع والشـهرة  يكن املؤل

وسائل اإلعالم ، ووكاالت األنباء فهي أمريكية تتلقى األخبار وتذيعها باإلجنليزية ، وأما ما ينشر على 
ة إمنا هـي تابعـة للقـوة    والشك أن املكانة اليت يأت لإلجنليزي. الشبكة العاملية فمعظمه باإلجنليزية 

 .العسكرية والتقنية اليت حققتها الواليات املتحدة بعد ايار اإلحتاد السوفييت

                                                 
، جامعة امللك "اللغات يف عصر العوملة رؤية مستقبلية"حبث مقدم إىل ندوة . اضر واملستقبلقوة اللغة اإلجنليزية يف املاضي واحل. اجلرف، رميا سعد)  ١(

 .٢٧، ص)م٢٠٠٥فرباير  ٢٢ – ٢٠/ هـ ١٤٢٦حمرم  ١٣ – ١١(أا، : خالد
 .٢٧ص  .مرجع سابق. اجلرف، رميا سعد)  ٢(
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أمام هذه املعطيات برزت دعوات متالحقة ، واجتاهات متعددة تنادي بوحدة العامل لغوياً ، واختاذ 
جديدة أو حديثة ، لكنها تربز بني وليست الدعوة إىل لغة عاملية . لغة عاملية  –على التعيني  –اإلجنليزية 

 .احلني واآلخر
 :وقد سارت الدعوة إىل تأسيس لغة عاملية يف اجتاهات متعددة من أمهها 

 .البحث عن لغة مصنوعة منطقية خالية من الشواذ  •
 .اصطناع لغة فيها بعض عناصر اللغات احلية الطبيعية  •

أن تكون اللغـة اإلجنليزيـة   : رزت فكرة وقد منيت هذه احملاوالت بالفشل ، ومن هذا املنطلق ب
 .)١(الطبيعية هي اللغة العاملية 

 !هل اللغة اإلجنليزية تصلح ألن تكون لغة عاملية فعال ؟
تتهيأ لغريها من اللغات ؛ مـا   ال خيتلف اثنان على أن الظروف اليت يأت للغة اإلجنليزية اآلن مل

لفردي واجلمعي الرمسي ، حىت صار تعلمها مطلبا ضروريا إىل تعاظم االهتمام ا على املستويني ا أفضى
وقد قادت هذه االحتياجات إىل بروز فكرة أن . يف ميادين البحث العلمي واألعمال والتواصل الدويل 

 :)٣(وذلك لألسباب اآلتية.  )٢(اللغة اإلجنليزية هي اللغة العاملية
 :أسباب تارخيية سياسية  )١

. ياسية إىل أيام احلمالت الرائدة إىل األمريكيتني وآسـيا والقطـبني   وتعود العوامل التارخيية الس
يف أفريقيا ، وجنوب احملـيط   حيث استمر هذا التوسع يف القرن التاسع عشر مع التوسعات االستعمارية

اهلادي ، فكانت اإلمرباطورية الربيطانية تغطي حنو ثلث الكرة األرضية ، وشكل أتباعها حنو ربع سكان 
مث تالهـا  . وكان لربيطانيا هدف حضاري ، وكانت اللغة اإلجنليزية األداة اليت حققت ذلـك  . العامل 

اليت يغلب ( خطوة أخرى هامة يف منتصف القرن العشرين عندما اختار الكثري من الدول املستقلة حديثا 
النـاطقون ـا يف    خاصة يف أفريقيا اللغة اإلجنليزية لغة رمسية ليـتمكن ) على سكاا التعددية اللغوية 

ولقد اختذت اخلطـوات  . جمتمعاا من االستمرار يف التواصل مع بعضهم البعض على املستوى القومي 
حيث وضـع نظـام   . م )١٩١٩(األوىل لترسيخ اللغة اإلجنليزية سياسيا بعد احلرب العاملية األوىل عام 

واحمليط اهلـادي  ،الشرق األوسط ، وآسيا االنتداب التابع لعصبة األمم مستعمرات أملانيا يف أفريقيا ، و
وذا ازداد نفوذ اللغة اإلجنليزية يف هذه املناطق اليت خضعت مباشرة لربيطانيا . حتت إشراف املنتصرين 

مثل فلسطني ، والكامريون ، وتنجانيقا ، أو دول أخرى ناطقة باللغة اإلجنليزية مثل استراليا ، ونيوزيلندا 
جزر سينت هيلينا يف احمليط األطلسي ، وجـزر  : جزر أهم ثالث حميطات هي ويف . ، وجنوب أفريقيا

                                                 
 .٦ص . مرجع سابق". ندوة اللغات يف عصر العوملة رؤية مستقبلية"ث مقدم إىل حب. اللغة والعوملة لغة عاملية أم لغات متعددة. العنايت، وليد أمحد)  ١(
 .٧ص . ، مرجع سابق العنايت، وليد أمحد)  ٢(
 . ١٤و  ١٠و  ٢ص . مرجع سابق. اجلرف، رميا سعد)  ٣(
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وهذا التوسع يف التمثيـل  .سيشل يف احمليط اهلندي ، وجزر كثرية يف احمليط اهلادي مثل فيجي وهاواي 
 .جعل من تطبيق مصطلح العاملية على اللغة اإلجنليزية أقرب إىل احلقيقة 

 :األسباب االجتماعية والثقافية  )٢
األسباب االجتماعية والثقافية تظهر يف الطريقة اليت يعتمد فيها الناس يف مجيع أحناء العامل علـى  

حيث ترسـخت  . وفئام على اللغة اإلجنليزية يف رفاههم االقتصادي ، واالجتماعي،اختالف مشارم 
األمنية ، واالتصـاالت ،  جذور اللغة اإلجنليزية على الصعيد الدويل يف احلياة السياسية ، والتجارية ، و

ويقدر املاليني من الناس وجود لغة مشتركة تسـهل  .ووسائل اإلعالم ، والتعليم  ،والترفيه ، والتواصل
حيث تعتمد عليها جماالت أخرى كـثرية مثـل صـناعة    . العالقات ، واالحتياجات اإلنسانية العاملية 

 .برجميات احلاسب
 : األسباب االقتصادية  )٣

وبلغ عـدد  . التاسع عشر ، كانت بريطانيا هي رائدة التجارة ، والصناعة يف العامل  مع بداية القرن
وخالل هذا القـرن مل  . م )١٨٠٠( وتضاعف هذا العدد عام. م مخسة ماليني نسمة )١٧٠٠(سكااعام

طانيـا  فقد كانت أغلب اختراعات الثورة الصناعية يف بري. تتمتع أية دولة يف العامل مبثل منوها االقتصادي 
مثل تسخري الفحم احلجري، واملاء ، والبخار لتشغيل اآلالت الضخمة ، تطوير مـواد، وطـرق ،وآالت   

وكانـت النتـائج اللغويـة هلـذه     . جديدة يف كثري من الصناعات ، وظهور وسائل مواصالت جديدة 
، والتكنولوجية أثر فقد كان للمصطلحات العلمية اخلاصة ذه اإلجنازات العلمية. اإلجنازات بعيدة املدى 

وأصـبحت بريطانيـا وجهـة    . حيث أضيفت آالف الكلمات إىل اللغـة اإلجنليزيـة   . مباشر يف اللغة 
وانتدب الكثري من العمال إىل املصانع الربيطانية ، . لالستفسارات من كثري من الدول يف القارات املختلفة

واجتذبت فـرص  . ديثة يف اإلنتاج الصناعي وأرسل الكثري من الربيطانيني إىل اخلارج لتدريس الطرق احل
 . العمل يف بريطانيا العديد من املستثمرين من مجيع أحناء العامل،والذين أصبحوا فيما بعد رواداً يف جماهلم 

وحدثت التطورات ذاا يف الواليات املتحدة اليت حلت حمل بريطانيا ، وأصبح هلا مكان الصدارة 
ذب العلماء وأصبحت الواليات املتحدة مغناطيسياً جي. ر القرن التاسع عشريف النمو االقتصادي يف أواخ

فإذا وضعنا األحباث الربيطانية واألمريكية معا لوجدنا نصف اإلنتاج العلمي والتكنولـوجي  . األوروبيني
مـن   )%٤٥ (وعمل حنـو . قد كتب باللغة إلجنليزية  )م١٩٠٠ –م ١٧٥٠ (املؤثر يف الفترة بني عام

بيئة تغلب عليها اللغة اإلجنليزية ، إضافة إىل عدد آخر كان يتعاون مع علماء ناطقني باللغـة   الناس يف
 ومع األثر الكبري الذي حققته هذه االستكشافات يف أمريكا ، ازدادت املادة العلمية املكتوبة. اإلجنليزية 

 . باللغة اإلجنليزية زيادة ملحوظة
ي حدث يف النصف األول من القرن التاسع عشـر يف  وساعد التطور يف وسائل املواصالت الذ

كما ساهم التطور يف وسائل املواصالت مثل السفن البخاريـة ، والقطـارات يف   . الوصول إىل املعرفة 
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وساهم التطور يف وسائل االتصال مثل التلغراف ، واهلاتف يف جعل التواصل بـني  . التقريب بني الناس 
لتاسع عشر منوا سريعا ألنظمة البنوك الدولية خاصـة يف بريطانيـا ،   وشهد أول القرن االناس فوريا ، 

. وكانت الدول األقل غىن يف العامل تريد اجتذاب االستثمارات األجنبية . وأملانيا ، والواليات املتحدة 
ألف مليـون جنيـة   ٤،٠٠٠م كانت الواليات املتحدة وبريطانيا تستثمران أكثر من )١٩١٤ (ويف عام

وأصـبح الوصـول إىل   . اخلارج وجلبت اإلنربيالية االقتصادية أبعادا جديدة للقوة اللغوية  إسترليين يف
 .املعرفة هو الوصول إىل معرفة كيفية احلصول على الدعم املايل 

حيث شهدت هـذه  . لقد كانت رحلة اللغة اإلجنليزية خالل هذه الفترة هي رحلة توسع وتنوع
أو وسـيلة رئيسـة يف التعـبري ،    ،ستخدام اللغة كوسيلة وحيدة احلقبة اكتشافا تلو اكتشاف يتطلب ا

 .)١(وظهرت تطورات كثرية يف الوقت نفسه هيأت اجلو للغة اإلجنليزية لتكون االختيار الطبيعي للتقدم
وليس مستغربا أن يثري التساؤل السابق للغة اإلجنليزية سجاال علميا بـني اللسـانني ، وعلمـاء    

واألعمال ، فناصر بعضهم مقولة عاملية اللغة اإلجنليزيـة ودعمهـا   ، واإلدارة االجتماع ، واالتصال ، 
 : )٢(وسوغها ، وعارضها آخرون مسوغني معارضتهم ، ويتضح هذا السجال فيما يأيت

وجعل " اإلجنليزية لغة عاملية"مهه أن يستنفد جوانب القضية يف كتابه " ديفيد كريستال"فقد جعل 
 :جييب عن أسئلة ثالثة 

 ا الذي جيعل لغة ما لغة عاملية؟م -١
 حلمل هذا اللقب ؟ متقدماً جنليزية مرشحاًاإلما الذي جيعل  -٢
 هل ستمضي اإلجنليزية يف محل هذا اللقب؟ -٣

 :، أن مقولة عاملية اإلجنليزية تطرح تساؤالت كثرية أمهها  وهو يرى ، يف سياق عرضه
 ة؟هل تعين العاملية أن كل فرد يف العامل يتحدث اإلجنليزي •
 وهل يعين أا اللغة الرمسية يف كل دول العامل ؟ •

ليستنفد األطر السياقية اليت هيأت لإلجنليزية هذه املكانة ، بـدءاً بالعوامـل   " كريستال"مث مضى 
واإلنربيالية األمريكية اجلديدة ، مث العوامل احلضارية والثقافيـة ،   ،التارخيية املرتبطة باالستيطان الربيطاين

 خلإ...واإلنترنت، الم ، واالتصاالت واإلع، واالقتصاد الدويل ، كوا لغة احلياة السياسية مشريا إىل 
قد استنفد العوامل اخلارجية اليت بوأت اإلجنليزية هذه املكانة ، فإن عددا " كريستال "وإذا كان 

 : من الذين ادعوا عاملية اإلجنليزية قد محلوا عامليتها على أسباب لغوية خالصة ومنهم

                                                 
 .١١ – ١٠ص . مرجع السابق.اجلرف، رميا سعد)  ١(
 . ١٠-٩ص . مرجع سابق. العنايت، وليد أمحد)  ٢(
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والفرنسية  ، الذي يرى منذ بداية القرن املاضي يف معرض مقارنة للغة اإلجنليزية باألملانية" باجت"
أن مثة أسبابا لغوية حبتة هيأت لإلجنليزية التفوق على نظريتيها ، وقد حصر هذه العوامل خباصيتني مهـا  

أكثر طبيعية ومنطقية مما هو يف  ترتيب الكلمات يف اإلجنليزية ترتيب: "ترتيب الكلمات واملعجم ، يقول
. الفرنسية أو األملانية؛ فاألملانية أعظم لغة مزعجة بسبب عاداا القدمية يف وضع الفعل يف اية اجلملـة 

واإلجنليزية بسبب أصلها املختلط لغة غنية بالكلمات على حنو استثنائي؛ فاألصل الالتيين ميدنا مبفردات 
 ".ليت تضاف إىل األصل السكسوين من الكلمات ذات املعاين احلسيةكثرية من املصطلحات اردة ا

أن بساطة صرف اإلجنليزية ومرونته يؤديان إىل سهولة التعلم ومن مث االنتشار، " فريى" براون"أما 
كما أنه يزود اإلجنليزية بإمكانات غري حمدودة للتحول الوظيفي، وصياغة الكلمات عن طريق االشتقاق، 

كما أن صـرفها  ... لتركيب، وكذلك عن طريق التوسيع والتخصيص الداليني للكلماتواإللصاق، وا
 ". غري املعقد يقوم بدور بارز يف الترويج ، والتسمية للسلع اليت تنتجها البالد غري املتحدثة باإلجنليزية

ويورد آخرون مالمح تركيبية أخرى لإلجنليزية بوصفها مالمح تعزز تقـدمها العـاملي يقـول    
عددا قليال مـن جتمعـات    –على سبيل املثال  –اإلجنليزية سهلة النطق نسبيا؛ فهي متلك ": "االنمك"

الصوامت املعقدة اليت متلكها لغة مثل الروسية، أو من مقتضيات التحول النغمي الدقيقة للصينية، كما أن 
داء غري الرمسي، وأنظمة حنوها األساسي حنو غري معقد إىل حد بعيد، كما ختلو اإلجنليزية من أسلوب الن

واأللف . اجلنس اليت متلكها معظم اللغات األخرى مثل الفرنسية، واألملانية واليت تربك كثريا من الطالب
بائية الرومانية اليت تقوم عليها اإلجنليزية تعترب أكثر كفاءة واقتصادا من نظريا العربية، واأللـف بائيـة   

 ". ا الصينيةاإلجنليزية أسهل تعلما من أيدوغرافي
هناك دليل قـوي علـى أن   : "فريى أن مثة اعتبارات هيأت لإلجنليزية االنتشار يقول" شتايز"أما 

اإلجنليزية ينظر متحدثون حمليون سواء يف آسيا، أو أفريقيا، أو أمريكا الالتينية، باعتبارها أسهل اكتسابا 
كن إجناز درجة ما من الكفاءة من خالل وهناك اعتقاد على نطاق واسع بأنه مي. من أي لغة ثانية أخرى

وقواعدية أقل وأبسط مما هو الشأن يف الصـينية الشـمالية، أو   ، ومعجمية، التمكن من وحدات صوتية
 ". الروسية، أو األسبانية، أو األملانية، أو الفرنسية أي اللغات املنافسة الطبيعية على املكانة العاملية

فبعضها ال يعـدو أن  "حمتاجة إىل مزيد نظر وزيادة متحيص ؛  –كما يرى العنايت  –وهذه اآلراء 
، فقد " يكون تعصبا وحسب ، وبعضها اآلخر خيرج عن املسلمات اللسانية املستقرة عرفا بني اللسانيني

 ! أن ترتيب الكلمات فيها أكثر طبيعية ومنطقية من غريها ، فإىل أي شيء احتكم يف رأيه؟" باجت"رأى 
ليزية لغة طبيعية كغريها من اللغات الطبيعية احلية ، وليس مثة مفاضـلة يف هـذا   إذ أن اللغة اإلجن

وبنائها الداخلي ، فليس مسوغا ألن لكل لغة منطقها اخلاص " أكثر منطقية"وأما قوله . اجلانب إطالقا 
أصـوال  الذي تتميز به عن غريها ، وأما زعمه املتعلق باألصول املعجمية فإن مجيع لغات العامل تتضمن 
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أجنبية ، فهل يكفل هلا هذا أن تكون لغة عاملية ؟ وهل هذا يعين أن عاملية العربية يف صـدر اإلسـالم   
 مرجعها إىل األلفاظ الفارسية والرومية اليت دخلتها إبان الفتوح؟

املتعلق بصرف اإلجنليزية فال يعدو أن يكون تعميما خاطئا ومتسرعا ؛ إذ أن يف " براون"وأما رأي 
 .إلجنليزية من الشواذ ما جيهد املتعلم صرف ا

، فقد يبدو صحيحا مـن ناحيـة املقارنـة    " مكاالن"أما سهولة نطق اإلجنليزية ، على ما يزعم 
بالصينية ، أو الروسية ولكنه أصعب باملقارنة بلغات أخرى ؛ فاإلجنليزية تسمح بتتابع ثالث صوامت يف 

ية فال تسمح بتتابع صامتني إال يف الوقف ، ومن هنا تنشأ صعوبة بداية املقطع أو أربعة يف ايته أما العرب
وأما القول بأن رسـم اإلجنليزيـة أكفـأ    . النطق بكلمات تبدأ مبثل هذه العناقيد الصوتية لدى العريب 

أخصر من رسم العربية ففيه جمانبة للصواب كبرية ، ويكفي القول أن لكل صوت يف العربية صورة كتابية و
 ) . k(ا اإلجنليزية فقد تتجاوز الصور الكتابية الصوت الواحد ثالثا أو أربعا كحال صوت واحدة ، أم

أما الزعم أن اإلجنليزية أسهل تعلما واكتسابا فوهم ما بعده وهم ، وخيالف ما استقر يف األعراف 
 .اللسانية من أن اللغات مجيعا متساوية السهولة والصعوبة

دنا معارضة شديدة لزعم عامليـة اللغـة اإلجنليزيـة وينطلـق     وإذا نظرنا إىل الطرف اآلخر وج
 :املعارضون من التساؤالت التالية 

 هل بلغت اإلجنليزية مبلغا جيعلها اللغة األم للشعوب كافة؟  •
اليومي يف السوق ، والشارع ، واملطعم ، : وهل بلغت مبلغا هيأ هلا أن تكون لغة التواصل   •

 ديث إىل عامل النظافة يف مجيع دول العامل؟وامللعب ، ومداعبة األطفال،واحل
 وهل صارت اإلجنليزية لغة التدريس يف مدارس العامل وجامعاا كلها؟ •
وهل مضت اإلجنليزية يف سيطرا على صفحات الشبكة العاملية ،أم بدأت بـالتراجع أمـام    •

 اللغات احمللية؟
 )١(ات ؟وهل توقفت حركات الترمجة من اإلجنليزية إىل غريها من اللغ •

يف دراسته امليدانية لألوضاع اللغوية يف دول " وليد العنايت"والذي يبني بطالن هذا الزعم ما قام به 
 .م)٢٠٠٠( اإلحتاد األوريب قبل توسعه األخري عام

عن طريق دراسة أحوال اللغات املتداولة على املستوى الرمسـي ، ويف النظـام التعليمـي ، ويف    
 :هذه الدراسة بكثرة بياناا اإلحصائية وأهم ما جاء يف هذه الدراسة ما يلي  وتتميز. مؤسسات اإلحتاد 

 ) .بريطانيا وايرلندا(اللغة اإلجنليزية لغة حملية رمسية يف دولتني من دول اإلحتاد فحسب  •
 .لغة رمسية مستخدمة يف منظمات اإلحتاد األوريب: إحدى عشرة لغة ضمن اإلجنليزية  •
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 .ماال أوسع من غريها يف منظمات اإلحتادالفرنسية مستعمله استع •
 .األورويب هي األكثر اللغوي رتتاملصطلحات الفرنسية املستخدمة يف املك •
 .قلة من الناس تستخدم اإلجنليزية يف العمل أو يف األغراض اخلاصة •
 :هناك طبعات الت باللغة األملانية مثل  •

 )Financial Times)  (National Geographic.( 
 .م مدبلجة إىل الفرنسية ، واإليطالية ، واإلسبانيةاألفال •
 .مث حمددات وقيوداً الستعمال اإلجنليزية يف األعمال الفرنسية ، واإلعالن واإلعالم •
 .اللغات األخرى غري اإلجنليزية أهم للتعاون ، والتواصل الدويل  •
 .االجنليزية هي املصدر األكرب للترمجة إىل لغات االحتاد املختلفة •
 .ال تستعمل االجنليزية لغة رمسية) انضمت فعال(ول األوروبية اليت ستنضم إىل االحتاد الد •

علينا أال ننسى أن اإلجنليزية ليست اللغة اليت يسـتعملها معظـم   : "وخيلص الباحث إىل القول 
 .)١("األوربيني يف البيت أو العمل

لعدة أسباب ترتبط باإلجابـة علـى    وتؤيد الباحثة الرأي املعارض لعاملية اللغة اإلجنليزية وذلك
 :  التساؤالت والنتائج املذكورة أعاله مثل

 .أو اللغة الرمسية لكافة شعوب العامل ،أن اللغة اإلجنليزية ليست اللغة األم  -١
 .خلإ..يزية ليست لغة التواصل اليومي يف السوق ، واملطعم ، وامللعب أن اللغة اإلجنل -٢
 . ملدارس ،واجلامعات يف العامل بأسرهلتدريس يف كافة اأن اللغة اإلجنليزية ليست لغة ا -٣
 .تراجع اللغة االجنليزية أمام اللغات احمللية يف صفحات الشبكة العاملية  -٤
 .تزايد حركات الترمجة من اللغة االجنليزية إىل اللغات احمللية  -٥

ويتضح ذلك مـن   هذا باإلضافة إىل تفاوت اآلراء يف مستقبل اللغة االجنليزية حىت بني متحدثيها
 .اآلراء هذه خالل عرض بعض

 :مستقبل اللغة اإلجنليزية
 :صمويل هنتنغتون -١

، اعتمادا على جداول إحصائية ، إىل تراجع عدد الناطقني باإلجنليزية ؛ ويرتد "هنتنغتون"يشري  
اإلجنليزية وعامة وحماولة ردم اهلوة بني النخب الثقافية واليت تعرف  ،هذا التراجع إىل تزايد الوعي القومي

إن :" وخيلص إىل القول . الشعب اليت جتهلها ؛ إذ صار دعم اللغة الوطنية جسرا يربط احلاكم باحملكوم 
 ".من البشر يف العامل ال ميكن أن تكون لغة العامل % ٩٢اللغة الغريبة على 
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حلضارات األخرى وملا كانت قوة اللغة ترتبط مبفهومها الشامل ، فإن تدهور قوة الغرب مقارنة با
 .سينعكس على اإلجنليزية وغريها من اللغات األوربية داخل اتمعات غري الغربية

 :م لويــــس.م -٢
،احتماال،  أن تكون اإلجنليزية اللغة العاملية األوىل ، بالنظر إىل أا أكثـر اللغـات   " لويس"يرى 

ويبـدو أن  . ئل اإلعالم ، والنشر العلمـي  املفهومة يف العامل ؛ وذلك حممول على كثرة تداوهلا يف وسا
 .فكرة اإلجنليزية األساسية قد هيأت الفرصة لالتصال الداخلي واخلارجي على السواء 

 :باربرة وولراف -٣
وهي تنطلق من األسباب اللغوية اليت ترشح اإلجنليزية لتكون اللغة العاملية وتقدم ثالثـة شـواهد   

 :تدعم رؤيتها ، هذه الشواهد هي 
 .وهذا ما يهيئ فرصة ممتازة ليتعلمها غري الناطقني ا . منة اإلجنليزية على صفحات االنترنتهي •
 .ووكاالت األنباء ،والصحف ،هيمنة اإلجنليزية على النشر العلمي يف الدوريات العاملية  •
 .اإلقبال على تعلم االجنليزية بوصفها لغة أجنبية  •

 :فلوريان كوملاس -٤
غة العاملية من منظور اقتصادي خالص؛ إذ يربط قوة اللغة وانتشارها بالعوامل الل" كوملاس"يتناول 

 : االقتصادية ربطا سببيا ؛ يقول يف مستقبل اإلجنليزية 
ليست هناك خماطره كبريه يف التنبؤ بأنه بالنسبة لألجيال القادمة سوف تبقى اإلجنليزية هي اللغة "

واألسباب الرئيسة وراء هذا هي أن مستوى تفاضلها العاملي . األفضل تكيفا واألوسع انتشارا يف العامل 
يتيح هلا أن تعزز اقتصادا عامليا أكثر تكامال يستحق ألول مره أن يطلق عليه هذا االسم ، بينما تصبح ، 

 ".يف الوقت نفسه اللغة األكثر تفاضال نتيجة النتشارها اهلائل عرب العامل 
 :ديفيد كريستال -٥

فيتناول مستقبل اإلجنليزية من زاوية لغوية حبتة ؛ إذ حاول أن يرسم صـورة ملـا   " كريستال"أما 
وال يصل إىل هذه املرحلة إال بعد تسليمه بأن اإلجنليزيـة  . يتوقع أن تكون عليه اإلجنليزية يف املستقبل 

 . )عاما مثال ٥٠(اآلن هي اللغة العاملية ، وال يتوقع أن تتخلى عن مكانتها هذه يف وقت قريب 
: هذا الشكل " كريستال "ومفاد هذه الرؤيا أن مثة شكال جديدا للغة اإلجنليزية سينبثق ، ويسمي 

 ".اإلجنليزية العاملية املعيارية املنطوقة"

وهو ينطلق يف رؤيته هذه من أن انتشار اإلجنليزية منذ منتصف القرن املاضي قد أدى إىل انبثـاق  
ليزية األمريكية والربيطانية وتتميز عن غريها من تنوعات اإلجنليزية ، أشكال حملية لإلجنليزية تفارق اإلجن
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ومع متايز هذه اإلجنليزيات . خلإ...ندا ، وجنوب أفريقيا ، واهلندإجنليزية استراليا وكندا ، ونيوزيل: مثل 
 .متثل الكتابة اإلجنليزية واملعيارية عامل توحيد جيمعها

النوع من اإلجنليزية حيدث على حنو غري واع ؛ وذلـك أن  أن االجتاه حنو هذا " كريستال"ويرى 
الذين جيتمعون من بلدان خمتلفة أو يتحدثون عرب اإلنترنت أو يكتبون ملستمعني عرب العامل ، يرتعون إىل 

 .جتنب مفردات ، وعبارات ، وتراكيب قد ال تفهم خارج بلدهم فيبحثون عن بدائل
ألمريكية أكثر تأثريا يف تطور اإلجنليزية العاملية ؛ لكثـرة  أن تكون اإلجنليزية ا" كريستال"ويرجع 

 .)١(انتشارها وتأثريها يف اإلجنليزية الربيطانية
ومن اآلراء السابقة ميكن استنتاج بعض املتغريات اليت ميكن أن تؤثر يف مسرية اللغـة اإلجنليزيـة   

  )٢( :ومكانتها يف املستقبل على النحو التايل
 :ليزيةرفض اللغة اإلجن -١

إن أقل تغري يف توازن القوى السياسية ، واالقتصادية ، والتكنولوجية ، أو الثقافية قد يغـري مـن   
وضع ومكانة اللغات األخرى ، وبذلك تصبح أكثر جاذبية ، وتبدأ يف احتالل الوظائف اليت تقوم ـا  

ة ما ، أو يف شـعب دولـة   فالعوامل السياسية قد جتعل جمموعة من الناس داخل دول. اللغة اإلجنليزية 
وهذا الرفض يتعلق باهلوية وباللغة لكوا رمزا . بالكامل ، أويف جمموعة من الدول معادية للغة اإلجنليزية 

فالناس لديهم رغبة طبيعية يف استخدام لغتهم األم ويف رؤية اللغـة تعـيش وتنمـو، وال    . هاما للهوية 
وقد تؤدي الضغوط النابعة من حاجة اتمـع إىل   .يتقبلون بصدر رحب أن تفرض عليهم لغة أخرى 

 .التعبري عن هويته إىل تدمري قدرة اللغة اإلجنليزية يف القيام بدورها العاملي
 ،ولقد أصبحت دول العامل تستشعر اخلطر الذي تشكله اللغة اإلجنليزية علـى لغتـها القوميـة   

استعارة الكلمات اإلجنليزية ، فعلى سبيل وأخذت تصدر القوانني لترسيخ وتأصيل اللغة األم واحلد من 
م ، قرارا جيعل إتقان )٢٠٠٢ (املثال ، نتيجة لغزو اللغة اإلجنليزية للغة الروسية ، أصدر جملس الدوما عام

ومينع استخدام الكلمـات  ،اللغة الروسية شرطا للمواطنة، ويعترب اللغة الروسية هي اللغة الرمسية للدولة 
وحلماية اللغة الفرنسية من تسرب . إلجنليزية ، إذا كانت املقابالت الروسية متوافرة املستعارة من اللغة ا

كلمات اللغة اإلجنليزية إليها ، وضعت األكادميية الفرنسية قانونا يعترب استخدام أية كلمة إجنليزية هلا ما 
ليزية أكثر شـيوعا مـن   حىت ولو كان استخدام الكلمة اإلجن(يقابلها من اللغة الفرنسية خمالفة قانونية 

 ).الكلمة الفرنسية
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وترى الباحثة ضرورة تطبيق مثل هذه القوانني يف البالد العربية واإلسالمية، حىت نـتمكن مـن   
واملتمثلة يف استعمال العديد من األلفاظ اإلجنليزية واليت هلا ما يقابلها يف اللغـة  ،التصدي للعوملة اللغوية 

 .العربية
د يف الوقت احلاضر مولد حقبة جديدة من املعايري التكنولوجيـة الـيت   ومن ناحية أخرى ، نشه

وهناك احتمـال كـبري ألن   . تقودها الصني واليت قد متحق احتكار الشركات الناطقة باللغة اإلجنليزية 
وهـذا  . تصبح امللكية الفكرية هلذه التطورات التكنولوجية باللغة الصينية ، عوضا عن اللغة اإلجنليزيـة  

 .من احتكار اللغة اإلجنليزية لألحباث الدولية التكنولوجية سيقلل
 ):حالة الواليات املتحدة(االجتاهات املناوئة  -٢

إن مستقبل اللغة اإلجنليزية يرتبط إىل حد كبري مبستقبل الواليات املتحدة، فالقوة اليت زودت اللغة 
ففي الواليات املتحدة من النـاطقني  . دة اإلجنليزية بالوقود يف القرن العشرين نبعث من الواليات املتح

باللغة اإلجنليزية أربعة أضعاف أيه دولة أخرى ، وحققت الواليات املتحدة يف القرن العشـرين تقـدما   
وهي املسيطرة على الثورة الصناعية اجلديدة ، ومتارس نفوذا كبريا . تكنولوجيا أكثر من أية دولة أخرى 

ويبدو واضحا وجود عالقة وثيقة بـني  . ة اإلجنليزية يف مجيع أحناء العامل و ا اللغمعلى الطريقة اليت تن
أو االقتصـادية للواليـات املتحـدة ،    ،فإذا حدث ما ميكن أن يزعزع القوة العسكرية . اللغة والقوة 

 .فسيكون هناك نتائج حتمية على اللغة اإلجنليزية
أن هناك عوامل داخلية  إال ية يف العاملوعلى الرغم من أن لدى الواليات املتحدة أكرب قوة عسكر

فاللغة اإلجنليزية هي العامل املهم الذي حيافظ علـى التفـاهم   . ميكن أن دد وحدة البالد يف املستقبل 
 فقد زاد عدد السكان بعد عام. والوحدة بني أفراد الشعب األمريكي يف وجه تدفق املهاجرين ،املتبادل 
وظهرت مشكلة الصراع بني مطليب الفهـم  . قبل ذلك ا عليهم ثالثة أضعاف ما كانو)١٩٠٠ (

ملساعدة املهاجرين على االنصهار يف اتمع " حركة اللغة اإلجنليزية كلغة رمسية " واهلوية الذي جنم عنة 
 .ولالستفادة الكاملة من الفرص االقتصادية ، واملهنية يف الواليات املتحدة

غة القومية داخل اتمعات الناطقة باللغة اإلجنليزية ، حماوالت والل، ومن أمثلة الصراع بني اهلوية 
 .االنشقاق عن كندا –وهي مقاطعة ناطقة باللغة الفرنسية –مقاطعة كوبيك يف كندا 

 : ظهور اللغات اإلجنليزية اجلديدة -٣
إلجنليزية فعدد املتحدثني باللغة ا. لقد خرجت اللغة اإلجنليزية عن ملكية بريطانيا منذ أمد بعيد  

فعدد الناطقني باللغة اإلجنليزية يف اهلنـد  . كلغة أجنبية يفوق عدد الناطقني باللغة اإلجنليزية كلغة أوىل 
وإذا استمرت اجلهود يف تعليم وتعلم اللغة اإلجنليزية على ما هي . وحدها يزيد على عددهم يف بريطانيا 

وخالل . كلغة أجنبية على عدد الناطقني ا كلغة أم عليه اآلن ، سيفوق عدد الناطقني باللغة اإلجنليزية 
حينها سيصبح مفهوم ملكية اللغة اإلجنليزية هـو املفهـوم   )% ٥٠ (مخسني عاما سيزداد عددهم على
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فلقد أدى . وذا ستكون اللغة اإلجنليزية يف مهب ريح التغيري اللغوي بطرق ال ميكن التنبؤ ا . العاملي 
ية حول العامل يف السابق إىل ظهور أنواع جديدة من اللغـة اإلجنليزيـة يف منـاطق    انتشار اللغة اإلجنليز

. ترسخت فيها جذور اللغة اإلجنليزية، وسيؤدي يف املستقبل إىل ظهور أنواع جديدة من اللغة اإلجنليزية 
هناك اختالف فإىل جانب االختالفات املعروفة بني اللهجتني الربيطانية واألمريكية يف النطق واإلمالء ، و

وجنوب أفريقيا ، وجزر الكارييب ، ، متيز اللغات اإلجنليزية املستخدمة يف استراليا ، ونيوزيلندا ، وكندا 
، وهناك خصائص أخرى تتميز ا اللغات اإلجنليزيـة  ) داخل بريطانيا(ويف ايرلندا واسكتلندا ، وويلز 

وهذه اللهجات تعطي الناطقني ا هويـة  . ا املستخدمة يف اهلند ، وباكستان ، وبنجالدش ، وسريالنك
أي أن األنواع العاملية من اللغة اإلجنليزية تعرب عن اهلويـات  . ألم يتحدثون اللغة اإلجنليزية بلكنة مميزة 

 .القومية  للمتحدثني ا
ثر وتتجلى التغريات اليت طرأت وستطرأ على اللغة اإلجنليزية يف نطق الكلمات اإلجنليزية الذي يتأ

وهناك أشكال من اللكنات األجنبية اليت تطغى على اللغة اإلجنليزية يف مجيع . بالنظام الصويت للغة احمللية 
فعلى الرغم من أن االحتاد األورويب به عدد من اللغات الرمسيـة ، إال  . أحناء العامل ويف مجيع املستويات 

حيث يستخدم املتحدثون مـن الـدول   .  أن اللغة اإلجنليزية تستخدم على نطاق واسع ألسباب نفعية
. األوروبية املختلفة لغة اجنليزية ختتلف من دولة إىل أخرى بسبب اختالف تأثريات اللغات األم عليهـا  

حيث يتراوح النطق بني قربه من اللهجة األمريكية أو الربيطانية إىل لكنة بعيدة جدا عن اللهجة القياسية 
 .وطريقة تشديد املقاطع ،والنغمة ،من حيث خمارج األصوات

عندما ازداد عدد الدول   –يف النصف الثاين من القرن العشرين  –ولقد كان دافع اهلوية مهيمنا "
يف مثـل   –واحلل املناسب . لغة ، لكل منها جذور عرقية قوية  ٥٠٠ففي نيجرييا مثال حنو . املستقلة 

 –بعد عدة عقود  –ية القدمية ، اليت أصبحت هو االستمرار يف استخدام اللغة االستعمار –هذه احلالة 
ومع املؤسسات اجلديدة ظهرت طرق جديدة من التحدث والكتابة . جزءا من نسيج املؤسسات احمللية 

، ودخلت كلمات من اللغات احمللية إىل اللغة اإلجنليزية املستخدمة يف تلك الدول ، وأصبح لكلمـات  
 –يف بعض احلـاالت   –ريقة مميزة يف التعبري ، وبدأت تسجل وظهرت ط. اللغات احمللية مكانة مرموقة 

 )١(".على هيئة معجم إقليمي

وأن األحباث يف والواقع أنه من الصعب التكهن مبا ستئول إليه اللغة االجنليزية يف املستقبل ، خاصة 
كون من كثري مـن  فاستخدام اللغة االجنليزية يف مجيع أرجاء العامل نظام معقد يت. جدا هذا اال نادرة 

                                                 
 .١٩ص . مرجع السابق. اجلرف، رميا سعد)  ١(
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فاللغة العربية مثال تواجه حتديات كبرية جدا يف عصر  ، العوامل املتفاعلة بطرق جتعل التنبؤ ا أمرا صعباً
 )١(.العوملة تتمثل يف تيار اإلجنليزية اجلارف

 )٢( :مظاهر العوملة اللغوية يف العامل العريب وأخطارها

 :ريب وأخطارها على املستوى الشعيبمظاهر العوملة اللغوية يف العامل الع: أوالً
 :التداول باإلجنليزية يف احلياة اليومية -١

 .وذلك ناتج عن اإلعجاب املتنامي بصانع احلضارة املعاصرة الذي ميثل املنتصر والغالب
إن هذا اإلعجاب يبدأ من اتمع حني يتحذلق بعض الناس باستخدام ألفاظ وتعبريات ال تـدعو  

: من مرادف منها اليت هلا أكثر) ok(بعضها له أكثر من مرادف بالعربية ، مثل كلمة إليها الضرورة ، و
عند )ok(والكلمة الثانية كانت مستعملة يف عاميتنا إىل عهد قريب إىل أن حلت حملها ) حسن ، طيب(
 .ري من الناسكث

لغتنا ، ولكثرـا  وتعد أمساء األدوات احلضارية اليت وردت إلينا من أكثر ألوان الدخيل توغال يف 
وعدم مالحقتها بالتسميات املقابلة هلا فإا متأل معجمنا املعاصر ، والشك أن كثرة الدخيل يف اللغة يغري 

أو املعتمدة على اللغة األخرى، مما حييلـها يف ايـة    ،ما تكون باللغة التابعة ، وجيعلها أشبهمن مالحمها
 .األمر إىل مسخ ال تتبني مالحمه

ن الولع باللفظ األجنيب يؤدي بكثري من الناس إىل ترك اللفظ العريب املتيسر إىل اللفـظ  والغريب أ
مستساغة ،  ، وأصبحت مفهومةفقد استقرت لدى كثري من العرب) هاتف(الغريب ، مثال ذلك كلمة 

املعجـم  "بـل إن   ،، ويشتقون منه فعـال ) تلفون(ومع ذلك فإن كثريا منهم مازالوا يستعملون كلمة 
ووضع هلا تعريفا ضمن مواده مشريا إىل أا من  ،الصادر عن جممع اللغة العربية بالقاهرة أثبتها" سيطالو

وأشار إىل أا كلمة " التلفون أو من يتكلم به " جعل من معانيها " هاتف"الدخيل وعندما أورد كلمة 
جم وتكتسب القبول ، مادام جممعية ، ويف ذلك تأصيل لكلمة أجنبية يف اللغة ما كان هلا أن تدخل املع

ومن صور افتتان الناس باللفظ األجنيب واستعماهلم إياه مع وجود بديل كلمـة  . قد وجد البديل عنها 
Mobile  فإن كثريا من الناس يف البالد العربية يستعملون هـذا اللفـظ   " اهلاتف اجلوال"وهي تعين

اجلوال، والنقال : على امتداد الوطن العريب هي  األجنيب ، مع وجود أربعة أمساء عربية يف األصل متوافرة
 .)٣(واحملمول واخللوي
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أو  ،ما خيص املفرداتة أثناء الكالم العريب ، سواء فيإن التساهل يف استعمال اللغة األجنبية الدخيل
أو الرموز واملختصرات ، وخلط هذه العناصر الغريبة باللغة العربيـة ، يف جمـايل احلـديث     ،التعبريات

 .وينخر يف جسم اللغة حىت حييلها لغة خمتلفة ،كتابة يضر اللغة العربية ألنه يتغلغل يف النسيج اللغويوال

والواقع أن اللغات قد تضطر إىل استخدام اللفظة األجنبية مؤقتا أو بصفة دائمة، لكن ذلك البـد  
وألفوا  ،والدخيل ،ربأن خيضع لضوابط معينة ، وال يكون عشوائيا ، وقد عرف أسالفنا منذ القدم املع

والرسائل اليت رصدوا فيها ما دخل العربية من الكلمات األجنبية ، وهي كلمات قليلـة إذا   ،فيه الكتب
قورنت بثروة املعجم العريب اهلائلة ، وحىت يف زمن االحتكاك احلضاري بني العرب واألمم األخرى فإن 

تهم املاسة للتعبري عن بعض املعاين اليت مل تكـن  العرب مل يأخذوا من هذه األمم إال مبقدار ما يسد حاج
موجودة يف لغتهم ، ومل تفتنهم لغات احلضارة ااورة مثل لغيت الفرس والروم عن لغتـهم األم ، بـل   
زادم متسكا ا وحرصا عليها، والعجيب يف التجربة التارخيية العربية يف هذا الشأن أن أبنـاء األمـم   

وشاركوا على حنو  ،ن كانوا يتسابقون لتعلم العربية ، بل هم الذين نبغوا فيهااملتحضرة األخرى هم الذي
مدهش يف وضع قواعدها ، ومجع معجمها ، انطالقا من الشعور اإلسالمي الرائع الذي أحـل العربيـة   

 .)١(ولغة األمة اإلسالمية ،أرفع املنازل لكوا لغة الترتيل الكرمي
 
 :واإلعالنات باللغة اإلجنليزيةكتابة الفتات احملالت التجارية  -٢

يف الدراسة املسيحية اليت أجرا على شوارع القاهرة انتشار هذه الظاهرة إىل  "وفاء كامل"ترجح 
 )٢(:األسباب اآلتية 

قصور الوعي اللغوي لدى غالبية أفراد الشعب ، وعدم حرصهم على التمسـك بلغتـهم    -١
القومية يف األمة ، وتعد مسة هامة متيـز   العربية على الرغم من أا تأيت على رأس عوامل

 .الشخصية العربية ، وركنا بارزا من أركان الكيان العريب
شيوع الدراسة باللغات األجنبية ، وإقبال األعداد اهلائلة من أفراد الشعب علـى إحلـاق    -٢

أبنائهم مبدارس اللغات ، اليت تكون لغة التخاطب فيها داخل قاعة الدرس وخارجه هـي  
األجنبية ، فتنشئ بذلك جيال يشعر باالنتماء إىل البلد األجنيب ، وجيري على لسـانه  اللغة 

 .نطق اللغات األجنبية بصورة أسلس من لغته العربية
من االنبهار بالغريب ، وبكل ماهو مستورد، والنظر إليه  –اآلن  –ما يسود املناخ العريب  -٣

نظريه الوطين ، وبأنه األجـود ،   نظرة اإلعجاب بتميزه ، واإلحساس بتفرده وعلوه على
 .واألقوى حتمال ، واألمجل شكال ، واألكثر أناقة وذوقا ، واألعلى كفاءة
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وقد يكون ذلك راجعا إىل الرواسب القدمية اليت تعود جذورها يف مصـر إىل أيـام     
فـت  اليت ط) عقدة اخلواجة(االحتالل ، وما غرسه املستعمر من الشعور بتفوق األجنيب ومتيزه ، 

على السطح اآلن ، وأدت إىل إطالق األمساء األجنبية على أنواع النشاط املختلفـة ، لتعطـي   
وقد انسحبت هذه التسميات علـى أنـواع   . انطباعا بأا تقدم سلعة أجنبية ، أو خدمة متميزة

تـوب  (وشـركة  ) مودرن -إليجانت  -دي لوكس -ديبوتييه(صالون : األنشطة املختلفة مثل
 ).فالورزفريش ) (آرت
 –بوصفها أحد مصادر الدخل الوطين  –تشجيع احلركة السياحية ، والعمل على إنعاشها  -٤

أدى إىل افتتاح فروع أخرى للفنادق العاملية الشهرية ، وإىل تكرارها أحيانا ، حبيث يتحدد 
 ).النيل هيلتون( االسم مبوقعه، مثل 

املنشآت السياحية ،واختاذ أمساء أجنبية كما أدى تشجيع السياحة إىل زيادة عدد الفنادق و     
هلا ، وكتابتها باحلروف العربية واألجنبية ، تسهيال على السائحني العرب واألجانـب ؛ لكـي   

 ).سويس كوتاج (يقرأها كل بلغته ، مثل 
ويتصل بالعامل السابق زيادة عدد الشركات السياحية بصورة كـبرية ملواكبـة الزيـادة     -٥

واختاذ معظم هذه الشركات أمساء أجنبية  ،واخلارجية ،حة الداخليةالواضحة يف نشاط السيا
براقة ، وكتابتها باللغة األجنبية ، إىل جانب احلروف العربية ؛ لكي ختدم قارئ كل لغـة  

بسـت  ( ومن أمثلة أمساء تلك الشركات . من األجانب والعرب ، إىل جانب املصريني 
 ).إنترناشيونال -تورز

دائمة ، وتشجيعها من قبل الدولة ، وإنشاء وزارة خاصة ـا ، ـتم   اهلجرة املؤقتة وال -٦
باملهاجرين ، وتعمل على حل مشكالم من خالل اللقاءات الدورية اليت تنظمها هلم مع 

وقد أدى ذلك إىل الزيادة . املسؤولني، وحتاول جذب مدخرام الستثمارها داخل بلدهم 
د االغتراب على تغيري أمناط تفكريهم ، مما يـؤدي  الكبرية يف أعداد املهاجرين ، كما ساع

إىل إنشاء أنشطة خاصة م ، أو اإلسهام يف األنشطة اليت تشـبعوا   –عند عودم  –م 
 .ا وشاهدوها عن قرب ، واختيار أمساء تعكس صلتهم بالعامل اخلارجي

، أو مسع عنـه  فقد يعجب أحدهم باسم أجنيب ملكان أو متجر زاره أثناء سياحة : التقليد -٧
: وهكذا نقـرأ أمسـاء مثـل   . لشهرته ، فيكتبه على واجهة متجره ، مث يأيت آخر ليقلده

 ).رجينت هاوس -اكسفورد هاوس(
 :سياسة االنفتاح بالدول العربية ، وما صاحبها وما أدت إليه من  -٨

والسياحة ،  سهولة االنتقال إىل البالد األجنبية واالتصال ا ، والتعامل معها يف التجارة) أ(
 .مما أدى إىل االحتكاك الكبري بالعامل الغريب
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 .إنشاء البنوك األجنبية املشتركة اليت حتمل أمسائها األجنبية إىل جانب االسم العريب) ب (
الختاذ أمسـاء   –يف ضوء االنفتاح االقتصادي  –فتح السبيل أمام شركات االستثمار )  ج(

مستوى متميز عن منتجات الشركات احلكوميـة  أجنبية ، مما يوحي أن منتجاا ذات 
 .ى املستوى مثيلتها األجنبيةلالوطنية وع

شجع املستثمر العريب علـى إبـراز    –إىل جانب الوطين  –استثمار رأس املال األجنيب ) د(
 ).اخلواجة(اهلوية األجنبية لشركته ، استغالال لعقدة 

الختاذ وكالء هلا لبيع منتجاا . املية فتح الباب على مصراعيه للشركات التجارية الع) هـ(
 .بالدول العربية ، مما أبرز األمساء والعالمات التجارية العاملية يف الشارع العريب

إنشاء املناطق احلرة ، اليت حترص على إبراز صلتها باملؤسسات والشركات األجنبية اليت ) و(
 .تتعامل معها ، وتستخدم لغات غري عربية

ل من جانب الدولة ، والعمل على إنعـاش االسـترياد يف جمـال السـلع     تيسري السب) ز(
االستهالكية والكمالية ، إىل جانب ارتفاع مستوى دخول شرحية عريضة من اتمع ، 
نتيجة لزيادة عدد العاملني يف اخلارج برواتب مغرية ، وكذلك زيادة عـدد العـاملني   

وقد ضـاعف  . رية داخل الدول العربية بالشركات واهليئات والبنوك األجنبية واالستثما
ذلك من القدرة الشرائية هلذه الفئات ، وجعل التاجر حياول إلقاء الضوء على سـلعته  

) مس موند –و لندن هاوس ني(مالبس : فطالعتنا أمساء مثل  املستوردة خالل واجهته ،
 .وغريها

نتيجـة   –سـريعة   ظهور شرحية من شرائح اتمع أثرت ثراء فاحشا وكبريا بصورة) ح(
ومعظمها من الطبقة غري املثقفة ، أصحاب الدخول الطفيلية ، مما أفقـدها   –لالنتفاخ 

تعويض النقص الثقايف ، إىل جانب ضآلة املكانة االجتماعية اليت . اتزاا وجعلها حتاول 
ي حتسها ،مبزيد من املظاهر الرباقة، مهما كلفها ذلك، مما شجع املستثمر أو التاجر الذك

على استغالل هذا الشعور ، الجتذاب هذه الفئة القادرة ماديا ، وذلك مـن خـالل   
، تلك اليت يسعدهم التشدق بأمسائهـا، إلظهـار تفـرجنهم ،     األمساء األجنبية ملتاجره

 .وحماولتهم االلتصاق باتمع األجنيب
ون أم البد بسة حيول أصحاب املتاجر ، وموجويبدو أن التغريب أصبح ظاهرة تسيطر على عق"

طور امسه على الالفتة ، –ويدعى العجايت  –أن يركبوها لكي يلحقوا بركب التطور، حىت أن أحدهم 
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 –،وآخر وامسـه فـاروق   ) بوتيك جايت(حىت يبدو أجنبيا ، لئال يفوته قطار التغريب ، فسمي متجره 
 )١()".ستوديو فاروا(مسى حملة –ويعمل مصورا 

وتزداد منوا يوما بعد يوم حىت إننا  ،يع مدن الدول العربية واإلسالميةوتتفشى هذه الظاهرة يف مج
خنشى أن يأيت اليوم الذي جند أنفسنا فيه ال نستخدم سوى اللغات األجنبية يف أمساء متاجرنـا العربيـة   

 . وجيعلها غريبة يف وطنها  ،وإعالناتنا التجارية ، وهذا يشكل خطورة بالغة على لغتنا األم
صمت وسائل اإلعالم عن نقد هذه الظاهرة قد ساعد على استفحاهلا، بـل تعـدى    والشك أن

األمر حدود الصمت إىل املشاركة يف تروجيها بطريق غري مباشر، عن طريق الدعاية بوسائل اإلعـالن  
كما ضاعف من تفاقمها عدم تصدي اجلهات احلكومية املسئولة . املختلفة يف الصحف ، واإلذاعة املرئية

 .حامسة لوقف هذا السيل اجلارف من األمساء األجنبيةبصورة 
 :والربيد باإلجنليزية ،واهلواتف النقالة ،عرب االنترنت التراسل -٣

وتوزع الـدول  . من بريد العامل)% ٧٥(تشكل نسبة الرسائل الربيدية املكتوبة باللغة اإلجنليزية 
ن املعلومات املخزنة إلكترونيـا هـي   م)%  ٨٠ (كما أن. منها  )%٦٣ (الناطقة باللغة اإلجنليزية حنو

، واملكتبات ، ) التجارة واألعمال (باللغة اإلجنليزية ، وتشمل معلومات خاصة بالشركات واملنظمات 
وقوات األمن ، واملعلومات املوجودة على اإلنترنت سواء يف إرسال واسـتقبال الربيـد االلكتـروين،    

وتتميز اللغة اإلجنليزية بأا تسـتخدم  ، قواعد املعلومات واملشاركة يف جمموعات النقاش ، أو االتصال ب
ـ   ) (Latin iجمموع من الرموز يطلـق عليهـا    ات وعالمـات مت حتويلـها إىل   لـيس ـا حرك

أما اللغات اليت تعتمد على احلركات مثل اللغة العربية ، والصينية ، . نقط  ٧ذات  )ASCLL(رموز
ولـديها صـعوبة يف   . طلب جمموعات كبرية جدا من الرمـوز  والكورية ، والتايالندية ، واهلندية فتت

استخدام الرموز اخلاصة بالعمالت ، والتواريخ ، واملقاييس وغريها من األمور اليت تتطلـب إعـدادات   
واللغة اإلجنليزية هي اللغة املشتركة على اإلنترنت ، وعلى اإلنترنت مادة باللغة اإلجنليزية على . خاصة 

 )٢(.ودة تفوق نظريا باللغات األخرىدرجة عالية من اجل

لذا أصبحت اإلجنليزية لغة اإلنترنت بال منازع ، فقد أظهرت دراسة أجرا إحدى املؤسسـات  
من صفحات اإلنترنت باللغة اإلجنليزية بينما ال تتمتع باقي لغات العامل جمتمعـة إال   )%٧٧ (األملانية أن

الدراسة بعد فحص أكثر من مليار صفحة إلكترونية  من صفحات اإلنترنت ، وقد جاءت هذه)% ٢٣(
 )٣(.على الشبكة ، وجاءت اللغة اليابانية يف املركز الثاين ، تليها اللغة األملانية

                                                 
 .٤٦ص . مرجع سابق. فايد، وفاء كامل)  ١(
 . ١٦ص . مرجع سابق. اجلرف، رميا سعد)  ٢(
)٣  (file://A:ملف العوملةpage ٤. (htm. Haitham١١٢٣@hotmail.com . 



- ١٤٤ - 

والفضائيات ، والشبكة العاملية ، إن ثورة املعلومات واالتصاالت عن طريق األقمار االصطناعية "
 تقنية احلواسب اآللية ، والربجميات قد قربت بني الشعوب ، والتقدم اهلائل يف) اإلنترنت ( للمعلومات 

املتباعدة ، وجعلت الضعيف منها حتت السيطرة املباشرة للقوي، وإن أخطار ااعة املعلوماتية اليت دد 
 )١(".الدول النامية أو النائمة ال تقل فداحة وآالما عن أخطار ااعة الغذائية

 : ية للتوظيفاشتراط إتقان اللغة اإلجنليز -٤
إن من مظاهر العوملة اللغوية الضارة اليت تستهدف القضاء على هوية الشعوب ، وتدمري مالحمها 
األصلية تسلط اللغة األجنبية على ألسنة الناس وأقالمهم، ومزامحتها للغات الوطنية هلـذه الشـعوب ،   

 –إن مل يكـن أمههـا    –املواقع  وطردها هلذه اللغات من املواقع املهمة يف احلياة ، ولعل من أهم تلك
 .سوق العمل الذي ترتبط به لقمة العيش ، وحيتاج إليه معظم الناس

إذا نظرنا يف استفحال اللغة األجنبية يف سوق العمل لدينا يدركنا العجب ، ونظن أننا ال نعيش يف 
ـ   دون اللغـة  بلد عريب ، فكثري من املؤسسات التجارية والشركات تقصر التوظيف فيها على مـن جيي

وحتدثا ، وهي بذلك تطرد من سوق العمل كثريا من شبابنا املؤهل حبجة عدم  ،وكتابة ،اإلجنليزية قراءة
 . إتقان هذه اللغة ، وتتخذ ذلك ذريعة الستقدام األجانب وتوظيفهم

بعـض هـذه   . ويتكون من تاجر لديه أعمال فنية وإداريـة   –بشكله العام  –إن سوق العمل 
ق بالشؤون اإلدارية العامة كشؤون املوظفني ، واإلدارة املالية ، واملستودعات وغريها مما ال األعمال يتعل

حتتاج يف العادة إىل خربة أجنبية بل هي ممارسة يف البالد على نطاق واسع باللغة العربية ، وقد ال حتتاج 
تلزم اللغة اإلجنليزية كل موظف فال . اللغة اإلجنليزية إال يف نطاق ضيق من أجل التطوير ومتابعة اجلديد 

وإمنا تقتصر احلاجة على بعض األفراد الذين يعملـون يف املشـتريات اخلارجيـة ،     ،يف هذه اإلدارات
فيتعاملون مع املصدرين األجانب ، أو يتطلعون على ما يكتب باللغات األجنبية حول املنتجـات الـيت   

عض التنفيذيني الذين يشاركون يف متثيل املؤسسة يف يسوقوا أو املنتجات املنافسة ، كما تقتصر على ب
اخلارج ، أو الفنيني الذين تتطلب أعماهلم اإلحاطة ببعض دقائق املعلومات عن املنتجـات املصـنعة أو   

ولكنها حمدودة وال ينبغـي أن تكـون اللغـة     ،املسوقة ، واحلاجة للغة األجنبية يف هذه املواقع واضحة
والـيت   ،كما جند يف بعض اإلعالنات اليت تظهـر يف الصـحف  . و عاملة شرطا لكل موظف أاألجنبي

 :تطالب الشباب بشرطني تعسفيني مها 
 .شرط إجادة اللغة اإلجنليزية : األول 
 .شرط اخلربة السابقة: والثاين 

 أو املرحلة الثانوية الوفاء ذين الشرطني ؟ ،فمن أين لشبابنا املتخرج حديثا من اجلامعة

                                                 
 . ١٨٣ص . رجع سابقم. الضبيب، أمحد بن حممد)  ١(
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رنا على ذلك فإن شبابنا لن جيد فرصته يف العمل بالقطاع اخلاص يف وقت قريـب ،  إننا إن أصر
ومن املستحيل أن حنول كل عريب إىل متحدث باللغة اإلجنليزية من أجل أن حيصل على قوت يومـه يف  

 . )١(سوق العمل يف بالدنا العربية
الكثري كي يتعلم هـذه اللغـة   إن اشتراط إجادة اللغة اإلجنليزية يف العمل كلفت املواطن العريب 

وجييدها من أجل أن ينافس العامل األجنيب ، ومن املنتظر أن تسهم الشركات العاملية العابرة للحدود يف 
ما يكون باألمر الواقع ، مما يتسبب يف استجالب املزيد من العمالة األجنبية  ، وجعله أشبهتعميق هذا الوضع

 . إذا وفّى ذا الشرط احف ، الذي ال يشترط يف أي بلد متقدم، وسد الباب أمام املواطن العريب إال
وتشبه بعض العرب م ذه الطريقة أزمة لغويـة يف الـوطن    ،لقد أوجد تكاثر العمال األجانب

مثـل  . العريب ، فأصبح املواطن غريبا لغويا يف كثري من املؤسسات والشركات ، وأماكن النفع العـام  
دق ، ووكاالت السفر وبعض املطاعم ، وأصبح من الواجب على املـواطن كـي   املستشفيات ، والفنا

حيصل على مطلوبه من اخلدمة أن يتعلم لغة أجنبية ، وهو وضع شاذ ال نكاد جند له مثـيال يف الـبالد   
املتقدمة، إذ إن املسئولية اللغوية تقع على عاتق العامل األجنيب فهو الذي يطلب منه عادة إجـادة لغـة   

 . )٢(د اليت ينوي العمل فيها وليس العكسالبال
إن اللغة األجنبية تتمدد يف سوق العمل لدينا بصورة سرطانية تنهش هويتنا وـزأ بوجودنـا ،   "

وحتاول أن جتعل منا أمساخا وأشباحا تدور يف فلك غريب يبعد بنا عن تكويننا الثقـايف ، وجـذورنا   
 )٣(".ك خطر البد من التنبه له، وأخذ احليطة منهاألصلية ، ومالمح شخصيتنا املتميزة ، ويف ذل

فعدم االهتمام خبطورة هذه الظاهرة سوف يؤثر على األجيال القادمة من ناحية جهلهم للغتهم ، 
وهذا بدوره سوف يؤدي إىل ابتعادهم عن ثقافتهم العربية واإلسالمية فتصبح اللغة العربية الفصحى لغة 

ويبتعد عـن   ،يكون مبعاث للسخرية مما يدفعه ألن يسبح مع التيارغريبة عليهم ومن يتكلمها منهم س
 .)٤(اللغة األم وهي العربية الفصحى

 :وغريها باإلجنليزية ،وإيصاالت الدفع ،والفواتري ،كتابة قوائم الطعام يف املطاعم  -٥
ـ   ام ترتب على الظاهرة السابقة ظهور هذه الظاهرة اليت ال مسوغ هلا فلماذا تصدر قـوائم الطع

وكذلك اإليصاالت على خمتلف أنواعها وهـي   ،والفواتري من احملالت التجارية مكتوبة باللغة اإلجنليزية
بل ملاذا هانـت علينـا   ! ويرجع إليها عند احلاجة ؟ ،لتحفظ حقوقه ؛مستندات رمسية حيتاجها املواطن

 أنفسنا وكرامة بالدنا فقبلنا ذلك وتقبلناه؟ 
                                                 

 . ٥٧ – ٥٢ص .مرجع سابق. الضبيب، أمحد بن حممد)  ١(
 . ٢١ – ٢٠. ص. مرجع سابق. الضبيب، أمحد بن حممد)  ٢(
 . ٦١. ص مرجع سابق. الضبيب، أمحد بن حممد)  ٣(
دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنية : ، الرياض)ط.د. (أثر العمالة األجنبية يف التغيري االجتماعي يف الدول العربية. القاضي، لبىن عبد اهللا)  ٤(

 . ٦٦، ص )م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(والتدريب، 
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عددهم يف بالدنا ال ينبغي أن جيعلنا نتنازل عن سـيادتنا علـى   إن وجود األجانب مهما كان "
أرضنا ، واللغة العربية أهم مظاهر السيادة ، فهي لغة البالد الرمسية فال جيوز أن تطردها مـن مواقعهـا   

 )١(".الطبيعية أي لغة أخرى أجنبية مهما كانت أمهيتها 

 :مظاهر العوملة اللغوية على املستوى الرمسي : ثانياً
لقد كفلت كثري من التشريعات احلكومية يف البالد العربية موقعا متفوقا للغة اإلجنليزية من حيث 

وتتمثل هيمنة . عدها اللغة األجنبية األوىل يف النظم التعليمية ، حىت يف البلدان العربية اليت احتلتها فرنسا 
 : )٢(اإلجنليزية يف العامل العريب ، كغريه من دول العامل فيما يلي

 :تعليمها يف مراحل الطفولة املبكرة  -١
وسد باب العمل أمام املواطن العـريب   ،لقد كان من آثار التضخيم اإلعالمي ألمهية اللغة األجنبية

دون إجادة هذه اللغة أن ارتفعت األصوات تنادي بتعليم اللغة األجنبية لألطفال منذ نعومة أظفـارهم  
 . )٣(ا يتم يف هذه السن املبكرةبادعاء أن إتقان اللغة األجنبية إمن

وقد بدأت املدارس اخلاصة بذلك يف كثري من البلدان العربية مث تبعتها املدارس الرمسية ، ويف بعض 
البلدان العربية مل يقف األمر عند هذا احلد وإمنا تطور لتعليم مجيع املواد بلغة أجنبية ماعدا مواد اللغـة  

 .والدين  ،العربية
غة األجنبية يف الصفوف األوىل للمدارس االبتدائية ميس قضية مـن أهـم القضـايا    إن تعليم الل"

التربوية أال وهي قضية االنتماء ، والشك أن تعليم اللغة األجنبية يف هذه املرحلة خيدش االنتماء الوطين ، 
حيدث تشويشا لغويا وجيعل الطفل مشتتا بني لغتني لغته األم واللغة األجنبية ، بل مشتتا بني ثقافتني ، مما 

فاللغة ال تؤخذ جمردة وإمنا  يأيت معها كثري من األفكار والتصورات الثقافية ، مما يؤثر على   )٤("وعاطفيا
وما متلكه من إمكانات هائلـة   ،والء الطفل للغته وثقافته ، بفضل ما حتاط به اللغة األجنبية من زخرف

 .ية غوغائيةومغريات عديدة ، وما تتمتع به من دعاية إعالم
لقد جربت بريطانيا تدريس لغة ثانية لألطفال يف املرحلة االبتدائية ، مث عدلت عن ذلك خوفا من 

واللغة الثانية اآلن تعطى للطفل الربيطاين يف املرحلة اليت تعادل . تأثريه على والء الطفل اإلجنليزي لوطنه 
 . املرحلة املتوسطة لدينا ، وكذلك األمر يف أملانيا 

                                                 
 . ٥٨ص . مرجع سابق. الضبيب، أمحد بن حممد)  ١(
 . ١ص . مرجع سابق. مستقبل اللغة العربية يف ظل العوملة. العنايت، وليد أمحد -أ)  ٢(

 . ١٧ص . مرجع سابق. ة عاملية أم لغات متعددةاللغة والعوملة لغ. العنايت، وليد أمحد -ب   
 . ٢٢ – ٢١ص . مرجع سابق. الضبيب، أمحد بن حممد)   ٣(
، )م٢٠٠٢مايو  -هـ ١٤٢٣صفر (، ٩٥، ع )القاهرة(جملة جممع اللغة العربية . واقع اللغة األجنبية يف التبادل بيننا وبني الغرب. الضبيب، أمحد بن حممد)  ٤(

 . ٢٣٤ص 
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هناك كثري من الدراسات اليت تناولت تعلم اللغة بوصفها لغة ثانية لألطفال،وكثري منها يشري مبا و
 . األم متعلم أيا كان سنه بلغة غري لغتهال يقبل اجلدل إىل عدم جدوى تعليم املواد الدراسية لل

شـري إىل أن  ، ي"اللغات الثانية كيف نتعلمها ونعلمها"بعنوان " ديفيد ولكرت"ويف حبث للدكتور 
القلق من أن استخدام لغة للتعليم غري اللغة األم قد أدى إىل "الكثريين يف مناطق من العامل قد عربوا عن 

 . )١("نتائج تربوية متدنية ، مل تعوضنا املستويات العالية من السيطرة على اللغة الثانية
من التعليم أوىل من اسـتعمال  ويتضح مما سبق أن استعمال اللغة األم وخباصة يف املراحل األوىل 

ال من باب التعصب القومي أو الشعور العاطفي حنو الذات ، وليس من بـاب رفـع   . اللغة األجنبية 
الشعارات ، ولكن استنادا إىل حقائق موضوعية علمية تنري الطريق للمخططني الذين يريدون لبالدهم أن 

 .ةوالتقني،متتلك العلم والتقنية يف عصر هو عصر العلم 
مراحل الـتعلم   ستثناء ال تعلم اللغة األجنبية يفوإذا نظرنا إىل الدول املتقدمة وجدناها مجيعا بال ا

! بويون والعرب وحدهم ؟فهل غفلت هذه الدول عن الفوائد الكبرية اليت انتبه هلا املخططون التراألوىل 
 ! اللغة األجنبية؟دير ظهورنا هلذه احلقائق الناصعة لنجري وراء سراب امسه ما بالنا ن

استخدامها لغة رئيسة بالتعليم اجلامعي ، والسيما يف العلوم الطبية ، والطبيعيـة ، واحلاسـوب ،    -٢
 .والعلوم اإلدارية ، واالقتصادية 

مل تكن البلبلة يف االقتراب من اللغة األجنبية مقصورة على التعليم يف املراحل االبتدائية أو األوىل 
استمر اإلخفاق يف التعامل مع هذه اللغة يف التعليم العايل ، وإذا عددنا اجلامعة املصـرية  من التعليم وإمنا 
م ممثلة لبدء التعليم اجلامعي احلديث يف البالد العربية نكون قـد أوشـكنا أن   )١٩٠٨ (اليت أنشئت عام

لعصرية باللغة األجنبيـة،  نسلخ مئة عام من تاريخ التعليم العايل يف البالد العربية قُضيت يف تعليم العلوم ا
ومع طول الزمن الذي استغرقته هذه التجربة إال أن املخططني وأصحاب القرار لدينا مل يدركوا حـىت  

 . وغري ذلك من العلوم باللغة األجنبية ، والطب ،اآلن انعدام اجلدوى احلقيقية يف تعليم العلوم 
عد االستراتيجي املهم إلمكانـات  لقد سيطرت على مؤسسات هذا التعليم فئات مل تستشعر الب

التعليم باللغة األم ، كحسن اإلفادة من املعطيات العلمية وسهولة هضمها من قبل الطالب ، إىل جانب 
توطني العلم يف البيئة العربية لنشره بني اجلميع عن طريق التأليف والترمجة ، فقضـي علـى حركـات    

ركيكة يف الغالب ( خذوا حياضرون ويكتبون بلغات أجنبية وانصرف األساتذة عن لغتهم األم ، وأ ، التعريب
، وكان من نتائج ذلك تدهور يف مستوى اخلرجيني ، وتراجع يف اإلبداع واالبتكار ، وتكريس للتبعيـة ،  )

وتعثر يف السيطرة على مقاليد العلم املعاصر ، وختلف عن الركب نشاهده اآلن واضحا مقارنا بأمم أخرى ، 

                                                 
 . ٢٣٥ – ٢٣٤ص . مرجع سابق .واقع اللغة األجنبية يف التبادل بيننا وبني الغرب. ب، أمحد بن حممدالضبي ) ١(
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أو البشرية اليت متلكها امتنانا ، ولكنها أدركت أمهية  ، وال اإلمكانات املادية ، راقة احلضاريةليست لديها الع
 )١(.التعليم اجلامعي باللغة األم ، فسبقتنا مبسافات كبرية وحجزت هلا مكانا متقدما بني األمم 

ربية الوطنية أو القومية استخدامها لغة رئيسة يف املدارس اخلاصة ؛ إذ تدرس ا مجيع املواد حىت الت -٣
 .كما يف بعض البالد العربية

تكمن املشكلة يف سيطرة اللغات األجنبية على اجلو التعلمي يف هذه املدارس حيث أا تـدرس  
األمر الذي حيشو أذهان التالميذ بثقافـات  . "مجيع املواد الدراسية باللغة األجنبية يف بعض البالد العربية 

انتمـاؤهم إىل الثقافـة    –بالتدريج  –هذه الثقافات فتهتز شخصيتهم ، ويضعف  أجنبية ، وجيذم حنو
العربية ، وليس هذا فحسب فقد تؤدي هذه املشكلة اللغوية إىل ذوبان اللسان العريب ، وفقـد هويتـه   
فيصبح القوم أقواما متنافرة ، وهذا بدوره يؤدي إىل الذوبان الثقـايف ، واالجتمـاعي ، واالقتصـادي    

 . )٢("اسي الذي يسهم يف تفتيت وحدة وكيان األمةوالسي
 :والقانونية اليت تنفذها الشركات واملؤسسات اخلاصة  ، اعتمادها لغة رمسية يف املعامالت التجارية -٤

وإصدار  ،وصياغة عقودها،تقوم الشركات واملؤسسات اخلاصة يف الوطن العريب بتسطري تقاريرها 
باللغة األجنبية ، األمر الذي ميس الوضع السيادي للغـة   –وإن كانوا عربا  –تعليماا إىل العاملني فيها 

حسب ما نص عليه ( العربية بوصفها اللغة الرمسية للمملكة العربية السعودية ، ومجيع دول الوطن العريب 
ويف هذه ) ةوالدساتري السائدة يف سائر البالد العربي. النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية 

احلالة يرقى الفعل إىل درجة االستهتار يبة الدولة ، واالنتقاص من كرامة البالد ، ويف بعض البلـدان  
 .املتقدمة يشكل هذا الفعل جرمية يعاقب عليها القانون 

والواقع أن قرارات بعض الدول العربية كاململكة العربية السعودية  كانت دائما مع نصرة اللغـة  
وهناك تعليمات كثرية تؤكد التأييد الرمسي للغة كي تأخذ مكاا املناسب يف اتمـع ، لكـن   العربية، 

 . املشكلة تكمن يف تنفيذ هذه التعليمات ومتابعتها من قبل اجلهات املختصة
وعندما ننظر إىل وضع اللغة العربية يف سوق العمل، جند أن املبالغة يف أمهيـة اللغـة اإلجنليزيـة    

من قبل الشركات األجنبية وغري األجنبية قد أصـبح ظـاهرة    وحتدثاً،وقراءة، دا كتابة واشتراط إجا
بل وتأمل انعكاساا على مصلحة الوطن ومالمح اهلوية ، ومن املتوقع  ،تستحق الوقوف عندها وتأملها

إذا ترك احلبل  أن تزداد مزامحة اللغة األجنبية للعربية شراسة يف سوق العمل مع استفحال ظاهرة العوملة ،
 .)٣(على الغارب هلذه اللغة األجنبية 

                                                 
 . ٢٣٦ – ٢٣٥ص . مرجع سابق .واقع اللغة األجنبية يف التبادل بيننا وبني الغرب. الضبيب، أمحد بن حممد)  ١(
 ٤٦ - ٤٥،ص)٢٠٠٢مايو  -هـ ١٤٢٣صفر (، ٩٦ع . )القاهرة(للغة العربية جملة جممع ا". اللغة العربية بني العروبة والعوملة."بشر، كمال)  ٢(
 . ٢٠ – ١٩ص . مرجع سابق. الضبيب،أمحد بن حممد)  ٣(
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واملتمثلة يف سيطرة اللغة اإلجنليزيـة علـى    ،وخماطرها ،والباحثة إذ تعرض مظاهر العوملة اللغوية
أو التقليل من أمهيتها الثقافيـة ،   ،املستوى الشعيب والرمسي يف العامل العريب ال تعين عدم فائدة هذه اللغة

اولة االنعزال عنها واالكتفاء بالعربية فقط دون غريها ، إمنا تعين ضرورة توظيف هـذه  والعلمية ، وحم
البناء لغة عربية . احلجم املناسب هلا يوصفها الطالء ال البناء  ا يناسب حاجة اتمع هلا وإعطائهااللغة مب

 .خالصة ، والطالء أي لغة أجنبية ال تقصي اللغة العربية الفصحى عن مواقعها 
كما ينبغي علينا احلفاظ على لغتنا العربية الفصحى وجعلها يف مقدمة اللغات املستقبلية، وال ميكن 

 . ذلك إال من خالل وضعها يف موقعها الطبيعي واستشراف مستقبلها يف ظل العوملة اللغوية

 : مستقبل اللغة العربية يف ظل العوملة اللغوية
غري املعلومايت، فثمة معركة لغوية تدور بالسر والعالنية لتوقد تعاظم دور اللغة يف عصر العوملة وا

 .نتيجة إحساس كثري من دول العامل خبطر لغة املعلومة
وجعلت  ،يف هيمنة وشيوع اإلجنليزية –عرابة العوملة  –فقد سامهت الواليات املتحدة األمريكية 

بشكل واثق اخلطى  –فياً، وبذلك تدخل منها رأس حربة يف تنفيذ خمططاا لسيادة العامل معلوماتياً، وثقا
قرناً لغوياً إذ من املتوقع  –عوملياً ال عاملياً  -بوابة القرن احلادي والعشرين ولتجعل منه قرناً أمريكياً   –

 .فيه سلطة تفوق كل السلطات –اللغة  –أن يكون للرمز 
، ولعل لغة األرقام خري " اللغة الكوكبية" وقد بلغت درجة اإلعجاب باللغة اإلجنليزية أن مسيت 

 :دليل على عوملة اإلجنليزية يف جمال اإلعالم
 .من الربامج اإلذاعية تذاع باللغة اإلجنليزية )%٦٥(
 .من الربامج املتلفزة تبث باللغة اإلجنليزية)% ٧٠ (
 .من الوثائق املخزونة يف شبكات اإلنترنت باللغة اإلجنليزية )%٩٠ (
 .تفية الدولية باللغة اإلجنليزيةمن املكاملات اهلا)% ٨٥ (

ويشري الباحثون إىل أن العومليني ميارسون ضغوطاً لغوية غري مسبوقة على لغات العـامل كافـة،   
ضغوطاً ال ترحم أحداً فهذه فرنسا عاصمة الثقافة العريقة تترنح أمام اإلعصار الثقايف الـذي يعصـف   

ة التكنولوجيا احلديثة تعلن انسـحاا مـن صـناعة    باللغة الفرنسية عرب األطلنطي، وهذه اليابان رائد
 .الربجميات حتت ضغط أنظمة املعلومات اإلجنليزية

وهكذا ضاقت لغات العامل ذرعاً باإلجنليزية، وحىت اللغات األوروبية بدأت تدافع عـن لغاـا،   
األوحـد،   وتعمل على محايتها من خالل التنوع اللغوي، أو حماولة الوقوف ضد هيمنة القطب اللغوي

واتقاًء لنشر اإلجنليزية بدأت . وميثل هذا االجتاه اليابان اليت ربطت مصريها التقين واملعلومايت بلغتها األم
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العديد من الدول الغربية حتيي سياسـات التقـارب اللغـوي حنـو االجنلوفونيـة، والفرانكوفونيـة،       
 .ة االجنليزية و اللغة الفرنسية و اإلسبانيةوهي جمموعة الدول الغربية اليت تتحدث اللغ )١(واالسبانوفونية

وإذا كانت هذه سياسة الدول األوروبية املتقدمة، فالبد أن تتخذ الدول العربية نفس السياسة يف 
احلفاظ على لغتها العربية الفصحى اليت هي وعاء ثقافتها، وال ميكنها ذلك إال من خالل وصف الواقـع  

 .ل هلذه اللغةالفعلي وحتليله، واستشراف املستقب
فعند وصف الواقع وحتليله جند أن اجتاهات املتعلمني تتجه حنو اللغات األجنبية وخاصـة اللغـة   
اإلجنليزية يف مظاهر كثرية يف حيام االجتماعية، كما ميكن أيضاً قياسها بدراسات علمية تستطلع اآلراء 

العامة لوجدنا ظواهر كثرية تدل على توجه  إذا بدأنا بالظواهر االجتماعية. والقناعات املختلفة لألغلبية
ومن هذه الظواهر مثالً ظاهرة اسـتخدام  . إجيايب متنام حنو األجنبية يقابله توجه سليب متنام حنو العربية

( بـدل  ) كنسل، دبل، سّيف ( ألفاظ أجنبية حمل العربية رغم توافرها، واعتياد الناس على مساعها مثل 
وهذه أمثلة من التعامل اليومي العادي، ولو حبثنا عن األلفاظ األجنبيـة يف  ). ألغى، ضاعف، حفظ آلياً 

يف مقابـل  . جمال العمل، أو يف أمساء حىت أبسط املنتجات كمساحيق التجميل مثالً فحدث وال حرج
راها هذه الظاهرة تأيت ظاهرة األخطاء اللغوية الشائعة يف اللغة العربية، واليت تزداد يوماً بعد يوم، واليت ن
إن  –ونسمعها يف مجيع وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة، فضالً عن إحالل العامية حمل العربية يف بعض 

 .مساحات هذه الوسائل  –مل يكن جل 
ومن الظواهر أيضاً إكبار كل ما هو أجنيب واالنبهار به، وباملقابل احتقار واستصغار كل ما هو 

اعم واحملالت التجارية األجنبية، والذي يقابله تدن يف الطلـب  وال أدل على ذلك من رواج املط. عريب
على املنتجات احمللية، فقد مال الذوق العام يف األطعمة، واأللبسة وغدا أشبه بالذوق األجنيب لدرجة أن 

ون اختيار األمساء األجنبية حملالم، ويسعون السترياد البضائع األجنبيـة أو  أصحاب احملالت صاروا يتعن
 .دها ليضمنوا إقبال الناس عليهاتقلي

وهناك أيضاً ظاهرة انكماش العربية لصاحل األجنبية يف كثري مـن املستشـفيات، والشـركات،    
فقد غدت األجنبية لغة التعامل مشافهة، وكتابةً يف كثري من هذه املؤسسات رغـم الضـعف   . والبنوك

 .ضها إال التظاهر واملباهاة بكل أجنيبالواضح يف استعماهلا وفهمها، مما يدل على أن ما من سبب لفر
وهناك أيضاً إقبال الناس املتزايد على املدارس األهلية، مدارس اللغات، وإنفاقهم األموال يف ذلك 
سعياً وراء ما تقدمه من تعليم لألجنبية، ودون تقدير أو حىت تفكري يف أثر ذلـك علـى اللغـة األوىل    

 .السليب لألجنبية على اللغة األوىل فإنه ال يأبه لذلك كما أن بعضهم إن أيقن األثر. ألبنائهم

                                                 
 . ١٦ -١٥ص . مرجع سابق. محدان، إبراهيم بن حممود)  ١(
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باإلضافة إىل قلة اإلنتاج الفكري واإلبداعي باللغة العربية، وتنامي اإلنتاج باألجنبية بني أوسـاط  
وقد يرجع بعضهم هذه الظاهرة إىل أن معظم املثقفني العرب قد درسـوا باألجنبيـة،   . املثقفني العرب

إال أن هذا األمر يدل على توجه إجيايب عام حنو األجنبية يتمثل باعتبارها لغة العلـم  وتعودوا التفكري ا 
 .والبحث العلمي، ويقابله الشك بقدرة العربية على احتواء العلوم

كل هذه الظواهر االجتماعية تفصح عن توجه سليب واضح حنو العربية يقابله توجه إجيايب متنـام  
حباث العلمية اليت اهتمت بقياس االجتاهات قياساً علمياً قد خلصـت إىل  واحلقيقة أن األ. حنو األجنبية

، واملدرسني،  الذي يستطلع فيه اجتاهات الطالبنفس النتيجة، ففي البحث الذي أجراه أحد الدارسني
) ٤٨٤(واإلداريني يف املدارس احلكومية حنو تدريس اإلجنليزية من املرحلة االبتدائية، وجد الباحـث أن  

يرغبون بشـدة  ) ٣٦(إدارياً من أصل ) ٢٠(، )٧٣(مدرساً من أصل ) ٥٨(، و )٦٥٦(من أصل  طاباً
وإذا كانت هذه الدراسة توضح التوجه اإلجيايب حنو اللغة األجنبية فـإن  . يف ذلك، أي أنه رأي األغلبية

اجتاهات طالب  الدراسة الثانية توضح توجه الطالب السليب حنو اللغة العربية، فقد قامت الباحثة بدراسة
جامعة امللك سعود، وطالب اجلامعة األردنية حنو اللغتني اإلجنليزية، والعربية، وذلك باستطالع آرائهـم  

من طالب اجلامعتني  )%٤٥(عن مدارس اللغات، وعن تعريب التعليم العايل، فخلصت الباحثة إىل أن 
قررات باللغة اإلجنليزية، كمـا يـرى   يرغبون يف إحلاق أبنائهم مبدارس اللغات حيث يتعلمون مجيع امل

من طالب جامعة امللك سعود أن  )%٨٢(من طالب الكليات العلمية يف اجلامعة األردنية، و  )%٩٦(
العربية ال تصلح يف التعليم العايل إال لتدريس العلوم الدينية، واألدبية، أما العلوم العلمية التطبيقية فتقصر 

لطالب آراءهم هذه بعدة أسباب هي يف حقيقتها مجلة من القناعـات  العربية عن احتوائها، وقد علل ا
السلبية عن اللغة العربية، واإلجيابية عن اللغة اإلجنليزية، كما خلصت الباحثة أيضاً إىل أن نظرة اإلجالل 

  )١(.لإلجنليزية، والنظرة الدونية للعربية يف تصاعد مستمر
جنبية رغم أن البحوث العلمية أثبتت أن األجنبية واملرء يعجب لتحمس طالب جامعاتنا للغة األ

 .هي سبب معانام الدراسية
إن اجتاهات طالبنا حنو اللغتني العربية واإلجنليزية يظهر أن عامل االجتاهـات  " : وخالصة القول

فالقاعدة تقول أنه كلما زاد توجـه  . هذا هو سبب رئيس من أسباب ضعف اللغة العربية عند الطالب
و اللغة املتعلمة إجيابية كلما زاد حتصيله فيها، ورأينا مع األسف أن اجتاه طالبنا حنو العربيـة  الطالب حن

كما أن األثر السليب لألجنبية على العربية يزيد كلما زاد اجتاه الطـالب  . يزيد سلبية ومبعدل سرعة عال
تزايد املتصاعد يف ضـعف اللغـة   حنو العربية سلبية، ومبا أن هذا االجتاه يزيد ومبعدل عال، فهذا يفسر ال

العربية، فقد وصل الضعف إىل اإلعالميني، وطلبة اجلامعات، وأساتذا ممـا يسـتلزم حـالً سـريعاً     

                                                 
 . ٢٠-١٨ص . مرجع سابق. عرقسوسي، زبيدة بنت حممد خري)  ١(
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ومع حالة االستنفار اليت يتخذها املثقفون، واألكادمييون إال أن ما يبذل يف خدمة العربية ما  )١(،"وجاداً
 .يزال يقصر عن احلد املأمول

نقتصر على وصف الواقع وحتليله بل نتعداه إىل استشراف املستقبل؛ ألنه التـاريخ   لذا ينبغي أال
املفتوح املمتد، وألنه الزمن الذي حيياه أبناؤنا، وأحفادنا من بعدنا، ممن نريد هلم حظاً أسعد من حظنا، 

 اخلروج وألن اإلنسان كلما ضاقت به اهلموم، وأحاطت به األزمات، وأدركه امللل من واقع سيء، متىن
أمر ممكن، فاألمم الكـبرية    –بقدر استطاعته  –منه إىل غد أفضل، وليس ختطيط اإلنسان املفكر للغد 

ختطط للمستقبل، وترسم الصورة اليت تريدها له، ونستشرف املستقبل ألننا حنلم، وال نزال حنلم بـاليوم  
سلمني وقد عاد هلم ماضيهم املشـرق  الذي نرى اإلسالم فيه يتوىل القيادة يف عاملنا املضطرب، ونرى امل

العظيم، واملستقبل ميكن أن يكون شيئاً أفضل من احلاضر ألن تبدل احلال ليس باألمر البعيد عن حدود 
  )٢(.اإلمكان، وليس بالشيء الذي تعجز عنه قدرة اإلنسان

 ما هو مستقبل اللغة العربية؟ -واقع العوملة اللغوية –يف ظل هذا الواقع 
ن السوداوية والتشاؤم اللذين يسودان نفوس اللغويني واملفكرين العرب؛ فإم يتفاوتون بالرغم م

 √ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ⇑⎯™Ω⇓ †ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓ Ω≤Τ⎯{ΠΨϒ√≅… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ ΙΣ©ΩΤ†((: يف رؤيتهم مستقبل العربية؛ فبعضهم يركن إىل اآلية الكرمية

Ω⇐⎡Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς√ (( ا حمفوظة: دون عمل كأمنا يقول، ] ٩[سورة احلجر آيةا، فإدع العربية وشأ! 

هامشاً مقبوالً لتناول اللغة من حيـث  " صدام احلضارات " خيصص يف كتابه " هنتنغتون"ونرى 
يتحدث عن الصراع احلضاري على " هنتنغتون"أا عنصر مهم من عناصر احلضارة ومكوناا، وملا كان 
وملا كان هدف كتابه أصالً لفت النظر إىل خطر  التعميم فإنه كان يعين الصراع اللغوي على حنو أخص،

احلضارة اإلسالمية القادم، فقد احتلت اللغة العربية هامشاً كبرياً من هذا التصور؛ إذ هي مكون هام من 
وملا كانت فكرته قائمة على . وعامل رئيس من عوامل التوحد بني املسلمني ،مكونات الدين اإلسالمي
نتشارها أو تناقصه مرتبط بتوزيع القوى، كان طبيعياً أن يتوقع تزايـد قـوة   أن توزيع اللغات، وتزايد ا

 )٣( .العرب واملسلمني
 ، وهو احلائز على جائزة نوبل لآلداب عام"كاميليو جوزي سيال " ويأيت رأي األديب اإلسباين 

                                                 
 . ٢١ص . رجع السابقنفس امل)  ١(
 .١٤٩-١٤٨، ص)ت.د(مكتبة مصر،:، القاهرة)ط.د. (اإلسالم وحضارة املستقبل. خفاجي، حممد عبد املنعم وأمينة الصاوي وعبد العزيز شرف)  ٢(
 . ٢ص . مرجع سابق. مستقبل اللغة العربية يف  ظل العوملة. العنايت، وليد  -أ)  ٣(

 . ١٨ص . مرجع سابق. تعددةاللغة والعوملة لغة عاملية أم لغات م. العنايت، وليد -ب    
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هذا الرأي م، ليثري كثرياً من اجلدل يف األوساط الغربية، والسيما دعاة العوملة؛ ومفاد )١٩٨٩ (
إال أربعة لغات قادرة على احلضور العاملي، هذه اللغات   تتجه حنو التناقص، وأنه لن يبقأن لغات العامل

 : هي
رأيه على استشـراف مسـتقبلي   " كاميليو " وقد بىن . اإلجنليزية، اإلسبانية، والعربية، والصينية

 )١(.ها، واندثارهاينطلق من الدراسات اللسانية اليت تعاين موت اللغات، وتقهقر
منطلقاً لتناول القضية إذ يؤمل أن تكون العربية " كاميليو " ويتخذ عبد السالم املسدي من رأي 

واحدة من اللغات العاملية اليت سيكتب هلا البقاء، ويرى أن اللغة العربية قـد تشـكل يف طموحاـا    
ام التهميشية، وذلك مـردود إىل مجلـة   املستقبلية، أخطاراً حقيقية على دعاة العوملة الثقافية، وسياس

  )٢( :أسباب هي
فاللسان .. احتمال تزايد الوزن احلضاري للغة العربية يف املستقبل املنظور فضالً عن البعيد -١

مليوناً وهو ميثل إىل جانب ذلك مرجعية اعتبارية )  ٢٧٠( العريب هو اللغة القومية حلوايل 
يب كلهم يتوقون إىل اكتساب اللغة العربية؛ فإن مليون مسلم غري عر)  ٨٥٠( ألكثر من 

 .مل يتقنوها ألا ليست لغتهم القومية فإم يف أضعف اإلميان يناصروا وحيتمون ا
ولكن العربية ختيف أحياناً بشيء آخر هو ألصق باحلقيقة العلمية القاطعة، وأعلق مبعطيات  -٢

بشرية على ما نعلمه من التاريخ املوثوق به، املعرفة اللسانية احلديثة، فألول مرة يف تاريخ ال
يكتب للسان طبيعي أن يعمر حوايل سبعة عشر قرناً حمتفظاً مبنظومته الصوتية، والصرفية، 
والنحوية فيطوعها مجيعاً ليواكب التطور احلتمي يف الدالالت دون أن يتزعـزع النظـام   

 .الثالثي من داخله
رفة، وشاهد حي على اجلذور اليت استلهم منـها  أن اللسان العريب حامل تراث، وناقل مع -٣

 .الغرب ضته احلديثة يف كل العلوم النظرية، والطبية، والفلسفية
يشري ضـمناً إىل  " هنتنغتون"وملا كانت العوملة تسعى إىل أمركة كل شيء، وملا كان خطاب  

األمريكي مع أداته اإلعالمية  تعاظم خطر العربية، فإنه كان طبيعياً أن يتواطأ اخلطاب الثقايف، والسياسي
 وتربز أمثلة هذا التواطؤ يف داللة. ليخلق صورة مقنعة من الصراع بني احلضارة الغربية واإلسالم

 :يقول املسدي )٣()اإلرهاب (  

                                                 
 . ٣٩٠، ص)م١٩٩٩(مطابع لوتس، : ، مصر)ط.د. (العوملة والعوملة املضادة. املسدي، عبد السالم)  ١(
 . ٣٩٠ -٣٨٩ص . مرجع سابق. املسدي، عبد السالم)  ٢(
 . ٣ص . مرجع سابق. مستقبل اللغة العربية يف ظل العوملة. العنايت، وليد -أ)  ٣(

 . ١٩ص . مرجع سابق. اللغة والعوملة لغة عاملية أم لغات متعددة. وليدالعنايت،  -ب   
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وخطاب سـاداته،  " نتنياهو"اإلرهاب يف خطاب هؤالء اإلعالميني املتحيزين كما يف خطاب " 
ت اللغة، والسياق، واملقام حىت يتم االقتران الـذهين، والتـواجل النفسـي    وكربائه يقدم بعد تشغيل آليا

وهذه العمليـة اللغويـة،   . فيتحقق االرتباط غري الواعي مث الواعي، بني صورة العريب، وصورة اإلرهاب
 مث ميعن اخلطـاب  :"ويقول أيضاً  "الذهنية، النفسية، الثقافية هي اليت يتم تشغيلها إلحداث اقتران مبطّن

وحيث أن كل عريب فمرجعه القـومي  . املختال يف مزج األخالط داخل سلة واحدة هي سلة اإلرهاب
هو اللغة العربية، وإن كل مسلم فمرجعه االعتباري هو أيضاً اللغة العربية مبا هي لغة النص املؤسس فإن 

ربائية املولدة للطاقـة  تصبح هي الشرارة الكه –يف إستراتيجية اخلطاب الكوين املتسلط  –اللغة العربية 
  )١(".اإلرهابية 

أن مستقبل اللغة العربية يتجاذب بني طرفني، أحدمها تشـاؤمي،   " وليد العنايت " ويرى الدكتور
 .واآلخر تفاؤيل

أما التشاؤم السوداوي فينبثق من البحوث والدراسات اليت تتناول وجوه ديد اإلجنليزية للغـة  " 
اليت تتناول كثرة املصطلحات اليت يتداوهلا الناس يف حيام اليومية، إضافة العربية على حنو خاص، وتلك 

أما التفاؤيل فينطلق من وقائع لسـانية  . إىل ما يرونه من تشريعات متكن لإلجنليزية على حساب العربية
مراتـب   موثقة؛ كاإلقبال املتزايد على تعلم اللغة العربية، واألدب العريب، وبلوغ عدد من األدباء العرب

 ". عاملية
األوىل ارتباط العربية بالقرآن الكرمي، والدين اإلسـالمي،  ": والذي يدفعه إىل التفاؤل مسلمتان

أما الثانية فهي أن العربية ليست مهددة باالنقراض أو . وممارسته الشعائرية اليت ينبغي أن تؤدى بالعربية
 )٢(".يف تقدير موت اللغة أو اندثارها  املوت بالنظر إىل معيار العدد الذي يعتمد عليه أساساً

إن مستقبل العربية مرتبط مبستقبل العرب واملسلمني، وقد أكد هذا األمر عدد من الكتاب العرب 
 )٣(: واملستشرقني الغربيني عند استفتائهم يف مستقبل اللغة العربية، فأفادوا مبا يلي

كان للعربية : " " تشرد كويل" ايقول املستشرق األمريكي، واألستاذ يف جامعة كولومبي •
وألرباب العلم يف مصـر وسـوريا   . ويف مذهيب أنه سيكون هلا مستقبل باهر. ماض جميد

وأزيح الـنري  ، أما اآلن وقد خولوا حرية مل تكن له من قبل . فضل يف إبقاء نورها ساطعاً
 ".م التركي الظامل من رقام ففي استطاعتهم إتباع اخلطة اليت رمسوها ألنفسه

                                                 
 . ٣٩٢ص . مرجع سابق. املسدي، عبد السالم)  ١(
 . ٣ص. مرجع سابق. مستقبل اللغة العربية يف ظل العوملة .العنايت، وليد -أ)  ٢(

 . ٢٠ -١٩ص. قمرجع ساب. اللغة والعوملة لغة عاملية أم لغات متعددة. العنايت، وليد -ب   
 .١٦٣ -١٥٥ص .، مرجع سابق)٢٧(ضمن قضايا وحوارات النهضة العربية  )فتاوي كبار كتاب العربية(موضوع االستفتاء . اخلطيب، حممود كامل ) ٣(
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إين أثـق  : " يف مستقبل اللغة العربية حيث قال "المنس " يثق املستشرق اليسوعي األب  •
مبستقبل حسن للغة العربية على أن يتوىل احلكم يف البالد العربية رجال ذو نظـر بعيـد،   
وأفكار واسعة، ووطنية رحبة يقتنعون بأن مستقبل لغتهم يتوقف على إحتادها إحتاداً وثيقاً 

 ".الغربية  باملدنية
وليـام  "حث الشرقية األمريكية يف القدس أجاب املستشرق األمريكي، ومدير مدرسة املبا •

أما سؤالكم عن مسـتقبل اللغـة   : " عند سؤاله عن مستقبل اللغة العربية مبا يلي "ورل 
العربية فاجلواب عليه أن هذه اللغة مل تتقهقر قط فيما مضى أمام أي لغة أخرى من اللغات 

 .احتكت ا، وينتظر أن حتافظ على كياا يف املستقبل كما حافظت عليه يف املاضياليت 
وال ريب أن االحتكاك باملدنية الغربية سـيكون لـه شـأن متزايـد يف تطـور اللغـة        

العربية، فعسى أن هذا التأثري يتناول اآلراء واألفكار من غـري أن يتطـرق إىل اللغـة     
 ".وقواعدها

أرجو مبا تبذله مصر والشام :  "  "خليل مطران " السوري واملصري ول أديب القطرين يق •
 ".من اهودات العظيمة يف سبيل إحياء اللغة العربية أن يكون مستقبلها زاهياً زاهراً 

• يف مصر وسوريا مـا  " حممد كرد علي " مع العلمي العريب بدمشق األستاذ يرى رئيس ا
تفتاءكم يف مستقبل اللغة العربية مهم للغاية وأظـن  إن اس: " فيقول "خليل مطران " يراه 

فإن التركية كادت تقضي عليهـا يف  . التطور السياسي األخري يزيدها استحكاماً وانتشاراً
وهاهي اآلن تنشط من عقاهلا، والنفوس ترغـب يف  . دمشق، وبغداد بل يف مكة، واملدينة

يع العلوم العالية فتحسن دراستها، حتصيلها، واملتعلمون يفاخرون بإتقاا، وستدرس ا مج
ولعله ال ميضي قرن أو قرنـان حـىت   :"،وقال أيضاً"وتزيد مرونة لقبول األوضاع اجلديدة

تتوحد اللهجات العامية ألن الفصحى آخذة بالتغلب عليها على كل حال، ودليلنا علـى  
 ".ذلك مصر، وبعض مدن سوريا اليت كان فيها مدارس وجرائد كثرية 

مستقبل اللغة العربية مرتبط مبستقبل ناطقيها؛ فهناك مثة عوامل ميكن أن يئ للعربيـة   ومبا أن 
مكانة ممتازة بني اللغات العاملية، وهذه العوامل متداخلة ميتزج فيها السياسي باالجتماعي، واالقتصادي 

 :باللغوي، والتقين، وهذه العوامل هي
 فقد أظهر تقرير التنمية اإلنسانية العربية عام. اعتماد اللغة العربية يف بناء جمتمع املعرفة •

م أن اللغة العربية مهيأة لتلعب دوراً فاعالً يف بناء جمتمع معرفة عريب يسـتقبل  )٢٠٠٣ (
ـ نتزايد أمهية البعـد اللغـوي يف تق   املعرفة، وينتجها بالعربية؛ وذلك أن ة املعلومـات  ي

فضي إىل أن تصبح اللغة العربية من واالتصاالت، وخاصة مع انتشار اإلنترنت، ميكن أن ي
أهم مقومات التكتل املعلومايت، ومقابلة التحدي الـذي تواجهـه البلـدان العربيـة يف     
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وأما كيفية ترقية العربية لتكون لغة املعرفة، استيعاباً، ونشراً، وتوثيقاً، وحفظاً،  )١(.املنطقة
 :ن طريق ما يليأنه يكون ع) " وليد العنايت ( وتوليداً، وتوظيفاً، فريى 

فضل العامية على الفصحى، وعدم علميـة  : إبطال الشبهات املثارة حول اللغة العربية مثل -١
 .اللغة العربية، وصعوبة الكتابة ا، وختلف العربية عن مطاوعة احلاسوب

 :يئة العربية لبناء جمتمع املعرفة، ويكون ذلك عن طريق  -٢
 .ربيةتعريب احلاسوب ومرتلته يف دعم اللغة الع )أ 
 .ترقية الدراسات اللسانية العربية  )ب 
 .اللسانيات احلاسوبية العربية )ج 
 .تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة )د 
 .لغة العربية وآداا ومهاراا تطوير تعليم ال )ه 

أنه ال ميكن لنا بناء جمتمع معرفة عريب إال باللغة العربية، وأن التعلـيم  : " إىل "العنايت " وخيلص 
بية ميثل عائقاً مهماً وكبرياً يف سبيل نشر املعرفة، وتعميمها يف الوطن العريب؛ إذ إنه يقوي باللغات األجن

  )٢(".نزعة الطبقية العلمية، واملعرفية اليت تنتهي إىل أن ال حيصل املعرفة إال من يتقنون اللغات األجنبية 
يات احلاسـوبية العربيـة   إن مثة ربطاً مطرداً بني تقدم اللسان. اللسانيات احلاسوبية العربية •

ومنجزاا، وتقدم العربية ويئتها ملستقبل أفضل؛ وذلك أن تعريب احلاسوب، وملحقاته، 
ومعداته سيكفل توفري برامج عربية صاحلة للمجتمع العريب، ما يسهم يف حتطيم احتكـار  

ة أو يعرف اإلجنليزي –اإلجنليزية للحاسوب، وهو ما يؤدي أخرياً إىل أن يكون كل عريب 
قادراً على استعمال احلاسوب، وبذلك توطن املعرفة احلاسوبية يف بيئة عربية  –ال يعرفها 

صاحلة، وسينعكس جناح هذه اللسانيات احلاسوبية العربية على كثري من جماالت العربيـة،  
وذلك مثل تعليمها ألبنائها، وللناطقني بغريها، وتيسري التواصل مع املسلمني مـن غـري   

 .العرب
 . نشر االلكتروين باللغة العربيةال •
اإلفادة مما تزخر به الشبكة العاملية من مواقع لتعليم اللغة اإلجنليزية، وتعلمها للناطقني ا،  •

 .ولألجانب، وتطوير مواقع مشاة خلدمة اللغة العربية وتعليمها
دارس العربيـة  ويكون ذلك بافتتاح امل. نشر العربية يف اخلارج، وتعليمها لغري الناطقني ا •

 .اليت تعتين بتدريس العربية، والثقافة اإلسالمية ألبناء اجلاليات العربية، واملسلمة
                                                 

 . ٢٠ص . مرجع سابق.اللغة والعوملة لغة عاملية أم لغات متعددة. العنايت، وليد  -أ)  ١(
 . ٤ص . مرجع سابق. غة العربية يف ظل العوملةمستقبل الل .العنايت، وليد  -ب   
 . ٤ص . مرجع سابق. مستقبل اللغة العربية يف ظل العوملة .العنايت، وليد)  ٢(
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ال شك أن مثة حماوالت فردية أو  )١(.التخطيط اللغوي السليم على املستويني احمللي والعاملي •
روع مؤسسية للتخطيط اللغوي، ولكنها تفتقر للتنسيق، والترويج، والدعم الرمسي هلا كمش

عبـد  " يقية الذي قدمه األستاذ الـدكتور  الذخرية اللغوية العربية وأبعادها العلمية والتطب
للمجامع اللغوية دف تطبيقه، ويقوم هذا املشروع على الرجـوع   "الرمحن احلاج صاحل 

إىل االستعمال احلقيقي للغة العربية، واستثمار األجهزة احلاسوبية احلالية، وإشراك أكـرب  
املؤسسات العلمية إلجناز هذا املشروع المتيازه بأبعاد تتجاوز املؤسسة الواحـدة   عدد من

بل البلد الواحد، بل البد من تظافر اجلهود يف الوطن العريب إلجنازه، وتتمثـل أهـداف   
 : املشروع فيما يلي

 : الذخرية كبنك معلومات آيل )١
 أياً كان، وأينما كان من العثور ملشروع الذخرية هو أن ميكن الباحث العريب إن اهلدف الرئيس 

 .على معلومات شىت من واقع استعمال اللغة العربية بكيفية آلية، ويف وقت وجيز
وهذا سيتحقق بإجناز بنك آيل للغة العربية املستعملة بالفعل يتضمن أمهات الكتـب التراثيـة،    

املعاصر يف أهم صوره باإلضـافة إىل  واألدبية، والعلمية، والتقنية وغريها، وعلى اإلنتاج الفكري العريب 
العدد الكبري من اخلطابات، واحملاورات العفوية بالفصحى يف شىت امليادين، وعلى هذا فهو بنك نصوص 

 .ال بنك مفردات
 :الذخرية كمصدر ملختلف املعاجم والدراسات )٢
 :سيخرج من هذا البنك العديد من املعاجم منها 
 .ية املستعملةاملعجم اآليل اجلامع أللفاظ العرب )أ 
 .املعجم اآليل للمصطلحات العلمية، والتقنية املستعملة بالفعل )ب 
 .املعجم التارخيي للغة العربية )ج 
 ).القدمية واحلديثة ( معجم األلفاظ احلضارية  )د 
 .معجم األعالم اجلغرافية )ه 
 .معجم األلفاظ الدخيلة واملولدة )و 
وغري ذلـك مـن املعـاجم    . دمعجم األلفاظ املتجانسة، واملترادفة، واملشتركة، واألضدا )ز 

 )٢(.املفيدة

                                                 
 . ٧ – ٥ص . نفس املرجع السابق -أ)  ١(

 . ٢١ص . مرجع سابق. اللغة والعوملة لغة عاملية أم لغات متعددة. العنايت، وليد -ب    
مجادى اآلخرة (، ٨١ع.)القاهرة(جملة جممع اللغة العربية . مشروع الذخرية اللغوية العربية وأبعادها العلمية والتطبيقية.احلاج صاحل، عبد الرمحن)  ٢(

 . ٥٠ – ٤٨، ص )م١٩٩٧نوفمرب  -هـ ١٤١٨
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إن اعتماد مثل هذه املشاريع من قبل حكومات الدول العربية، واإلسالمية يساهم يف تقدم اللغة  
 .العربية الفصحى، وازدهار مستقبلها

مل يستثمر العرب العوامل االقتصادية املتاحة إلنـزال اللغـة   . استثمار العامل االقتصادي •
لة عظمى تليق ا كما فعل املتقدمون؛ فقد يأت هلم فرصة ممتـازة  العربية الفصحى مرت

لنشر العربية، ودعمها باستثمار العوامل االقتصادية اليت نشأت عن اكتشـاف الـنفط يف   
العامل العريب، وما ترتب على ذلك من افت الشركات، والدول األجنبية على االستثمار 

فإذا نظرنـا إىل دول  . مات، والصناعات الضروريةيف قطاع النفط، وما يرتبط به من اخلد
، واإلجنليزيـة،  ةاخلليج العريب وجدنا أا حتولت إىل جمتمعات متعددة اللغات، فيها العربي

واهلندية، والفرنسية، والسريالنكية وغريها من لغات الوافدين للعمل يف هذه الدول، كما 
ع الدول اإلسالمية املتقدمـة لنشـر العربيـة    مل تستثمر البلدان العربية عالقاا التجارية م

ومهما يكن من أمـر  . وترقيتها إىل مصاف اللغات العاملية، كماليزيا، والباكستان، وإيران
فإن الفرصة ما تزال قائمة الستثمار مثل هذه الظروف عرب خطوات عمليـة تسـهم يف   

 :لك مبا يليتدعيم مرتلة العربية، وترقيتها عاملياً من الوجهة االقتصادية وذ
 
 .اشتراط إتقان اللغة العربية للعمالة الوافدة إىل البلدان العربية -١
افتتاح مراكز ثقافية يف السفارات العربية تقدم دورات تعليمية باللغة العربيـة للخـرباء،    -٢

 .واملتخصصني الراغبني يف العمل يف الوطن العريب مدفوعة األجر
ملستوردة إىل اللغة العربية، وعد هذا املطلـب  اشتراط ترمجة كل ما يكتب على البضائع ا -٣

وال يعتقد أن دولـة أو شـركة   . شرطاً للتعامل التجاري مع الشركات والدول املصدرة
ترفض هذا الطلب، وتفرط باستثمارات ضخمة مقابل مطلب صغري ال يكلـف مبـالغ   

  )١(.طائلة
ـ : وخالصة القول  ل السـابقة، وقيـام مجيـع    ترى الباحثة أنه ميكن للعربية من خالل العوام

يف مواجهة العوملة اللغوية أن تكون يف مقدمة  عرب خطوات عملية املؤسسات التربوية بدورها املنوط ا
 . املستقبليةاللغات 

                                                 
 . ٨ – ٧ص . مرجع سابق. مستقبل اللغة العربية يف ظل العوملة .العنايت، وليد)  ١(
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 الفصل الرابع
 لعوملة اللغويةالرتبية اإلسالمية يف مواجهة ا مؤسسات دور

 :التربية اإلسالمية يف مواجهة العوملة اللغوية  مؤسسات دور
كمـا يفعـل   ،ونشـرها بـني النـاس   ،وحتاول االحتفاظ ا ،حترص كل الشعوب على لغاا 

 .وغريهم من ذوي الرتعات القومية ،االستعماريون 
ولو نشأ ناشئوهم ،قوميةضمن دوافع دينية وعرقية ،ونالحظ متسك اليهود متسكا شديدا بالعربية 

 .وقد يصل التعصب ببعضهم إىل رفض تعلم لغة أخرى ،بني شعب ال يتكلم العربية مطلقا 
إذ تشعر يف ،واملصوغة بألسنتها  ،والروائع العلمية املكتوبة بلغاا ،وتفاخر األمم بالروائع األدبية

والذي مينحهم ،رة الرقي الذي بلغه أسالفها ذلك بلون من ألوان اد املتصل بذاتيتها ولغاا املتمثلة لصو
وهذه العوامل سيكون هلا بني حني وآخر مثرات متجددة ،الشعور بأن وراثة عوامل اد مستمرة فيهم 

أو أدبيـة   ،إذا مل جتد يف تارخيها الغابر روائع علمية،بينما تشعر أمم أخرى بكثري من اخلجل والضآلة ،
األمر الذي قد يشعر هؤالء األحفاد بأم  ال ميلكون ،ذي بلغه أسالفها تربهن للناس على مدى الرقي ال

وبأن القصور الذي أصيب به آباؤهم وأجدادهم قـد  ،النصيب الذي يفخرون به من وراثة عوامل اد 
 .يكبو م أيضا على مر الزمن

ال تطاوهلـا ذخـائر   اليت ،وملا كانت اللغة العربية الفصحى حتوي ذخائر الروائع األدبية والعلمية 
وأن ،وأن حترص عليهـا  ،حق لألمة العربية يف مجيع عصورها أن تفخر ذه الذخائر ،أخرى يف العامل 

وقواعدها اليت كتبت ا هـذه الـذخائر   ،وذلك باحملافظة على منت لغتها الراقية ،تكون وفية ألسالفها 
 )١(.وضبطت ا علومها وآداا،

خصوم اللغة العربية الفصحى بني حـني وآخـر إىل حصـوا     ففي رد اهلجمات اليت يوجهها
جيب على العـرب  ،وبني كنوز اإلسالم احملفوظة فيها  ،بغية الفصل بني الشعوب الناطقة ا، وقواعدها
إن مل يردوها جمات مناظرة ،وعلى املسلمني عامة أن يقابلوا هذه اهلجمات بالصمود والثبات  ،خاصة

وإحالهلا حمل لغاا األصلية ،اليت حياول الناطقون ا نشرها بني أمم األرض ، على أسس اللغات األخرى
 .ويوجهون جهودا ضخمة على وجه اخلصوص حملو اللغة العربية حاملة رسالة اإلسالم ،

وخطة الصمود والثبات تفرض على األمة العربية مث على سائر الشعوب اإلسالمية أن يعملوا على 
على نشـرها   -إن استطاعوا -مث أن يعملوا أيضا،بني األجيال الناشئة يف بالدهم نشر العربية الفصحى 

وال أقل من أن تكـون  ،وأقرب أساليب تعليم اللغات ،بأحدث وسائل النشر،بني شعوب األرض قاطبة 
 .هي لغة التخاطب بني الشعوب اإلسالمية اليت يبلغ عددها ربع سكان الكرة األرضية

 )٢(.وهو واجب عريب يطالب به مجيع العرب ،به مجيع املسلمني  هذا واجب إسالمي يطالب

                                                 
 . ٣٨٥ – ٣٨٤ص . مرجع سابق. ن حسن حبنكةامليداين، عبد الرمح)   ١(
 . ٣٨٩ – ٣٨٨ص . نفس املرجع السابق)  ٢(
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 دور المسجد في مواجهة العولمة اللغوية: المبحث األول
شامال لكـل  ... املسجد حىت يكون متعدد اجلوانب  –صلى اهللا عليه وسلم  –بىن رسول اهللا 

لفة، وهو مؤسسـة اجتماعيـة   األغراض، فهو مؤسسة تعبدية تقام فيها الصالة تؤدى فيه الشعائر املخت
 .تباشر فيه األنشطة املختلفة االجتماعية املتعلقة باجلماعة املسلمة وجمتمعاا 

بل ... هو مكان اللقاء واملصاحلة... بل هو مركز احلركة والنشاط ... هو مركز توجيه وتربية 
واألمر منه نافذ هو الربط ... راإلعالم منه ينتش... هو مركز الرأي واملشورة... هو دار اإلفتاء واملوعظة

 Σ〈Ω≤Ψ›‚≅…Ω⎝ β⁄⎯κΩ(( :إذ قـال   – العظـيم  –بني احلياة الدنيا القليلة واحلياة اآلخرة الباقية وصـدق اهللا  

υϖ⎠Ω⊆⎯ΤŠςΚ…Ω⎝((  ١٧[سورة األعلى آية[. 

خر وأروقته املتواضعة حوى بداخله الكثري من مكنون األنشطة اليت يف ،وصحنه ،املسجد بساحته
ا املسلم على مر العصور... 

وصـيدلية  ... ومستشفى عالجية... ومدرسة تعليمية.. ودار علمية... فاملسجد ساحة اجتماعية
... ومنها خترج الرياضة البدنية... فيها تلقى املواعظ والعرب... وساحة شعبية... وناد رياضي... دوائية

بـه تقـام   ... فيه بيت الضيافة ومرتل الغرباء. ..فاملؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف
... الفقري جيد فيـه حاجتـه  ... فيه تفض املنازعات ويسود العدل... األفراح وفيه تعقد وثائق النكاح

فاملسـجد   .وأوى إليه الضعيف من الضـياع ... ترىب فيه اجلندي الشجاع... والغين جيد بداخله مطلبه

 ⎝ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ ,−Ψ®ΨϒΗΤΩ∑ ⎯ψΡ∇ΣΤΠς∨ΡΚ… ⊥◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… ⊥〈ðŸΨš.Ω⎝ η†ΩΤ⇓ςΚ…Ω ()١(.متـواد  ،فمتـآل  ،متـآخي  ،مترابط ،جمتمع متكامل

⌠¬Σ|ΘΣΤŠΩ⁄ Ξ⇐⎡Σ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇((  ٥٢[ سورة املؤمنون آية.[ 

مثل املؤمنني يف توادهم وتـرامحهم  ((: حيث قال –صلى اهللا عليه وسلم  –وصدق رسول اهللا 
 )٢().)له سائر اجلسد بالسهر واحلمى كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 

 دور املسجد يف العملية التربوية: أوالً
وهو رأس املؤسسات التربوية واالجتماعية وأقـدمها  ،إن املسجد هو امتداد طبيعي لبيت األسرة 

فهـو  ،عندما دخل املدينة أن بىن املسجد  –صلى اهللا عليه وسلم  –لذلك كان أول ما فعله الرسول ،
صلى اهللا عليـه   –يستطيع فيه الرسول ،صفوف املسلمني يف إطار أخوي اجتماعي واحد  الذي يوحد

وباحتاد مصدر املعرفة والتلقي تصبح العمليـة  ،توجيه وتوحيد الفكر التربوي للجماعة الناشئة  –وسلم 
ملتتبع وا،-رضي اهللا عنهم-ذا ما حدث بالفعل مع جيل الصحابةوه، وأكثر فاعلية ،التربوية أسهل كثريا 

                                                 
 . ٣١ -٣٠ص . مرجع سابق. حمي الدين، أبو أسامة)  ١(
 ..٣٣٦، ص٥، ج١٨٠٣٠: وأمحد يف املسند ، رقم . ١١٩،ص١١٦، ج٦٥٣٨: أخرجه مسلم يف الرب والصلة ، رقم)  ٢(
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لنشأة املسجد يف دولة اإلسالم جيد أن املسجد قد توىل أمر العملية التربوية ملدة تصل ألكثر من ثالثـة  
 .حىت ظهرت احلاجة إلنشاء مدارس تستوعب األعداد الكبرية للدارسني ،قرون 

وتربية األبنـاء روحيـاً   ،إن املسجد ميكن أن يؤدي دوره الريادي مرة أخرى يف حياة املسلمني
ومكانته يف قلوب النـاس  ،ولغوياً إذا عادت للمسجد أمهيته مرة أخرى  ،وثقافياً ،واجتماعياً ،وأخالقياً

فال ننسى دور احلرمني الشريفني يف إعداد العلماء األفذاذ الذين أثروا احلياة اإلنسانية ،حكاما وحمكومني 
والتعصـب  ،يف فترة اجلمود املذهيب وكذلك اجلامع األزهر الذي محل لواء العلم ،بشىت أنواع املعارف 

وجامع املنصور ببغـداد  ،ودور اجلامع األموي  ،الرمسي يف دولة اخلالفة العثمانية ملذهب األحناف فقط 
 )١(:وعلى هذا فالدور التربوي للمسجد ميكن تقسيمه إىل عدة أقسام، وغري ذلك كثري ،

 :دور املسجد يف التربية اإلميانية  )أ 
وميدان التطبيق العملي لـدور  األب واألم يف البنـاء اإلميـاين    ، للمسجد هذا هو الدور األكرب

وفيه يتعلم الناشـئ كيفيـة   ،فاملسجد هو مكان أداء الصلوات اليت هي أساس الدين وعموده،للناشئ 
وتطبيقه العملي باإلخالص واخلشوع هللا  ،يتعلم كيفية التوحيد ،ومناجاته، - عز وجل -اإلخالص هللا 

يعـد   -وحىت وقتنا احلايل  -ومنذ قدمي األزل، -تبارك وتعاىل  - املسجد حفظ كتاب اهللا ويتعلم يف، 
وعلـوم اللغـة، واألدب،   ،وعلوم الشـريعة ،والسنة ،املسجد أفضل مكان لتلقي العلوم الدينية كالقرآن

 . وبذلك يرتبط قلب الناشئ باملسجد الذي يطهر نفسه، ويقربه من اهللا
 :ة األخالقية دور املسجد يف التربي  )ب 

فاملسجد ،،واملشاحناتواللغو الباطل،واملصلني،إن للمسجد حرمة وصيانة عن كل ما يؤذي الناس
لذلك ،ومدافعات األهواء واألغراض ،فال يصلح ملنازعات الدنيا ،والتعلم  ،والذكر ،قد خصص للعبادة

ليقـوم املسـجد   سيته؛ حتض على احترام املسجد وقد –عليه الصالة والسالم  –كانت أحاديث النيب 
من مسع رجال ينشد ضـالة يف املسـجد   ((: ففي احلديث،بدوره غري املباشر يف ذيب أخالق الناس 

 . )٢())فإن املساجد مل تنب هلذا ، ال ردها اهللا عليك: فليقل
كما أن دروس العلم ،واهلدوء والسكينة،فالطفل يرى يف املسجد اجلميع يتصف باألخالق الطيبة 

وكون الطفل يعلم أنه داخل املسجد ،واالحترام ألهل العلم ،معة تعلم النشء مكارم األخالقوخطب اجل
 .مطمئنا جتاه املسجد وأهله ،يصاحب املالئكة جيعل قلب الطفل ساكنا هادئا 

                                                 
دار الصفوة للنشر ): م.د(، ١ط. )املنهج العملي التربوي لتنشئة األطفال حىت سن املراهقة(اء مستقبل األمة بن. الزهريي، شريف عبد العزيز)  ١(

 . ١٠٥ – ١٠١، ص )م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(والتوزيع، 
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- ١٦٣ - 

 :دور املسجد يف التربية النفسية  )ج 
ها تتوق للحق فنفسه على أصل خلق، وفطرته بيضاء، إن قلب الصيب الصغري جوهرة نقية صافية 

حيث اهلدوء ،وأكثر األماكن اليت حتقق الراحة النفسية والصفاء الروحي مساجد اهللا ،وللراحة الوجدانية 
 .اليت حتف جمالس الذكر - عز وجل -ومالئكة اهللا ،والسكينة والرمحة 

ومشاغل الـدنيا   ،واألحزان ،يدخله وهو مثقل باهلموم: وللمسجد تأثري عجيب يف قلب املسلم 
      ويتـذكر عظمـة اهللا   ،خاشعا متذلال حىت ينسى كل ذلـك  - عز وجل -فما إن يقف بني يدي اهللا ،
كما أن املسجد ملجأ ملن ، أثناء الصالة –جال وعال  –وأصل العالج النفسي اخلشوع هللا ، –تعاىل  –

 )١(...تكون نفسه غاضبة فيلجأ إليه حىت دأ ثورة الغضب وتذهب نزعة الشيطان

فلم جيد عليا يف  - رضوان اهللا عليها -إىل بيت فاطمة  -عليه الصالة والسالم  -سول اهللا جاء ر
 البيت فقال أين ابن عمك؟

 .كان بيين وبينه شيء فغاضبين فخرج فلم يقل عندي: قالت
 ) .أنظر أين هو ؟(إلنسان  -عليه الصالة والسالم  -فقال رسول اهللا 

 .سجد راقد يا رسول اهللا هو يف امل: فجاء فقال
وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب  -عليه الصالة والسالم  -فجاء رسول اهللا 

 )٢().)قم أبا تراب((ميسحه عنه ويقول  -عليه الصالة والسالم  -فجعل رسول اهللا 

 ) :العلمية(دور املسجد يف التربية العقلية  )د 
حىت ،إىل سائر العلوم الشرعية - عز وجل -املسجد هو روضة العلم والتعلم بدء من كتاب اهللا 

حىت القـرن  ،ولقد كان املسجد هو املسئول عن ختريج وإعداد األعالم يف كل ااالت ،العلوم الدنيوية 
كذلك يف املسجد ،ولعل حتفيظ القرآن يف املسجد أساس إتقان سائر العلوم األخرى ،اخلامس اهلجري 

وكيـف  يكيـد   ،ما حيدث إلخوانه يف شىت بقاع األرض مي، ولفىت على أحوال العامل اإلساليتعرف ا
والشـورى   ،واحلكـم  ،ولو أعيد للمسجد دوره يف أمور القضاء،أعداء اإلسالم مبخططام اخلبيثة له 

وفكره  ،واملالذ اآلمن لعقله،وحتريك اجليوش لرأى الناشئ يف املسجد اجلامعة الكبرية  ،واختاذ القرارات
 .ووجدانه

 : ملسجد يف التربية االجتماعية دور ا) هـ
إن املسجد له خاصية فريدة متيزه عن سائر املؤسسات االجتماعية يف جانب التربية االجتماعيـة  

فاملسجد حقا ،حيث أن له خاصية التجميع اليومي لشىت طبقات املسلمني مخس مرات يف اليوم الواحد ،

                                                 
 ١٢١ص . مرجع سابق. أبو أسامةحمي الدين، )  ١(
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ونظرائه يف السن من أهـل  ،فيه على جريانه  حيث يتعرف الناشئ،موسوعة اجتماعية من الطراز األول 
حيث ال حيافظ على الصـالة إال  ،ويتعود فيه على االختالط  برفقة صاحلة طيبة ،احلي واملناطق ااورة

وهذا ال يوجـد يف أي مؤسسـة   ،فيجتمع يف املسجد جانيب التجميع واالنتقاء يف آن واحد، تقي صاحل
مكانا إليـواء الفقـراء    -عليه الصالة والسالم  -د الرسول ولقد كان املسجد على عه،تربوية أخرى 

وفيه ،وتوزع فيه أموال الصدقات والزكاة ،ومكانا لعالج جرحى احلروب  -وهم أهل الصفة–والغرباء 
والتـواد   ،فللمسجد دور فعال ومتواصل يف تربية النشء على االجتماع،تعقد عقود النكاح واألفراح 

 .يج واحدوالتالحم يف نس ،والتراحم
إن رسالة املسجد رسالة شاملة، وليست قاصرة على الشعائر التعبدية فهي تشمل اإلسالم كلـه  
كما كان يفهم ذلك الصدر األول فهذه الرسالة ذات أوجه متعددة فاملسجد مركز إشـعاع ثقـايف،   

األمة اإلسالمية وديين، واجتماعي، لذا ينبغي على املسجد أن يقوم بدوره يف مواجهة القضايا اليت دد 
 .العوملة اللغوية: يف هذا العصر واليت منها

 اخلطوات العملية لتفعيل دور املسجد يف مواجهة العوملة اللغوية : ثانياً
املسجد بوصفه هيئة متكاملة يف احلي ،يرعى مصاحلها ،ويباشـر شـؤوا،ويتوىل العنايـة     -١

 :يف هذا الس األيت جملس إدارة،ويشترط  هوينبغي أن يشرف علي ،بأفرادها
 .أن يكون أعضاء جملس اإلدارة من املشهود هلم بالصالح و التقوى ، والسلوك املستقيم )أ 
أن يكونوا من ذوي احلركة ، والنشاط امللموس يف تقوية الصلة بني املسجد ، واحلي ،  )ب 

 .ومن املؤثرين ملا هلم من مكانة يف نفس الناس باحلي القائم فيه املسجد 
 .فيه ذوو االختصاصات املتعددة إلمكان اإلفادة من خربام أن ميثل  )ج 

وآخر عن ،ومسئول عن النشاط االجتماعي ،فيكون هناك مسئول عن النشاط الديين  •
وكذلك مسئول عن النشاط التعليمـي  ،وآخر عن الدعوة واإلعالم ،النشاط الطاليب 

 .ومسئول مايل،والثقايف 
 .صصات املهنية أن متثل فيه بقدر اإلمكان مجيع التخ )د 
 .أن تكون للمجلس مرونة كافية يف تلبية طلبات املسجد بعيدا عن الرتابة املعروفة  )ه 
 )١(.واألنشطة،أن يكون له صندوق للتربعات متول منه الطلبات العاجلة  )و 
ومـواد اللغـة العربيـة     ،والسنة ،العودة إىل املسجد يف تعليم املواد الدينية كحفظ القران  -٢

سالمي، حيث يلتقي رواد املسجد بإمامهم يف حلقات العلم ملـتفني حولـه   والتاريخ اإل
وأحكامـه،   ،وتعلم التجويد ،يستمعون إىل دروس القراءة مبا فيها من إجادة اللغة العربية
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وبيان خمارج احلروف من ألفاظ القرآن الكرمي، ويأيت ذلك عن طريق القراءة أمام اإلمام مث 
اآليات البينات شرحا وتفصيال، ويف هذا الشـرح يتعـرض    يتدرج األمر إىل تفهم معاين

واإليضاح يف التفسري مع التعـريج   ،واملعىن يف األلفاظ ،اإلمام إىل بيان القصة يف األسلوب
... كل هذا يتوفر يف مناخ املسـجد ... والسنة ،والتوحيد ،والفقه ،والسرية ،إىل التاريخ

نا أن حنصل على ذلك يف التعليم العـام  ولو أرد ،دروس متالحقة متصلة من معلم واحد
 )١(.والزمان ،واملكان ،والرجال ،واملال ،لكلفنا اجلهد

كما أن تلقي العلم ذه الطريقة أدعى إىل ترسيخه يف العقل مما يساعد املتعلم علـى    
إجادة اللغة العربية الفصحى دون أن يشعر بصعوبتها كما يدعي أعداؤها فهو يدرس لغته 

وعلى يـد  ،وليست منفصلة كما حيدث يف احلصص املدرسية  ،ريقة متكاملةالفصحى بط
معلم واحد واع قادر على إعطاء مادته العلمية بكل كفاءة بعكس املدرسة اليت ختصـص  

أو أن يكون أسـلوبه   ،لكل مادة معلم خاص ا قد ال يستطيع إيصال املعلومة إىل املتعلم
 .ليت تدفع باملتعلم إىل احلكم بصعوبة اللغة العربية أو غري ذلك من األسباب ا ،باعثا للملل

والسامع أم  ،و املتعلم ،كما وأن التعليم يف املسجد يكتنفه جو عبادة يشعر املعلم فيه  
ال  -والنيـة احلسـنة    ،والتجـرد  ،يف بيت من بيوت اهللا فيكونون أقرب إىل اإلخالص

 .اهللا التعليم والتعلم إال وجه من  -يقصدون يف الغالب 
رضـوان اهللا علـيهم    -والصحابة املهديني  ،فاملساجد هي اليت خرجت اخللفاء الراشدين

 )٢(.ومن سار على درم وسلك مسلكهم ،ومن شاهم - أمجعني

وانتقـال   ،واجلامعـات  ،إلغاء التعليم يف املدارس وال تقصد الباحثة بذلك الدعوة إىل  
كاناته يستطيع أن يكون جامعة كاألزهر وبـذلك  التعليم كليا إىل املساجد؛ فاملسجد بإم

يكون له دور حيوي للطالب فيمهدهم تربويا وإسـالميا لتلقـي العلـم يف املـدارس     
 .واجلامعات

أن حيتوي املسجد على مكتبة كبرية تشمل مجيع العلوم حبيث تناسب مجيع الفئات العمرية   -٣
عمار، وخمتلف التوجهات الفكريـة  فتكون مرتعا للمفكرين، وجممعا للمثقفني يف شىت األ

واالطـالع   ،فتوفري القصص مثال لألطفال جيعلهم كثريي التردد على املسجد للقـراءة ،
تتوفر فيها شرائط التسجيل اليت تقـوم  ) مكتبة مسعية(وحبذا لو اشتملت هذه املكتبة على 

لمهـم مهـارات   والكتابة مما يؤدي إىل تع ،مبهام املعلم ألولئك الذين ال جييدون القراءة
وتقـل  ،وفنون الكتابة اجليدة، وبذلك تزداد حمصلتهم اللغوية فيستقيم نطقهـم   ،القراءة

                                                 
 . ٣٩ص . مرجع سابق. حمي الدين، أبو أسامة ) ١(
 . ٦٧ص . نفس املرجع السابق)  ٢(



- ١٦٦ - 

وحبذا أن يكون يف املسجد أخصائيون بعلـم الـنفس   ،أخطائهم اإلمالئية والنحوية أيضا 
ويقصون عليهم قصص البطوالت اإلسالمية ويفهموم  ،والتربية يرشدون هؤالء األطفال

ملون م وعظمته منذ نعومة أظفارهم حىت يشبوا جنودا خملصني هلذا الدين حيمبادئ اإلسال
 .رسالة اهلدى يف العاملني

ومثل هذه املهمة تتطلب أن يكون خطباء املساجد وأئمتها على دراية شاملة مبتطلبـات  
 واجتاهام فيعملون على حتبيبهم يف املسجد بتقدمي البسمة واهلدايا املناسـبة دون  ،األطفال

التغايل حىت يكون املسجد أقرب إىل قلوب هؤالء األطفال فيقبلـون وال ينفـرون مـن    
 .املساجد 

إن يوم اجلمعة هو يوم عظيم عند اهللا فيا حبذا لـو أن  : االهتمام مبدارس اجلمعة باملسجد   -٤
 ويرددون األناشيد اإلسالمية، أطفال احلي التقوا يف ذلك اليوم يف املسجد فيقرءون القرآن 

حىت تكون صحوم صحوة طيبة ألهل احلي مجيعا  –والقصائد اإلميانية بلغتهم الفصحى 
وتعويـد علـى احملادثـة     ،يشاركون يف املعاين اإلميانية من تنظيف وترتيب للمسجد –

 )١(.وبيان أكاذيب املضلني من الفجرة ،واملناقشة مع غرس حب اإلسالم واملسلمني

، وتدريبهم على اإلمامة واخلطابة ، شئون املسجد يف أيام الراحة تعويد الشباب على القيام ب  -٥
 .ونظم الشعر عن طريق الربامج التدريبية الدورية خالل العطل واإلجازات الرمسية 

  والسـنة النبويـة   ،أن يقوم جملس إدارة املسجد بعمل مسابقات يف حفظ القرآن الكـرمي   -٦
خل جلميع الفئات العمرية داخـل املسـجد   إ...، واإلنشاد ونظمه ،والشعر العريب الفصيح

ومن مث االنتقال إىل عقد هذه املسابقات بني املساجد األخرى داخل املدينة،  ،ألهل احلي
رها املسئولون من قبل الدولة وهـذا يشـجع   وحيض، كيل هذه املسابقاتوتعقد جلنة لتش

 .والتفوق يف هذا اال ،املتسابقون على زيادة احلفظ
يشارك األطفال والشباب يف عمل جملة حائطية يف املسـجد يعرضـون فيهـا كافـة     أن    -٧

واملشاكل اليت يواجهوا بعد  ،واملتعلقة بأمور حيام ،املوضوعات اليت يرغبون يف نشرها
وسالمة لغتها  ،عرضها على اللجنة املشرفة على هذه الة لتقييم حسن اختيار املوضوعات

مما ،، وآرائهم بلغتهم الفصحىلك التعبري عن مشاعرهم وأفكارهمفيستطيعون بذ،وأسلوا 
 .وزيادة ارتباطهم بلغتهم ،يساعد على صقل شخصيتهم اإلسالمية 

أن يقوم جملس إدارة املسجد بعقد ندوات مستمرة توضح أمهية اللغة العربيـة الفصـحى،     -٨
دلة الدالة على ذلك، ومكانتها، ومقدرا على استيعاب كافة متطلبات العصر، وتقدم األ

                                                 
 . ٧٧ص . بقمرجع سا. حمي الدين، أبو أسامة)  ١(
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وعقد ندوات أخرى عن كيفية الرد على القائلني بغري ذلك فيستطيع الناشئ من خـالل  
 .وأمهيتها  ،الندوات املستمرة أن يدافع عن لغته إن قام أي شخص بالتقليل من مكانتها

ويناقشه  ،أن يقوم جملس إدارة املسجد بعمل زيارات لبعض العلماء يقابل فيها الناشئ العامل  -٩
والقدرة على  ،فيتعود الناشئ بذلك على احلوار واملناقشة ،ويسأله عن كل ما خيص حياته

ويراعى التزام اللغة العربية الفصحى يف إدارة احلوار من قبل العامل ، عرض رأيه دون خجل
 .                واملتعلم 
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 غوية دور مؤسسات التعليم في مواجهة العولمة الل: المبحث الثاني 
أدرك أرباب العوملة ما للتعليم من أمهية كبرية يف بناء اإلنسان، وحتقيق التماسك االجتماعي  لقد

والسياسي، وحتريك حركة االقتصاد، ولكونه حمور من حماور التنمية، كما أنه األداة لتطوير اتمعات، 
لة اليت ميكن من خالهلا نشر الفكر ولذا فقد انصب جهدهم على جمايل التربية والتعليم، باعتبارمها الوسي

العوملي، ومبا أن املؤسسات التربوية والتعليمية هي املكان الذي يتم فيها التعليم، فهي من أهم اـاالت  
 .اليت البد أن تتأثر وتؤثر بوجود هذه املظاهر العوملية

ور املؤسسـات  وبسبب موجة العوملة الطاغية على كل ااالت تقريباً، كان البد من تفعيـل د 
حىت تقوم مبواجهة تلك التحديات اليت تواجه العمليـة التعليميـة    –على األخص  –التعليمية النظامية 

خاصة، واتمعات اإلسالمية عامة، وحىت تقوم تلك املؤسسات بدورها املنوط ا، البد وأن يكـون  
هللا، وبرسله، وباليوم اآلخر، وتدين قائمة على تنشئة أجيال تؤمن با) سياستها التعليمية ( منهاج عملها 

بدين احلق، وتتخلق بأخالق اإلسالم، وتقيم شريعة اهللا يف األرض، كما هي مبينة يف كتاب اهللا وسـنة  
 .-عليه الصالة والسالم  -رسوله املصطفى

 اخلطوط العامة اليت تقوم عليها عملية التربية والتعليم، أداة للواجب يف:"  والسياسة التعليمية هي
وإقامة سلوكه على شرعه، وتلبية حلاجات اتمع، وحتقيقاً ألهداف األمـة،   ،ودينه ،تعريف الفرد بربه

وهي تشمل حقوق التعليم ومراحله املختلفة يف اخلطط واملناهج، والوسائل التربوية،والنظم اإلداريـة،  
 )١(".واألجهزة القائمة على التعليم وسائر ما يتصل به 

ك اهلدف الذي تقوم عليه السياسة التعليمية، ينبغي أن تتوحد اجلهود يف كافـة  وانطالقاً من ذل
املؤسسات التربوية والتعليمية، للعمل على مواجهة أي حتدي خارجي يهـدف إىل تقـويض أركـان    

والـيت منـها    –اإلسالم، وهدم اتمعات اإلسالمية، خاصة وأن التعليم يف تلك املؤسسات التعليمية 
متكامالً، وغرس العقيدة اإلسالمية الصـحيحة  ،صحيحاً  ،غايته فهم اإلسالم فهماً –درسة اجلامعة وامل

والعلوم  ،ونشرها، وتزويد الطالب والطالبة بالقيم والتعاليم اإلسالمية، واملثل العليا، وإكساما املعارف
كافة ااالت، ويئة الفـرد  واملهارات املختلفة، وتنمية االجتاهات السلوكية البناءة، وتطوير اتمع يف 

 )٢(.ليكون عضواً نافعاً يف بناء جمتمعه

وسوف تقتصر الباحثة يف حديثها عن املؤسسات التعليمية على املدرسة واجلامعـة وذلـك ألن   
 .الفرد يقضي فترة طويلة يف التعلم فيهما، لذلك سيتم التركيز عليهما

 

                                                 
التعليم املنهجي والتثقيف "غزو يف الصميم دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي واخللقي والسلوكي يف جماالت . امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة) ١(

 . ٤٠، ص )م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧(دار القلم، : ، دمشق٤ط. "العام
 . ٢٧٠ – ٢٦٩ص . مرجع سابق. املصري، إكرام)  ٢(
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 :املدرسة: أوالً
نظر اإلسالم هي حتقيق التربية اإلسـالمية بأسسـها الفكريـة،     الوظيفة األساسية للمدرسة يف

واخلضـوع   ،والعقدية، والتشريعية، وبأهـدافها، وعلـى رأسـها هـدف عبـادة اهللا وتوحيـده      
وتنمية كل مواهب النشء وقدراته على الفطرة السليمة اليت فطر اهللا الناس عليها، أي ،وشريعته،ألوامره

عنـدما  -عليه الصالة والسالم  - راف، وقد حذرنا منه رسول اهللا صون هذه الفطرة من الزلل واالحن
، وأراد بذلك أن حيذر )١( ))كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه (( قال

والوثنية  ،املربون من احنراف الناشئ عن فطرته، ومن التردي يف ضالالت النصرانية، أو خرافات اوسية
 .حلاد، أو كيد اليهودية وعنادها وكفرهاواإل

وقد اختذت هذه االحنرافات اليوم أشكاالً جديدة ال تقل خطراً عن أشكاهلا األوىل، وخطط هلـا  
يف مناهج املدرسة احلديثة، وأنشطتها، وأساليبها، ولكن املدرسة تبقى مع ذلك أداة تصلح للخري والشر، 

 )٢(.ة، وكل أداة جاءتنا عن طريق الغربكالساعة، والبندقية، والطائرة، والسيار
 .لذلك علينا معرفة دور املدرسة يف العملية التربوية ومسامهتها يف مواجهة االحنرافات والتحديات

 :دور املدرسة يف العملية التربوية) ١
الدور الذي تقوم به املدرسة يف عملية التربية يعد أكرب األدوار تأثرياً بعد دور األسـرة؛ وذلـك   

ون املدرسة يتجمع لديها القطاع األكرب من اتمع مبراحله السنية املختلفة، وهذا األمر ليس بصورة لك
ساعات يومياً يف فترة  ٧- ٥انتقائية بل جتميعية فقط، وكذلك يقضي الطالب يف املدرسة عادة ما بني 

ىل اإلعدادية، مث ية تسلم إواصل؛ فاملرحلة االبتدائالدراسة، وكذلك تأثري املدرسة يظهر لكون دورها مت
؛ فدورها متواصل متراكم، واملدرسة ليست هي اجلدران والبناء الفاخر، واملعامـل   للثانوية، مث للجامعة

واملالعب، بل املدرسة أكرب من ذلك بكثري، فاملدرسة تقوم على أسس ثـالث البـد مـن تكاملـها     
 :المح هذا الدور هيوتناسقها، ليتفاعل دور املدرسة يف العملية التربوية وم

 )).إخالص العبادة هللا (( السياسة التعليمية اليت تترجم فكر اتمع املسلم، وهدف التربية  -١
 .املعلم واملريب املؤهل للقيام بدور التعليم والتوجيه كقدوة حسنة -٢
 .املنهج التعليمي والتربوي بكل أبعاده -٣

ه، وتزيدها رسوخاً، وتسعف فيما قصر تكمل رسالت: فاملدرسة هي السند احلقيقي للبيت املسلم
فمجاالت املدرسة يف التربية متعددة بتعدد جوانب التربية، مع مراعاة التركيز على جانـب  . فيه البيت

 )٣(.التربية العقلية والفكرية؛ لكوا مؤسسات تعليمية يف املقام األول

                                                 
 .١٢٤، ص ١، ج)١٢٨(ابن حبان، باب الفطرة، حديث رقم صحيح )  ١(
 .٢٢ص . مرجع سابق. أصول التربية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واتمع. النحالوي، عبد الرمحن)  ٢(
 . ١٠٨ -١٠٧ص . مرجع سابق. الزهريي، شريف عبد العزيز)  ٣(
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 )١(:والدور التربوي للمدرسة ميكن تقسيمه إىل ما يلي

 :يف التربية اإلميانية دور املدرسة )أ 
من البديهيات يف ظل وجود الدولة املسلمة أن تكون املدرسة كبناء تربوي تعليمي أيضاً مسلمة، 
مبعىن أنك ال جتد يف هذه املدرسة كبناء، وكطاقم عمل، وكمنهج ما خيالف شرع اهللا، كـيال تصـبح   

حتقق املدرسة دورها التربوي يف  اجلهود املبذولة سدى، وينحرف اهلدف التربوي للمدرسة، وميكن أن
 :البناء اإلمياين عن طريق ما يلي

اعتماد تدريس الدين كمادة أساسية يف منهج الدراسة، واالهتمام بوضع منهج مناسـب   -١
لتدريسه يعمل على حتقيق هدف التربية األمسى، وهذا ما تقوم به  اململكة العربية السعودية 

 .يف مدارسها
عني ألداة الصالة أثناء الدراسة كما هو احلـال يف مـدارس   العمل على ختصيص وقت م -٢

اململكة العربية السعودية حيث تتوقف فيه حصص التدريس، وجيتمع فيه كل املدرسـني  
والطالب، ويؤمهم املدير، أو أحفظ املدرسني، وحيذر على أي أحد التخلف، ليكرب الطفل 

 .كلها ومعىن الصالة ماثل أمام عينه كشعرية مرتبطة باحلياة
العمل على إعداد جيل من املدرسني ميثل القدوة احلسنة لتالميـذه يف جانـب اإلميـان     -٣

 .والعبادة
أو  ،العمل على تقوية الوازع الديين لدى الطالب؛ بعقد مسابقات يف حفظ القرآن الكرمي -٤

أو غري ذلك بني الطلبة مينح فيها الفائز جائزة قيمة، يف حفل يقـام يف   ،احلديث الشريف
الطفـل الفضـائل   ودرسة، والعمل على إعداد معسكرات كشفية يتعلم فيها الشـاب  امل

اإلميانية عن طريق االعتكاف يف املسجد أو يوم إسالمي، ويكون كل ذلك داخل مسجد 
املدرسة الذي جيب أن يكون ركيزة أساسية داخل كل مدرسة، ويزود بالكتب، ووسائل 

 .التثقيف الديين الالزمة
بعقد ندوات شهرية يدعى هلا أحد العلماء يف شـىت اـاالت الشـرعية؛    تقوم املدرسة  -٥

 .ملالجتماع مع الطلبة، وإعطائهم احملاضرات، واإلجابة على تساؤال
تقوم املدرسة مبالحظة ومراقبة اجلانب اإلمياين عند الطلبة، وما يقرءون من كتب املنـاهج   -٦

 .يز على التطبيق العملي للجانب النظريالغربية، والدسائس اليت قد تفسد عقيدم، والترك
 
 

                                                 
 .١١٨ -١٠٩ص . مرجع سابق. الزهريي، شريف عبد العزيز)  ١(



- ١٧١ - 

 :دور املدرسة يف التربية األخالقية)  ب
تعيش األمة حالة ردة أخالقية، وأزمة شديدة يف البناء األخالقي، تسبب يف حـدوثها سـنوات   
متعاقبة من التربية غري السوية، واليت أفرزت كل هذه التداعيات األخالقية، ولعل السبب الـرئيس وراء  

غياب الدور التربوي للمدرسة، والتركيز على جانب التعليم فقط، وحشر املناهج يف رؤوس الطلبـة،   ذلك
 :لذلك وجب على املدرسة أن تقوم بدورها يف جمال التربية األخالقية، وتظهر جدوى الدور فيما يلي

مانة تقوم املدرسة بإعداد املدرسني التربويني على مستوى أخالقي رفيع، ألم سيحملون أ -١
الطفل يف التربية؛ فاملعلم هو حجر الزاوية يف العملية التربوية، واملدرسة تقوم بـدورها مـن   
 .خالله؛ فالبد أن يكون القدوة احلسنة،واملثل الطيب يف األخالق؛ ألن عني الناشئ معلقة به

تقوم املدرسة بتدريس علم األخالق كعلم مستقل بذاته؛ ختصص له احلصص الالزمة، وال  -٢
 .ر وسعاً يف وضع منهج كامل شامل لعلم األخالق جبانبيه النظري والعملييدخ

كأن يعقد : تعمل املدرسة على ترسيخ األخالق يف قلوب الطلبة؛ بتحويلها لربنامج عملي -٣
يوم يف الدراسة يسمى يوم األخالق احلميدة؛ فال يفعل فيه سـلوك ينـايف األخـالق أو    

 .قة خالل العام كله الختيار أفضل طالب أخالقياًاملروءة، أو تقوم املدرسة بعمل مساب
مراقبة اجلانب األخالقي عند الطلبة وكذلك املدرسني، ويعد تقرير لكل طالب ومـدرس   -٤

يبني حالته األخالقية، ومدى وجود عادات سيئة، ووضع برنامج عملي للتخلص من هذه 
بعـالج الطلبـة   العادات السيئة، مع ضرورة وجود األخصائي االجتماعي الذي يقـوم  

أخالقياً، ويقوم أيضاً بعمل وسائل اإليضاح على جدران املدرسة الـيت توضـح أمهيـة    
األخالق، وحياول هذا األخصائي وضع منهج يقوم على حتويل األخـالق إىل عـادة يف   

 .سلوك الطلبة، بالربط بني اإلميان واألخالق حىت تتحقق ذاتية العمل عند الناشئني
 :التربية النفسيةدور املدرسة يف ) ج

إذا مل تضـطلع   –ويف بعض األحيان البيت األول –ملا كانت املدرسة هي البيت الثاين للناشئ 
األسرة بدورها التربوي؛ فقد وجب على املدرسة أن تتعامل مع الناشئ كأنه يهمش يف مرتله، متر بـه  

البد من مراعاا، وميكـن أن   وحاجات ،ورغبات ،الوقائع واألحداث اليت تؤثر يف نفسيته،وله دوافع
 :يتحقق ذلك مبراعاة ما يلي

أن تعمل املدرسة على تكوين الشخصية اإلسالمية بطابعها املميز؛ حبيـث تكـون كـل     -١
الدوافع واحلاجات واالنفعاالت طبقاً هلدي اإلسالم فتحمـل مـدارس البـنني الطـابع     

وحتمل مـدارس البنـات    العسكري اجلاد الذي يرسخ معاين الرجولة يف قلوب الناشئني،
كي ال حيدث خلط بني معاين الرجولة واألنوثة،  رتيل الرقيق الذي يالئم طبيعتها؛الطابع امل

 .وينشأ جيل متميع منحل
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البد من الفصل بني البنات والبنني يف املدارس منذ البداية كما هـو احلـال يف مـدارس     -٢
خر منذ الصغر، وتزول الفواصـل  اململكة العربية السعودية؛ كي ال يعتاد كالمها على اآل

واآلداب  ،األخالقية واالجتماعية بينهما، فينشأ جيل خمتلط متسيب ال يعترف بـاألخالق 
 .السامية

يعطـي   - عز وجل -فإن اهللا  -ودون عنف أو قسوة  -أن يكون نظام املدرسة حازماً  -٣
 ،يف نفسه احلواجزعلى الرفق ما ال يعطي على غريه، حىت ال يكره الناشئ املدرسة وتترىب 

 .والعقبات اليت تبغضه يف املدرسة
 .أن تتبع املدرسة سياسة احلوافز للمجتهدين واملؤدبني؛ كي يزداد الناشئ حباً للمدرسة  -٤
أن تقوم املدرسة بعمل حصر شامل حلالة الطلبة االجتماعية والبيئية؛ ملا هلما من أثر بـالغ   -٥

االجتماعي، أو احمللل النفسي يف املدرسة؛  على الطفل يف املدرسة، يقوم بذلك األخصائي
للعمل على إزالة هذه اآلثار من نفس الطفل، وعدم إتباع املدرسة لسياسة تكرس هـذه  

 .األزمة النفسية عند الناشئ إن وجدت
أن تعمل املدرسة على عمل حلقات لتدريس علم النفس التربـوي للمعلمـني بكافـة     -٦

التعامل مع الناشئني؛ ألن كل مرحلة هلـا دوافعهـا    ختصصام؛ ألن احلاجة هلذا العلم يف
 .وحاجاا، بل لكل جنس حاجات ورغبات دون اآلخر،ورغباا 

كثرياً ما يكون التأخر الدراسي من املسببات القوية للشعور بالنقص وضعف الثقة بالنفس،  -٧
ـ    ى وبالتايل جيب على املدرسة مراقبة التحصيل العلمي للطلبة، ومدى تـأثري ذلـك عل

نفوسهم، والعمل على رفع مستوى التحصيل العلمي، وما يستتبعه من أثر علـى نفـس   
 .الناشئ

صل إىل مرحلة البد للمدرسة من العمل على تربية روح املسئولية يف نفس الناشئ عندما ي -٨
 .وذلك عن طريق إسناد بعض األعمال له يؤديها، وحياسب عليهاسنية معينة ، 

 )):العقلية والفكرية (( العلمية  دور املدرسة يف التربية) د
لعل هذا الدور هو أوضح أدوار املدرسة يف العصر احلديث؛ حيث صار االهتمام باجلانب العلمي 
أكرب من اجلانب التربوي، وحىت اجلانب العلمي أخذ شكل التنظري فقط، ومل يأخذ شكل التطبيق الفعلي 

 :يف التربية العلمية بشقيها عن طريق بالصورة الكافية، وميكن للمدرسة أن تقوم بدورها 
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 :حسن اختيار املنهج الدراسي اإلسالمي •
أي منهج دراسي البد به من أساسيات يقوم عليها، ومكونات يتكون منها، ومسات يتصف ا 
هذا املنهج؛ حىت حيقق الفائدة الكاملة يف جمال التربية العقلية للناشئ، فالبد من مراعـاة مـا يلـي يف    

 : جاملناه
 .أن تنبثق تلك املناهج من اإلسالم -١
، والسياسـية   ، واالجتماعيـة ، واالقتصـادية  ، أن تتسع لتحقيق أهداف األمة الدينية  -٢

 .والثقافية
 .والطموح الشخصي ، أن تكون متوازنة حبيث تستطيع حتقيق النمو الروحي -٣
واجتاهام ، م واستعدادا ، وقدرام ، أن تكون حمتويات املنهج مناسبة ملستوى الطالب -٤

 .اإلسالمية
وروح العصـر   ، أن تكون مرنة قابلة للتعديل والتغيري مبا يتفق وذاتية األمة اإلسالمية أوالً -٥

 )١(.ثانياً
 .التأكد من سالمة منهج العلم ومصادره، ومن يضعه -٦
 .؛ حىت يسهل على الناشئ فهمها)٢(التبسيط والتلخيص للعلم واملكتشفات احلديثة -٧
تطهري للعلوم الطبيعية واإلنسانية املنقولة من الغرب، لوجود كثري من االحنرافات التصفية وال -٨

 )٣(.العقدية ا، حىت ال تنتقل عدوى هذه العلوم امللوثة لعقول أبنائنا
 .توسيع آفاق الناشئ وزيادة خرباته -٩
ـ   -١٠ ة يراعى عند إعطاء املنهج تطبيق طرق التعليم املختلفة؛ لتحقيق أقصى كفـاءة يف العملي

بل إدخال طرق جديدة  ، التعليمية، وعدم االقتصار على طرق وأساليب التدريس القدمية
طريقة املشروعات، وطريقة املشـكالت، واسـتخدام احلاسـب اآليل،    : للتدريس مثل

 .واالستفادة مما وصل إليه اآلخرون
ـ ،والظـواهر  ، يراعى أثناء التطبيق العملي والنظري للمنهج ربط األحداث  -١١ ات والنظري

 .-عز وجل -والطبيعية باهللا ،العلمية 

                                                 
تطلب من املؤلف، : ، الرياض٢ط. )ميادينها –أهدافها  –أسسها  –مصادرها  –مفهومها (التربية اإلسالمية . احلقيل، سليمان بن عبد الرمحن)  ١(
 .١٥٧، ص)م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦( ،٩٤٥٩:ب .ص

 .١٢٢ص . سابقمرجع . أصول التربية اإلسالمية يف البيت واملدرسة واتمع. النحالوي، عبد الرمحن)  ٢(
 .١٢٤ص . نفس املرجع السابق)  ٣(
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أن خيصص يف املنهج مادة لدراسة أحوال املسلمني يف العامل وأوضاعهم، ومدى تـأثريات   -١٢
اليت ظهرت علـى   ةوالعوملة واألمركة، وكل هذه املفاهيم اجلديد، النظام العاملي اجلديد 

 .الساحة
يد يف عقول النشء، وال يعتمـد  أن يعمل املنهج الدراسي على بث روح االبتكار والتجد -١٣

 .على احلشو يف العقول
 :دور املدرسة يف التربية االجتماعية) هـ

املدرسة مؤسسة اجتماعية من الطراز األول؛ اللتقاء فئات الطلبة املختلفة ا، وتستطيع املدرسة 
 :ممارسة دورها كهيئة اجتماعية بإتباع اخلطوات التالية

، وال يتم ذلك إال )١(، وإجياد التجانس، والتآلف بني الناشئنيحتقيق وظيفة الصهر والتوحيد -١
على أسس إميانية تترسخ يف النفس، حىت ترتفع كل الفوارق واالختالفات بـني طبقـات   
النشء املختلفة، وتبقى الرابطة الربانية اليت تفاضل بالتقوى، وهذه الوظيفـة مـن أهـم    

 ∨ς√ ðŒπΤ⊆Ω⊃⇓ςΚ… †Ω∨ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… †_Τ⊕∼Ψ∧Ω– :†ΘΩ⎡⎯(( :الوظائف، وأعظم النعم الربانية قال تعـاىل 

ðŒ⎯Τ⊃Πς√ςΚ… φ⎦⎯κΤΩΤŠ ⎯ψΞ™ΨΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ϑðΩ/≅… ð∪Πς√ςΚ… &⎯¬Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΩΤŠ((  ٦٣سورة األنفال آية .  

العمل على تنسيق اجلهود التربوية املبذولة على صعيد األسرة واملدرسة، وذلك يف إطـار   -٢
وال تتعارض، ويتم ذلك عن طريق جمـالس   ، رب فيه اجلهوداجتماعي مشترك، ال تتضا

 .اآلباء، وتفعيل دورهم، وقبول اقتراحام
العمل على إنشاء جلان خاصة بالتعارف بني أفراد املدرسة الواحدة، وتعمل هذه اللجـان   -٣

 .على توثيق روح األخوة اإلسالمية
 :دور املدرسة يف تفريغ النشاط) و

باستهالك الطاقة، واالستفادة منها، والترويح عن نفوس النشء من عنـاء   التربية: أو ما يقال له
صـحيح  ،ورغبام حنو االستفادة منـها يف إطـار عملـي     ، الدراسة؛ يستغل يف توجيه ميول النشء

ومدروس، وهذا النشاط ال يكون نشاطاً رياضياً فقط، بل نشاطاً يفرغ فيه كل ناشئ طاقتـه حسـب   
 :مراعاة اآليت ميوله واجتاهاته، وجيب

والشمولية؛ حبيث ال يغلـب  ، والتكامل  ،االهتمام بوضع منهج للنشاط يتصف بالتوازن -١
 .عليه اجلانب الرياضي فقط

                                                 
 .١٢٩ص . مرجع سابق. أصول التربية اإلسالمية يف البيت واملدرسة واتمع. النحالوي، عبد الرمحن)  ١(
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االهتمام بوضعية حصة النشاط؛ حبيث تكون يف وسط اجلدول مع حتويل مسألة النشـاط   -٢
ك الطلبـة  من اجلانب النظري إىل اجلانب العملي، واختيار املدرس الكفء الذي يشـار 

 .أنشطته، ويوحد طاقام يف اال النافع
العمل على إنشاء جلان داخل كل فصل لتوجيه نشاط الطلبة؛ حبيـث تسـتوعب كـل     -٣

 .الطالب يف إطار اجتماعي واحد، يفرغون فيه طاقام يف ااالت النافعة
تحديات اليت تواجـه  وال يقتصر دور املدرسة على األدوار السابقة بل يتعداه إىل مواجهة كافة ال

األمة اإلسالمية، واليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدورها التربوي ومن بني هذه التحديات العوملـة اللغويـة،   
 .وميكن للمدرسة القيام مبواجهة هذه العوملة عرب خطوات عملية لتفعيل دورها التربوي يف هذه املواجهة

 :هة العوملة اللغويةاخلطوات العملية لتفعيل دور املدرسة يف مواج) ٢
االهتمام بإعداد معلم اللغة العربية وتنمية لغته العربية، وإعداد مجيع معلمني املواد الدراسية  -١

 .يف كافة مراحل التعليم إعداداً جيداً يف حقل اللغة العربية
٢- رقى معلم اللغة العربية دون اجتياز امتحان خاص يف اللغة معد لذلكالعمل على أال ي. 
معلم اللغة العربية ، واملواد األخرى العربية الفصحى داخل الفصل ويكون هذا األمر التزام  -٣

 .مراقباً وحياسب عليه املعلم مادياً عند اإلخالل به
العمل على تعيني معلمني متخصصني لتدريس اخلط العريب بشكل منفصل عن معلم اللغة  -٤

 .العربية ككل
 .دارس يف البالد العربية من األجانب فقطن يف أي نوع من أنواع املاملسئولوأال يكون  -٥
 .زيادة حصص اللغة العربية، ووضعها يف احلصص األوىل يف اجلدول الدراسي -٦
املوازنة يف عدد احلصص واملناهج بني اللغة العربية واللغة األجنبية يف مجيع املدارس حبيـث   -٧

 .تتساوى يف هذا اللغة العربية مع األجنبية أو تتفوق عليها
ملناهج وخاصة مناهج اللغة العربية واختيار النصوص املقدمة مبا يتناسب مع املرحلة تطوير ا -٨

 .العمرية للطالب وخاصة من حيث مستوى السهولة والصعوبة
 .تبسيط تقدمي النحو العريب بشرحه بطرق حديثة وحمببة للطالب -٩
 .ملدارسإىل مهارات اللغة العربية اليت يتم تقدميها يف ا" االستماع"إضافة مهارة  -١٠
 .ملادة اللغة العربية" التعبري الشفوي"إضافة حصص  -١١
 ،ابتكار أساليب جديدة يف تعليم اللغة العربية مثل استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثـة  -١٢

 .أو استخدام األناشيد يف تعليم اللغة
 .تأكيد دور املسرح املدرسي وتقدمي مسرحيات باللغة العربية الفصحى -١٣
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املدرسية يف جمال اللغة العربية، كتيسري وتسهيل عرض كنوز التراث  زيادة حجم األنشطة -١٤
 .العريب لألطفال من خالل األعمال الفنية

 ،االستفادة من املشروعات والنشاطات اليت تدعم لغة الطفل يف بعـض الـدول العربيـة    -١٥
 .)١(ونشرها يف أرجاء الوطن العريب كمهرجان القراءة للجميع واملكتبات العامة

م إدارة التربية والتعليم بإنشاء مدارس ابتدائية تعتمد اللغة العربية الفصـحى لغـة   أن تقو -١٦
وحيدة للتواصل يف املدرسة، دون استخدام أي لغة أجنبية أو عامية طوال اليوم املدرسـي  

 .داخل الفصل وخارجه
إصالح طرق التربية والتعليم وذلك عن طريق االرتقاء بدور مناهج التعلـيم؛ لتسـهم يف    -١٧

نمية اللغة فيهيئ للناشئ الكتاب املالئم النافع يف حمتواه،الطريف يف أفكـاره ومعانيـه،   ت
 ،ومعانيها ، املتنوع يف موضوعاته، املرن الثري يف لغته، وأن تقدم له اللغة بكل مستوياا

وموضوعاا، لتليب حاجاته يف التعبري عن كل ما جييش يف نفسه من مشاعر، ويـدور يف  
طر، والبد أن تراعى الفروق الفردية بني التالميذ عند وضع هذا الكتـاب،  ذهنه من خوا

 .وأن يكون الكتاب يف جتدد دائم وتطور مستمر مواكب لتطورات احلياة
ويفترض أن توضع كل املناهج املتعلقة على أساس دراسات ميدانية دقيقة تتحسـس أذواق   

واللغوية، وخيتار مـن املوضـوعات مـا    ، والثقافية ،التالميذ وميوهلم، ومستويام العقلية 
يتناسب مع هذه األذواق، ومن الضروري أن تتضمن املقررات الدراسية ما ميكن أن حيفـز  

 ،واملناقشـة  ،الناشئ إىل ممارسة اللغة العربية الفصحى، وتتاح له الفرص املتعددة للحـوار 
ته اللغويـة والفكريـة،   والكتابة، وكل ما من شأنه أن ميرن لسانه، وينمي طالق،واخلطابة 

والفين، ويشعره بضرورة التمكن من لغته  ،واإلبداع الفكري ، ويرتقي بقدراته على اإلنشاء
كتوفري مواد القراءة احلرة للتالميذ يف خمتلف مراحل التعليم العـام مـع زيـادة االهتمـام     

ت اللغويـة  واملسـابقا بالكتب املشوقة، وتكثيف األنشطة ،  باملكتبات املدرسية وتزويدها
كمسابقات اخلطابة، واإللقاء، واملناظرة الشعرية، ومسابقات يف كتابة القصـة القصـرية،   
واملشاركة يف اإلذاعة املدرسية، واالت احلائطية اليت تكون سبباً يف تشجيع الناشئ لغويـاً  

 )٢(.وإبداعياً، وكذلك تشجيعه على مواجهة اجلمهور

                                                 
: يف املوقع اإللكتروين على الشبكة العنكبوتية" لغة الطفل يف عصر العوملة"مؤمتر )  ١(

٦١ -,page ٥٦  http://www.arabccd.org/arabic/media.news.٠٠٥.html 
هـ ١٤٢٤رمضان (، ١٠١ع . )القاهرة(جملة جممع اللغة العربية . تنشئة الطفل يف اللغة مبدأ سيادة ملكة الفصحى. أبو سليمان، صادق عبد اهللا)  ٢(
 .  ٢١ – ٢٠،ص )م٢٠٠٣نوفمرب  -
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اللغة العربية يف مراحل التعليم  الثالث إلجياد تكامل دقيق من الضروري التنسيق بني مناهج  -
كما . وحيميها من التكرار، ويوجه طريقة التدريس فيها  ، ويراعي تدرجيها ، يوحد غاياا

 )١(.ينبغي أن تترك للمدرس جماالً للتجديد واالبتكار
موضوع فيه ما  يئة موارد لغوية صحيحة قصد النقل والتأليف كي ال يظهر كتاب يف أي -

 )٢(.يفسد لغة املتعلم أو املطالع
العمل على حترير العملية التعليمية من سيطرة األساتذة واإلداريني من غري املسـلمني،   - 

والعمل على أن يكون التعليم مبختلف مراحله يف الدول العربية بلغة القرآن الكرمي، علـى  
خمتلـف جمـاالت املعرفـة، وأن     أن يسبق ذلك حبركة ترمجة واسعة ألمهات الكتب يف

يصاحب الترمجة تعليق هامشي مبسط من املترجم على كل فكر يرى فيه احنرافاً عن النهج 
أو املعـامالت،ويبقى   ، أو األخـالق ، أو العبـادات   ، اإلسالمي الصحيح يف االعتقاد

النهضـة   االهتمام بدراسة اللغة العربية يف خمتلف مراحل التربية أمراً واجباً، ففي عصـر 
اإلسالمية انفتحت األمة على مجيع الثقافات األخرى دون أن تفقد شخصيتها األصـيلة،  

والبحـث   ،كما اهتم العرب بتعليم اللغات األجنبية ولكنهم أصروا على أال يكون التعليم
بغري لغة القرآن الكرمي، إعتزازاً بإسالمهم وحرصاً على أن تكون املعرفة ملكـاً  ، والكتابة 
رد من أفراد األمة ال وقفاً على حفنة ممن يعرفون اللغات األجنبية، بـل إن غالبيـة   لكل ف

العلماء املسلمني من غري العرب حرصوا على الكتابة بالعربية كالبريوين الذي كان جييـد  
ئل عـن ذلـك   بغريها وحينما س ، ولكنه أصر أال يكتب ، أكثر من لغة غري اللغة العربية

.!!! طرى بغريها من اللغاتى مسعه أن يسب باللغة العربية من أن يبأنه أحلى عل : أجاب
وبالفعل كانت اللغة العربية أوثق رباط بني املسلمني من األعراق املختلفة بعد اإلسـالم،  

 )٣(.ويوم أن ضيعناها ضاع هذا الرباط
دائيـة  احلرص على عدم التبكري بتعليم اللغة اإلجنليزية يف الصفوف األوىل للمرحلـة االبت  -١٨

 : )٤(وذلك لألسباب اآلتية

                                                 
، ص )م٢٠٠٠مايو  -هـ ١٤٢١حمرم (، ٨٧ع . )القاهرة(جملة جممع اللغة العربية . اللغة العربية وسائل النهوض ا يف مصر. حافظ، حممود)  ١(

١٢٣ . 
: مشق، د١،ط"إصالح اللغة والتعليم"، املنشورة يف كتاب )٢٩(مقال ضمن قضايا وحوارات النهضة العربية . إصالح املنطق. احلكيم، أسعد)  ٢(

 . ٨٢، ص )م٢٠٠٤(منشورات وزارة الثقافة، 
 ١٨٨ -١٨ص).٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(مكتبة وهبة،: ،القاهرة١ط. نظرات يف أزمة التعليم املعاصر وحلوهلا اإلسالمية. النجار، زغلول)  ٣(
اللغات يف عصر العوملة رؤية " قدم إىل ندوةحبث م. اللغة األجنبية واهلوية الثقافية للناشئة يف عصر العوملة. عرقسوسي، زبيدة بنت حممد خري)  ٤(

 . ٩ – ٨ص . مرجع سابق". مستقبلية
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إن هذا التعليم املبكر قد يؤدي إىل مشكلة هجرة الكثري من الشبان الذين تعلموا لغـات   )أ 
 .أجنبية إىل خارج أوطام

 .قد يؤدي هذا التعليم املبكر إىل شعورهم باالغتراب عن أنفسهم )ب 
عوق منو الطفـل الفكـري،   إن نظرة االنبهار باألجنبية جمتمعة مع النظرة الدونية للعربية ت )ج 

 .وتقلل من احترامه لنفسه، ولثقافته خاصة
أن تعليم اللغة اإلجنليزية يف وقت مبكر يضعف االنتماء إىل الثقافة األصلية، فغالباً ما يرى  )د 

 ،فاللغـة ليسـت جمـرد كلمـات    . الطفل نفسه منتمياً إىل ثقافة اللغة األقوى اجتماعياً
هناك مضموا الذي حيمل ثقافة أهلها وأفكارهم وقيمهم وتراكيب حنوية، وإمنا  ،وعبارات

واليت سوف متثل املكان األرفع يف تشكيل وجدان املتعلم خاصة أا لغة القوم الذين ينسب 
فمعظم الطالب الذين يدرسون اللغة اإلجنليزيـة  . إليهم التقدم، فيما ينسب إلينا التخلف

وعاطفياً، ويزعزع ثقتـهم  ، سريبكهم لغوياً  حيملون قناعات سلبية عن اللغة العربية، مما
بلغتهم، وجيعلهم يتشربون بعض املفاهيم األجنبية منذ الصغر ألن اللغـة ال تنفـك عـن    

 .مضموا الثقايف
واللغة العربية يف مرحلـة  ،إن تدريس اللغة اإلجنليزية يف هذه املرحلة سيزاحم مناهج الدين ) هـ

 .يهمايكون الطالب فيها أحوج ما يكون إل
وتتفق الباحثة مع الرأي القائل بعدم التبكري بتدريس اللغة اإلجنليزية لألسباب السابقة، باإلضافة  

إىل أن احلجج اليت يقدمها املؤيدون للتبكري يف تعليم اللغة اإلجنليزية ميكن تفنيدها ونقدها، فهم يـدعون  
لضعف العام يف كفاءة طالبنا باللغـة األجنبيـة،   بأن التبكري يف تعليم اللغة اإلجنليزية يعترب حالً ملشكلة ا

االستعداد العقلـي  : واحلقيقة أن حل هذه املشكلة يتطلب إعادة النظر يف مسائل كثرية ومتداخلة منها
والنفسي للطالب، واملعلم وتأهيله، واملناهج والوسائل املستخدمة، والبيئة التعليمية يف املدرسة، واملرتل، 

 .وأمهها طرق التقومي وغريهاواألنظمة التعليمية 
كما أم يدعون أن املرحلة املبكرة أو السليقية أنسب لتعلم اللغات األجنبية من املرحلة املتأخرة 

. ذلك أم يعتقدون أن الطفل أقدر من البالغ على تعلم اللغات، واستشهدوا بأحباث تدل على ذلـك 
العلمية اليت تؤكد على أن البالغ أقدر من الطفـل  فهناك الكثري من األحباث  .ولكن هذه احلجة ال تثبت

على التعلم، وأحباث أخرى تفيد بأنه ال فرق بني الطفل والبالغ يف قدرما على تعلم اللغـة، وبالتـايل   
يف حتديد الكفـاءة الـيت    ة األجنبية ال يعترب عمالً رئيساًميكن القول بأن سن بدء التعرض إىل تعلم اللغ

مـدى   : ستوى الكفاءة أمههاوامل أخرى كثرية تتدخل يف حتديد متلك اللغة، فهناك عيبلغها املتعلم يف 
التعرض للغة املتعلمة، ومدى حاجة املتعلم إىل هذه اللغة، فنجد الكثري من الباحثني يعللون ما حيـدث  
 أحياناً من تفوق للصغار على الكبار يف تعلم اللغة على مدى التعرض ال على سن التعـرض، فالطفـل  
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ميضي آالف الساعات يف املمارسة بينما ميضي الكبري ما يقارب ثالمثائة ساعة فقط يف كل سـنتني يف  
يف نفس الوقت يعلل الباحثون تفوق الكبار على الصغار يف التعلم أحياناً رغـم قلـة   . التعليم املدرسي

 .ساعات التعرض حلاجتهم األكرب للغة األجنبية
ليم اللغة اإلجنليزية يدعون أن املتعلمني يف املرحلة السليقية أقدر من كما أن املؤيدين للتبكري يف تع

الكبار على إجادة اللكنة األجنبية؛ حيث يتحدثوا وكأم متحدثني أصليني للغـة ال مـتعلمني هلـا،    
تقوم وال ، باإلضافة إىل العديد من احلجج احلماسية اليت يقدمها املؤيدون للتبكري بتعليم اللغة اإلجنليزية 

على أحباث علمية كشرطها للتوظيف، ومهمتها يف عدم عزل أبناءنا عن العامل، وكذلك باعتبارها لغـة  
 )١(.العصر والعلم، هذا عدا أمهيتها يف تبليغ ديننا احلنيف للعامل

أن سن التعرض للعربية ومداه ال يتفقان مع حاجتنا إليها كلغة أوىل فالعاميـة  " ويتضح مما سبق 
فضالً عن أن الضعف امللموس يف . حتل حملها كلغة أوىل من حيث التعرض ومن حيث املدىتزامحها، و

ولذا فالبد من عالج موطن . العربية حبد ذاته يؤكد أن أثر إضافة األجنبية إليها يف التعليم سيكون سلبياً
زيد اخللل، أمـا  اخللل هذا بتبكري سن التعرض للعربية وزيادة مداه، وعدم اختاذ أي قرار من شأنه أن ي
فضالً عـن أن  . سن التعرض لألجنبية فال يشكل موطن للخلل يف تعليمها، لذا فال حاجة يف التبكري فيه

اللغة األم، وغـري  على البحوث العلمية اليت قامت بدراسة جدوى التبكري غري مضمونة من ناحية أثرها 
 )٢("حمسومة من ناحية فائدا للغة األجنبية

 :ط لنجاح تعليم األجنبية دون اإلضرار بالعربية وهيوهناك أربعة شرو
 .أن ال يبدأ الناشئ يف تعلمها قبل سن احلادية عشرة .١
 .أن ال يبدأ يف تعلمها إال بعد أن يصبح ماهراً يف لغته األوىل حتدثاً وكتابة .٢
 .أن ال يبدأ يف تعلمها إال بعد أن يتمكن من ثقافته األم متكناً مرضياً عنه .٣
ها إياه توعيته بأا وسيلة لغاية خدمة دينه حتديداً؛ لـئال ينبـهر الطالـب    أن يسبق تعلم .٤

 .بل يبحث يف سبل استغالهلا لرفع شأن لغته وثقافته األم، باألجنبية 
 )٣(.إذا حتققت هذه الشروط حتقق جناح تعليم اللغتني دون اإلخالل بأي منهما

املدارس اإلسالمية املوزعة يف أحناء العامل،  االهتمام بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا يف -١٩
ومتفرقة يف أحنـاء   ، ونشر مراكز تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا يف مساحات واسعة

العامل؛ ليتمكن أبناء اجلاليات اإلسالمية من العرب وغريهم من تعلم لغة دينهم، وكـذلك  

                                                 
 . ١٧-١١ص . مرجع سابق. اللغة األجنبية واهلوية الثقافية للناشئة يف عصر العوملة. عرقسوسي، زبيدة بنت حممد خري)  ١(
 . ٢١ص . نفس املرجع السابق)   ٢(
 . ٢٣ص  . مرجع سابق. األجنبية واهلوية الثقافية للناشئة يف عصر العوملةاللغة . عرقسوسي، زبيدة بنت حممد خري)  ٣(
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 ،داد املعلمني يف هذه املراكز إعداداً علمياًمراقبة ومراجعة الكتب العربية اليت تقدم هلم، وإع
 .جيداً فهم حلقة الوصل بني أبناء اجلاليات وثقافتهم اإلسالمية، ولغوياً ، وتربوياً

 :اجلامعات: ثانياً
، وقبـول عـادات   ة حمـدد  أفكارو، إن خلق ثقافة عاملية يستلزم سيادة لغة معينة، ومعتقدات 

ولعل أبـرز  . لشخصي أو الوطين، واالبتعاد عن الرتعة اخلصوصيةاآلخرين وتقاليدهم، ونبذ التعصب ا
التوجه حنو جمتمع العوملة الـذي يبـدو    العقد األخري من األلفية الثالثة مسات التطور الثقايف الذي شهده

مناهضاً للرتعة إىل اخلصوصية، والتحول يف قيادة احلركة الثقافية من مشال األطلسي إىل غـرب احملـيط   
ولكل ذلك أثر كبري على مسرية احلركة التعليمية، إذ يستدعي ذلـك  . سيادة اللغة االجنليزيةاهلادئ، و

 .بل الظروف املتوقعة للعقد القادم فقط ، دوراً تعليمياً جديداً ال يأخذ باحلسبان معطيات العقد احلايل
وإىل تنميـة  لذا دف كافة األنظمة التربوية إىل إحداث تغيريات إجيابية يف سـلوك األفـراد،   

شخصيام بشكل متكامل، وإىل تطوير القدرات الكامنة لألفراد وتدريبهم ليصـبحوا قـادرين علـى    
. التفكري بأنفسهم وألنفسهم ولآلخرين، فضالً عن تطويع التراث الثقايف ليالئم واقع احلضارة اإلنسانية

ي، االهتمام بالشباب كأداة التغيري اليت لذا فإن على األنظمة التربوية، اليت تعد الطلبة لولوج العصر العامل
 )١(.ستحمل لواء العصر العاملي اجلديد

 :دور اجلامعات يف عصر العوملة: أوالً 
 :ميكن تلخيص األدوار املنوطة باجلامعات يف عصر العوملة مبا يأيت

واملهارات اليت متكنهم مـن العـيش بكفـاءة    ، بكم وافر من املعلومات  تزويد الطالب  -١
 .رواقتدا

 .واحلقائق العلمية الالزمة لإلنسان املثقف، باملعلومات  تزويد الطالب -٢
من التكيف مع ظروف احليـاة املتطـورة    تنمية شخصية كل طالب بصورة شاملة متكنه -٣

 .باستمرار
 مية القدرات اإلبداعية لـدى الطـالب  تشجيع البحث العلمي، وخلق ظروف مواتية لتن -٤

 .وأعضاء اهليئة التدريسية
، ة االجتماعية، وذلك عن طريق حتقيق أكرب قـدر مـن التوافـق االقتصـادي     اهلندس -٥

 .واجلماعات وصوالً إىل حالة الرفاه االجتماعي ، واالجتماعي بني األفراد

                                                 
" العوملة واهلوية"حبث منشور يف كتاب . )جامعة فيالدلفيا منوذجاً(الدور الثقايف للجامعة بني خصوصية احلداثة وتنافسية العوملة . جنيب، عصام)  ١(

 .٢٢٩ – ٢٢٨، ص )م١٩٩٨مايو /أيار ٦ – ٤(مصر، : داب والفنون جبامعة فيالدلفياضمن منشورات أعمال املؤمتر العلمي الرابع لكلية اآل



- ١٨١ - 

وللتعامل مع هذه االهتمامات اليت تدعو إليها العوملة، البد من إتباع أربع من االستراتيجيات اليت 
التحرر من الروتني الذي يقصد به التخلص من منوذج : حلاسوب، وهيتعتمد يف جمملها على استخدام ا

املدرس الذي يقف أمام جمموعة من الدارسني متخذاً صفة السلطة العلمية، وإتبـاع أنظمـة أسـاليب    
والتحرر من التقاليد املتبعة اليت يقصد ا التوقف عن إتباع أنظمة . تدريس تتماشى ومظاهر التقدم التقين

تقليدية اليت متنح الدرجات العلمية بناًء على ما يقضيه الطالب من وقت داخل حـرم إحـدى   التعليم ال
املؤسسات التعليمية، وحتت إشراف مباشر من أستاذ مؤهل يقوم بتقييم أدائه، واستخدام أنظمة تعلـيم  

اتية وبإرشـاد  غري تقليدية تم باملهارات املتجمعة لدى الطالب حيثما كان نتيجة قيامه بالعمل برقابة ذ
والتحرر من القيم السائدة؛و يقصد ا توقف أعضاء هيئات التدريس عن القيام بأدوار . مدروس ممارس

محلت اإلرث الثقايف من جيل إىل جيل، وال يتأتى ذلك إال من خالل تفاعل اجلامعة باتمع احلـديث  
وزيع املسئولية املنوطة بسلطة مركزيـة  عين توالتحرر من املركزية اليت ت. افيةالذي يتصف بالتعددية الثق

 )١(.على سلطات حملية تكون أكثر قدرة على استشعار متطلبات تلك اتمعات واالستجابة هلا
 .وميكن للجامعة أيضاً أن تفعل دورها يف مواجهة العوملة اللغوية عرب خطوات عملية

 :ة اللغويةاخلطوات العملية لتفعيل دور اجلامعات يف مواجهة العومل: ثانياُ
تنمية مشاعر االعتزاز باللغة العربية واالنتماء إليها لدى الطالب يف مجيع املراحل الدراسية  -١

 .خاصة يف املرحلة اجلامعية
التركيز على ضرورة حتديد استراتيجيات بناء الثقافة الذاتية للفرد، وتنمية شعوره بالنديـة   -٢

ه، وحتصينه يف وجه الثقافات الوافدة، احلضارية، وتعميق خط األصالة احلضارية يف وجدان
واحتـرام  ، واحترام الوقت ، والتعاون ، والتسامح ، وتعميق بعض القيم الثقافية كالعدل 

 ،واإلقليمية،وتنحية اخلصوصيات الثقافية السلبية كالطبقية ، وحماربة الظلم ، الرأي اآلخر 
 .وغريها،ومنط احلياة االستهالكية ،والطائفية ،والعنصرية 

ضر لبناء املستقبل دف التخلص مـن  اواحل إستراتيجية شاملة للتعامل مع املاضياعتماد  -٣
على مقومات خصوصية الفكـر   ظاهرة انفصام الشخصية الثقافية وازدواجيتها، واحلفاظ

وال يقوم بذلك إال النخبة . واإلبقاء على هوية حمددة خاصة به ،اإلسالمي وأصالته العريب
الل انغماسهم العضوي يف منظومة التراث اإلسالمي بتحديـده مـن   من املثقفني من خ

الداخل من جهة، وانتظامهم يف الفكر املعاصر لتوظيف أدواته املنهجية من أجل إعادة بناء 
  )٢(.وتطوير احلاضر وبناء املستقبل من جهة أخرى ، املاضي

                                                 
 . ٢٣١-٢٢٣ص . مرجع سابق. )جامعة فيالدلفيا منوذجاً(الدور الثقايف للجامعة بني خصوصية احلداثة وتنافسية العوملة . جنيب، عصام)  ١(
 . ٢٣٩-٢٣٨ص . مرجع سابق. جنيب، عصام)  ٢(
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ثال يف لغته الفصيحة، وإن إن على املؤسسة اجلامعية الدور األكرب يف مهمة إعداد املعلم امل -٤
ومعلم املدرسة  ، وهي اليت خترج املريب احلاضن معلم الروضة -كليات التربية خاصة  ىعل
العناية مبقررات اللغة العربية اليت تنمي لدى خرجييها يف ختصصام املختلفة مهـارات   -

نبههم على والكتابة بالفصحى، فتعلمهم خمارج األصوات وصفاا الفصيحة، وت، التحدث 
مواطن اخلطأ فيها وكيفية عالجه، وتعلمهم أيضاً خصائص لغة الطفل ووسائل تنميتـها،  

ة اليوميـة دون  ة عن التقعر، قريبة إىل لغـة احليـا  وكيف يتعاملون معه بلغة سليمة بعيد
  )١(.حتريف، وغري ذلك من املوضوعات اليت يرى الدارسون حاجة هؤالء اخلرجيني إليها

.. معلم يتغري دوره تغرياً جذرياً من مالك للحقيقة املطلقـة .. ىل معلم األلفية الثالثةحنن حنتاج إ 
وعاملني يعملون يف إطار نظـم جامـدة،   ، من خريج مؤسسة كانت دائماً دف إىل ختريج موظفني 

إىل مدرسني يقومون بوظيفة رجال أعمال ومديري .. وقوانني صارمة، وال خيرجون عن النص والروتني
وحمفـزين ألبنـائهم،   .. ووسطاء استراتيجيني بني املدرسـة واتمـع  .. وحمللني للمشاكل، اريع مش

والعبقريـة  ،  يستنطقون ويستنهضون أحسن ما فيهم من قدرات ومهم، ويكتشفون فيهم مواطن النبوغ
سؤوليتها والبحث عن املعرفة اليت يتحمل م، واملوهبة، ويقومون بدور الوسيط النشط يف عملية التعليم 

معلمني مهمتهم األساسية تزويد أبناؤهم مبفاتيح املعرفة، وقواعد األسـلوب  .. أساساً أبناؤهم الطالب
 .وطرق البحث السليمة واحلديثة، العلمي يف الدراسة 

رعايـة  .. اكتشاف اإلبـداع .. اكتشاف املواهب.. حنتاج إىل معلمني قادرين على االكتشاف
أو أصحاب ظروف خاصة قسا علـيهم   ، أو موهوبني،كانوا مبدعني أصحاب احلاالت اخلاصة سواء 

ولكنهم ميلكون هم أيضاً مواهب مـن  ، القدر يف جماالت معينة وحرمهم من قدرات يتمتع ا غريهم 
نوع آخر تنتظر املعلم املوهوب الذي يكتشفها، وحيول ا هذا الطفل من مشكلة إىل قـاطرة للتقـدم   

 .وطاقة لإلبداع
وتكشـف الفـرص   ،  معلمني لديهم قرون استشعار تتحسس التغري يف كل مكـان  حنتاج إىل

وتوقـع تطوراتـه    ، واإلمكانات يف كل ميدان، ولديهم القدرة والبصرية على استشـراف املسـتقبل  
  )٢(.معلم لديه القدرة على تثقيف نفسه، وزيادة معارفه ملواجهة كل هذه التغريات.. واحتماالته
وحتافظ على الثقافـة الوطنيـة   ، مية تستخدم تقنيات االتصال احلديثة اعتماد برامج تعلي -٥

واللغة اليت تعد أداة هلذه الثقافة جنباً إىل جنب مع التوعية بظاهرة العوملـة وتكامـل دور   
  )٣(.العامل وصوالً لعالقات دولية أفضل

                                                 
 . ٢٦ – ٢٥ص . مرجع سابق. ادق عبد اهللاأبو سليمان، ص)  ١(
 . ١٣١ – ١٢٨ص . مرجع سابق. اء الدين، حسني كمال)  ٢(
 . ٢٣٩ص . مرجع سابق. جنيب، عصام)  ٣(
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لـم الـنفس،   توجيه الباحثني يف جمال الدراسات العليا واملتخصصني يف اللغة العربية، وع -٦
والتربية، واالجتماع إىل دراسة لغة الطفل من حيث خصائصها، ومتنها، وكيفية تنميتها، 

 )١(.ووسائل حتصيلها؛ وذلك الفتقار املكتبة العربية إىل هذه الدراسات
 عني يف تطوير منـاهج التعلـيم، وطـرق    فنحن حباجة ملثل هذه الدراسات اللغوية اليت ت

 .الءم مع اخلصائص اللغوية للطفل فتهيئ له البيئة اللغوية املناسبةوأساليب التدريس مبا يت
ضرورة البدء بتعريب التعليم اجلامعي بكل ختصصاته، والتعريب يف التعليم اجلامعي يقصد  -٧

والتطبيقية علـى الطـالب باللغـة    ، البحتة ، والعلوم ، به إلقاء الدروس اخلاصة بالطب 
لدراسية واألساسية ا، ومطالبة الطالب بكتابة حبوثهم العربية، وإعداد أو ترمجة الكتب ا

وهذا جيعل الطالب أكثـر  . وأوراقهم الفصلية باللغة العربية، وإجراء امتحانام ذه اللغة
ما دامت قد قدمت هلم بلغتهم األم، وقد  . ومتكناً منها وفهماً هلا، استيعاباً للمادة العلمية 

فهذه سوريا اليت حظي تعريب التعليم اجلـامعي فيهـا    )٢(.أثبتت الدراسات العلمية ذلك
  )٣(.باهتمام بالغ أثبت جناحه غدت خطوة علمية قومية رائدة

إن األمم الناهضة قد بدأت خطواا حنو امتالك العلم والتقنية من خالل تعليم هذه العلوم باللغة 
للتقدم تدرس الطب والعلوم بلغاا القومية،  األم، وإن دول العامل املعاصرة املتقدمة والنامية اليت بسبيلها

ولقد أمضى العرب ما يقارب مثانني عاماً يدرسون هذه العلوم باللغة األجنبية ومع ذلك فإم فشلوا يف 
والتقنية وتوطينها عن هذا الطريق، مما يدل على إخفاق نظرية االستمرار بالتمسك باللغة ، امتالك العلم 

يف الوصول باألمة إىل أهدافها الكربى يف اجتاه التقدم، والتعريب ال يعين االنقطاع األجنبية لغة للتدريس 
. عن تعليم اللغات األجنبية بوصفها لغات مهمة يطل منها الطبيب والعامل واملفكر على اجلديد يف ميدانه

ى واألوىل خاصة وأن املصـادر الكـرب  )٤(فالبد من تكثيف تعليمها ذا املفهوم ال بكوا لغة التدريس
فالبد من أن يكون التعليم اإلسالمي ملزماً بالعناية باللغة . للدين اإلسالمي مرتلة ومصوغة باللغة العربية

ليكون املتعلمون على صلة وثيقة ذه املصادر، وهذا ميكنهم من التدبر البعيـد مـن    ؛العربية الفصحى
ال يكاد ختلو منها أو من بعضها الترمجات  أو القصور يف الفهم، وهي أمور ،عوامل التحريف أو اخلطأ

  )٥(.مهما كانت متقنة حمررة موثقة
ميكن للجامعة القيام بدورها يف التعريب عن طريق طرح مقرر يف طرق التعريب لطـالب   -٨

الكليات العلمية كجزء من متطلبات اجلامعة، وأن جتعـل حفـظ املقـابالت العربيـة     
                                                 

 . ٩ص . مرجع سابق. أبو سليمان، صادق عبد اهللا)  ١(
 . ٢٠٦-٢٠٥ص . مرجع سابق. اللغة العربية يف عصر العوملة. الضبيب، أمحد بن حممد)  ٢(
 . ٢٩ص . مرجع سابق". اللغات يف عصر العوملة رؤية مستقبلية"حبث مقدم إىل ندوة . التعريب بني الواقع والطموح. محدان، إبراهيم بن حممود)  ٣(
 . ٢٠٦ – ٢٠٥ص . مرجع سابق. اللغة العربية يف عصر العوملة. الضبيب،أمحد بن حممد)  ٤(
 . ٢٢١ – ٢٢٠ص . مرجع سابق. الصميم غزو يف. امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة)  ٥(
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ن متطلبات النجاح يف مجيع مقـررات الكليـات   للمصطلحات األجنبية جزءاً ال يتجزأ م
  )١(.العلمية

أن تزود كل جامعة مبركز حبث وترمجة مصغر يتوىل أعمال الترمجة، والتعريب، والتدريب  -٩
، وسـوق  عليهما، وإصدار نشرات املصطلحات اليت ترتبط بـني املقـررات الدراسـية   

  )٢(.واإلنتاجالعمل،
ملوجودة يف اجلامعات واهليئات املتخصصة يف الترمجة يف أن يتم التنسيق بني مراكز الترمجة ا -١٠

مجيع الدول العربية ملراجعة النصوص وتدقيقها، ونشر الصاحل منها، وأن يتم التنسيق بـني  
اجلامعات وهذه اهليئات فال يترجم النص أكثر من مرة يف أكثر من دولة، ويكفي ترمجـة  

 .وتتالشى بعثرا ،ك تتوحد اجلهودوبذل ،واحدة جيدة للنص تتداوهلا الدول العربية
إعداد وتكوين املترمجني األكفاء باستخدام أفضل الطرق احلديثـة يف تعلـيم اللغـات،     -١١

وإعداد املترجم الكفء ال ، وتشجيع الطالب على ممارسة الترمجة يف ااالت اليت حيسنوا
 جمـال التعلـيم   بل تتوىل اجلهات املسؤولة يف ،واهود الشخصي ،يعتمد على املصادفة

االهتمام باملواهب اللغوية مباشرة بعد انتهاء املرحلة الثانوية لتوجيه املوهـوبني إىل فـرع   
اللغات، وتدريبهم على أحسن األساليب وأحدثها، مث توزيع الراغبني منـهم يف دخـول   

 اآلداب، العلوم االجتماعية،: ميدان الترمجة على التخصصات املختلفة حسب فروع املعرفة
وال يقتصر تدريبهم على فترة التكوين ، علوم الطب، التكنولوجيا، وغريها حسب ميوهلم

األوىل بل يستكمل املترجم تدريبه طوال حياته باملشاركة يف الدورات التدريبية، وحضور 
 .الندوات مع زمالئه يف املهنة، واالستعانة بأحدث املعاهد املتخصصة

ومكافأم على قدر جهودهم؛ ذلك أن املترجم  ،ظ عليهاواحلفا ،االهتمام حبقوق املترمجني -١٢
العريب يعاين معاناة شديدة من اإلمهال وغمط حقه، وعدم تقدير اجلهد الذي يبذلـه، ألن  

بل هو ينقل الكلمة من لغة إىل لغة بناًء علـى  ، الناس كانوا وال يزالوا يظنون أنه ال ينتج
أنواع اإلنتاج الفكري الذي يتطلـب جهـداً   بينما الترمجة هي نوع من ، معرفته باللغتني

قلية املختلفة حىت خيرج النص املترجم صـورة  عنفسياً، وتفرغاً تاماً، وتوظيفاً للقدرات ال
  )٣(.حية للنص األصلي، وليس شكالً مشوهاً عنه

العمل على إنشاء أقسام أو معاهد مرتبطة باجلامعات إلعداد معلمي اللغة العربيـة لغـري    -١٣
 االناطقني. 

                                                 
 .١٩ – ١٨ص. مرجع سابق". اللغات يف عصر العوملة رؤية مستقبلية"حبث مقدم إىل ندوة . دور اجلامعات يف عملية التعريب. اجلرف، رميا سعد)  ١(
 .١٥ص.مرجع سابق". مستقبليةاللغات يف عصر العوملة رؤية "حبث مقدم إىل ندوة . الترمجة والبحث العلمي. عبد املطلب،فؤاد)  ٢(
 . ٢٨ – ٢٧ص .مرجع سابق". اللغات يف عصر العوملة رؤية مستقبلية"حبث مقدم إىل ندوة . الترمجة وفعل املثاقفة. زرمان، حممد)  ٣(
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عمل دورات يقوم ا أساتذة أقسام الدراسات الشرقية ودراسـات الشـرق األوسـط     -١٤
، وذلك للتدريب املستمر ملعلمي اللغة األوروبية أو األمريكية  باجلامعات املتوفرة بالوالية

العربية لغري الناطقني ا، وتقدمي املشورة املتواصلة للمدارس اإلسالمية يف واليات الـدول  
 . و األوروبية األمريكية
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 :دور وسائل اإلعالم في مواجهة العولمة اللغوية: المبحث الثالث
يقوم اإلعالم يف اتمع املعاصر بدور كبري يف تنشئة األفراد، وخباصة أن تأثريه يصل إىل قطاعات 
واسعة وعريضة من شرائح اتمع، وقد ساعد على ذلك سرعة اختصاره للزمان واملكـان، وسـرعة   

وتيسري عملية ، مما يؤدي إىل زيادة الرصيد الثقايف لإلنسان، ه مع املستجدات العلمية والتكنولوجيةجتاوب
 .تبادل اخلربات البشرية

فهـي  ، وتتوافر يف وسائل اإلعالم عدة مميزات ال يتمتع ا غريها من الوسائط التربوية األخرى
كما أا . طاعات عريضة من أفراد اتمعوطرق معيشة ق، ومناذج سلوكية، تقدم خربات ثقافية متنوعة

وتتعرض وسائل اإلعالم ، تنقل إىل األفراد خربات ليست يف جمال تفاعالم البيئية واالجتماعية املباشرة
مما جيعلها ذات تأثري كبري على تكوين الـرأي  ، لكثري من القضايا السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية

 .ة من وسائل التربية املستمرةووسيلة مهم، العام وتوجيهه
ولإلعالم دور بارز وفعال يف عملية التنشئة االجتماعية ملا ميلك من خصائص تعـزز مـن دوره   

خاصة وأا تعكس الثقافة ، ومتأل جانباً كبرياً من وقت فراغهم، جاذبيته اليت تثري اهتمامات النشء: منها
وحتيط النـاس علمـاً مبوضـوعات،    ، تماعية املختلفةوالثقافات الفرعية للفئات االج، العامة للمجتمع
باإلضـافة إىل أـا جتـذب    ، ومعارف يف مجيع جوانب احلياة، ومعلومات، وأخبار، وأفكار، ووقائع

اجلمهور إىل أمناط سلوكية مرغوب فيها، وحتقق له املتعة بوسائل متنوعة على مدار الساعة مبـا يشـبع   
وإذا ، وحيدث تغيرياً كبرياً يف القيم، واملدرسة، والشارع، و البيتلقد استطاع اإلعالم أن يغز. حاجاته

فسـوف يـؤدي إىل التخـبط    ، مل يواجه ذلك بعملية تربوية منظمة تواكب هذا التطـور املـذهل  
 )١( .بل والضياع يف العملية التربوية،والعشوائية

وحنن نعلم أن خطورة ، هذه هي خطورة وسائل اإلعالم وأمهيتها يف حياة األمم يف عصر العوملة
ومن أصحاب العقيدة النقية الذين ال ، ملتزمني ديناًفإن كانوا ، ك الذين يتولون أمرهاإلعالم تنبع من أولئ

هي ، أو يشاهدوم، ون هلمأو يقرء، هم الذين يستمعون إليهممييلون مع اهلوى كانت رسالتهم جلماهري
وتقـودهم إىل طريـق   ، أفـراد جمتمعهـا   رسالة التربية اإلسالمية الصـحيحة الـيت تأخـذ بيـد    

 .واهلداية،والرشاد،اخلري
والذين يبثون أفكاراً ومذاهب خمالفة لدين ، وإن كانوا عكس ذلك، أي من ذوي الفكر املنحرف

بل مدمراً هلا؛ حيث يستخدمون تكنولوجيا عصر العوملة يف جمال ، فإن أثرهم يكون حمطماً لألمة، أمتهم
  )٢(.ف اليت توقعتها منهم أمتهماإلعالم يف عكس األهدا

                                                 
وزارة التربية والتعليم ، إلعالميةحبث مقدم ضمن أعمال املؤمتر الدويل األول للتربية ا. دور املدرسة يف التربية اإلعالمية. اخلطيب، حممد بن شحات)  ١(

 .٤-٣ص ، )م٧/٣/٢٠٠٧-٤( -) هـ١٧/٣/١٤٢٨-١٤(،بالتعاون مع املنظمة الدولية للتربية اإلعالمية
 . ٨١-٨٠، ص )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(العبيكان، : ، الرياض١ط. الطفل املسلم بني منافع التلفزيون ومضاره. مرسي، حممد عبد العليم)  ٢(
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وملا كان اإلعالم هو أحد األساليب اليت تستخدمها العوملة؛ لنشر قيمها وثقافتها فكان البد من 
واع لكـل مـا   ، راق، من خالل إعالم هادف، مواجهة ذلك اإلعالم املوجه لنشر الثقافة املعوملة باملثل

وال تتمثل تلك املقاومات إال يف اإلعـالم  ، حتد قائميستجد يف الساحة؛ ليكون قادراً على مواجهة أي 
 .اإلسالمي

 فما هو اإلعالم اإلسالمي ؟
 :أوالً مفهوم اإلعالم اإلسالمي

والذي ، واألسس اإلسالمية الصحيحة، يشكل اإلعالم اإلسالمي الذي يقوم على املنهج الصحيح
، وكرامتـها  ،تفق مـع خرييـة األمـة   والذي ي، نقطة االنطالقة املشرقة، يلتزم بالصدق ويرتبط باحلق

وتقارب أطرافها بعد طـول  ، وتوحد جهودها بعد متزق، وهو من أسباب جتمع األمة بعد تفرق،وعزا
كيف ال وهو يسعى لتقدمي حلول ناجحـة ملشـكالت   ، ووسيلة من وسائل التكاتف بعد التناحر. بعد

وذلك من خـالل اسـتفادته   ، اً ومنظوراًإلسالمية يف نطاق الشرع احلنيف طرحاالبشرية يف اتمعات 
  )١(.والتقنية، والعملية، ومعطيات العصر العلمية، الكاملة من أشكال التطور يف الوسائل املتاحة واملباحة

 :ويعرف اإلعالم اإلسالمي مبا يلي
ين اإلسالمي من حيـث  دتعريف الناس حبقائق ال" اإلعالم اإلسالمي أنه  "إبراهيم إمساعيل"يرى 

ومن خالل وسيلة إعالمية متخصصة أو عامـة  ، واملعامالت، والعبادات، والسنن، والفرائض، قيدةالع
وذلك بغية تكـوين رأي عـام   ، بواسطة قائم باإلعالم لديه خلفية واسعة ومتعمقة يف موضوع الرسالة

  )٢(".ومعامالته، وعباداته، ويتأثر ا يف معتقداته، ويدركها، صائب يعي احلقائق الدينية
، بكافة وسائل االتصال املناسبة لكل عصر، إعالء كلمة اهللا يف كل عصر" أنه  "الغالييين"ويرى 

  )٣(".واليت ال تتناقض مع مقاصد الشريعة اإلسالمية
إن مما مييـز  :" بقوله "حامد عبد الواحد"ومما سبق يتضح متيز اإلعالم اإلسالمي مبميزات حددها 

وجتعل االتصال ، وتليب حاجاا، أسس واضحة تنبع من الفطرة اإلنسانية اإلعالم اإلسالمي أنه يقوم على
وجتعل التعارف بينهم تعارفاً على ما بنفعهم يف شىت سبل حيام ومن ، بني الناس اتصال خري وإصالح

هذه األسس الثالثة هي . والنهي عن املنكر، والدعوة إىل األمر باملعروف، الدعوة إىل اخلري: هذه األسس
  )٤(".وغايتها ،وجها ،وحتدد منبتها، يت تشكل طبيعة الكلمة اإلعالمية يف اتمع املسلمال

                                                 
 . ٢٧٩ص. مرجع سابق. ماملصري، إكرا)  ١(
 . ٢٠،ص )ت.د(مطابع رابطة العامل اإلسالمي،: ، مكة املكرمة)ط.د.(اإلعالم اإلسالمي ووسائل االتصال احلديثة. إمساعيل، إبراهيم)  ٢(
: اإلسالمية بالرياض، جدةرسالة ماجستري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود . وسائل اإلعالم وأثرها يف وحدة األمة. حممد موفق، الغالييين)  ٣(

 . ٤٦، ص )م٢٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(دار املنارة للنشر والتوزيع، 
 . ٦١، ص )م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤(إدارة الصحافة والنشر، : ،مكة املكرمة٣ط. اإلعالم يف اتمع اإلسالمي. حامد، عبد الواحد)  ٤(
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، بل إىل مضامني إعالمية راقية تقف عند حدود الدين، فالتربية ال حتتاج إىل جمرد أجهزة إعالمية
 .وهذا ال يتوفر إال إذا كان اإلعالم ذا خصائص إسالمية، وحتترم الفضيلة

 :ص اإلعالم اإلسالميخصائ: ثانياً
 :ومن خصائص اإلعالم اإلسالمي ما يلي، لكل نوع من أنواع اإلعالم خصائص ختتص به

ويرتبط بأحكام اإلسـالم،  ، أي أنه قائم على العقيدة واإلميان، أنه إعالم عقدي مسلكي -١
عليـه الصـالة    -قال تعاىل يف أول ما نزل على رسول اهللا .. وأخالقه، وهديه، وتعاليمه

 Κ…Ω≤<∈≅… Ψψ⎯♠≅†ΨŠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω (1)  Ω⊂ς∏Ω Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ⌠⇑Ψ∨ ∴⊂ς∏Ω∅ (2)>: (( -سالم وال
  <Κ…ð≤πΤΤ∈≅… ð∠ΘΣΤŠΩ⁄Ω⎝ Σ⋅Ω≤Τ⎯{ςΚ‚⎮≅… (3)  ⎟ΨϒΠς√≅… ðψΠς∏Ω∅ γψς∏Ω⊆<√≅†ΨŠ (4)  ðψΠς∏Ω∅ Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… †Ω∨ ⎯ψς√ ⌠¬ς∏⎯⊕ΩΤÿ((  سورة

 .وأول وسيلة للتبليغ واإلعالم ،هي مفتاح التعلموالقراءة  ، ]٥ – ١[العلق اآليات 

 √ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω⎝ ð∠⎯∼ς√ΜΞ… Ω≤Τ⎯{ΠΨϒ√≅… Ω⇐ΠΞκΩ‰ΣΨ†:(( :أنه واجب على كل مسلم بقدر طاقته قال تعـاىل  -٢

Ξ♣†Πς⇒∏Ψ√ †Ω∨ Ω©ΘΞ∞ΣΤ⇓ ⌠¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… ⎯¬Σ™Πς∏Ω⊕ς√Ω⎝ Ω⇐⎝Σ≤Πς∇Ω⊃ΩΩΤÿ((  ٤٤[سورة النحل آية[. 

من سأل عن علـم  : ((-عليه الصالة والسالم  -بليغ قوله ومما يؤكد وجود اإلعالم والت
 .)١())فكتمه أجلم بلجام من نار يوم القيامة

ألنه يعد من األعمال اليت يتقرب ا العبـد إىل اهللا حمتسـباً   :  -عز وجل- أنه حسبة هللا  -٣
  )٢(.مبتغياً به وجه اهللا تعاىل، األجر واملثوبة

والعمل؛ المتثـال   ،والقول ،أمور بالصدق يف النيةفاملسلم م: أنه إعالم صادق وموضوعي -٤

 ∨Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Σ⇓⎡Σ{Ω⎝ Ω⊗Ω†((: قولـــــه تعـــــاىل

φ⎦κΨ∈ΨŸΗΤΥφΤ±√≅…((  ١١٩[سورة التوبة آية[. 

اإلعالميـــة  فالبد أن تكون الكلمة ، وملا كان اإلعالم يف كل صوره يقوم على الكلمة
والنفـع   ،نابعة عن رؤيا إسالمية صادقة صحيحة دف إىل حتقيق اخلـري ، ادقة املنبتص

، واألهـواء ، وأن تكون الكلمة اإلعالمية موضـوعية ال تتـأثر بـامليول   ، )٣(للمسلمني
  )٤(.بعيدة كل البعد عن أي ظروف زمانية أو مكانية، فيما يبلغ به، والشهوات

                                                 
 .٥١٧، ص ٢، ج )٧٥٣٧( احلديث رقم  مسند اإلمام أمحد، باقي مسند املكثرين، مسند أيب هريرة )  ١(
 .١٨ -١٦، ص )م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(دار املكتيب، : دمشق. عوملة اإلعالم والثقافة. احلاجي، حممد عمر)  ٢(
 . ٧٠ص. مرجع سابق. عبد الواحد، حامد)  ٣(
 . ٢٨٠ص. مرجع سابق .املصري، إكرام)  ٤(
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 …≅√Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς† (( :اليت أمر اهللا ا، التثبت والتوثقكونه بين على أسس ، أنه إعالم موثق -٥

ϖΝ…⎡ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫ ⇐ΜΞ… ⎯ψΡ®ƒ∫:†Ω– =Σ⊂Ψ♠†ΩΤ⊇ Μω†Ω‰ΤΩ⇒ΨŠ ϖΝ…⎡ΤΣ⇒ΘΩ∼Ω‰ΩΩΤ⊇ ⇐Κς… Ν…⎡Σ‰∼Ψ±ΣΤ †?ΤΩΤ∨⎯⎡ΩΤ∈ ξ◊ς∏ΗΤΩ™µ⎩Ωγ– Ν…⎡Σ™Ψ‰π±ΣΩΤ⊇ 

υ⎠ς∏Ω∅ †Ω∨ ⎯ψΣ<∏Ω⊕ΩΤ⊇ Ω⇐κΨ∨ΨŸΗΤΩΤ⇓((  ٦[سورة احلجرات آية[. 

م منهجي هادف، كونه يقوم على منهج اإلسالم، النابع من املصـدرين األصـليني،   إعال -٦
الكتاب والسنة، لذا فهو يهدف إىل إقامة شرع اهللا يف األرض؛ لتحقيق االسـتخالف يف  

 ⎝Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⇐ΜΞ… ⌠¬Σ™ΗΤΠςΤ⇒Πς∇ΘΩ∨ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… Ν…⎡Σ∨†ΩΤ∈ςΚ… Ω〈λ⎡ς∏ΥφΤ±√≅… Ν…Σ⎡ΩΤ…ƒ∫Ω(( :قال تعاىل، عمارة األرض

Ω〈λ⎡ΤΩ{ΘΩ∞√≅… Ν…⎝Σ≤Ω∨ςΚ…Ω⎝ γ∩⎝Σ≤⎯⊕Ω∧<√≅†ΨΤŠ Ν…⌠⎡Ω™ΩΤ⇓Ω⎝ Ξ⇑Ω∅ Ξ%≤ς∇⇒Σ∧<√≅… Ψ©Πς∏Ψ√Ω⎝ Σ◊Ω‰Ψ⊆ΗΤΩ∅ Ψ⁄⎡Σ∨ΡΚ‚⎮≅…((  سورة احلج

 .]٤١[آية 
وهذه خاصة استمدها من خصائص هذا الدين احلنيف الـذي ميتـاز   ، إعالم عام شامل -٧

وبيانه، وهو الذي يعرب عنـه  ، وقلمه فاإلعالم اإلسالمي يعد صوتاً هلذا الدين،، بالشمولية
 .بكل جوانبه، فهو صوته احلي املخرب عنه

بابه مفتوح جلميع املسلمني فهو الذي يعرب عن صوت املسلمني يف كل مكان وزمان؛ ألن  -٨
أو دولة معينة؛ ألنه سخر  ،أو حزب ،والدعوى إىل اهللا فهو ال ينتمي جلهة، رسالته التقوى

امتثاالً ، عرب املسلم الثقة الذي يبتغي وجه اهللا يف عمله،  كل الناسلتبليغ رسالة اإلسالم إىل
 .يف تبليغ رسالته للبشرية كاملة -عز وجل -ألمر اهللا 

وحماولة ، وسعادا ،وتقدمها ،وحتقيق رفعتها، لتيسري مصاحل البشرية، إعالم منظم مسئول -٩
العمـل علـى صـيانة     وذلك من خالل، ويؤثر على متاسكها، إبعاد كل ما يهدم كياا

والعمل على ، وأخالقها، وحسن رعاية أبنائها من مجيع النواحي، وأدا، ودينها، عقيدا
وتدبريهم بإتباع السبل املناسبة ، ومكرهم، ونقض خططهم، دفع ورد كيد أعدائها بردهم

  )١(.وفق ما يتناسب ومقاصد الشريعة اإلسالمية، يف كل عصر
إمنـا تعـين الواقعيـة    ، هي ال تعين اخلضوع للواقع ومسايرتهو:" إعالم يتصف بالواقعية -١٠

  )٢(".وللحياة البشرية على وجه العموم ،املستمدة من موافقة املنهج اإلسالمي للفطرة
ثابتـاً  ، يعين أن يكون اإلعالم اإلسالمي متمسكاً بقيمـه : إعالم يتصف بالثبات واملرونة  -١١

وال يتنازل عنها  ،وال يساوم ،كل زمان ومكانوالصاحلة ل، على غاياته األخالقية الشرعية

                                                 
 . ٢١-١٩ص . مرجع سابق. احلاجي، حممد عمر)  ١(
 . ٧٤ص . مرجع سابق .احد، حامدعبد الو)  ٢(
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واستخدام كافة الوسائل املشروعة فهو  )١(،أم املرونة فتعين القدرة على اإلبداع واالبتكار
ويستفيد من كل الوسائل املتاحـة واملباحـة   ، إعالم يساير تطورات العصر التقنية والفنية

أو اإلفادة من كل ما مـن  ، األصقاع ونشر الدين احلنيف يف كافة، لتبليغ رسالته الدعوية
والتعامـل مـع جمريـات    ، )٢(وتربوياً، شأنه أن يسهم يف تقدم األمة اإلسالمية حضارياً

 .وليس جمرد التبعية، األحداث العاملية بوعي وإدراك
وهذه تعـد ميـزة إجيابيـة     -بفضل اهللا –ومع اتساع مساحة احلرية اإلعالمية يف زمن العوملة 

عت بعض وسائل اإلعالم املسخرة من قبل من حيملون هم الدعوة اإلسالمية، من إيصـال  استطا،للعوملة
سواء عرب املرئية، أو املسموعة، أو املقـروءة،   -عرب تلك الوسائل –جزء من رسالة الدعوة اإلسالمية 

وبعضـها  ، فنجد بعض القنوات الفضائية اليت ختصص جزءاً من ساعات بثها لنشر الدعوة اإلسـالمية 
قيمت خصيصاً هلذا الغرض فكان أكرب مهها نشر الدعوة اإلسالمية، وترسيخ مبادئ اإلسالم وتصحيحه أ

والقنوات اليت تعىن بالقرآن الكرمي وعلومـه  ، قرأوقناة إ،كقناة اد الفضائية–يف نفوس األجيال القادمة 
وال ، اإلسـالم الصـحيحة   اليت تعمل يقدر استطاعتها والوسائل املتوفرة لديها لتوصيل صورة، وغريها

اليت تعىن بشئون املسـلمني يف أحنـاء العـامل    ، كاالت اإلسالمية ةننسى دور وسائل  اإلعالم املقروء
وإيصال الفكـر  ، وخماطبة املسلمني يف كل مكان، من خالل تصحيح صورة اإلسالم، اإلسالمي وغريه

وغريها من ... والسمو،واإلصالح،واتمع،نومنها جملة البيا،اإلسالمي الصحيح لكافة املسلمني وغريهم
وهناك دور تقوم بـه  ، االت اليت ختاطب كافة شرائح اتمع اإلسالمي برؤية إسالمية واعية متفتحة

وهو دور ، خلدمة اإلسالم واملسلمني) اإلنترنت ( بعض املواقع اإلسالمية من خالل الشبكة العنكبوتية 
الشـبكة  ، إسـالم أون اليـن  ، الم الصحيحة كموقع اإلسالم اليومريادي فاعل يف إيصال صورة اإلس

 .وغريها من املواقع... اإلسالمية
الـيت واجهـت األمـة    ، إن اإلعالم اإلسالمي شكل قدمياً أداة ووسيلة ملواجهة كل التحديات

لـب  ومع أن أغ، لذلك البد من استغالله بشكل جيد ملواجهة كل حتد ميكن أن يواجه األمة، اإلسالمية
يتم العمل ولـو   –وبفضل من اهللا  –إال أنه ، وسائل اإلعالم واقعة حتت سيطرة اإلعالم العاملي املعومل

جبزء بسيط على توجيه بعض تلك املسائل توجيهاً إسالمياً صحيحاً؛ ليكون أداة فاعلة لنشـر الـدعوة   
 )٣(.وليشكل خط دفاع ملا يواجه األمة من حتديات خطرية، اإلسالمية

                                                 
 .٧٤ص. مرجع سابق .عبد الواحد، حامد)  ١(
 . ٢٢ص . مرجع سابق.احلاجي، حممد عمر)  ٢(
 .٢٨٣ – ٢٨١ص . مرجع سابق. املصري، إكرام)  ٣(
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طرها يف العصر احلايل حتـدي  خأ، اً ملا تواجهه اللغة العربية الفصحى من حتديات كثرية ونظر  
أو قـد  ، فإن وسائل اإلعالم تشكل سالحاً ذو حدين يف طريقها، إما تشكل وسيلة لعوملتـها ، العوملة

 .تشكل خط دفاع عرب خطوات عملية ملواجهة حتديات العوملة اللغوية
 :لتفعيل دور وسائل اإلعالم يف مواجهة العوملة اللغويةاخلطوات العملية : ثالثاً 

واحلياة، واحملافظة على عقيدة األمة،  ،واإلنسان ،االلتزام باإلسالم وتصوراته الكاملة للكون -١
واإلميان بأن الرسالة احملمدية هي املنهج األقوم للحياة الفاضلة اليت حتقق السـعادة لـبين   

 .ما يناقض شريعة اإلسالم اإلنسان، وجتنب وسائل اإلعالم كل
وحضارا، واإلفادة من سري أسـالفنا   ،وتارخيها ،االرتباط الوثيق بتراث األمة اإلسالمية -٢

 .العظماء، وآثارنا التارخيية
تعميق عاطفة الوالء للوطن، من خالل التعريف برسالته وخصائصه، ومكتسباته، وتوعية  -٣

 .فظة على ثرواته ومنجزاتهاملواطن بدوره يف ضة الوطن وتقدمه ، واحملا
التأكيد على أن اللغة العربية الفصحى هي وعاء اإلسالم ومستودع ثقافته، لـذا ينبغـي    -٤

ونشرها بتسخري كافة الوسائل املادية والبشرية لتحقيق ذلك من  )١(.االلتزام ا لغة لإلعالم
 .خالل الرسالة اإلعالمية

زيادة التوجه إىل إنتاج الربامج اإلعالميـة   تضمني ميثاق اإلعالم العريب بنداً حول ضرورة -٥
 .باللغة العربية الفصحى

 .تقدمي برامج تلفزيونية لتعليم اللغة العربية بشكل مبسط وشائق -٦
والربامج املوجهة لألطفـال باللغـة   ) الكارتون ( إنتاج املزيد من أفالم الرسوم املتحركة  -٧

تناسب مع اهتمامات الطفل كمـا  وت ،العربية الفصحى على أن تكون هذه الربامج شائقة
مدينة (وبرنامج ) افتح يا مسسم(وبربامج مثل برنامج ) اجلزيرة لألطفال ( تقوم بذلك قناة 

 ).املعلومات
 .استخدام أمساء عربية يف أفالم الرسوم املتحركة املدبلجة املوجهة لألطفال -٨
وخصوصاً  ،ية الفصحىالقيام حبملة إعالنية ضخمة لتشجيع األطفال على تعلم اللغة العرب -٩

 .يف القنوات املوجهة لألطفال
إنتاج املزيد من األعمال الفنية باللغة العربية الفصحى على أن تكون هذه األعمـال ذات   -١٠

 .ومستوفاة جلماليات الصورة ، وروعة اإلخراج ،مضمون جيد
 .إقامة مهرجان مسرحي عريب للناشئني يقدم مسرحيات باللغة العربية الفصحى -١١

                                                 
 . ٧ص . مرجع سابق. اخلطيب، حممد بن شحات)   ١(
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الدبلجة يف األعمال الفنية غري العربية إىل ترمجة مكتوبة حبيث ال ترتبط اللغة العربية حتويل  -١٢
 .بالقيم واألخالقيات غري العربية

 .تبسيط كتب التراث للناشئة على النحو الذي ال خيل باملضمون -١٣
واملفردات وميكن أن يتم  ،إعادة طبع دواوين الشعر العريب للناشئة بتوضيح كامل للمعاين -١٤

 .ستخدام وسائط تكنولوجية حديثةبا
املتداولة بني الشباب علـى  ) اإلنترنت ( القيام حبملة إعالنية ضخمة تنبه إىل خطورة لغة  -١٥

 .وقدرتنا على التواصل ،وهويتنا اللغوية ،ثقافتنا
لتعليم اللغة العربية الفصحى حتت ) اإلنترنت ( إنشاء موقع ضخم على الشبكة العنكبوتية  -١٦

ؤسسات أو اهليئات املهتمة بلغة الطفل كجامعة الدول العربية أو الس إشراف إحدى امل
 .العريب للطفولة والتنمية

 .تعريب املواقع االلكترونية وخاصة املواقع العلمية واهلامة -١٧
إلزام مجيع املؤسسات اإلعالمية العربية بتعيني مدقق لغوي واحد علـى األقـل لتجنـب     -١٨

  )١(.األخطاء اللغوية
 : ائل اإلعالم وخاصة التلفاز يفاستخدام وس -١٩

وغري املتعلمني بأمهية القراءة بالنسبة لثقافة أفراد  ،العمل على توعية األهل املتعلمني منهم •
البيت، وتعريفهم على أساليب تكوين العادات الطيبة للقراءة، وعلى كتـب األطفـال   

 .وجمالم املتوفرة
ير أماكن حمو األمية وما جيري فيها ممـا  تدعيم برامج تعليم الكبار و حمو األمية، كتصو •

جتسـيم    ألن يلحقوا ذه الصـورة، كمـا أن  ميكن أن يكون حافزاً لكثري من األميني
  )٢(.املعارف الضرورية بتصوير بعدها على الشاشة الصغرية يشد انتباه الكبار والصغار

الدراسـية بأحـدث    إعداد وتدريب املعلمني على استخدام اللغة العربية وغريها من املواد •
 .الوسائل التقنية، وكذلك تدريبهم على استخدام أحدث أساليب وطرق التدريس املختلفة

 .االهتمام بربامج التعليم املستمر •
االهتمام بصحافة األطفال وذلك بإعداد مواد صحفية تراعي خصائص النمو املتكامـل   •

 :للطفل حبيث تتصف مبا يلي
 .أللفاظ السهلة املناسبة لسين األطفال الزمنية والعقليةاختيار الكلمات، واملصطلحات، وا )أ 

                                                 
 . ٥٧ص . مرجع سابق. على الشبكة العنكبوتيةيف املوقع اإللكتروين " لغة الطفل يف عصر العوملة"مؤمتر )  ١(
 . ٣٤٨ص . ، مرجع سابق"العوملة واهلوية"حبث منشور يف كتاب. دور وسائل اإلعالم يف تعزيز الثقافة العربية. احلويل، عليان بن عبد اهللا)  ٢(
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 .تعليم الطفل بعض العادات، والتقاليد، والقيم اإلجيابية )ب 
 .استخدام الرسومات املختلفة، والصور املوجهة )ج 
 .مراعاة أحجام احلروف، واأللوان، والفراغات، والعنوان الذي يناسب قدرات األطفال )د 
 .والتمثيليات املراد نشرها ،صمراعاة األسس األدبية يف القص )ه 
 .تزويد الطفل بأخبار جمتمعه، ووطنه، والعامل )و 
 .تنسيق املواد الصحفية حبيث تشمل مجيع أبعاد الطفل وتنميتها )ز 
  )١(.تدريب األطفال على حق النقد، والثقة باحلس الوطين )ح 
طفال تقدمي برامج يتم فيها استضافة عدد من كتاب وأدباء األطفال يناقشهم مجهور األ •

يف إنتاجام األدبية، ونقدهم هلذه الكتب، ويشاركون األدباء يف اختيار املوضوعات اليت 
سينتجها هؤالء األدباء يف كتبهم املستقبلية، وبذلك يتم تشجيع الطفل علـى احلـوار   
واملناقشة بلغته الفصحى، وتدريبه على النقد البناء، وإكسابه مهارات لغوية جديدة تزيد 

 .ةاللغويمن حمصلته 
وتربوياً بصفة مستمرة فهـي مـن    ،وفكرياً ،ضرورة إعداد كوادر إعالمية إعداداً علمياً -٢٠

 .أولويات العمل اإلعالمي على النطاق الدويل
وتدريبهم فيها على أحدث األساليب يف إدارة احلـوار   ،عمل دورات مستمرة لإلعالميني -٢١

استخدام وسائل االتصـال احلديثـة   واملناقشة يف الربامج اإلعالمية بلغة عربية فصحى، و
على مواكبة  اًقادر اًوغريها، حىت يكون اإلعالمي متجدد) اإلنترنت ( كالشبكة العنكبوتية 

 .تقنيات العصر
 .ختصيص قنوات فضائية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا -٢٢
تابعـة اللغـة   ضرورة التنسيق بني وسائل اإلعالم وخاصة الصحافة وجمامع اللغة العربية مل -٢٣

  )٢(.اإلعالمية، والتفاعل معها

                                                 
الناشرون الدار العلمية الدولية للنشر : عمان. على الطفل أثر وسائل اإلعالم. اخلطيب، إبراهيم ياسني وحممد عبد اهللا عودة وأمحد حممد الزيادي)  ١(

 . ١١٨، ص )م٢٠٠١(والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 
 . ٢١٠، ص)م٢٠٠(دار املستقبل العريب، : القاهرة. عرب ومسلمون وعوملة. الدجاين، أمحد صدقي)  ٢(
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 :دور مجامع اللغة العربية في مواجهة العولمة اللغوية: المبحث الرابع
وعماد الشخصية، وهي الرامسة لبناء اتمع، املشكلة هلندسة هذا البناء على  ،اللغة هي قوام اهلوية

أو  ،أو اجلماعات ،أو القوم ،واللغة هي األمة. يةاملستويات الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياس
األفراد ممثلني يف لسام، واللسان يستمد مادته وطاقاته الفاعلة من الفكر، وبني اللسان والفكر تفاعـل  

فاللغة ثنائية . يعد خاصة الزمة من خواص العملية اللغوية اليت تعد متثيالً صحيحاً حلياة اإلنسان وتكوينه
اللغة فكر ولسان كما أن اإلنسان روح وجسد، وهناك تطابق مادي بني : ثنائية اإلنسانتعدل وتطابق 

 )١(.اللسان واجلسد، وتطابق معنوي بني الفكر والروح
وكانت غاية الرواد األوائل الذين أنشئوا جمامع اللغة العربية خدمة اإلنسان ورعايته، من خـالل  

اسية الفاعلة يف تنمية الفكر، وصقله، وذيبـه، وتثقيفـه؛   خدمة اللغة ورعايتها، وبوصفها األداة األس
، أم ثقافيـة كانـت  : حيث أن دراسة اللغة هي دراسة اإلنسان نفسه، والنظر يف مقوماتـه احلياتيـة  

 .أم سلوكية؛ فالكل جيتمع يف اللغة اعترافاً مبوقعها يف اتمع ،أم اقتصادية، وسياسيةاجتماعية،
 )٢(: وية العربية وجهودهانشأة اجملامع اللغ: أوالً

امـع اللغـوي   ( م )١٨٩٢ (عرفت مصر أول جممع لغوي يف العامل العريب، فقد تأسس عـام 
والشـيخ   ،"حممد عبـده "، وكان من أعضائه اإلمام "حممد توفيق البكري"برئاسة ) للوضع والتعريب 

ئر تفي بكـل احتياجاـا   وكان حريصاً على أن يثبت أن اللغة العربية حتوي ذخا. "حممد الشنقيطي"
) م ٢٧/٢/١٨٩٣( العلمية واحلضرية احلديثة، ومل يعقد هذا امع إال عدة جلسات كان آخرهـا يف  

حاول فيها أن حيدد أغراضه، وأن يعرض لطائفة من األلفاظ قد قدر لبعضها احلياة، وعطّل بعد بضـع  
 .م )١٩٢٢ (سنوات، مث أعيد، وبقي إىل ما بعد عام

أمحد "الذي اشتهر بنسبته إىل كاتب سره ) جممع دار الكتب ( م )١٩١٧ (ر عاموأنشئ يف مص
، واقترح أن يتكون من مثانية وعشرين عضواً، منهم مخسة وعشرين من العرب، وواحـد  "لطفي السيد

رئيساً هلذا امع، وقد وضع طائفة  "سليم البشري"واختري . من كل من الفرس، والسريان، والعربانيني
ومل يعمر . لفاظ الستعماهلا يف احلياة العامة ولكن معظمها كان يتسم بالغرابة؛ فلم يقدر هلا البقاءمن األ

م، ولكنـه مل يعقـد إال   )١٩٢٥( ، مث حاول العودة عام)م١٩١٩(هذا امع طويالً، فانفض يف عام 
 .جلسة واحدة

حممـد كـرد   "سهم م من رئي)١٩١٩(بدمشق عام ) امع العلمي العريب ( ويف دمشق تألف 
، ومثانية أعضاء، وقد وكل إليه النظر يف اللغة العربية وأوضاعها العصرية، ونشر آداا، وإحيـاء  "علي

والفنون من اللغات األوروبية، وتأليف ما  ،والصناعات ،خمطوطاا، وتعريب ما ينقصها من كتب العلوم

                                                 
 . ٩١،ص )م٢٠٠٢نوفمرب  -هـ ١٤٢٣شعبان (، ٩٧، ع)القاهرة(غة العربية جملة جممع الل. جمامع اللغة العربية. فايد، وفاء كامل)  ١(
 . ١٠٠-٩١ص . نفس املرجع السابق)   ٢(
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ين أيضاً جبمع اآلثار القدمية، وجبمع الكتب حتتاج إليه من الكتب املختلفة املواضيع على منط جديد، وع
املخطوطة واملطبوعة، وتأسيس دار كتب عامة هلا، وبإصدار جملة خاصة به تنشر فيها أعماله وأفكاره، 
وما زال هذا امع حيرص يف عمله على وضع املصطلحات وتنقيحها، وينشر جملته اليت يبذل فيها جهداً 

 .، وفهرسته، ونقدهكبرياً يف حتقيق التراث، ونشره
م، وكانت الغاية منه احملافظـة علـى اللغـة    )١٩٢٠ (عام) امع العلمي ( وأسس يف بريوت 

العربية، ورفع شأا، والعناية باملباحث، واألعمال املتعلقة بأصوهلا وآداا، واحملافظة على اآلثار، ودراسة 
وقد صدر مرسوم بإلغائه بعـد حـوايل    "تاينعبد اهللا البس"وأول رئيس له هو . تاريخ لبنان وجغرافيته

 .عامني من ميالده
         م صدر بالقاهرة مرسوم ملكي بإنشاء جممع اللغة العربيـة، وبـدأ عملـه يف   )١٩٣٢ (ويف عام

    م فصـار  )١٩٣٨(، مث غري امسه يف عـام  )جممع اللغة العربية امللكي ( وقد مسي يف البداية .م)١٩٣٤ (
 ).جممع اللغة العربية( ، مث غري بعد ذلك إىل )للغة العربية جممع فؤاد األول ( 

ونص املرسوم على أن يصدر امع جملة تنشر أحباثه التارخيية، وقوائم  األلفاظ والتراكيب الـيت  
يقرها، وتفسح اال ملناقشات اجلمهور واقتراحاته، ونص املرسوم أيضاً على أن تتخذ وزارة املعـارف  

سائل اليت تكفل إتباع قرارات امع يف أمر اللغة العربية، وألفاظها، وتراكيبها، وذلك العمومية كل الو
بإذاعتها إذاعة واسعة، وباستعماهلا بوجه خاص يف مصاحل احلكومة، ويف التعليم والكتـب الدراسـية   

 .املقررة 
لعلمـاء  كما نص املرسوم على أن يتكون امع من عشرين عضواً عامالً، خيتارون من بـني ا 

 .املعروفني بتجربتهم يف اللغة العربية، أو بأحباثهم يف فقه هذه اللغة أو هلجاا، من غري تقيد باجلنسية
م، )١٩٣٤ (أما جملة امع فكانت األعداد األوىل منها حولية حيث ظهر العدد األول منها عـام 

مع اللغة العربية بالقاهرة على مث أصبحت بعد ذلك تصدر مبعدل عددين يف العام، وجتري التقاليد يف جم
 .إحدامها يف األدب وفنونه، واألخرى يف حتقيق التراث العريب بكل ألوانه: رصد جائزتني كل عام

 : أما مسؤوليات امع فيمكن إمجاهلا فيما يلي
تنمية الثروة اللغوية جلعل اللغة العربية قادرة على التعبري عن املصطلحات العلمية احلديثة،  -١

وذلك يف إطار احملافظة على سـالمة  . يات احلضارة، وألفاظها، ومستجدات الفكرومعط
 .اللغة العربية، وعدم اخلروج على أبنيتها، وأطرها العامة

 .دراسة اللهجات، وإعداد األطالس اللغوية -٢
. وتيسري الكتابة واإلمـالء العناية بالقضايا التعليمية والتطبيقية، كتيسري النحو والصرف،  -٣

 :على ذلك اندرجت جهود امع ضمن أربعة أبواب رئيسة هي وبناًء
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ا اسـتقر يف اللغـة مـن    مبحماولة الوفاء حباجة اللغة العربية إىل املعاجم املتطورة، الوافية  )أ 
 .األوضاع احملدثة، والتقنيات املعجمية احلديثة

 .وضع املصطلحات العلمية، واحلضارية، والفنية )ب 
 .إحياء التراث القدمي )ج 
 .نت اللغة، وقواعدها، وكتابتهاتيسري م )د 

م، وتألف من عشرة أعضاء، وعقد أول جلساته )١٩٤٧(عام ) امع العلمي العراقي ( وأنشئ
، ونصت املادة الثانية من نظامه علـى أن  "حممد رضا الشبييب"وكان أول رئيس له هو . م)١٩٤٨ (يف

 : يقوم باملهام التالية
مل على جعلها وافية مبطالب العلوم، والفنون، وشـؤون  العناية بسالمة اللغة العربية، والع )أ 

 .احلياة احلاضرة
البحث والتأليف يف آداب اللغة العربية، ويف تاريخ العرب، والعراقيني، ولغام، وعلومهم،  )ب 

 .وحضارم
 .دراسة عالقات الشعوب اإلسالمية بنشر الثقافة العربية )ج 
ياؤها بالطبع والنشر على أحدث الطرق حفظ املخطوطات، والوثائق العربية النادرة، وإح )د 

 .العلمية
، وتشجيع الترمجة، والتأليف فيها، وبث الروح العلمية ةالبحث يف  العلوم، والفنون احلديث )ه 

 .يف البالد
 :ومن أهم مطبوعاته. وعمل هذا امع على نشر التراث العريب

 ).مثانية أجزاء( تاريخ العرب قبل اإلسالم للدكتور جواد علي  -١
 ) .أربعة أجزاء ( يدة القصر للعماد األصبهاين خر -٢
 ).ن جزءا( يب يف العراق لعباس العزاوي تاريخ األدب العر -٣
 .صورة األرض للشريف اإلدريسي -٤
 .اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور لضياء الدين بن األثري -٥
 .تاريخ علم الفلك يف العراق لعباس العزاوي -٦

مصطلحات يف علوم الفضاء، والسـكك  : اجم املصطلحات اليت أقرها، ومنهاكما قام بطبع مع
 .احلديدية، ويف علم التربية وغريها
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م، وينص على أال يزيد عدد أعضـائه  )١٩٧٦(عام ) جممع اللغة العربية األردين ( وصدر قانون 
مع عمله خبمسـة  ، وقد بدأ ا"عيسى الناعوري"وكان أول رئيس له هو . العاملني عن عشرين عضواً
 :عات التاليةووأقر العمل يف املشر. م)١٩٧٨ (أعضاء، وأصدر جملته عام

حصر املفردات املستعملة يف املرحلة االبتدائية، ضمن مشروع توحيد هذه املفـردات يف   -١
 .العامل العريب، وقد أجنز هذا العمل بالتعاون مع اجلامعة األردنية

 .لة مركزة ألجل تعريب التعليم اجلامعيترمجة الكتب العلمية اجلامعية، ضمن مح -٢
تعريب املصطلحات العلمية، والفنية األجنبية املستعملة يف خمتلف الدوائر، واملرافق احليوية  -٣

 .يف األردن
 .م)١٩٧٨(وقد صدر العدد األول من الد األول من جملة امع األردين يف أوائل 

م،ومت تنظيم إدارة امـع  )١٩٨٦ (يف عام) ربية امع اجلزائري للغة الع( وصدر قانون إنشاء 
عبد الرمحن "م، وعني )١٩٩٨ (م، وتنصيب املكتب التنفيذي له يف)١٩٨٧ (مبوجب املرسوم املؤرخ يف

 .م)٢٠٠٠ (رئيساً له يف عام "احلاج صاحل
 :وأهداف امع هي

 .خدمة اللغة الوطنية بالسعي إىل إثرائها، وتنميتها، وتطويرها -١
على سالمة اللغة العربية، والسري على مواكبتها للعصر، باعتبارها لغـة اختـراع    احملافظة -٢

 .علمي وتكنولوجي 
 .املسامهة يف إشعاعها باعتبارها أداة إبداع يف اآلداب، والفنون، والعلوم -٣
إحداها للمعاجم واملصطلحات، والثانية للتـأليف،  : ويضم هذا امع ثالث جلان دائمة -٤

 .واألخرية للتوثيق، والتنشيط، واالتصال والترمجة، والنشر،
 .م)٢٠٠٢ (يف اجلماهريية الليبية العربية الدميقراطية عام) جممع اللغة العربية ( ومت إعالن قيام 

إن التفاهم بني اامع اللغوية العربية، وتوحيد مناهج عملها يف شئون اللغة ضرورياً لتحقيق ضة 
، حىت تساير اللغة العربية العصر، وتالحق تطوره خاصة يف هذا العصر شاملة يف خمتلف ااالت اللغوية

يف التعلـيم العـام،   : الذي تزاحم فيه اللغات األجنبية اللغة العربية يف عقر دارها، يف كل جماالت احلياة
تية، واجلامعي، ويف مجيع وسائل اإلعالم، ويف التدفق املتسارع لفيض املعلومات الناتج عن الثروة املعلوما

فالبد من مضاعفة مسئولية اامع اللغوية؛ كي تواجه طوفان هذا الزحف األجنيب على أهم مقومـات  
هويتنا وكياننا، وحتفظ لغتنا من الذوبان يف هذا التيار اجلارف تيار العوملة اللغوية وذلك عرب خطـوات  

 .عملية لتفعيل دور هذه اامع يف مواجهة هذا التيار
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 :ت العملية لتفعيل دور جمامع اللغة العربية يف مواجهة العوملة اللغويةاخلطوا: ثانياً
العمل على أن تكون قرارات اامع اللغوية ملزمة للوزارات، واهليئات، واجلامعات، عـن   -١

طريق إصدار قانون أو قرار سياسي يلزم اجلهات املسؤولة بقرارات اامع، كـالً فيمـا   
 .لقرار السياسي أو القانونخيصه، واحلرص على تفعيل هذا ا

 –توسيع دائرة نشاط اامع اللغوية حبيث يتصل اتصاالً مباشراً باجلهات املعنية والوزارات  -٢
لصناعة جسور علمية تسهم  –وخباصة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العايل، واإلعالم 

 .يف حل املشكالت اللغوية واألدبية
٣- اللغـة  بامع اللغوية، واهليئات، واملؤسسات العلمية املهتمـة  توثيق أواصر الصالت بني ا

 .العربية، وقضاياها خارج الوطن
 العمل على إصدار املعاجم اللغوية يف كافة العلوم والفنون لتليب حاجات العصر ومنها -٤

 .الذي نص مرسوم إنشاء امع اللغوي على وضعه بالقاهرة) املعجم اللغوي التارخيي (  
اإلعالم يف حماولة التقريب بـني اـامع اللغويـة، واملؤسسـات الثقافيـة،      تعزيز دور  -٥

واجلماهريية، من خالل التعريف جبهود اامع اللغوية وأعماهلا، وتوسيع دائرة التعريـف  
 ).اإلنترنت ( ذه األعمال من خالل موقع له على الشبكة العاملية 

زانيتها، وإمكاناا، والعمل على اسـتقالهلا  إنشاء مطبعة خاصة باامع اللغوية، وزيادة مي -٦
 .مادياً وإدارياً

توسيع دائرة العضوية باامع اللغوية، وفتح الباب أمام الدماء الشابة، والعنصر النسـائي،   -٧
 .وتوفري الرعاية الصحية واالجتماعية ألعضاء اامع اللغوية

اللجان حىت ميكـن االتصـال   إنشاء جلنة مستقلة للترمجة والتعريب، وتوسيع دائرة عمل  -٨
باملؤسسات اإلعالمية حلثها على رصد أعمال امع والتعريـف ـا، ومتابعـة تنفيـذ     

 .القرارات، ومعاجلة أوجه القصور
العمل على توزيع مطبوعات اامع اللغوية أوالً بأول على اجلماهري؛ لتوثيق صلتها ـم،   -٩

ات العامة والندوات، وطـرح القضـايا   وتوسيع دائرة نشاطها الثقايف من خالل احملاضر
 .اللغوية، واألدبية، والثقافية العامة

زيادة االهتمام مبجالت اامع اللغوية، وجعلها ربع سنوية، وتوسـيع دائـرة نشـرها     -١٠
  )١(.وتوزيعها

                                                 
 . ١١١ -١١٠ص. مرجع سابق ).القاهرة(جملة جممع اللغة العربية . جمامع اللغة العربية. فايد، وفاء كامل)  ١(
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زيادة عدد األعضاء العاملني يف جمامع اللغة العربية مبا يتناسب وعدد اللجان املوجـودة يف   -١١
؛ كي يتاح هلم اإلشراف الفعلي على عمل اللجان، واملتابعة اجلادة لتفعيل هذا هذه اامع

 .العمل، وسرعة إجنازه
العمل على تعريب وتوحيد املصطلحات العربية ملختلف العلوم، والفنـون احلديثـة، وأن    -١٢

  )١(.تصدر جملة عربية رمسية موحدة بشكل دوري يف سبيل حتقيق هذه الغاية
يجية شاملة يف عملية الترمجة فرغم اجلهود اليت تبـذهلا جمـامع اللغـة    اعتماد خطة إسترات -١٣

العربية، واملؤسسات العلمية، وجهود بعض العلماء لتطوير املستوى النـوعي والكمـي   
للترمجة إال أن غياب اخلطة املدروسة على املستوى العريب العام هو السبب يف عجز هـذه  

  )٢(.ري الترمجةاجلهود عن إحداث نقلة نوعية وهامة يف س
ويكون هناك قائمني ) اإلنترنت(ربط جمامع اللغة العربية عرب موقع على الشبكة العنكبوتية  -١٤

على هذا املوقع من قبل كل جممع لغوي يعملون على رصد كل جديد، وتوحيـد كافـة   
اجلهود فال يترجم كتاب أكثر من مرة، وال يعرب مصطلح بأكثر من طريقة، مث تعـرض  

هود يف املوقع على هذه الشبكة، ويف الة العربية اللغوية املوحدة، ومـن مث  كافة هذه اجل
توزيعها يف كافة املؤسسات التعليمية، والتربوية، وغريها لتزويدها بكـل جديـد وفـق    

 .متطلبات العصر كل يف جمال ختصصه
سسـات  وما دام اهلدف واحد فلماذا ال تتوحـد املؤ :" " عبد الصبور شاهني"ويف ذلك يقول 

وتوصـيل  ت،والعقول االلكترونية ضم الشتا ،اللغوية بأسلوب العصر احلديث، على أن تتوىل األجهزة
  )٣(".املتباعدين

 –بإذن اهللا  –ستتمكن وميكن القول أنه إذا قامت مؤسسات التربية اإلسالمية بدورها املنوط ا 
 .مواجهة العوملة اللغويةمن 

                                                 
 . ٣٩٠ص . مرجع سابق.وخوافيها أجنحة املكر الثالثة.امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة)  ١(
 . ٢٦ص . مرجع سابق.زرمان، حممد)  ٢(
 .١٦، ص)م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣(دار االعتصام، : ، القاهرة٢ط.العربية لغة العلوم والتقنية. شاهني، عبد الصبور)  ٣(
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 الفصل اخلامس
 خامتة الدراسة

:א
احلمد هللا مستحق احلمد وأهله، املنعم على خلقه بسابغ نعمه وفضله، وصلى اهللا وسـلم علـى   

 : وصحبه أمجعني وبعد رسوله الكرمي، واملبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله
على الباحثة أن وفقها إلمتام دراستها، واليت جاءت بعنوان  –جل وعال  –فمن كمال نعمة اهللا 

املـدخل إىل  (وقد أوضحت يف الفصل األول منـها  ) دور التربية اإلسالمية يف مواجهة العوملة اللغوية(
 . ختيار املوضوعبعضاً من مربرات الدراسة، والدوافع اليت دفعتها ال) الدراسة

وبعد ذلك ذكرت تساؤالت الدراسة، وأهدافها، وأمهيتها، مث تطرقت إىل املنهج العلمي الـذي  
سارت عليه هذه الدراسة، وحددت مصطلحات الدراسة وأخرياً أوردت عددا من الدراسات السـابقة  

 . ابقة ودراستها احلاليةاليت استفادت منها يف دراستها، مبينة أوجه الشبه واالختالف بني الدراسات الس
أما يف الفصل الثاين من الدراسة فقد تناولت الباحثة مفهـوم التربيـة اإلسـالمية، وأسسـها،     
وخصائصها وأهدافها، وتعرضت بعدها إىل عدد من القضايا املعاصرة ابتداًء من مسـاوئ األخـالق،   

س للدراسـة موضـحة دور التربيـة    وانتهاًء بالعوملة اليت أسهبت يف احلديث عنها ألا املوضوع الرئي
 .اإلسالمية يف عالج هذه القضايا

مث تطرقت الباحثة يف الفصل الثالث إىل مكانة اللغة العربية وأمهيتها، وأثـر القـرآن الكـرمي،    
واحلديث الشريف يف رقيها، وبعد ذلك ذكرت التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف العصر احلـديث  

 -واليت هي عنوان الدراسة  -داء من صعوبة الفصحى وانتهاًء بالعوملة اللغوية ونقد هذه التحديات ابت
حيث تعرضت الباحثة ملفهوم العوملة اللغوية مبينة مقومات اللغة العاملية، وتناولت األسباب اليت جعلت 

ليزية مـن  وبعد ذلك تطرقت إىل مستقبل اللغة اإلجن -كما يراها البعض –من اللغة اإلجنليزية لغة عاملية 
خالل عرض جمموعة من اآلراء اليت تؤكد بأن املستقبل سيكون هلذه اللغة، واآلراء اليت تعارض هـذا  

 . الرأي
وقد بينت الباحثة يف الفصل الرابع دور التربية اإلسالمية يف مواجهة العوملة اللغوية عرب مؤسساا 

كما تناولت دور جمامع اللغة العربيـة يف  ) املسجد، املدرسة، اجلامعة، ووسائل اإلعالم(واقتصرت على 
مواجهة هذه العوملة، وأخرياً تعرضت الباحثة ملستقبل اللغة العربية يف ظل العوملة بعد وقوفها على الواقع 

 . احلايل للغة العربية
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:א
 : وقد توصلت الدراسة من خالل فصوهلا إىل النتائج التالية      
صافية سليمة، بل وجد ما يناقضها، ويزامحهـا، ويعـيش علـى    أن اللغة العربية مل تبق  -١

 . حساا
 . أن للعوملة دورا كبريا يف التأثري على اللغة العربية الفصحى واضمحالهلا -٢
أن العوملة الثقافية تعد أخطر أنواع العوملة ألا تدخل مباشرة يف صياغة الفكر، والسلوك  -٣

 . اإلنساين
للغة العربية شراسة يف اإلعالم وسوق العمل، بـل يف احليـاة    ازدياد مزامحة اللغة األجنبية -٤

 . اليومية حىت أصبحت حائال أمام لقمة العيش لكثري من اخلرجيني
 . أُقصيت الفصحى ليس فقط لدى العامة بل امتد األمر إىل اخلاصة من املفكرين واملثقفني -٥
 . ة القيم احلاكمة للعوملةأن للتربية اإلسالمية دورا كبريا  وأمهية عظمى يف إعادة صياغ -٦
 . أن التربية اإلسالمية هي وسيلتنا حلفظ ثقافتنا من الذوبان ، ووجودنا من االضمحالل -٧
أن اندثار اللغات يف العصر احلاضر يبدو أكثر حدوثاً من العصور املاضية، وذلك بفعـل   -٨

يان اللغـات  التقارب الكوين بني البشر، وتشجيع اللهجات العامية احمللية وتطويرها، وطغ
 . ذات النفوذ على اللغات احمللية

املقررات (إن التقصري يف تدريس اللغة العربية الفصحى كان سبباً مباشراً يف العوملة اللغوية  -٩
 ). إخل...طرق التدريس  –

 . إن شعور الطالب باالنتماء إىل الوطن يرسخ اعتزازه باللغة العربية -١٠
 .جسد يف املنظومة الثقافية وخاصة اللغويةأن احملصلة النهائية آلثار العوملة تت -١١
 . أن هناك آثار إجيابية هلذه الظاهرة، كما أن هلا آثار سلبية خطرية ال يستهان ا -١٢
 . برز دور التربية اإلسالمية يف مواجهة التحديات اليت تواجه اللغة العربية يف العصر احلديث -١٣
، إذ أن العوملة فيها نسف لآلخر، وإقصاء أن هناك فرقاً جوهرياً بني العوملة وعاملية اإلسالم -١٤

ومسخ له، وتصفية وإبادة، أما العاملية يف اإلسالم ففيها اعتراف باآلخر وإثبات لوجـوده،  
 . -سبحانه وتعاىل -وتنبذ كل ما من شأنه أن يقيم الفروق بني الناس على غري ما أراد اهللا 

الشعوب واألمم، وذلك أـا تسـعى    أن العوملة اللغوية من أشد أنواع العوملة خطراً على -١٥
 . للعبث بلغة التخاطب والتفاهم، لطمس تراث األمم وتغيري قيمها
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أن من دالئل ضعف اللغة العربية وجود كثري من األخطاء اللغوية على املستويات الصوتية،  -١٦
والنحوية ،والصرفية، والداللية ،واإلمالئية حىت بني املتخصصني يف دراستها، ويعود ذلك 

 . ضعف املناهج التعليمية اخلاصة بتدريس اللغة العربيةل
 . إن مستقبل اللغة العربية مرتبط مبستقبل ناطقيها -١٧
إن قيام مؤسسات التربية اإلسالمية بدورها املنوط ا  جتاه العوملة اللغوية كفيل مبواجهـة   -١٨

ـ   ،مظاهرها ، وأخطارها         تقبليةبل وجيعل اللغة العربية الفصحى يف مقدمـة اللغـات املس
 .-بإذن اهللا تعاىل -
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:א
 :يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ميكن تقدمي التوصيات التالية

أن تقوم التربية اإلسالمية عرب مؤسساا بدورها يف توعية الناس حبقيقة ظـاهرة العوملـة    -١
مي كحل وحيد وبديل فريـد لظـاهرة   وكيفية التعامل معها، مع تقدمي النموذج اإلسال

 . العوملة
 . ضرورة االستفادة من اجلوانب اإلجيابية للعوملة ،وحماولة جتنب اجلوانب السلبية منها -٢
ضرورة الوقوف حبزم ضد االستسالم للعوملة اللغوية، وحماولة احملافظة على اهلوية العربيـة   -٣

 . وتوعية اتمع بأخطارها 
فصحى كلغة للتخاطب ، والتفاهم الرمسي بني القـادة وأعـالم   ضرورة استخدام اللغة ال -٤

 . األمة
ضرورة القضاء على ازدواجية الفصحى يف كافة مؤسسات التربية اإلسالمية بإنشاء مركز  -٥

للعربية الفصحى ، والذي يؤمل منه وضع خطة شاملة للقضاء على العامية على مراحـل  
 . زمنية

لفصحى والتدرب عليها مع البعد م عـن اللـهجات   تعويد األبناء على التحدث باللغة ا -٦
عن تأثري لغة العمالة األجنبية مـن خـدم،    –قدر اإلمكان  –العامية الدارجة، وإبعادهم 

 .ومربيات، وحنوهم
تكوين مكتبة صغرية خاصة باألطفال يف كل مرتل؛ لتعويد األبناء على القـراءة وحـب    -٧

 .ة اللغوية لديهم بشكل صحيحاالطالع، وبالتايل املساعدة على منو الثرو
العودة إىل املسجد يف تعليم املواد الدينية كحفظ القران، والسنة، ومواد اللغـة العربيـة    -٨

والتاريخ اإلسالمي، حيث يلتقي رواد املسجد بإمامهم يف حلقات العلم ملـتفني حولـه   
د، وأحكامـه،  يستمعون إىل دروس القراءة مبا فيها من إجادة اللغة العربية، وتعلم التجوي

 .وبيان خمارج احلروف من ألفاظ القرآن الكرمي
االهتمام مبدارس اجلمعة باملسجد، وتعويد الشباب على القيام بشئون املسـجد يف أيـام    -٩

ونظم الشعر عن طريـق الـربامج التدريبيـة    ، وتدريبهم على اإلمامة واخلطابة ، الراحة 
 . الدورية خالل العطل واإلجازات الرمسية 

جهاز فعال بوزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العايل لبحث سبل النـهوض   ختصيص -١٠
بلغتنا اجلميلة يف مدارسنا وجامعاتنا، وتكون أوىل مهامه ختليص العربية من العامية ومـن  

اليت احترفها بعض معلمي ) الكبسوالت التعليمية(األلفاظ األجنبية، ومن هذه امللخصات 
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جعلوا علوم اللغة ، وفنوا علوماً تعريفية عقيمة تفتقر لـروح اللغـة   هذه األيام، والذين 
واإلحساس ا، وأن تكون من مهام هذا اجلهاز أيضاً االهتمام مبهارات اللغة ، كمهارات 
اخلطابة، وفنون احلوار، واستعمال املعاجم، والتلخيص، واإلطناب، وتوليـد املفـردات   

بة املهارية السليمة اخلالية من عيوب اإلمالء، والنحو ومعرفة أصوهلا، والتدريب على الكتا
 . والتعبري الركيك

إعادة النظر يف سياسات القبول باجلامعات لراغيب دراسة اللغة العربية، وتطبيـق نفـس    -١١
الشروط والقواعد اخلاصة بقبول املتقدمني لدراسة اللغات األجنبية كاإلجنليزية من عقـد  

يار أحسن املتقدمني لدراسة اللغة العربية باعتبار أن دارسها مقابالت شفهية وحتريرية الخت
 . متحمل مسؤولية كبرية

 .ضرورة البدء بتعريب التعليم اجلامعي بكل ختصصاته -١٢
العمل على إنشاء أقسام أو معاهد مرتبطة باجلامعات إلعداد معلمي اللغة العربيـة لغـري    -١٣

 . الناطقني ا
نشاء مدارس ابتدائية تعتمد اللغة العربية الفصـحى لغـة   أن تقوم إدارة التربية والتعليم بإ -١٤

وحيدة للتواصل يف املدرسة، دون استخدام أي لغة أجنبية أو عامية طوال اليوم املدرسـي  
 .داخل الفصل وخارجه

 .احلرص على عدم التبكري بتعليم اللغة اإلجنليزية يف الصفوف األوىل للمرحلة االبتدائية -١٥
 .للمعلمني على استخدام الفصحى يف التدريسضرورة عقد دورات مستمرة  -١٦
 . ضرورة عقد حماورات بني التالميذ لتدريبهم على اللغة العربية الفصحى -١٧
 . ضرورة ربط التالميذ باملكتبة املدرسية لتعويدهم على القراءة بالعربية الفصحى -١٨
كـون  أن تقوم مجاعة الصحافة باملدارس مبتابعة كتابات الطالب أو الطالبات علـى أن ت  -١٩

 . باللغة العربية الفصحى
لغـة للحـديث، والنقـاش    ) اللغة العربية الفصحى(أن تقوم املؤسسات اإلعالمية بتبين  -٢٠

 . والربامج
أن تقوم املؤسسات اإلعالمية بإنشاء قنوات إسالمية تستخدم اللغة العربية الفصـحى يف   -٢١

 .بلغات العامل األخرىمجيع براجمها وتترجم هذه الربامج بلغات أخرى لربط اللغة العربية 
إعادة النظر يف اختياراملذيعني باإلذاعة والتلفاز لراغيب العمل ذا اجلهاز، وعقد مقـابالت   -٢٢

الختيار أحسن املتقدمني فهم قدوة للعامة من الناس املتابعة ) أكثر جدية(شفهية وحتريرية 
 . هلذه الوسائل
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 .يف اللغة العربية الفصحىضرورة عقد دورات للمذيعني واإلعالميني بصفة مستمرة  -٢٣
أن ختصص الصحافة جلنة لفحص مجيع املقاالت، والكتابات الصـحفية، وتنقيتـها مـن     -٢٤

 .األلفاظ األجنبية
 .ضرورة منع اإلعالنات لشركات، ومؤسسات، ونوادي عربية بأمساء غربية -٢٥
ضرورة إنشاء جممع لغوي سعودي أو خليجي يتمكن من املسامهة يف عمليات التعريـب   -٢٦

 إخل...حث والترمجةوالب
زيادة عدد األعضاء العاملني يف جمامع اللغة العربية مبا يتناسب وعدد اللجان املوجـودة يف   -٢٧

هذه اامع؛ كي يتاح هلم اإلشراف الفعلي على عمل اللجان، واملتابعة اجلادة لتفعيل هذا 
 .العمل، وسرعة إجنازه

ويكون هناك قائمني ) اإلنترنت(كبوتية ربط جمامع اللغة العربية عرب موقع على الشبكة العن -٢٨
على هذا املوقع من قبل كل جممع لغوي يعملون على رصد كل جديد، وتوحيـد كافـة   
اجلهود فال يترجم كتاب أكثر من مرة، وال يعرب مصطلح بأكثر من طريقة، مث تعـرض  

ة، ومـن مث  كافة هذه اجلهود يف املوقع على هذه الشبكة، ويف الة العربية اللغوية املوحد
توزيعها يف كافة املؤسسات التعليمية، والتربوية، وغريها لتزويدها بكـل جديـد وفـق    

 . متطلبات العصر كل يف جمال ختصصه
ضرورة أن متنع البلدية أو الغرفة التجارية منح أي تراخيص أو سجل جتاري ألي شركة،أو  -٢٩

 . نادي، أو حمل جتاري حيمل امساً غري عريب
لبلدية سلطتها مبنع أي مظهر من مظاهر العوملـة اللغويـة يف أمسـاء    ضرورة أن تباشر ا -٣٠

 . الشوارع، أو امليادين العامة
ضرورة منع تسمية األطفال بأمساء غري عربية من قبل اجلهات املسئولة عن شهادات امليالد  -٣١

 ). األحوال املدنية(
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:א
بإذن  –ون ممكنة التنفيذ، وميكن االستفادة منها رصدت الباحثة بعضاً من املقترحات، حبيث تك

 :وتتضح فيما يلي –اهللا 
مواصلة البحث والدراسة يف بقية مظاهر العوملة اللغوية اليت مل تتطرق هلـا الدراسـة، أو    -١

 . التوسع يف دراسة مظاهر هذه العوملة اليت تطرقت إليها الدراسة
للغة العربية يف العصر احلديث ومـن  قيام دراسات متخصصة حول التحديات اليت تواجه ا -٢

 : ذلك
 . مزامحة العامية للفصحى يف مؤسسات التربية اإلسالمية )١
 . مزامحة اللغات األجنبية للغة العربية يف أسواق العمل )٢
 . مزامحة اللغات األجنبية للغة العربية يف وسائل اإلعالم )٣

ألمهية هذا اال، ) اللغوية مستقبل اللغة العربية يف ظل العوملة(العمل على دراسة موضوع  -٣
 . وقلة البحث فيه

أن تكون قد وفقت يف عرض وحتليل ما صورته  -العلي القدير  -وأخرياً، ترجو الباحثة من اهللا 
 .خطة الدراسة وفق معايري وأسس املنهج العلمي

 ⇓Ω 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… †[♥πΤ⊃ΩΤ‚((: واالعتذار وارد عما وقع فيه من أخطاء، وسبحان اهللا الذي يقول
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א א א
 :املصادر: أوالً

 .القرآن الكرمي - أ
 :كتب السنة النبوية ومنها - ب
املكتـب اإلسـالمي،   ): م.د(، )ط.د. (مسند اإلمام أمحـد . ابن حنبل، أمحد بن حممد )١

 ).م١٩٨٥(
، دار إحياء التراث )ط.د. (سنن ابن ماجه. ابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين )٢

 ).م١٩٩٥(العريب، 
، )ط.د. (ديب البغـا : حتقيق. صحيح البخاري. البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل )٣

 ).م١٩٨٧(دار ابن كثري، : اليمامة
: ،بريوت)ط.د. (سنن الترمذي. الترمذي،أبو عيسى حممد بن عيسى الترمذي بن سورة  )٤

 ).م١٩٨٣(دار الفكر،
 ).م١٩٨٧(مكتبة لبنان ،: ت، بريو)ط.د. (كتاب التعريفات.اجلرجاين،علي بن حممد )٥
، دار إحيـاء  )ط.د.(صحيح مسلم. النيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي )٦

 ).م١٩٧٢( التراث العريب،
  :كتب املعاجم -ج
-هـ١٤١٠(دار صادر،: بريوت. لسان العرب. ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد )٧

 ).م١٩٩٠
طبعة مراجعة ومصححة مبعرفـة  . لسان العرب. مدابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حم )٨

ـ ١٤٢٣(دار احلـديث، : ، القـاهرة )ط.د(خنبة من السادة األساتذة املتخصصني، -هـ
 ).م٢٠٠٣

  ).ت.د(دار احلديث، : ، القاهرة) ط.د.  (خمتار الصحاح.الرازي،حممد بن أيب بكر )٩
هــ  ١٤١٨(  املكتبة العصـرية، : ،بريوت ٤ط. خمتار الصحاح.حممد أيب بكر ،الرازي )١٠

 ).م١٩٩٨/
دار : صفوان عدنان ، دمشق: حتقيق. مفردات ألفاظ القرآن .األصفهاين ،احلسني بن حممد )١١

  ).هـ١٤١٢( القلم،
حتقيق مكتـب التـراث يف   . القاموس احمليط. الفريوز أبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب )١٢

 ).م١٩٨٧-هـ١٤٠٧(مؤسسة الرسالة،: ،بريوت٢مؤسسة الرسالة، ط
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 :أخرى مصادر -د
: حتقيق. اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم. ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم )١٣

 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(مكتبة الرشد، : ، الرياض٥ناصر العقل، ط
 ). م١٩٤٨(، )ن.د:(، القاهرة ٢ط. مقدمة ابن خلدون.ابن خلدون ،عبد الرمحن   )١٤

مدارج السالكني بني منازل إيـاك نعبـد   .و بكرابن قيم اجلوزية، أبو عبد اهللا حممد بن أب )١٥
 ).ت.د(دار احلديث،: ، القاهرة)ط.د(جلنة من العلماء، : راجعه وضبطه. وإياك نستعني

فائز حممد وإميل يعقـوب،  : حتقيق. فقه اللغة وسر العربية. الثعاليب، أبو منصور عبد امللك )١٦
 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٦(دارالكتاب العريب،: ،بريوت ٢ط

اإلمام الشيخ حمب : حتقيق. املستصفى من علم األصول.أبو حامد حممد بن حممدالغزايل،  )١٧
 ).هـ١٣٢٢(املطبعة األمريية، : اهللا ابن عبد الشكور، بالق

 :املراجع: ثانياً
دار احلـوار  : الالذقيـة . والشرق أوسطية يالعوملة يف النظام العامل.عبداهللا أمحد أبوراشد، )١٨

 .)م١٩٩٩(للنشر والتوزيع، 
دار الشـرق  : ،لبنـان وسـوريا  ٢ط.  املدخل إىل اللغة العربيـة . احل، بدر الدينأبو ص )١٩

 ).د،ت(العريب،
مقال ضمن قضايا وحوارات النهضـة  . اللغة العربية واحلروف الالتينية. أديب، ضياء علي )٢٠

حممد كامل  :كتاب اللغة العربية واللغات األخرى، حترير وتقدمي املنشورة يف) ٣٠(العربية 
 ).م٢٠٠٤(منشورات وزارة الثقافة،: مشقاخلطيب، د

: ، مكـة املكرمـة  )ط.د.(اإلعالم اإلسالمي ووسائل االتصال احلديثة. إمساعيل، إبراهيم )٢١
 ).ت.د(مطابع رابطة العامل اإلسالمي،

املكتـب   :بـريوت  ،٢ط. مدخل إىل التربيـة يف ضـوء اإلسـالم   . الباين، عبد الرمحن )٢٢
 ).م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(اإلسالمي،

 ).ت.د(مكتبة لبنان،: بريوت .معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية.زكي بدوي،أمحد )٢٣
دار الفكـر للطباعـة والنشـر    : عمان. االستشراق والتربية. بركات، هاين حممد يونس )٢٤

 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤( والتوزيع، 
: ، مصـر )ط.د. ()حتديات العوملـة (الوطنية يف عامل بال هوية . اء الدين، حسني كامل )٢٥

 ). م٢٠٠٢(،)مكتبة األسرة(ية املتكاملة مجعية الرعا
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. العوملة وقضية اهلوية الثقافية يف ظل الثقافة العربيـة املعاصـرة  . التميمي، حممد بن سعد )٢٦
 ).م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢(،)ن.د(

مكتبـة  : ، القـاهرة )ط.د. (الدمار الثالث مافيات املخدرات يف العـامل . جانو، أسيمة )٢٧
 ).م١٩٩٠(مدبويل،

حبث مقدم ضمن أحباث أعمـال  . العوملة وحوار احلضارات. ن مباركإبراهيم ب، اجلدير  )٢٨
العوملة وحوار احلضـارات  "املؤمتر الدويل األول للحضارات املعاصرة املنشورة يف كتاب 

 ) .م ٢٠٠٣(،جامعة عني مشس: ، القاهرة"صياغة عامل جديد
 -هــ  ١٤٢٢(،دار األمـني : القاهرة. العوملة والثقافة اإلسالمية. اجلوهري، حممد محد )٢٩

 ).م٢٠٠٢
 -هــ  ١٤٢٣(دار املكـتيب،  : دمشـق . عوملة اإلعالم والثقافـة . احلاجي، حممد عمر )٣٠

 ).م٢٠٠٢
منشورات وزارة : الرياض. مساوئ األخالق وأثرها على األمة. احلازمي، خالد بن حامد )٣١

 ).هـ١٤٢٥(الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،
 –أسسـها   –مصادرها  –مفهومها (التربية اإلسالمية . احلقيل، سليمان بن عبد الرمحن )٣٢

هـ ١٤١٦( ،٩٤٥٩:ب .تطلب من املؤلف، ص: ، الرياض٢ط. )ميادينها  –أهدافها 
 ).م١٩٩٦ -

، )٢٩(مقال ضمن قضايا وحـوارات النهضـة العربيـة   . إصالح املنطق. احلكيم، أسعد )٣٣
: دمشـق  ،مد كامل اخلطيبحم: ، حترير وتقدمي"إصالح اللغة والتعليم"املنشورة يف كتاب 

 ).م٢٠٠٤(منشورات وزارة الثقافة،
، دار اشــبيليا للنشــر والتوزيــع،: الريــاض. التربيــة اإلســالمية.احلمــد ، أمحــد )٣٤

 .)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(
سبل الوقايـة   –األسباب  –األضرار ( الفاحشة عمل قوم لوط . احلمد، حممد بن إبراهيم )٣٥

 ).١٩٩٤ -هـ١٤١٥(والتوزيع،دار ابن خزمية للنشر : الرياض . )العالج –
حبـث   النظريات املعجمية وسبلها يف اإلحاطة يف الفكر العـريب  .احلمزاوي، حممد رشاد )٣٦

مطبعة : ، تونس)ط.د. ( كتاب من قضايا اللغة العربية املعاصرةيفضمن البحوث املنشورة 
 ).م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
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حبث منشـور يف  . دور وسائل اإلعالم يف تعزيز الثقافة العربية. بن عبد اهللاحلويل، عليان  )٣٧
ضمن منشورات أعمال املؤمتر العلمي الرابـع لكليـة اآلداب   " العوملة واهلوية"كتاب 

 ).م١٩٩٨مايو /أيار ٦ – ٤(مصر، : والفنون جبامعة فيالدلفيا
بيـة الدينيـة يف ضـوء    طرق تدريس اللغة العربية والتر. خاطر، حممود رشدي وآخرون )٣٨

 ).م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩(، )ن.د(، ٤ط. االجتاهات التربوية احلديثة
، ٢ط. )ماضـيه وحاضـره  (الغزو الثقايف لألمة اإلسالمية . اخلرجيي، منصور عبد العزيز  )٣٩

 ).هـ١٤٢٠(دار الصميعي، : الرياض
. ستقبلاإلسالم وحضارة امل. خفاجي، حممد عبد املنعم وأمينة الصاوي وعبد العزيز شرف )٤٠

 ).ت.د(مكتبة مصر،:القاهرة ،)ط.د(
أثر وسائل اإلعـالم  . اخلطيب، إبراهيم ياسني وحممد عبد اهللا عودة وأمحد حممد الزيادي )٤١

الناشرون الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافـة للنشـر   : عمان. على الطفل
 ).م٢٠٠١(والتوزيع، 

ضـمن قضـايا    )كبار كتاب العربية ىفتاو( موضوع االستفتاء. اخلطيب، حممود كامل )٤٢
، )آراء ومناقشـات : اللغة العربيـة (املنشورة يف كتاب ) ٢٧(وحوارات النهضة العربية 

 ).م٢٠٠٤(منشورات وزارة الثقافة،: ،دمشق١ط
: القـاهرة . مقدمة يف فكرواقتصاد وإدارة عصـر الالدولـة  :العوملة.اخلضريي،حمسن أمحد )٤٣

 .)م٢٠٠٠(والتوزيع،  العربية للنشر جمموعة النيل
 ).م٢٠٠١(جمموعة النيل العربية، : القاهرة. العوملة االجتياحية. ــــــــــ  )٤٤
دار املسـتقبل العـريب،   : القـاهرة . عرب ومسـلمون وعوملـة  . الدجاين، أمحد صدقي )٤٥

 ).م٢٠٠٠(
) ٢٨(،مقال ضمن قضايا وحـوارات النهضـة العربيـة    العامية والفصحى. دروزة، عزة )٤٦

: حممد كامل اخلطيـب، دمشـق  : ، حترير وتقدمي)الفصحى والعامية(تاب املنشورة يف ك
 ).م٢٠٠٤(منشورات وزارة الثقافة،

ــدنان )٤٧ ــدوري، ع ــداث . ال ــاح األح ــكلة والســبب(جن ــت. )املش ذات : الكوي
 ).م١٩٨٥  -هـ ١٤٠٥(السالسل،

 ).م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦(دار احلقيقة،: بنغازي. نظرات يف اللغة. رضوان، حممد )٤٨
املنهج العملي التربوي لتنشئة األطفـال  (بناء مستقبل األمة . ف عبد العزيزالزهريي، شري )٤٩

 ).م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(دار الصفوة للنشر والتوزيع، . )حىت سن املراهقة
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هـ ١٤٠٧(دار القلم، : ، الكويت٩ط. املدخل إىل الثقافة اإلسالمية. سامل، حممد رشاد )٥٠
 ).م١٩٨٧

 ).م١٩٨١ -هـ ١٤٠١(شر امة، االن: ، جدة٢ط. قال وقلت .السباعي، أمحد )٥١
.  )دراسة يف اجتماعيات التربية ( التنظيم املدرسي والتحديث التربوي . السمالوطي، نبيل )٥٢

 ).م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(دار الشروق، : ، جدة٢ط
هـ ١٤٠٣(دار االعتصام، : ، القاهرة٢ط.العربية لغة العلوم والتقنية. شاهني، عبد الصبور )٥٣

 ).م١٩٨٢ -
، ٥ط.)طبيعتها وأبعادها األساسية(التربية املعاصرة . بد الرزاق وآخرونشفشق، حممود ع )٥٤

 ).م١٩٨٩-هـ١٤١٠(دار القلم للنشر والتوزيع،: الكويت
كلمة افتتاح ألعمال املؤمتر الدويل األول للحضارات املعاصرة املنشـورة  . مفيد ، شهاب  )٥٥

جامعـة عـني    :، القـاهرة  "العوملة وحوار احلضارات صياغة عامل جديـد " يف كتاب
 . )م ٢٠٠٣(،مشس

السرية النبويـة واإلعـالم   . الصاوي، أمينة وعبد العزيز شرف وحممد عبد املنعم خفاجي )٥٦
 ).ت.د(مكتبة مصر، : ، مصر)ط.د. (اإلسالمي

، )الواقع والتحديات(حاضر العامل اإلسالمي . صربة، عفاف سيد ومصطفى حممد احلناوي )٥٧
 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(مكتبة الرشد،: الرياض

 ).م١٩٧٩(دار الكتاب اللبناين ، : ،بريوت) ط.د.( املعجم الفلسفي .صليبا ،مجيل )٥٨
ــد  )٥٩ ــبيب،أمحد حمم ــة   . الض ــر العومل ــة يف عص ــة العربي ــاض.  اللغ : الري

 .)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(العبيكان،
دار احملمدي للنشـر والتوزيـع،   : جدة. حقوق اإلنسان يف اإلسالم. الظهار، راوية أمحد )٦٠

 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(
إدارة الصـحافة  : ،مكة املكرمـة ٣ط. اإلعالم يف اتمع اإلسالمي. حامد، بد الواحدع )٦١

 ).م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤(والنشر، 
دار االعتصـام،  : ، القـاهرة ٣ط. اإلسالم واملشكالت اجلنسـية . عبد الواحد، مصطفى )٦٢

 ).م١٩٧١ -هـ ١٣٩١(
: البحـث العلمـي  .ذوقـان وعبـدالرمحن عـدس وكايـد عبـد احلـق       ، عبيدات )٦٣

 .م)١٩٨٩(دار الفكر للنشر التوزيع،: ،عمان)ط.د. (ه،أساليبه،أدواتهممفهو
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مقال مقدم ضمن قضـايا  . اللغة العربية رابطة الشعوب اإلسالمية. العريف، حممد بن سعيد )٦٤
، حترير )آراء ومناقشات: اللغة العربية(املنشورة يف كتاب ) ٢٧(وحوارات النهضة العربية 

 ).م٢٠٠٤(منشورات وزارة الثقافة،: قحممد كامل اخلطيب، دمش :وتقدمي
 -هــ  ١٤٠٢(الناشر امـة، : جدة. قضايا ومشكالت لغوية. عطار، أمحد عبد الغفور )٦٥

 ).م١٩٨٢
: ، الريـاض )ط.د. (التربيـة اإلسـالمية مصـادرها وتطبيقاـا    . عطية، عماد حممـد  )٦٦

 ).م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(الراشد،
، )ط.د. ()دراسات يف التربيـة (مي العمل يف الفكر التربوي اإلسال. علي، سعيد إمساعيل )٦٧

 ).م١٩٨٢(عامل الكتب، : القاهرة
مقال ضـمن قضـايا   . كيف ختدم اللغة العربية األلفاظ وأصلها العريب. عيسى، أمحد بك )٦٨

: ، حترير وتقـدمي )الفصحى والعامية(املنشورة يف كتاب ) ٢٨(وحوارات النهضة العربية 
 ).م٢٠٤(ثقافة،منشورات وزارة ال: حممد كامل اخلطيب، دمشق

رسالة ماجستري منشـورة،  . وسائل اإلعالم وأثرها يف وحدة األمة. حممد موفق، الغالييين )٦٩
دار املنـارة للنشـر والتوزيـع،    : جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، جدة

 ).م٢٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(
ـ ١٤٢٤(عـامل الكتـب،  : القاهرة. حبوث يف العربية املعاصرة. فايد، وفاء كامل )٧٠  - ـه

 ).م٢٠٠٣
الدار السـلفية  : ، اإلسكندرية)ط.د. (التربية على منهج أهل السنة واجلماعة. فريد، أمحد )٧١

 ).ت.د(للنشر والتوزيع، 
 ).م١٩٩٢(جورس بريس، : طرابلس. املشكلة اللغوية العربية. الفيصل، مسر روحي )٧٢
، )ط.د. (يف الدول العربيةأثر العمالة األجنبية يف التغيري االجتماعي . القاضي، لبىن عبد اهللا )٧٣

 ).م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، : الرياض
مكتبة وهبـة،  : ، القاهرة٣ط. مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم. القرضاوي، يوسف )٧٤

 ).م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧(
هـ ١٤٠١(مكتبة وهبة، : ، القاهرة٢ط. اخلصائص العامة لإلسالم. ــــــــ  )٧٥

 ).م١٩٨١ -
ــه. قطــب، ســيد )٧٦ ــريوت٧ط. خصــائص التصــور اإلســالمي ومقومات دار : ، ب

 ).م١٩٨٢  -هـ ١٤٠٢(الشروق،
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حبث مقدم ضمن أحبـاث  . حوار أو صراع للحضارات: اإلعالم والعوملة. القليين، سوزان )٧٧
العوملـة وحـوار   "أعمال املؤمتر الدويل األول للحضارات املعاصرة املنشورة يف كتـاب  

 ) .م ٢٠٠٣(،جامعة عني مشس: ، القاهرة"ضارات صياغة عامل جديداحل
: الريـاض . ممارسة برنامج إسـالمي مـع حـاالت القلـق النفسـي     . الكعيب، موزة )٧٨

 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(العبيكان،
: حتريـر . انعكاسات العوملة السياسية والثقافية على الوطن العريب. جمدالين، أمحد وآخرون )٧٩

 ).م٢٠٠١(مركز دراسات الشرق األوسط، :إسحاق الفرحان، األردن
مكتبة النهضة املصـرية ،  : القاهرة.  طرق تدريس التربية اإلسالمية.حممد عطا، إبراهيم  )٨٠

 .هـ١٤٠٨
          دار التوزيـع والنشـر اإلسـالمية،   : القـاهرة . التربية الروحية. حممود، علي عبد احلليم )٨١

 ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥( 
املركـز  : الدار البيضاء. )املثقف العريب وحتديات العوملة(اقفة احلضور واملث. حمفوظ، حممد )٨٢

 ).م٢٠٠٠(الثقايف العريب،
مكتبة اخلـدمات  : جدة. منهاج املسجد يف تكوين اتمع املسلم .حمي الدين، أبو أسامة )٨٣

 ).هـ١٤١٤(احلديثة، 
ــة.خمدوم،مصــطفى )٨٤ ــة ا واخلصوصــيات العومل ــع للنشــدار : جــدة.لثقافي  راتم

 .)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(،والتوزيع
اهليئة املصـرية العامـة للكتـاب ،    : القاهرة.  معجم العلوم اإلجتماعية.مدكور،ابراهيم )٨٥

 . )هـ١٣٩٥(
دار أسامة للنشر والتوزيع، : الرياض. املفاهيم األساسية ملناهج التربية. مدكور، علي أمحد )٨٦

 ).م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠(
دار النهضـة  : ، بـريوت )ط.د. (منهج التربية يف التصور اإلسالمي.ــــــــ  )٨٧

 ).م١٩٩٠(العربية،
دار الشـروق،  : القـاهرة . األخـالق يف األديـان السـماوية   .املدين، السيد أبو ضيف )٨٨

 ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(
العبيكان، : الرياض. الطفل املسلم بني منافع التلفزيون ومضاره. مرسي، حممد عبد العليم )٨٩

 ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(
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: ، القـاهرة )ط.د. (المية أصوهلا وتطورها يف البالد العربيةالتربية اإلس. مرسي، حممد منري )٩٠
 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(عامل الكتب،

 ).م١٩٩٩(مطابع لوتس، : ، مصر)ط.د. (العوملة والعوملة املضادة. املسدي، عبد السالم )٩١
حبث مقدم ضمن أحباث أعمال املـؤمتر  .  العوملة واهلوية الوطنية. حممد إبراهيم ، منصور  )٩٢

العوملة وحوار احلضارات صـياغة  "ول للحضارات املعاصرة املنشورة يف كتاب الدويل األ
 ) .م ٢٠٠٣(،جامعة عني مشس: ، القاهرة"عامل جديد

معاجلة اإلسالم لوقت الفراغ ووسائل شغل أوقات الفراغ يف . ميقا، أبوبكر إمساعيل حممد )٩٣
 ).م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤(مكتبة التوبة،: ، الرياض٢ط. اإلسالم

االستشراق  –التبشري (أجنحة املكر الثالثة وخوافيها . عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، )٩٤
 ).م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(دار القلم، : ، دمشق٦ط. )االستعمار –

غزو يف الصميم دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي واخللقي . ــــــــــ  )٩٥
دار القلـم،   :، دمشـق ٤ط. "التعليم املنهجي والتثقيف العـام "جماالت  والسلوكي يف

 ).م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧(
دار طويـق  : الرياض. كيف تربني طفلك يف ظالل التربية اإلسالمية.الناجي، سحر ناجي )٩٦

 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(للنشر والتوزيع، 
مكتبـة  : القـاهرة . نظرات يف أزمة التعليم املعاصر وحلوهلا اإلسـالمية . النجار، زغلول )٩٧

 ).٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(وهبة، 
جامعـة  (دور الثقايف للجامعة بني خصوصية احلداثة وتنافسـية العوملـة   ال. جنيب، عصام )٩٨

ضمن منشورات أعمال املؤمتر " العوملة واهلوية"حبث منشور يف كتاب . )فيالدلفيا منوذجاً
 ).م١٩٩٨مايو /أيار ٦ – ٤(مصر، : العلمي الرابع لكلية اآلداب والفنون جبامعة فيالدلفيا

الناشرون : ، بريوت٢ط. ة اإلسالمية واملشكالت املعاصرةالتربي. النحالوي، عبد الرمحن )٩٩
 ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(مكتبة أسامة،: املكتب اإلسالمي، الرياض

، ٣ط. أصول التربية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واتمع. ــــــــ  )١٠٠
 ).م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(الفكر، دار : دمشق

مكتبة : الرياض . قراءات يف التربية اإلسالمية.  النقيب ، عبد الرمحن ومجال حممد اهلنيدي )١٠١
 ).م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤(الراشد، 



- ٢١٦ - 

 :الرسائل العلمية: ثالثاً
رسالة . دور التربية اإلسالمية يف مواجهة التحديات الثقافية للعوملة.احلارثي، صالح ردود )١٠٢

أم القـرى،   جامعة، ماجستري غري منشورة، قسم التربية اإلسالمية واملقارنة، كلية التربية
 ).هـ١٤٢٤/هـ١٤٢٣(مكة املكرمة،

مزامحة العامية للغة العربية الفصحى يف املدارس اإلبتدائية مبحافظة . الزبيدي،حيي بن عبداهللا )١٠٣
، قسـم  ، رسالة ماجستري غريمنشـورة  .)من وجهة نظرمعلمي املرحلة اإلبتدائية(القنفذة 

أم القـرى، مكـة املكرمـة،    جامعـة  ، التربية اإلسالمية واملقارنـة، كليـة التربيـة   
 ).هـ١٤٢٢/هـ١٤٢١(

رسالة ماجستري  ).دراسة نقدية يف ضوء العقيدة اإلسالمية(العوملة .الزميع،ماجد بن علي  )١٠٤
جامعـة امللـك سـعود    ، شعبة العقيدة قسـم الدراسـات اإلسـالمية   ،غري منشورة 
 ).هـ١٤٢٣/هـ١٤٢٢(،الرياض،

رسـالة  . )دراسة حتليلية(ة وحتديات العوملة التربية اإلسالمي .أمحد بن عبد اهللا، الصعريي )١٠٥
جامعة أم القرى، مكة ، دكتوراة،غري منشورة، قسم التربية اإلسالمية واملقارنة، كلية التربية

 ).هـ١٤٢٣/ هـ١٤٢٢(املكرمة ،

. التحديات االجتماعية للعوملة وموقف التربية اإلسـالمية منـها  . الغامدي،حممد بن أمحد )١٠٦
جامعـة أم  ،ورة، قسم التربية اإلسالمية واملقارنة، كلية التربيـة رسالة ماجستري غري منش

 ).هـ١٤٢٣/١٤٢٤( القرى،مكة املكرمة،

دور التربية اإلسالمية يف مواجهة بعض أساليب عوملة املـرأة  .املصري ،إكرام بنت كمال )١٠٧
رسالة ماجستري غري منشورة، قسم التربية اإلسالمية واملقارنـة، كليـة   .املسلمة املعاصرة

 ).هـ١٤٢٦/١٤٢٧(جامعة أم القرى، مكة املكرمة ،، تربيةال

 :املؤمترات والندوات: رابعاً
حبث مقدم إىل ندوة ظـاهرة  . ازدواج اللغة يف املدارس واجلامعات.أبو صاحل،عبد القدوس )١٠٨

اليت استضافتها جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود    " الضعف اللغوي يف املرحلة اجلامعية"
 ).هـ ١٤١٦(،الرياض ،

حبث مقدم إىل ندوة . قوة اللغة اإلجنليزية يف املاضي واحلاضر واملستقبل. رف، رميا سعداجل )١٠٩
حمـرم   ١٣ – ١١(أـا،  : ، جامعة امللك خالد"اللغات يف عصر العوملة رؤية مستقبلية"

 ).م٢٠٠٥فرباير  ٢٢ – ٢٠/ هـ ١٤٢٦
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ت يف اللغـا "حبث مقدم إىل نـدوة  . دور اجلامعات يف عملية التعريب.ـــــــ  )١١٠
/ هــ  ١٤٢٦حمرم  ١٣ – ١١(أا، : جامعة امللك خالد". عصر العوملة رؤية مستقبلية

 ).م٢٠٠٥فرباير  ٢٢ – ٢٠
حبث حمكم مقدم إىل املؤمتر . املرأة املسلمة أمام حتديات العوملة.محاد، سهيلة زين العابدين  )١١١

 ".النفتاح العامليالشباب وا: "العاملي التاسع للندوة العاملية للشباب اإلسالمي بعنوان
اللغـات  "حبث مقدم إىل ندوة . التعريب بني الواقع والطموح. محدان، إبراهيم بن حممود )١١٢

/ هـ ١٤٢٦حمرم  ١٣ – ١١(أا، : جامعة امللك خالد". يف عصر العوملة رؤية مستقبلية
 ).م٢٠٠٥فرباير  ٢٢ – ٢٠

ث مقدم ضمن أعمـال  حب. دور املدرسة يف التربية اإلعالمية. اخلطيب، حممد بن شحات )١١٣
وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع املنظمة الدوليـة  ، املؤمتر الدويل األول للتربية اإلعالمية

 ).م٧/٣/٢٠٠٧-٤( -) هـ١٧/٢/١٤٢٨-١٤(،للتربية اإلعالمية
اللغات يف عصر العوملة رؤيـة  "حبث مقدم إىل ندوة . الترمجة وفعل املثاقفة. زرمان، حممد )١١٤

فربايـر   ٢٢ – ٢٠/ هـ ١٤٢٦حمرم  ١٣ – ١١(أا، : عة امللك خالدجام". مستقبلية
 ).م٢٠٠٥

ظاهرة الضعف يف استعمال اللغة العربيـة يف التعلـيم العـام    . عبد اهللا بن علي، الشالل  )١١٥
ظـاهرة الضـعف   (حبث مقدم إىل نـدوة  . )وزارة املعارف(وجهود الوزارة يف عالجها 
، فتها جامعة اإلمام حممد بـن سـعود ، الريـاض   اليت استضا)اللغوي يف املرحلة اجلامعية

 ).هـ١٤١٦(
ظاهرة الضعف (حبث مقدم إىل ندوة .  أثر استعمال العامية يف التدريس.طلب، علي أمحد  )١١٦

الـيت استضـافتها جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود        ) اللغوي يف املرحلة اجلامعية
 ).هـ١٤١٦(اإلسالمية،الرياض، 

اللغات يف عصر العوملة "حبث مقدم إىل ندوة . حث العلميالترمجة والب. عبد املطلب،فؤاد )١١٧
 ٢٢ – ٢٠/ هــ  ١٤٢٦حمرم  ١٣ – ١١(أا، : جامعة امللك خالد". رؤية مستقبلية

 ).م٢٠٠٥فرباير 
. اللغة األجنبية واهلوية الثقافية للناشئة يف عصر العوملـة .عرقسوسي، زبيدة بنت حممد خري )١١٨

أـا،  : جامعة امللك خالد". لعوملة رؤية مستقبليةاللغات يف عصر ا" حبث مقدم إىل ندوة
 ).م٢٠٠٥فرباير  ٢٢ – ٢٠/ هـ ١٤٢٦حمرم  ١٣ – ١١(
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ندوة اللغات "حبث مقدم إىل . اللغة والعوملة لغة عاملية أم لغات متعددة. العنايت، وليد أمحد )١١٩
/  هـ١٤٢٦حمرم  ١٣ – ١١(أا، : جامعة امللك خالد". يف عصر العوملة رؤية مستقبلية

 ).م٢٠٠٥فرباير  ٢٢ – ٢٠
حبث مقدم إىل ندوة . من آثار العامية يف اللغة العربية وأبنائها. الفخراين ،أبو السعود أمحد )١٢٠

اليت استضافتها جامعة اإلمام حممد بن سعود " ظاهرة الضعف اللغوي يف املرحلة اجلامعية"
 ).هـ١٤١٦(الرياض،، اإلسالمية

 :الدوريات واجملالت: خامساً
جملة جممع . تنشئة الطفل يف اللغة مبدأ سيادة ملكة الفصحى. ليمان، صادق عبد اهللاأبو س )١٢١

رمضـان  (، ١٠١، دار الشعب للصحافة والطباعة والنشـر،  ع   )القاهرة(اللغة العربية 
 ).م٢٠٠٣نوفمرب  -هـ ١٤٢٤

، دار  )ةالقـاهر (جملة جممع اللغة العربية ". اللغة العربية بني العروبة والعوملة."بشر، كمال )١٢٢
 ).٢٠٠٢مايو  -هـ ١٤٢٣صفر (، ٩٦الشعب للصحافة والطباعة والنشر،  ع 

جملة جممـع اللغـة العربيـة    . اللغة العربية ووسائل النهوض ا يف مصر. حافظ، حممود )١٢٣
مـايو   -هــ  ١٤٢١حمرم (، ٨٧، دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، ع )القاهرة(

 ).م٢٠٠٠
 ).هـ١٤٢٢شوال (، ١٧ع . )الرياض(جملة البيان . أمهية اللغة. احلداد،أمحد )١٢٤
جملـة  ". اللغة العربية واإلبداع الفكري والعلمية يف العصر احلـديث . "خليفة، عبد الكرمي )١٢٥

حمـرم  (، ٨٤، دار الشعب للصـحافة والطباعـة والنشـر،  ع     )القاهرة(اللغة العربية 
 ).م١٩٩٩مايو  -هـ ١٤٢٠

جملـة امـع   ". ى مدارج القرن احلادي والعشرينقضايا العربية عل."خليفة، عبد الكرمي )١٢٦
شـعبان  (، )٩٣(، دار الشعب للصـحافة والطباعـة والنشـر،  ع     )القاهرة(اللغوي 
 ).م٢٠٠١نوفمرب  -هـ ١٤٢٢

جملة . مشروع الذخرية اللغوية العربية وأبعادها العلمية والتطبيقية.صاحل، عبد الرمحن احلاج )١٢٧
مجـادى  (،٨١دار الشعب للصحافة والطباعة والنشـر، ع ،  )القاهرة(جممع اللغة العربية 

 ).م١٩٩٧نوفمرب  -هـ ١٤١٨اآلخرة 
جملة جممع اللغة . واقع اللغة األجنبية يف التبادل بيننا وبني الغرب. الضبيب، أمحد بن حممد )١٢٨

 -هـ ١٤٢٣صفر (، ٩٥، دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر،  ع  )القاهرة(العربية 
 ). م٢٠٠٢مايو 
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،  )القـاهرة (جملة جممع اللغة العربية ". اللغة العربية لغة اإلسالم. "علمي، حيي بن عبد اهللال )١٢٩
 ).م٢٠٠٠مايو  -هـ ١٤٢١حمرم (، ٨٨دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر،  ع 

، دار الشـعب  )القـاهرة (جملة جممع اللغة العربية . جمامع اللغة العربية. فايد، وفاء كامل )١٣٠
 ).م٢٠٠٢نوفمرب  -هـ ١٤٢٣شعبان (، ٩٧ة والنشر، عللصحافة والطباع

، دار  )القـاهرة (جملة جممع اللغـة العربيـة   ". تراثنا الفكري واللغوي. "مدكور، إبراهيم )١٣١
 ).م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢رجب (، )٤٩(الشعب للصحافة والطباعة والنشر،  ع 

،ع  )ألردنا(الـة الثقافيـة   .هـواجس وآمـال   : العوملة والثقافة.مراد ،بركات حممد  )١٣٢
 ).هــ١٤٢٣حمرم /هـ١٤٢٢مجاد األول (، ٥٤/٥٥

، دار الشعب  )القاهرة(جملة جممع اللغة العربية ". النحو حسن العربية."ولويك،كامل مجيل )١٣٣
 ).م١٩٩٩نوفمرب  -هـ ١٤٢٠حمرم (،٨٦للصحافة والطباعة والنشر، ع 

 ) :االنترنت(مواقع على الشبكة العاملية للمعلومات : سادساً
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