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ملخص البحث

الوطنفياألجنبیةواللغاتالمحلیةاللھجاتأمامالعربیةاللغةتواجھھالذى“الصراعبعنوانبحثھذا
بدأت بتناول تعریف اللغة العربیة وأھمیتھاالعربي “ وقد تم تقسیمھ إلى العدید من العناصر والتي

مما جعلھا لغة ممیزة ذات طابع متفرد .كلغة القرآن الكریم وذكر ما تختص بھ عن غیرھا من اللغات

وسائلفيخاصةالمحلیةاللھجاتسیطرةفيمتمثلةالعربیةاللغةتواجھالتيالتحدیاتذكرذلكبعدتم
كذلك،الخصوصوجھعلىاإلنجلیزیةاللغةفيمتمثلةاألجنبیةاللغاتسیطرةجانبمنالمختلفةاإلعالم

وافي في المدارس في اآلونة األخیرةتطرق البحث إلى عدم االھتمام بتدریس اللغة العربیة بشكل
وغیرھا من اللغات .واالتجاه لتدریس لغات أجنبیة أخرى كاإلنجلیزیة واأللمانیة

ھذهالبحثتناولوقدبالسابقالمعھودھوكماالكریمالقرآنالناشئةتدریسإھمالالبحثوضحأیضا
خالل إحصائیات معتمدة.التحدیات كما ھي بالواقع وعبر عنھا بشكل كمي وكیفي من

اللھجاتمجابھةفيلمكانتھاالعربیةاللغةالستعادةالمطلوبةوالتوصیاتالنتائجبعضسردتمالنھایةوفي
المحلیة وھیمنة اللغات األجنبیة .

اللغاتقوامیس–اللغةتحدیات–العولمة–الدارجةالعامیةاللغة–اإلیجاز–الفصاحة:المفتاحیةالكلمات
– ھیمنة اللھجات.
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The Summary

This research is entitled "The struggle that the Arabic

language faces in front of local dialects and foreign

languages   in the Arab world." . "It has been divided into

many elements, which began by addressing the definition of

the Arabic language and its importance as the language of

the Holy Qur'an, and mentioning what is specific to it from

other languages, which made it a distinct language with a

unique character.

The challenges facing the Arabic language were then

mentioned, represented in the dominance of local dialects,

especially in various media on one part and the dominance of

foreign languages   represented in the English language in

particular. The research also touched on the lack of

interest in teaching the Arabic language adequately in

schools recently and the tendency to teach other foreign

languages   such as English, German and other languages. The

research also clarified the neglect of teaching young people

the Holy Qur’an, as was customary in the past. The research

dealt with these challenges as they are in reality and

expressed them in a quantitative and qualitative manner

through approved statistics.

In the end, some results and recommendations

required to restore the Arabic language to its position in

the face of local dialects and the dominance of foreign

languages   were listed.

Keywords: eloquence - brevity - colloquial vernacular -

globalization - language challenges - language dictionaries

- the hegemony of dialects.
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مقدمة البحث

منتتضمنھبماللعولمةالمحتملةالسلبیةالعواقبحولمخاوفالمثقفینمنعددأثاراألخیرةالسنواتفي
للعالموبالنسبةالعربیة،اللغةخاصةاألخرىاللغاتحسابعلىاإلنجلیزیةللغةالمسبقغیربانتشارھاتھدید

اللغةبدأتحیث2001عاممطلعفيوباألخصوالجدللالھتماممثیرةالمخاوفھذهأصبحتالعربي
اللغةتعلیمجودةإنحدارھوللعربیةالتحديذلكفيأسھمومماالعربيالعالمفيكبیرةمكانةتحتلاإلنجلیزیة

العربیةاللغةواجھت،وبالتاليالمختلفةاألجنبیةاللغاتلتعلمالمتعلمینمنالعدیدواتجاهالمدارسفيالعربیة
علىالمحلیةاللھجاتوسیطرةجھةمناللغةتعلمتجاهالمتعمدالتجاھلفيتتمثلالضغوطاتمنالعدید
نتعرفولكىاألخیرة.اآلونةفيالعربیةاللغةتواجھھالذيالتحديیعمقمماأخرىجھةمناإلعالموسائل

العربیةاللغةماھیةبتعریفنبدأأنأوالالبدلھاالمقترحةالحلولومناقشةموضوعيبشكلالمشكلةأبعادعلى
وأھمیتھا وتأثیرھا على سائر اللغات.

تعریف اللغة العربیة

اللغاتأكثرمنأنھاحیثبھاالمتحدثینعددحیثمنالسامیةاللغاتأكثرمنالعربیةاللغةتعد
للعدیدباإلضافةالعربيالوطنداخلنسمةملیون467منأكثربھایتحدثحیثكافةالعالمأنحاءفيانتشارا

االكثراللغاتضمنمنالخامسأوالرابعالمركزالعربیةاللغةتحتل.أیضااألخرىالمجاورةالمناطقمن
العالميبالیوماالحتفالویتم،االنترنتعلىالمستخدمینعددحیثمنالرابعالمركزوتحتلعالمیاانتشارا

األمممنظمةفيالعمللغاتضمنمنالعربیةاللغةاعتمادفیھتمالذىالیومألنھدیسمبر18فيالعربیةللغة
المتحدة.

أھمیة اللغة العربیة

منشعبكلعلىیتعینحیثالحضارةحصادمنیتجزأالوجزءالفردھویةصمیممنالعربیةاللغةتعد
وأغزرأسمىمنتعدفھيالعربیةللغةبالنسبة.أماجديبشكلبلغتھاالھتماموالرقيالتقدمیریدالشعوب
مادةألف80عنیزیدماعلى“یحتوىمنظور"البنالعربلسانفمعجم،اللغویةالمادةحیثمناللغات

وأیضاالعربیةباللغةنزلقدالقرآنأنحیثالقرآنلغةمنھاالعربیةاللغةعلىأسماءمنالعدیدإطالقتم،وقد
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العرببھیختصحرفالضادحرفحیثلغتھمعلىاالسمھذاأطلقواقدالعربألنالضادلغةعلیھاأطلق
وال یوجد مثلھ في كالم العجم .

البناءفيالرئیسيالعنصروھيوالعربیةاإلسالمیةلألمةالخاصةالذاتیةجوھرتعتبرالعربیةاللغةإن
األداةوھىوخصائصھااألمةشخصیةلمعرفةمناسبةوسیلةالعربیةاللغةكانتھنا،ومنوالثقافيالحضاري

تربطالتيالوصلحلقةھيوأیضااألفرادفیھایعیشالتيالفكریةوالبیئةواألحاسیساألفكارتسجلالتي
العربیةاألمةشخصیةمعمتماشیةومازالتالتاریخعبركانتالعربیةفاللغةوالمستقبل.بالحاضرالماضي
ثقافةاوحضارةأليمركزیانعنصرانیعدانوالدینفاللغة،األمةتقوىحینوتقوىضعفتإذافتضعف
المختلفةالجوالتتكسبأنالعربیةاللغةاستطاعتھنا.ومنللغتھاتحدیشكلمالثقافةتحدأيفانوبالتالي

إلىأبناءھاوحولتالدولمنالعدیدفياإلسالموانتشارالعربفتوحاتبفعلعدیدةلغاتعلىوانتصرت
على سبیل المثال ال الحصر.اللغة العربیة والثقافة العربیة كما حدث في مصر وفارس

ما تختص بھ اللغة العربیة عن غیرھا من اللغات

تلكوأھمأبرزومنالعالملغاتمنغیرھاعنبھاتفردتعدیدةبسماتالعربیةاللغةتمیزتوقد
السمات بإیجاز ما یلي :

فيتمامإعطاءدونولكنفقطواحدةداللةتعطيوالتيالمفرداتمنالعدیدوجودیعنىوھوالترادف:*
المعنى بل تعطي عمومیة في المعنى.

المعنىإیصالمنیتمكنوالذيالعالملغاتباقيعنكبیربشكلالعربیةاللغةبھتتمیزماوھو:إلیجازا*
المراد باستخدام أقل المفردات الممكنة .

عنللتعبیرالمستخدماألسلوبورصانةالعیوبمنالمعنىخلوھوبالفصاحةھناوالمقصود:الفصاحة*
المطلوب .

معجماتجدأنتستطیعفلنالمختلفةللغاتوالمعاجمالقوامیسفيالنظرلوامعنا:المفرداتمنالكبیرالكم*
لھ مثل ھذا الكم من المفردات كما في المعجم العربي .

تعنيوماذاالكلمةداللةنفھمفإننانسمعھاأنبمجردالعربیةالكلمةأنحیث:المعانيعلىاألصواتداللة*
بشكل واضح .

أیضاعلیةویطلقالحرفبصفةیسمىوالذيبالتفخیمحروفھاتتصفالعربیةاللغةإن:الفخامة*
االستعالء

رباعیةتكوناألخرىاللغاتبینماثالثةأصولمنمكونةالكلمةبنیةأنالعربیةاللغةفينجد:التخفیف*
أو خماسیة .
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التاءبزیادةوالمؤنثالمذكرعلىالعربیةاللغةكلماتتحتويحیث:والمؤنثالمذكربینالتمییز*
فیھا على المذكر والمؤنث في الوقت نفسھ .المربوطة ، أما اللغات األخرى كاإلنجلیزیة یدل اللفظ

یوجدالمثالاإلنجلیزیةاللغةفيأماالمثنىعلىدلیلطالبانیقالالعربیةاللغةفيحیث:المثنىوجود*
معا .كلمھ أو لفظ یدل على المثنى ولكن الكلمة للجمع والمثنى

وخاصةمفرداتھاوترجمةنقلالصعبمنفإنھالكریمالقرآنلغةھيالعربیةاللغةألن:معجزةلغة*
العربیةمننفسھاالكلماتاستخدامإلىالمترجمونیلجأولذلك،المرادالمعنىنفسوتؤديأخرىللغةالقرآن

لإلنجلیزیة .

اختالف اللغة العربیة عن اللغات األخرى

80علىالعربلسانمعجمواحتواءالمفرداتبعددالعربیةاللغةثراءمنسابقاذكرهتمماضوءفي

مفردةألف42علىیحتوىالمثالسبیلعلىاإلنجلیزیةللغةجونسونصموئیلقاموسأنلوحظمادةألف
منواإلنجلیزیةالعربیةاللغةأن،حیثاآلنبالتفصیللھسنتطرقوالذياللغتینبینالشاسعالفرقیوضحمما

جوھري بین اللغتین في نقاط متعددة منھا:أشھر اللغات في العالم ككل وھذه الشھرة توضح اختالف

اإلنجلیزیةفاللغة،ملحوظبشكلمختلفواإلنجلیزیةالعربیةاللغةكتابةأنحیث:والنصالكتابة*اختالف
الطالبیبدأفعندماالیسار،إلىالیمینمنوتقرأتكتبالعربیةاللغةبینماالیمینإلىالیسارمنوتكتبتقرأ

بینالتفرقةعلىوالتدریباللغةإلتقانالوقتبعضمنھمیتطلبفسوفثانیةكلغةاإلنجلیزیةاللغةبتعلیم
بعض الحروف .

حروف8وساكنحرف28علىتحتوىالعربیةاللغةحروفأنحیث:الھجاءحروففياالختالف*
متحركة.حروف5وساكنحرف21تتضمنحرف26علىتحتوىاإلنجلیزیةاللغةبینما،متحركة

اإلنجلیزیةاللغةتحتويحیثالعربیةعنكلیاتختلفاإلنجلیزیةاللغةفقواعد:اللغةقواعدفياالختالف*
العربیةاللغةفي.النكرةأدواتتوجدالالعربیةاللغةقواعدفيبینما،المعرفةوأدواتالنكرةأدواتعلى

تسبق الموصوف .الصفات تتبع الموصوف بینما اللغة اإلنجلیزیة فإن الصفة

لمیراثتنتميالتيوخصائصھأھمیتھلھاإلنجلیزیةواللغةالعربیةاللغةمنكالأنتبینذكرةتمماخاللومن
ثقافي غني فلكل لغة سماتھا الممیزة بشكل واضح .

أثر اللغة العربیة في اللغات األخرى
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بھجاءعماللتعبیرالجدیدةاأللفاظمنبالعدیدفعنیتأجمعللعالماإلسالمرسالةالعربیةاللغةحملتلقد
أننجدحیثوالحضارة،والدینالثقافةلغةوأصبحتوأفكاروقواعدمفاھیممنالحنیفاإلسالميالدین

والكلماتوتحصىتعدأنمنأكثرواألوردیةوالفارسیةكالتركیةاإلسالمیةاللغاتفيالعربیةالكلمات
كمااألخرىاللغاتغزتقدالعربیةفاللغة.بقلیلةلیستواإلیطالیةواإلسبانیةاأللمانیةاللغةفيأیضاالعربیة

أخرىلغاتفيملحوظتأثیرذاتكانتوقداأللفاظ،منوالكثیرالكتابةحروفمنالعدیدإلیھاوأدخلذكر
متعددة .عن طریق الحروف واألصوات والمفردات وإدخال معاني جدیدة

لھاكبدیلالعربیةوحلولاللغاتھذهبعضانقراضإلىاألخرىباللغاتالعربیةاللغةاصطدامأدىو
األخرىاللغاتبعضوانحساركالبربریةاللغاتبعضانزواءوأیضاومصروالعراقالشامفيحدثكما

أنلنایتراءىوبالتاليالعربیة.بالحروفكلھاتكتبواألوردووالتركالفرسلغاتأصبحتحیثكالفارسیة
مازالالعربيأن،حیثومكانزمانلكلصالحةلغةألنھاالمختلفةالعصورعبربثباتھاتمیزتالعربیةاللغة
ونتجاندثرتوالتيمثالالالتینیةاللغةعكسعلىواستیعابھاالقدیمةالنصوصقراءةعلىقادرااألنحتى

ذلك بشكل واضح وكبیر عبر العصور .عنھا العدید من اللغات األوروبیة ثم اختلفت وتطورت بعد

التحدیات التي تواجھ اللغة العربیة

أحوالمنعلیھایطرأوبماالوقتبمرورتتغیراللغاتمنكغیرھاالعربیةاللغةأنفیھالشكمما
كانتحدیاتمنالمختلفةالتغییرمراحلخاللالعربیةاللغةواجھتھماأشدمنولعلوسیاسیةوثقافیةأدبیة
للغةالشرسةوالھجمةاإلعالموسائلخاللمنخاصةواسعبشكلوانتشارھاالمحلیةاللھجاتسیطرةأھمھا

ببقیةمقارنةألفاظھاداللةتغیرتالعربیةفاللغةمتعددة.مجاالتفيالعربیةاللغةعلىوھیمنتھااإلنجلیزیة
فيبالفعلمتواجدھوعماالمعاصرةالفصحىفيكثیرةألفاظمعانيتغیرتفقد،والصوتیةالنحویةأنظمتھا
اللغةعلىالمخاطرأھممنأنالمؤكد.ومنالعكسأوخاصةكانتأنبعدالداللةبتعمیمإماالقدیمةالمعاجم
منالعدیدعبرالسیماالعربيالمتلقيمعالتواصلعملیةفيالمحلیةالعامیةاللھجاتاستخدامھيالعربیة

التوجھفيیتمثلالخطر.فھذاواھتماماتھاواختصاصاتھاأشكالھاوتنوعتتعددتوالتيالعربیةالفضائیات
األحیانوبعضبلوالتلفازاإلذاعةفيمختلفةبرامجفيوتشجیعھاكافةالعربیةالدولفياإلقلیمیةللعامیات

وسائللبثتوما،والفصحىالعامیةاللغةبینالمزجالبلدانبعضفياإلذاعةاتخذتحیثالنشردورفي
ھذافيالفصحىالعربیةاللغةعلىاالعتمادأنأدركتأنالمكتوبةأوالمرئیةأوالمسموعةسواءاإلعالم
العربیةاألمةمجالإلىالمحدودةاإلقلیمیةھذهمنالخروجمنتمكنھاالتيالوحیدةالوسیلةیعداللغويالمزج

بشكل أشمل وأعم .

منكانفقدوالتلفاز،اإلذاعةأجھزةتأثیراوأقواھااإلعالمياالتصالوسائلبینمنكانوقد
فیھاالدارجةالمحلیةأوالعامیةاللغةاحتلتقدكلھالعربيالوطنفيوالمنتشرةاإلذاعةبرامجأنالواضح
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مضطرةنجدھاالدولةفيالرسمیةاإلعالموسائلأنحین.فيفعلیااألوقاتبأطولواستأثرتاألولىالمكانة
منالعدیدأنوالسماعبالمشاھدةنالحظاننا،إالالفصحىالعربیةاللغةاستخدامالىالكریمالقرآنبرامجفي

وإصرارمنھاقصدسابقعنوذلكالعامیةاللغةتتبنىالمحلیةاإلذاعةمحطاتوأیضاالعربیةالفضائیات
برامجھاعبرالعامیةاللھجاتاستشراءمدىبوضوحیرىللفضائیاتوالمشاھدالمستمعفإنوبالتالي

اللھجاتنشأتكیفنعرفأنالبدایةفيالبدالعربیةاللغةعلىاللھجاتأثرنفھمأننستطیعولكىالمختلفة.
وسائل اإلعالم مقابل  اللغة العربیة .وما العوامل التي ساعدت على انتشارھا وكیف سیطرت على

تعریف اللھجة

وبیئةخاصة،بیئةفيالموجودةاللغویةالصفاتمنمجموعةبأنھاالحدیثاالصطالحفياللھجةتعرف
تشتركولكنھاالممیزةخصائصھامنھالكللھجاتعدةتشملوأعمأوسعبیئةمنجزءعنعبارةھياللھجة

مافھموتیسیرالبیئاتھذهأفرادبیناالتصالتسھلأنبإمكانھاوالتياللغویةالظواھرمنمجموعةفيكلھا
اللھجاتمنلھجةكل.وتسعىاللھجاتبینالرابطةمقدارعلىالفھمھذا،ویتوقفأحادیثمنبینھمیدور

داخلمنواالبتداعالتغییرعواملكلمحاربةفيجھداتألوفالوشخصیتھابكیانھااالحتفاظإلىالمحلیة
من الخارج .منطقتھا وال تدخر وسعا في درء الھجمات التي توجھ لھا

سیطرة اللھجات المحلیة

قبائلكبرىمنقبیلةكلأن،حیثالجاھليالعصرمنذاللھجاتبیناالختالفعرفتقدالعربیةاللغةإن
حیثمنبینھافیمااللھجاتھذهاختلفتوقد،وغیرھاوتمیمكقریشبھاخاصةلھجةلدیھاكانتالعرب
لمصطلحالقدامىالعلماءاستخدامعدمنالحظولكننا.والتأخیرالتقدیمأووالسكون،الحركةوالتأنیثالتذكیر
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:لغةقالواحیثاللغةمصطلحاستخدمواولكنھمالعربقبائلبیناللغویةاالختالفاتعنالتعبیرفياللھجة
قریش ولغة الحجاز.

العرباختلطأنبعدوذلكاإلسالمیةالفتوحاتعصرفيالعربيالعالمفيالظھورفىبدأتقدالعامیةإن
تمیزاالفصحىعنالعامیةتمیزأصبحمتىبدقةالتحدیدیصعبولكنالناسبیناللحنوانتشرباألعاجم
وداللتھاواأللفاظاألسالیبفيالخاصةالسماتمنالعدیدتكتسبأناستطاعتعامیةكلھجةولكنھاملحوظا

في العالم إلى عاملین أساسیین:وأیضا قواعد النحو . ویرجع علماء اللغة نشأت اللھجات

بسببوذلكالواحدةاللغةذوالواحدالشعببیئاتبینالموجودواالجتماعيالجغرافياالنعزالوجودأوال:
ظروففيوتتطوراألخرىعنإحداھمافتنعزلوالجبالالصحاريمثلبینھمتفصلالتيالطبیعیةالعوامل

اجتماعیة وبیئیة مختلفة عن ظروف البیئة األخرى .

التجاور وھذا الصراع ال تنجو منھ لغة من اللغاتوجود صراع لغوي ناجم عن الھجرة والغزو أوثانیا:

ویطلبالباحثینبعضینادىبدأأحدینكرهالالذىأثرھاومعرفةالمختلفةاللھجاتتواجدظلوفي
إلىبالعامیةنسمولكىجاھدیننعملوأنوالعامیةالفصحىالعربیةبینوالتوحیدالمالقاةمننوعبوجود

جمیع شئونھم .العربیة الفصحى من خالل حث األفراد التحدث بالفصحى في

ھیمنة اللغة االنجلیزیة

القرنفيبریطانیاوصولھامنذالمستمرةالحركةمنحالةفيكانتطالماقدیمااإلنجلیزیةاللغةإن
بدأتثموكامبریجاسكتلنداودخلتكلھاالبریطانیةالجزرحولباالنتشاربدأت،حیثالمیالديالخامس

5بینمااإلنجلیزیةباللغةالمتحدثینعددبلغ،حیثعام300مروربعدالبریطانیةالجزرنطاقمنبالخروج

فيتتزایداألعدادبدأتذلكوبعدبریطانیاداخلیعیشأغلبھموكانالسادسالقرننھایةفيشخصملیون6و
یعیشونالذیناألمریكانمنمعظمھموكانشخصملیون250إلىلتصلالثانیةإلیزابیثالملكةحكمبدایة

خارج الجزر البریطانیة .

نجدحیثالعالمفيانتشارااللغاتأكثرمنأصبحتفقدحدیثااإلنجلیزیةاللغةبوضعیتعلقفیماأما
التجمعاتكلفياألساسیةاللغةھياصبحتأیضابھا.التحدثیمكنھأشخاصأربعةبینمنشخصأن

یطلقأصبححیثوالسیاحیةوالتكنولوجیةالمصرفیةوالمجاالتالدولیةالمؤتمراتولغةالسیاسیةالدولیة
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اإلنجلیزیةاللغةانتشارفيساعدومما.العالمحولاستخدامااألكثرألنھاالعالمیةاللغةاإلنجلیزیةاللغةعلى
عاملین أساسیین ھما:

فيذروتھاقمةإلىوصلتوالتيالبریطانیةاالستعماریةالقوىظلفيالھائلالتوسععلىاللغةقدرةأوال:
المتحدة األمریكیة في القرن العشرین .نھایة القرن التاسع عشر، وقد أصبحت لغة أساسیة في الوالیات

بدورهوالذيالسكانعددمن%70قاربحیثالمتحدةالوالیاتفيباإلنجلیزیةالمتحدثینعددزیادة:ثانیا
بھ الوالیات المتحدة من سیطرة اقتصادیة وسیاسیة .أدى إلى فرض اللغة اإلنجلیزیة حول العالم لما تمتعت

التحدي الذي تواجھھ اللغة العربیة من قبل اإلنجلیزیة

حیث،العربيالعالمفيتدریجیاانحداراالعربیةاللغةشھدتالسابقةالسنواتفيلناالواضحھوكما
تحدیامستمروبشكلشكلتمتعددةمجاالتوفيوالتكنولوجيالعلميالمجالفيتحدثالتيالتغیراتأن

كبیرا لھذه اللغة وھذا التحدي یتلخص في عدة محاور أھمھا:

العربیةاللغةبخالفأخرىبلغاتوكتابتھاتأییدھایتمالحدیثةوالتكنولوجیةالعلمیةاإلنجازاتأغلبیةأن-1
لغةباعتبارھااإلنجلیزیةاللغةخاصةأخرىأجنبیةلغاتلتعلمالعربيالعالمفيمتزایداتجاهھناكولھذا،

كافة .العلم والتي من خاللھا تستطیع تعلم مجاالت العلم الحدیث

العلوممجالفيخاصةأساساموجودةوغیرمعدومةتكونتكادالعربیةباللغةالعلمیةالمخرجاتإن-2
.التجریبیة وكذلك الوضع بالنسبة للعلوم االجتماعیة واإلنسانیة

كما،األخرىباللغاتمقارنتھتمماإذاجداقلیلالعلمیةالمجاالتفيالعربیةباللغةالنشرنشاطأننجد-3
للثقافةاألعلىالمجلسطریقعن2005عامنشرھاتموالتيالمعتمدةباإلحصائیاتذلكعلىالتأكیدتم

المتحدةالمملكةبینماالسنةفيكتاب1650ینشرمجملبشكلالعربيالعالمأنأوضحتوالتيالمصري
فينوبلجائزةعلىالحاصلزویلأحمدالدكتورذلكتناولوقد.السنةفيكتاب85000تنشربمفردھا
عبرعلمیةأبحاثنشرفيالعربيالعالمإسھاماتأنموضحاالعلم""عصركتابھفي1999عامالكیمیاء

.المثالسبیلعلىاإلسرائیلياالحتالل%لكیان1,3بنسبةمقارنة%0,03بینیتراوحالعالم

والذيالمعلومات)(شبكةاإلنترنتشبكةفيالعربیةباللغةالمكتوبالمحتوىأننجدذلكإلىباإلضافة-4
ماإذاأھمیةذيغیركبیربشكلأصبحالعالمأنحاءعبرالمعرفةواستقاءوالعلومالثقافةلمعرفةاألساسأصبح
فيواإلجماليالكليالمحتوىمن%3منبأقلالعربيالمحتوىیقدرحیث،األخرىباللغاتمقارنتھتمت

فيینشرماكلیتابعوالكىباألخصاإلنجلیزیةاللغةاستخدامعلىالعربیجبربدورةوالذى،ككلاإلنترنت
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منافسةیستطیعالذيالمحتوىتوفروالكفءغیرمستوىذاتالعربیةالمواقعمنالعدیدأنحیثاالنترنت
مواقع أخرى بلغات مختلفة .

بعضفيكبیرةبأعدادتتواجدوالتيالوافدة""العمالةھيالعربیةللغةالتحدیاتبینمنأننجد
منالمنزلیةالعمالةھذه،ولعللھممناسبةعملفرصلتوفرالعربيالخلیجدولوخاصةالعربیةالدول

األطفالوخاصةالعربیةاألسرةمعمباشربشكلالتصالھاوذلكالعربیةاللغةعلىكامناخطراتشكلاألجانب
تعمدالعربیةاألسرةأنمالحظتھاتمالتيالمفارقةومن.بھمالمحیطینمناللغةباكتسابیبدأونالذینمنھم
األمبلغتھمیتمسكونالذیناألجنبیةالبلدانمنالعدیدعكسعلىالحدیثفياألجنبیةالعمالةومجاراةتقلیدإلى
أوالعربیةاللغةالعمالةھذهتعلیمفيجھدأينبذلالإننابل،معھمالمتحدثبلغةتامةدرایةعلىكانواوإن

القرآن الكریم للمسلمین منھم .

أصبححیثكافة"التجاریةاألنشطةفياألجنبیة“األسماءانتشارالتحدیاتضمنمنأنأیضانجد
فيالطرقإلىنظرنا.وإذاوالخدماتالسلعمنالعدیدوشملتاألنظارتلفتظاھرةاألجنبیةاألسماءانتشار
بلداولیسأجنبيبلدفيوكأنناوالفنادقالمالبسومحالتللمطاعمالعالمیةاألسماءأننجدالعربیةالبلدان
األجنبياالسمكتابةأواألجنبیةاألسماءبتعریبالمحالأصحابالعربیةالحكوماتتجبرالفلماذاعربیا

والعربي معا .

التيالمختلفةوالتحدیاتالعربيالعالمقبلمنالحدیثةللعلومالضئیلاإلسھاموھذاسبقمالكلوكنتیجة
التطورمواكبةعلىالعربیةاللغةقدرةعدمالواضحمنأصبحواالتجاھاتالمناحيجمیعفيالعربیةتواجھا
العواملخاللمناإلنجلیزیةاللغةھیمنةأسبابنلخصأنونستطیع.المتعددةالمجاالتفيالحدیثالعلمي
التالیة :

فيالرئیسیةاألعمالمقراتوجودخاللمنوذلكالعالمیةوالتجارةالعمللغةأصبحتاإلنجلیزیة*
المتحدة .المراكز المالیة بالوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة
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ملیار1.6إلى1منبھایتحدثحیثالعالمأنحاءفيتحدثااألكثراللغةأصبحتاإلنجلیزیةاللغة*
نسمة في العالم .

وبسیطةالفھمسھلةمفرداتھاأنحیثاإلطالقعلىالصعبةباللغةولیستالتعلمسھلةلغةھي*
ومشتركة مع الكثیر من اللغات .

،كلمة750,000حوالىتحويألنھامختلفةبطرقاألشیاءعنالتعبیرمناإلنجلیزیةتمكنك*
ویضاف لھا كلمات جدیدة كل یوم .

اللغةمفرداتمنالبعضتشملھجینةلغةتعدألنھااللغاتمنبغیرھااإلنجلیزیةاللغةترتبط*
األلمانیة والالتینیة والرومانیة .

والمملكةأسترالیافيواللھجةالنطقفياإلنجلیزیةتختلفحیثالعالمحولمختلفةبلھجاتتتمیز*
المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة.

كلماتبالفعلأصبحتوالتيعلیھاجدیدةكلماتتستوعبالتغییرفيمستمرةلغةاإلنجلیزیةاللغة*
ھامة في القاموس .

ھيأصبحتحیثاإلنجلیزیةباللغةتكوناألفالممعظمفإنالعالميالترفیھمصدرتعدھولیودأنبما*
اللغة األساسیة في صناعة األفالم حول العالم .

األسباب وراء تراجع االھتمام باللغة العربیة

أنحیث،الیومیةحیاتنافيالعربیةاللغةاستخدامتراجعھيحقیقیةأزمةمنیعانيالیومالعربيمجتمعناإن
األجنبیةاللغاتاستخداموأصبحاللغةمنالناشئنفورإلىیؤدىباتالعربیةاللغةتعلیمفيجافةأسالیباتباع

ما یلى :نوع من الترفع االجتماعي والثقافي ، ومن أبرز ھذه األسباب

المتاحة في عصرنا الحالي .-   ابتعاد طرق تدریس اللغة العربیة عن وسائل الحداثة
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-   عدم وضوح األھداف من وراء تعلم العربیة في ذھن المتعلم .

اللغة بحیاة الطالب .-    عدم بناء مناھج اللغة العربیة على أساس ربط دروس

وأیضا ضعف مستوى البعض منھم نسبیا.-    وجود نقص في عدد المعلمین المتخصصین في اللغة العربیة

تعزیز اإللمام باللغة األم لدیھم .-    عدم مواكبة األھل ألبنائھم المتعلمین على صعید

اللغة الشفھیة فقط في تمارین القراءة .-    التركیز في الدراسة على اللغة المكتوبة ، وحصر

تؤثرفعالةبطریقةماضیھوتراثحاضرهنتاجبینللطالبوصلحلقةتشكلالواألدبالنصوصدراسة-
في حیاتھ .

أھمیة تدریس القرآن الكریم وتأثیره على اللغة العربیة

األبناءحثعلىاألمورأولیاءقبلمنالمتعمدالتجاھلإلىاألولالمقامفيالعربیةاللغةتراجعویرجع
سوفماوھوالعربیةاللغةتعلیمفيومؤثرھامأثرمنلھلماالسابقفيمعھوداكانكماالكریمالقرآنلحفظ

القرآن الكریم متمثلة في النقاط التالیة :نتطرق لھ اآلن بشيء من اإلیجاز من خالل ذكر أھمیة تدریس

الحفاظوراءالكامنالسرأنحیث،الضیاعمنالعربیةاللغةعلىالمحافظةعلىیساعدالقرآنحفظ:أوال
عزیزةقویةأمةإلىتائھةأمةمنالعربیةاألمةتحویلاستطاعحیثالكریمالقرآنھواالندثارمناللغةعلى

بتمسكھا بھذا الكتاب الكریم .

العربیةالقبائلكانتحیث،القبلیةاللھجاتمنالعدیدمنوتخلیصھاالعربیةاللغةفياللھجاتتوحید:ثانیا
جدیدة وھى توحید لغتھم وألسنتھم .متعددة اللھجات وبعد نزول القرآن دخلوا مرحلة تاریخیة

لتصلكانتماورصانةقوةالعربیةالكریمالقرآنمنحإذالكمالنحوبھاوالمضيالعربیةاللغةتقویة:ثالثا
إلیھا لوال براعة ألفاظھ.

للغةیكنلمحیث،منضبطةلغویةقواعدذاتتعلیمیةلغةإلىالعربیةاللغةتحویلفيالقرآنساعد:رابعا
األیاممرورمعاللغةضعفإلىأدىوذلكاآلنعلیھاالمتعارفمثلمعروفةقواعدالقرآننزولقبلالعرب

ھيوالتيالنحوقواعدلوضعیسرعالدؤلياألسودأبوجعلالذىاألمرالقرآنقراءةفياللحنوتفشي،
حفاظاوذلكبالشكلالمصاحفضبطعلىأیضاعملوقد،والكلماتالحروفمنكلحركاتضبطأساس

على قراءة القرآن من الخطأ واللحن .

المطلوب الستعادة مكانة اللغة العربیة
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بوضعیتعلقفیماوالجدیةاالعتباربعینالنظرالعربیةالدولمختلففيالقرارمتخذيعلىیجب
حیثكافةاألصعدةعلىتواجھھاالتيوالتحدیاتالعلمیةالیقظةغیابفياألخیرةاآلونةفيالعربیةاللغة

اللغة العربیة ومنھا :یتحتم علیھم دراسة النقاط التالیة في محاولة إلنقاذ

المختلفةالتعلیممراحلجمیعفيالمدارسفيتدرسالتيالعربیةاللغةحصصعددزیادةینبغي*
مواجھة أدنى صعوبات .لكي یتمكن الطالب التحدث باللغة العربیة بسالسة دون

أولتعلیمھخاصةمادةووضعللغةاألولالمفتاحباعتبارهالعربيالخطالمتعلمینبتعلیماالھتمام*
إنشاء مدارس أو معاھد لذلك .

اغلبیتمكنلكيوالصرفالنحوقواعدتبسیطعلىوالعملالعربیةاللغةأساسیاتالدارسینتعلیم*
الطالب من استیعابھا .

جوائزوتخصیصالمدارسدوامخارجالفصحىالعربیةباللغةللتحدثللطالبالمعلمینتشجیع*
تشجیعیة للطالب الملتزمین بذلك

وجعلھاالعربیةالدولجمیعفىاإلنجلیزیةاللغةلتعلیمالسائدالتوجھمنبدالالعربیةاللغةتعلیمفرض*
اللغة األولى والرسمیة لھم .

أھمیةمنلھلمامفصلبشكلالنحویةالقواعدتدریسإھمالخاللمنالعربیةاللغةوتھمیشإھمالعدم*
في إتقان باقي مھارات اللغة العربیة .

إیصالعلىاللغویةبإمكانیاتھاتتفوقأنتستطیعالفصحىالعربیةاللغةأنالقولیمكننااألخیروفى
مفرداتھابتنوعتتمیزاللغةبھذهناطقةأمةأي،وأنوأقطارھالھجاتھاباختالفالعقوللمختلفاألفكار

وكثرتھا مما یعكس حضارتھا العربیة .
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نتائج البحث

وأبعادھااألزمةھذهلواقعبتشخیصللخروجالعربیةاللغةبھاتمرالتياألزمةدراسةالبحثھذااستطاع
الفصحى ومنھا ما یلى :تمھیدا للوصول لنتائج تعمق الوعي بأھمیة اللغة العربیة

فيملحوظبشكلاالبتدائیةكالمرحلةاألولىالتعلیممراحلفيخاصةالعربیةباللغةالكافياالھتمامعدم-1
اآلونة األخیرة .

للحصولاإلنجلیزیةللغةالتامةاإلجادةیشترطونالعملأصحابأنمشكلةالدراسةبعدالشبابیواجھ-2
للحصول على أي وظیفة .على الوظیفة في حین ال یوجد شرط اتقان اللغة العربیة

بالسابقكانكماأساسیاولیسالقرآنتحفیظفيفقطمساعدادورھاأصبحوالتيالكتاتیبدورتراجع-3
في جمیع القرى والعدید من المدن .

إیجادفيالعربیةالحكوماتوفشلالمتعلمةالطبقاتتراجعوبوضوحیكشفالعربیةاللغةتراجعإن-4
أنظمة تعلیمیة كافیة تفي بحاجات مواطنیھا .

والمدنالقرىفيمتخصصةمدارسإلنشاءالعربیةالبلدانمنالعدیدفيالمادیةاإلمكاناتتوافرعدم-5
لتحفیظ القرآن الكریم .

بھویتناوارتباطناتراثناوعنعنھاوتبعدناالعربیةاللغةتضعفواسعبشكلالعامیةاللھجاتانتشار-6
العربیة اإلسالمیة .

واستخدمواسلیمبشكلالفصحىالعربیةاللغةینطقونالالعربیةالفضائیاتفيوالمذیعاتالمذیعون-7
اللھجات العامیة بدال منھا.

انتھاءبعدالمدارسفيالكریمللقرآنتحفیظفصولفتحالعربیةالدولبعضفيالتربیةوزارةرفض-8
الیوم الدراسي .

9الیوم.العالمأنحاءفيالمھیمنةوالعلمیةالعالمیةاللغةأصبحتاإلنجلیزیةاللغة-

یطلقوااألحیانبعضوفيفقطالرسمیةالمواقففيتستخدمأنھاالعربیةللغةأنفسھمالعربنظرة-10
علیھا اللغة العربیة الرسمیة .
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التوصیات

جاذبةبیئةوجعلھاالمدرسیةبالبیئةالعربیةالبلدانمختلففيوالتعلیمالتربیةوزاراتاھتمامضرورة-1
اللغة العربیة .للمتعلمین وغنیة بمصادر التعلم السیما فیما یتعلق بمادة

أصحابقبلمنالكریمالقرآنتحفیظبحلقاتااللتحاقعلىالطالبوتشجیعتحفیزعلىبجدالعمل-2
القرار بالوزارات المعنیة .

تخصصاتمنلمعلمینالفرصةإتاحةوعدمالعربیةاللغةفيومؤھلینمتخصصینمعلمینتعیین-3
أخرى یقومون بتدریس الطالب مادة اللغة العربیة .

بفضلھتموالذيالكریمالقرآنلغةلكونھاالناشئةنفوسفيالعربیةاللغةحبغرسعلىالجادالعمل-4
حفظ لغتنا من الضیاع .

بتراثھااعتزازھمعلىوالعملومكانتھاالعربیةاللغةبأھمیةالعربیةاألمةأبناءبینالوعىبث-5
التاریخي والحضاري .

اللغةاكتسابعلىوأثرهدورهوإبرازالكریمالقرآنحفظعلىأبنائھملحثاألمورأولیاءتشجیع-6
العربیة بسھولة ویسر.

وسائلمنلالستفادةالعربیةالمدارسفيالعربیةاللغةتعلیمفيالمتبعةالطریقةفيالنظرإعادة-7
التعلیم الحدیثة مثل الحاسوب .

اللغةمادةتتناولالتيالدراسیةالعربیةاللغةمناھجواضعيقبلمنوھادفةعصریةھیكلةوضع-8
العربیة في مراحل التعلیم المختلفة .

ویستطیعونلھمومحببسلسبشكلالناشئةإلىلتصلالفصحىالعربیةباللغةدیزنيأفالمكلدبلجة-9
.التحدث باللغة العربیة بشكل سلیم دون أدنى عناء من جانبھم

سبیلعلىالعربيالعالمأنحاءجمیعفيالعربیةاللغةتدریسفيالعریقةللكلباتفروعفتحضرورة–10
العربیة .المثال فتح فرع لكلیة دار العلوم القاھریة في بعض العواصم

والزراعة.والھندسةالطبكلیاتمثلالمتخصصةالكلیاتفيأساسیةكمادةالعربیةاللغةمادةفرض–11

.والجامعياألساسيالتعلیممراحلجمیعفيأساسیةمادةالكریمالقرآنیصبحأنضرورة–12

العربیة.اللغةلدارسيالمجزيالماديالتشجیعضرورة–13
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والصغارللكبارالفصحىالعربیةباللغةمكتوبھالعالمیةوالمؤلفاتبالقصصالعربیةالمكتباتإثراء-14
اإلسالمبقيمااألرضوجھعلىوباقیةالكریمالقرآنبخلودخالدةلغةالعربیةاللغةأنالجمیعولیعلم

والمسلمین.
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