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ABSTRACT 

The language ability of child basically influenced by his/her environment. As well 

as Arab`s child who is facing a lot of obstacles in gaining the process of learning 

language. In order to improve and upgrade the child`s ability in gaining the Arabic 

language, the concept of Islamic civilization approach is using Arabic language as a 

medium in implementing the target. From this principle, we have produced several 

proposals which concerning on child's virtual language such as the identity of child 

language and the language of obstruction resulting from the horrific situation of war, 

displacement and migration. This kind of situation has created a disturbing social 

environment on child language acquisition. Thus, this paper highlights some 

discussions in solving the problems.   
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 ملخص البحث :

 اكتساب يف العقبات من الكثري يواجه الذي العريب الطفل وكذلك. ببيئته أساسي بشكل تتأثر للطفل اللغوية القدرة
 احلضارة هنج مفهوم يستخدم ، العربية اللغة اكتساب على الطفل قدرة وتطوير حتسني أجل من. اللغة تعلم عملية

 الطفل بلغة تتعلق املقرتحات من العديد أنتجنا ، املبدأ هذا من. اهلدف تنفيذ يف كوسيط  العربية اللغة اإلسالمية
 من  النوع  هذا  أن  حني  يف.  واهلجرة  والنزوح  للحرب  املروع  الوضع  عن  النامجة  العائق  ولغة  الطفل  لغة  هوية  مثل  االفرتاضية

 يف املناقشات بعض على الضوء البحث هذا يسلط. لألطفال اللغة اكتساب مزعجة اجتماعية بيئة خلقت ، الوضع 
 .املشكالت  حل

/   الفكري الصراع/  املعيقة اللغة/  الفرتاضية اللغة/  اللغوية اهلوية /اللغة /اهلوية/   الطفل لغة: املفتاحية الكلمات
 .  الرتاث
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 مقدمة : 

يعتقد  بعض ممن اهتم  ابلكشف  عن مهارات الطفل ومواهبه العقلية  وتطويرها ؛ إن وضع اشرتاطات عملية  للغة 
الطفل والتأكيد على هويتها والعمل على تنظيم  قاموس خاص بلغته  واحاطة جزء من وسائط عوملته بقدر من احملددات 

ابلنتيجة اىل تقييد تلك املهارات واملواهب وحيدد من قدراته ويؤدي اىل تلكؤ نزوعه حنو  الفكرية واللغوية سيؤدي
والبد من التوضيح لكل من يقلقه حرصه على تنمية القدرات العقلية للطفل ، إن البحث  يف جمال لغة الطفل .العاملية

ذلك ان الدراسات الخرية اثبتت  " أن  وهويتها اليعيق استعداده حنو تطوير مهاراته الخرى بل على العكس  من
اللغوية ( ستلعب دورا حامسا يف صياغة مصري البشرية فلسفيا وعلميا وتربواي وتكنولوجيا وابلتايل    -العالقة )البايلوجية   
 (1)ثقافيا واقتصاداي "  

مبحث عنوانه ))وراثة والدكتور نبيل علي الذي اهتم بدراسات ) الفكر عرب التخصصي ( يستكمل  موضحا ذلك  يف  
 اللغة ولغة الوراثة (( بقوله : 

" كل مانسمعه حاليا عن خرائط املخ وخرائط اجلينات ونظرايت اللغوايت ماهو اال جمرد خطوة اوىل على طريق طويل 
 (2)و شاق سعيا اىل فك طالسم اللغزين التوأمني : لغز البايلوجي ولغز اللغة "  

اليعيقون لغة الطفل واليّدعون  أبوة اللغة ، والبد من التنويه ان كل من يعمل يف دراسات وحبوث هوية لغة الطفل   ؛ 
مما شاع يف اآلونة الخرية عن ابوية السلطة  اجملتمعية واملؤسساتية اليت تقيد الطفل فيما حيب ومييل اليه سواء يف اجملتمع  

 او املدرسة او السرة .

ّرك لديه اهم كوامن اجلمال يف اللغة ان كل من يعمل يف جمال الطفل و الطفولة و قضاايها املختلفة وحقوقه يهمه ان حي
العربية ويعمق من انبهاره ابملفردات العربية من خالل الرتات الديين واملتمثل بلغة القرآن مضافا اليه لغة الشعر والدب 

من حساب  املوجه له واغنية الطفل وعامل الرسوم املتحركة امللون والعلوم التطبيقية اليت ارتبطت حروفياهتا ابلرقام  بدء  

 
 .    125، ص  2006، اهليأة املصرية العامة للكتاب ،  1منوذج للكتابة عرب التخصصي ، ط  - د. نبيل علي ، قضااي عصرية رؤية معلو ماتية    -   (( 1
جمال  ، وعقد عددا من الدراسات يف    1971. للتنويه : د.نبيل علي ، حصل على شهادة الدكتوراه يف هنددسة الطريان عام    125املصدر نفسه ، ص   - (     (2

 .   تكنلوجيا املعلومات واللغة
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اجلمل حىت الدراسات  القرآنية الخرية اليت صارت تبحث يف هندسة لغة القرآن من خالل الرقام .وهي قضية ستتقنها 
 الجيال القادمة من الطفال حني يفيدون من عامل الرقميات والتقانة احلديثة .

ملشاريع تكاد تتصل حبالة العراق على   ومن هذا  املبدأ تولدت اراؤان عن جمموعة من املقرتحات وعدد من مقرتحات
اعتبار الظروف الصعبة اليت مير هبا اطفاله وهي حالة احلرب املروعة والنزوح واهلجرة مما تسبب يف خلق وضع اجتماعي 
قلق ومضطرب ومتفاوت انعكس بوضوح على لغة اطفاله ومفرداهتم . ومما يؤمل ان هناك مشرتكات مشاهبة هلذه الظروف 

ربية اخرى يعاين اطفاهلا مايعانيه اطفالنا يف العراق  كما يف سورية واليمن وليبيا وفلسطني اليت عاىن اجياهلا يف دول ع
 ابلتعاقب من ويالت احلرب وعدم الستقرار  

ويف الوقت نفسه عرضت الباحثة  عددا من املقرتحات اليت هتتم ابحلفاظ على اللغة واهلوية العربية  وترسيخ  وجودمها   
تفعيل اثرمها برؤية عصرية معلوماتية حديثة   من خالل الفادة من  تكنولوجيا املعلومات والتصاالت وظفتها الباحثة و 

  من كتاب الدكتور نبيل علي وعنوانه : قضااي عصرية ورؤية معلوماتية وهو من نوع الدراسات عرب التخصصية .

 املبحث األول :

 والتأويل .. ( ) اهلوية  واللغة  : وجدل التعريف  

ترتادف اهلوية االصيلة  مع االسالم ، فأن القضية تصبح اكثر تعقدا وخطورة لننا سنكون ابزاء اجتاهات ومواقف عندما  
قدمية و راهنة ، مثرية للجدل وستقرتن بعنف املواجهة وستكون حباجة اىل الكثري من التعقل يف اثبات املنطق من خالل 

ة  العربية ترتبط ابللغة  وشئنا ام ابينا سنكون يف ازاء اللغة الصيلة واملستقرة وهي لغة القرآن النقد العلمي ؛ لن اهلوي
 وصراعها مع اهلوية الثقافية . 

وحني يتحرك مصطلح اهلوية يف الواقع العريب سيحدث الرتادف الطبيعي بني هوية العريب واهلوية الصيلة لالسالم وهذا 
ويل لعتقاد الكثريين من املدافعني عن السالم بوصفه معربا عن الصالة والرتاث واهلوية المر بقي موضع جدل لزمن ط 

 ؛ معتقدين أن كل حتديث للهوية الثقافية العربية سيقابله تغريبا من نوع ما . 
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ة على طريف هذا وتصر بعض اجلماعات املعتقدية )) على الثبات السرمدي  للهوية وتضع اهلوية السالمية واهلوية العربي
نقيض وبذلك ترد اهلوية اىل العامل الديين فقط وهو عامل يفصل بني اجملتمعات واليدع جماال للمقارنة بني البشر بصفتهم  

 (3)كذلك وبصرف النظر عن انتمائهم الديين وبذلك يفقد الدين اية قدرة من املرونة واية قدرة من التكيف  ((  

حث يف الذات واجلماعة والرتاث  وكذلك عملية اهلوية ترتبط ابملوقف العملي السياسي ان البحث يف اهلوية يستند اىل الب
من الغرب وهو البعد العاملي الذي يتشكل منه الصرا ع املوهوم بني االصالة والتحديث وحيدد هذا االشكال امور عدة 

 منها : 

قضية مهمة اهتم هبا د.نبيل علي حني عرف اللحاق بتكنولوجيا الغرب والكتفاء ابستريادها دون خلقها أوصناعها 
اهلوية من رؤية معلوماتية . حيث يعتقد ان النثروبولوجيا الكالسيكية يف رأي البعض عجزت عن التحوالت العنيفة  
اليت يشهدها اجملتمع االنساين حاليا وعن كيفية الربط بني اهلوية والواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي والتارخيي 

تقد ايضا لن خترج االنثربولوجيا  من ازمتها هذه اال برفقة محيمة تقيمها مع  تكنولوجيا املعلومات كأداة للرصد ويع
على الرغم من   4والتحليل وحماصرة التفاعالت )) رؤية الغابة (( دون الضياع يف تفاصيل االشجار واالوراق كما يقال .

توضيح اهلوية خاصة عرب اشكالية التمركز العرقي كما طرحها ) كلود ليفي   اعتقاد الكثريين ان النثروبولوجيا اسهمت يف
. و فــي العصــر احلديــث، ( 5)سرتوس (وقدم هلا )جان ماري بونوا  ( عرضا مكثفا وسريعا يف مقالته) أوجه اهلوية  (

بشــكل أساســي يف النثروبولوجيا وعلــم أصبحــت العرقية مــن أهــم اهلوايت االجتماعية. وكمصطلح فإن للعرقية جذور 
العراق  ويتم تعريــف اجملموعة العرقية على أســاس معايري موضوعية غالبا مثــل اخلصائص البيولوجيــة واجلغرافية واللغويــة 

بســاطة أبهنا مســألة اعتقاد والثقافية أو الدينية. ولكــن املعايري الذاتية تبدو أكثــر أمهية من املعايري املوضوعية. و العرقية ب
 (6)ذايت ابلساللة املشرتكة  كما عرفها اليبكند .

 

، معهد االمناء العريب ، بريوت ،    45نقلت بتصرف : مسري امني ، البعد الثقايف ملشكلة التنمية :  أتمالت يف ازمة الفكر العريب املعاصر ، جملة الفكر العريب ، عدد    - )3( 
 .   69- 64، ص  1987أذار ،  

   44د.نبيل علي ، قضااي عصرية ،  ص    - (   (4
 ، ترمجة غبد السالم بنعبد .   87  - 78، ص  1986جان ماري بونوا ، اوجه اهلوية ، جملة الفكر العريب املعاصر ، بريوت عدد ااير  / حزيران ،    - (   (5
   23دميية ، بيت بريل ، صية الكاالكل02010د. حممد امارة ، اللغة واهلوية :  أتثريات وتداعيات على التعليم العريب يف اسرائيل،  كتاب دراسات ،    - (( 6
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،  فاللغة هي أحــد املؤشرات اهلامة للهوية اليت ( 7)ومبا ان اهلوية تتجلى يف اللغة والدين والقيم اجلمالية واالخالقية 
رى هي البوصلة للمجموعــات وللمجتمعــات وهــي تســاهم يف تشــكيلها وتعزيزهــا. واهلوية االجتماعية من اجلهــة الخ

 (8)الوعــاء احلافــظ حليويتها واســتمرارها يف هذا الكون. والعالقة بيــن اللغة واهلوية وثيقة جدا ومتشابكة.

العربية يف اهلوية ونريــد أن نؤكد أيضا أن ارتباط اللغة ابلدين اإلســالمي، مبعجزة القــرآن املتمثلة بلغته يعزز من أمهية اللغة  
 العربيــة، وجيلعهــا لرمبا من احلــاالت ذات اخلصوصية مقارنة بلغات وأوضاع أخرى. 

 

 جدل تعريف اهلوية وعالقة التعريف ابللغة :

تضاعف اهتمام العرب بعد احلرب العاملية الثانية بتحديد اهلوية ومارافقها من حركات حترر وخطاابت تعرب عن وحدة 
اهلوية واملسامهة يف حضارة العصر ؛ ولكن سرعان ماهدأ هذا العصف واظهر واقعا من الختالفات  )الثنية والعشائرية 

اهلوية اجلامعة واهلوايت اخلاصة وحدود النصهار الوطين وعوامل  وهي بدورها ااثرت مسائلوالقومية والطائفية ( 
   (9)االنسجام واالختالف ضمن المة الواحدة واجملتمع الواحد .  

كل ذلك الصراع خشية من هيمنة هوية  اآلخر ) من الغرب املتقدم خبطوات  ( او لنقل من تكون لغته غري اللغة العربية 
والينتمي للهوية السالمية وخشية من حتقق نبوءة ابن خلدون يف مقدمته " ان املغلوب مولع ابدا ابلقتداء يف شعاره 

ب يف ذلك إما لنظره ابلكمال مبا وقر عندها من تعظيمه أوملا تغالط به من و السبوزيه وحنلته وسائر احواله وعوائده  
أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إمنا هو لكمال الغالب فإذا غالطت بذلك و اتصل هلا اعتقادا  فانتحلت مجيع مذاهب 

 (10).  الغالب و تشبهت به و ذلك هو االقتداء أو ملا تراه و هللا اعلم "  

 
 .   15، ص    2009،  1حممد الباهلي ، التعليم واهلوية  الوطنية يف العامل املعاصر ، وزارة الثقافة والشباب وتنمية  اجملتمع ، ط   - ( (7
 .  23د.حممد امارة ، اللغة واهلوية ، ص    - (   (8
" ثقافة الطفل بني التغريب والصالة ، مصطفى حجازي ،  اجمللس    نقلت بتصرف : يوسف السباعي ) اشكالية االصالة واهلوية يف ثقافة الطفل العريب ( يف كتاب    - (    (9

 .  109، ص  1990،    1القومي للثقافة العربية ، د.مصطفى حجازي مع مؤلفني ، ط
 ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، الفصل الثالث والعشرون ، طبعة الكرتونية .    - (  ( 10
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.نبيل علي  ولكن بصيغة ختتلف عما عرب عنها ابن خلدون حيث يعتقد ان يف انتقال اهلوية من الفردية وهو ماعرب عنه د
اىل اجلماعية حيث تتشكل اهلوية اجلماعية من البنية العميقة للذوات  اليت بدورها تكون غري اثبتة وقابلة للتشكل وقادرة 

وسيكون المكان لالنغالق الثقايف فاهلوية كما ترتبط ابملاضي  ترتبط   على التاثر والتاثري خاصة مع الثقافة املهيمنة عامليا
ابملستقبل ايضا .واصحاب اهلوية العربية يشعرون ان ارثهم احلضاري مهدد بفعل اهلجمة الشرسة على الثقافة االسالمية 

وجهة نظر الباحثة ان يكون وهذا مل مينع من (  11)اليت ختتلف شدهتا وطبيعتها  وظروفها من مرحلة زمنية اىل اخرى .
التأثري هبوية املهمني املتميز حضاراي واضحا يف الغالب وهو مايشبه  أتثر الشباب ابسلوب احلياة يف الغرب ابتباع املوضة 

 والطعام ونوع الكسسوارات واملستلزمات الشخصية   وكذلك نوع املوسيقى والرقص والغناء اخل  .

اللغة واهلوية ؛ فمنهم من يرى " ان اهلوية اسبق يف  الوجود النساين من اللغة ، وان  هناك اراء عديدة تتعلق ابسبقية
كان الوجود اسبق منها فالوجود يوجد اوال مث يتحرك ابعتباره وعيل ذاتيا اىل هوية مث تعرب اهلوية عن نفسها يف اللغة 

  (  12)ليصال رسالتها اىل اآلخرين  "  

ة  التنفصل عن هوية اهلها لن اهلوية يف صميم ماتعنيه اللغة ويف آلية عملها وكيفية تعلمها وهناد املوسى  " يرى ان اللغ
  (13)وكيفية استعماهلا كل يوم من كل شخص ويف كل وقت "  

وتستنج بديعة خليل اهلامشي  " أن اهلوية ليست ملكة طبيعية تولد مع االفراد والشعوب ، وكما اهنا ليست مسات 
يف عقل اونفسية النسان  تورث من االابء اىل البناء امنا هي مسات ثقافية اترخيية يكتسبها افراد اجملتمع   ابيلوجية اثبتة

وتعترب بديعة اهلامشي ان اللغة واحدة من مكوانت   (14)من خالل تفاعلهم مع حميطهم ... وهي مفهوم دينامي متغري "  
 اليد اخل . اهلوية الثابتة ومعها الدين والرض والعادات والتق

ومن خالل قراءات كثرية جند معظم من يناقشون قضية اسبقية اللغة واهلوية يناقشون يف الوقت نفسة قضية املكتسب 
من اهلوية  كالثقافة واللغة  وغري املكتسب وهو مايدخلهم يف جمال نقاش وجدل غري حمسوم لن اللغة متثل جزءا من 

 
 .    44د.نبيل علي ، قضااي عصرية ، ص  - (   (11
  1عن كتاب اللغة واهلوية يف الوطن العريب  ، جمموعة مؤلفني ، املركز العريب لالحباث ودراسة السياسات ، ط    حسن حنفي ، اهلوية والغرتاب يف الوعي العريب ،  - (   (12

 .    185، ص  2013، بريوت ،  
. نقال غن لطيفة النجار ) اللغة العربية    66  - 58، ص  2006ار الشروق ،  هناد املوسى ، اللغة العربية يف العصر احلديث : قيم الثبوت والتحول ، عمان ، د   - (   (13

 ( .   201بني ازمة اهلوية واشكالية االختيار ص

 .    33، ص  2014، دائرة الثقافة واالعالم ، الشارقة ،    1بديعة خليل اهلامشي ، اهلوية الوطنية يف قصص الطفال يف دولة المارات العربية املتحدة ، ط  -   )14 (
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لنجار حول تعلم لغة ما بقوهلا " معظم الدراسات يف حقل علم اللغة الجتماعي الرتاث . فنقرا رأاي للدكتورة لطيفة ا
. اهنا ترى ان تعلم  (15)وعلم الجتماع تنظر اىل مسألة تعلم لغة ما ابعتباره تكيفا اجتماعيا اكثر من كونه اكتسااب " 

تصورات وسلوكيات فاملتعلمون يكتسبون اللغة الينفصل عن تعلم تراث أللغة وماتتضمنه من افكار وقيم ومايرتبط به من  
 اللغة ويتشربون معها مضامني اجتماعية كثرية مثل القيم وامليول والعواطف وغريها .. 

وتتفق الباحثة ووجهة نظر الربيدي حول اشكالية  تنتج من تعريف اللغة العربية  واهلوية اصطالحيا ومنهجيا وتطبيقيا 
ثون يف اشكالياهتا مما اضطره اىل تعريف اهلوية واللغة الواحدة مبعزل عن الخرى ووصفه هلا على اهنا فخاخ يقع الباح

المر الذي تسبب عنه ايضا تنافرا اصطالحيا فيما بينها ونتج عنه خلل يف التصور والفهم لكل من اللغة واهلوية وفرض 
رورة التحام اللغة ابهلوية على املستوى قطيعة مفاهيمه خفية او ضمنية قل من يتنبه هلا لن كثريا من املعطيات تؤكد ض

 .(16)الصطالحي على حد قوله  

لذا جند ان الرتكيز على اللغة  العربية وتعلمها لالطفال العرب وممكن لألطفال يف العامل من خالل عدد من املقرتحات 
ة التارخيية والرتاثية للطفل العريب يعد العقد الول ابلرتباط مبهمات اهلوية العربية حىت التزعزع ثوابت  اهلوية الثقافي

.واقرتحت الباحثة لذلك عدد من املقرتحات لن الطفل العريب هو املتلقي الول حلملة التجهيل والتحوير واحلذف 
واعادة التأويل للهوية العربية وتبخيس انتمائها اىل جذورها الثقافية والثر الكرب هبا سواء يف حياته املدرسية وتعليمه ام 
يف حياته العامة واستهالكه للمثريات الثقافية .ويزداد ذلك اخلطر احملدق ابلطفولة العربية مع تفاقم قصور الثقافة الوطنية 

وهو ماستعرض له يف املبحث الثاين بشيء من (17)على صعيد الفعالية والتأثري كما على صعيد تغطية الحتياجات . 
 التفصيل .  

ان اهلوية امشل من اللغة ولغة قوم ما ، متثل جزء من اهلوية واللغة يف حد ذاهتا متثل هوية  اما من وجهة نظران فنجد : 
مجاعية او عرقية . ومتثل يف الوقت ذاته اهلوية الثقافية او الفكرية اال اهنا المتثل تراث االمة ابكمله لن الرتاث يتشكل 

 
 .    202عريب ، جمموعة مؤلفني ، صلطيفة النجار ، اللغة العربية بني ازمة اهلوية واشكالية االختبار ، نقال عن كتاب اللغة واهلوية  يف الوطن ال   - (   (15
 ، تصدر عن اجمللة العربية ، السعودية .    18، ص  2012،  197عبد هللا الربيدي ، اللغة هوية انطقة ، سلسلة كتاب ) اجمللة العربية ( عدد    - )16 (
 .    95العريب بني التغريب والصالة ( ، ص  مصطفى حجازي ، ثقافة الطفل العريب وسياسات التغريب  ، مقال من مصدر سابق  ) ثقافة الطفل     - )17( 
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كلور وبضمنه الزايء احمللية والعراف واالحتفاالت وحىت من مرموزات كثرية يف السلوك واملعتقدات والدايانت والفل
 يشمل اشكال التعامل مع الغذاء واالعشاب  وطريقة توظيفهما والتعامل معهما يف الطبخ او الكل او التطبيب . 

 1786( و ) يعقوب فلهيم  1863-  1785والبد من الشارة اىل قضية مهمة اّن الخوين الملانيني  جرمي فلهيم  )  
(  كاان استاذين لفقه اللغة يف املانيا واهتما ابلقصص والرتاث الشعيب وكان هدف مشروعهما يف الصل  1859 –

اجراء حبث واسع لصول اللغة واعتمدا على الخذ جبذور اللغة من خالل  دراسة الرتاث الشعيب .ونتج عن مجعهما 
بعنوان " حكاايت الطفال والبيوت " ظهر اجلزء الول منها للقصص من مشال املانيا اىل جنوهبا جزئني من احلكاايت  

 . واليت حتولت اىل ادب لألطفال بعد ذلك .   1812عام  

اّن أعتقاد االخوين جرمي ويعقوب فلهيم بدراسة اللغة من خالل الرتاث ميثل مؤشر مهم لرتباط اللغة الم ابهلوية ومازال 
وم ذاته . ويف الوقت ذاته يؤكد العتقاد ان اللغة جزء من اهلوية وهي ايضا متثل الملان حىت يومنا هذا يركزون على املفه

( ذهب اىل اكثر من ذلك   1976-1889معظم اهلوية يف الوقت ذاته .   بل ان الفيلسوف االملاين  مارتن هايدغر )
ضاريصه ومن نوافذها ومن اذ يقول : ) ان لغيت هي مسكين وهي موطين ومستقري وهي حدود عاملي احلميم ومعامله وت

 (18)خالل عيوهنا انظر اىل بقية ارجاء الكون الواسع (  

 املبحث الثاين :

 هوية لغة الطفل العريب  واهلوية الثقافية .. جدل يف  اشكالية مرجعيات املصطلحات

 هوية لغة الطفل العريب واللغة األفرتاضية  •
 هوية لغة الطفل العريب  واللغة املرتمجة  •
 هوية الطفل الثقافية واللغة املعيقة  •

 هوية لغة الطفل العريب واللغة األفرتاضية  : 

أن هوية الطفل اللغوية ابتت تعاين من ذات الشكاالت اليت تعاين منها اهلوية اللغوية العربية ويف مقدمتها تقويض 
غة العربية اليت تشكل الدالة  الثابتة لتلك احلضارة ، ومبا ان اهلوية اللغوية المتثل حالة فردية الثقافة السالمية وبضمنها الل

 
  101، ص  2008، مركز المارات  للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ، ابو ظيب ،    1مجعة حسني ، وعي اللغة العربية ومتكينها حاضرا ومستقبال ، ط  - ( (18
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لهنا  تتحول اىل التواصل اجلماعي واليكون ذلك  اال عرب مشروع حيافظ على اهلوية اللغوية العربية من خالل التواصل  
ظور لغتنا الم ومن منظور معتقداتنا ومنظومة قيمنا ومن مع تكنلوجيا املعلومات والتصاالت . فاهلوية تتشكل من من

منظور تراتثا ومن منظور مايرسخه يف عقولنا انتاج مفكرينا  ومايزرعه يف وجداننا ابداع فنانينا ولن تتحقق لنا نظرة متوازنة 
ومة اهلوية وتكنولوجيا املعلومات لعامل اليوم من خالل هذا املنظار املزدوج  اال اذا جنحنا يف توثيق العالقة بني مقومات منظ

 واعادة النظر يف منظومة اهلوية من منظور معلومايت .   -

ومن الالفت للنظر مل يعد النظر اىل الطفولة على اهنا حقل قابل لالستهالك والتلقي يف كل العامل ؛ بل اصبحت الطفولة  
صرها ابجملتمعات املتقدمة واملتحضرة عامليا وعربيا . ذات حضور فاعل يف الواقع الجتماعي اذا اردان  تعميم الفكرة وح

ومع ذلك  اصبحت الطفولة  يف عصر الثورة الرقمية واملعلوماتية  اشد كلفة واكثر وتعقيدا مقارنة مع العصر الصناعي 
هزة احملمولة والزراعي . الكلفة العالية اليت تبدأ من فاتورة التعليم اخلاص وصوال هليمنة وسطوة شركات التصال والج

 جبميع مواصفاهتا واجياهلا .

و صارت تطغى على عامل الطفولة نوع من التسيد لظالل الشياء وليس حقيقتها ، اهنا الغيبوبة اليت يعيشها طفل اليوم 
قد مت يف الواقع الفرتاضي عرب جهازه احملمول والذي الميثل هويته العربية الصيلة ابملطلق حىت ميكن ان نقول ان العامل 
 اختزاله من خالل احملمول او جهاز الكمبيوتر خاصته واليت غدت مبثابة البوابة السحرية لدخول العامل الفرتاضي .

وهنا يتشكل خطر العالقة بني الطفولة وصورة العامل وليس العامل الفعلي  نفسه . فضال عن اعتقادان  أن اخلطر احلقيقي   
العوملة والنظام القتصادي اجلديد والثورة املعلوماتية  " هو عجز اللغة عن الدفاع   الذي يهدد هوية اللغة بسبب افرازات

عن نفسها مبقوماهتا الذاتية ومكتساابهتا التارخيية واحلضارية فاللغة ليست كياان مستقال بذاته والتتمتع من االنفصال عن 
السياسية والقتصادية والعلمية ؛ بل ان اقوى العوامل   الناطقني هبا والتستطيع وحدها ان تتفوق على واقعهم العام اببعاده

اليت تقف وراء ضعف لغة ما هي عدم كفاءة اهلها وضعفهم يف مقابل الخر الذي يتمتع بقوة اقتصادية وتقنية عالية  
الة تتمثل أبن ولكن مايقلق االن اننا نقف ازاء حالة حتتاج لغرفة طواريء للدراسة والتحليل امليداين .. وهذه احل  (19)"  

لغة الطفل الفرتاضية تتحول اىل منتج اقتصادي يف سوق االطفال  العرب وارابحه يف جيوب الغرب ومما يهتم له ان 

 

كتاب اللغة واهلوية  يف الوطن العريب ) جمموعة مؤلفني (  رمزي منري بعلبكي واخرون ،  لطيفة النجار ، مقال اللغة العربية بني ازمة اهلوية واشكالية الختيار ، من    - )19 (
 .  201، ص  2013،  املركز العريب لالحباث  ودراسات السياسات ،  قطر ،  1ط
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ماأيتيه يف لغته الفرتاضية من مرموزات واصوات ومفردات ورسوم والوان مل تدرس وحتلل حىت هذه اللحظة مما اصاب 
م العامل االفرتاضي ولغته واصواته . فضال عن ذلك التشويه الواضح على اهلوية معظم الطفال العرب ابلتوحد لتعاطيه

العربية يف مرآة الطفل وعلى مرآى ومسمع اجملتمع العلمي واملعريف دون املسارعة يف وضع حدود حلماية الطفولة من 
 ذلك التشويش . 

ني يتداول مع اللغة الجنبية يف العامل االفرتاضي  ومثة انتهاكات افرتاضية يواجهها الطفل العريب مضطرا وليس خمتارا ح
 على الشبكة العنكبوتية يف اختيار لعبة او تشغيل اللعبة او مغادرهتا . 

فضال عن " كتابة الكلمات العجمية حبروف عربية وتلك الظاهرة جد خطرة حيث تؤدي اىل حقن البناء اللغوي 
ة وهو حقن عشوائي مربك للعربية كما انه حيدث دومنا ضرورة لغوية او للعربية مبئات الكلمات العجمية يف فرتة وجيز 

ثقافية ....... والجيال اجلديدة حباجة ماسة اىل من يرفع رصيدها من ) النفة اللغوية ( وذاك كفيل جبعلهم حيجمون 
والكتايب كما يؤكد عبد اللع الربيدي انتقل لن اخلطأ اللغوي  (    20)عن اقرتاف مثل تلك اجلرمية الثقافية حبق الضاد . "

الف يف كتابة آية قرآنية من سورة الحزاب ) وكفى هللا املؤمنني القتال ( اذ  36كتابة اىل النصوص القرأنية  اذ خيطأ 
 (21)تكتب شّر القتال عند البحث يف الكوكل .

جملموعة من اهلوايت ومستهلكا جلزء كبري من وآخر مااضيفه يف هذا احملور هو  : ان الطفل العريب اصبح مستودعا 
القتصاد الفرتاضي  من خالل لعبه واجهزته واملواجه الوحيد امام صدام اللغات والندري هل ستصمد لغته ازاء لغة 

 العامل الفرتاضي اليت يتداول معها كل دقيقة وساعة .

اطفالنا  حباجة لذلك الوعي املعريف للهوية واللغة تلك لنقف مع اوالدان .. ولنعلمهم مسات  اهلوية وعالقتها ابللغة .. 
 حقيقة علمية وليست موضوعا انشائيا .  

                                   

 

 
 .   43عببد هللا البريدي ، اللغة هوية ناطقة ، ص -(( 20

 .  44املصدر السابق نفسه  ، ص   - )21 (
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 :   هوية لغة الطفل العريب  واللغة املرتمجة

ان تعلم لغة اثنية غرياللغة الم قراءة وكتابة المينع من العتزاز ابللغة الم والتحدث مبفرداهتا مبا يتقارب يف مفاهيم الرتمجة 
املقابلة للمفردة العجمية . وأن الستخفاف ابللغة الم هي اول عتبة يف طريق التنازل عن اهلوية اللغوية وابلتايل التنازل 

 ة . عن اهلوية الوطني

واليعين ذلك جعل اخلطاب اليومي بني الفراد خليطا من املفردات الجنبية والعربية معتقدين ان ذلك عالمة من 
عالمات التمدن والرقي . علما ان  هذه الظاهرة انتشرت بني الطفال ويف املدارس الهلية او غري احلكومية ويف النوادي  

 ما فوق . سنة ف11اليت جيتمع فيها الطفال من عمر  

ففي دراسة مهمة عن اهلوية الوطنية يف قصص الطفال يف دولة المارات تؤكد الباحثة  "بديعة اهلامشي "  الرتاجع الكبري 
يف استخدام العربية يف مجيع اجملاالت  التعليمية والثقافية والعالمية ..اخل يف مقابل الهتمام املبالغ به يف استخدام وتعلم 

ية اذ اصبح الطالب  المارايت  يتلقى اغلب العلوم  ابللغة النكليزية حىت خترجه من اجلامعة فنتج عن اللغة النكليز 
ذلك اجيال التتحدث او تكتب او تقرأ او حىت تفكر ابللغة العربية  .. وان اهلجرة العكسية من املدارس احلكومية اىل 

جانبها لثقافات وهوايت بلدان تلك املناهج وليست لغتها   املدارس الجنبية ابتت تتكاثر بصورة خميفة وهي تكرس من
 (22)وطرق تدريسها فقط بل التعمل على تعزيز اهلوية الوطنية الماراتية وال حىت الشارة هلا  ."  

 ومبا ان ثقافة كل امة كامن يف لغتها ؛ فأن اللغة العربية من اكثر اللغات ارتباطا ابهلوية لرتباطها بلغة القرآن .

تتبىن الباحثة وجهة نظر الدكتورة لطيفة النجار بقوهلا :  " أن اللغة تعجز عن الدفاع عن نفسها مبقوماهتا الذاتية و 
ومكتساابهتا التارخيية واحلضارية ؛ فاللغة ليست كياان مستقال  بذاته والتتمتع ابالنفصال عن الناطقني هبا والتستطيع 

ده السياسية واالقتصادية والعلمية . بل ان اقوى العوامل االليت تقف وراء وحدها أن تتفوق على واقعهم العام اببعا
 (23)وضعفهم يف مقابل االخر الذي يتمتع بقوة اقتصادية وتقنية عالية ."   ضعف لغة ما هي عدم كفاءة

 

   45- 44،  2014بديعة خليل اهلامشي ، اهلوية الوطنية يف قصص الطفال يف دولة  المارات  العربية املتحدة ، دائرة الثقافة والعالم ، الشارقة ،    - )22 (
 .  201لطيفة النجار ، مقال اللغة العربية بني ازمة اهلوية واشكالية الختيار ، مصدر سابق ، ص  - )23 (
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لغتنا ازاء اللغة الجنبية ان الواقع اللغوي الذي نرتاجع امامه  يوما بعد آخر يتكشف لنا  أبننا المنتلك آلية الدفاع عن 
اليت تصدرت علوم الكومبيوتر وعامل االنرتنيت . والينفع التعريب كثريا يف هذا  الشأن . فما تبقى لنا يف  اخلروج من 
الزمة وجتاوز التهميش الذي تتعرض له اهلوية العربية يف ظل العوملة هو تغيري اساليب املناهج الدراسية للغة العربية 

وجعل احملادثة  واحلوار والتعبري الديب اول املهام  العلمية والدبية عند التخطيط ملواد اللغة العربية  والهتمام وتطويرها 
الكبري ابعالم الطفل واعطاء اللغة العربية  الفصيحة املكانة املتميزة يف تلك الربامج وابتكار املوضوعات من خربات 

غة متداولة يف املواقف احلياتية للطفل . هذا انهيك عن دور السينما العربية الطفل واشغاهلا يف مواد فنية مشوقة ول
لألطفال يف اثراء اجلانب اللغوي لألطفال فيما لو اهتمت الدول العربية يف دعم سينما الطفل وعرض الفالم اليت متثل 

 اهلوية العربية واهلوية اللغوية للطفل العريب بلغة فصيحة و سليمة .

ديد يتطلب لكل من يشتغل على قضية اهلوية اللغوية العربية ان يكون خملصا وحثيثا يف اميانه  بصدق وأبختصار ش
املواجهة العلمية  للعوملة عند التفكري ابحللول وعدم الكتفاء ابلعرتاف أبن اللغة الجنبية  والنكليزية تزحف حنو 

 خزائنها لنسلمها للطفل العريب .مورواثتنا العقلية والفكرية وحنن ابنتظار ان خنرجها من  

أذ اشارت بعض الدراسات يف هذا اجملال اىل مايسمى  " فقد الشعور  اللغة " من خالل تطبيقات ومتابعات لالطفال 
الذين يدرسون لغتني يف وقت واحد فهؤالء الصغار " حني يشعرون ابن لغتهم ليست موضع احرتام وتقدير من الكبار 

حضور كثري يف احلياة اليومية سيفقدون احلساس بقيمتها وقيمة الثقافة اليت حتملها وستساورهم يف جمتمعهم وليس هلا 
الشكوك حول انفسهم وجمتمعهم فريون انفسهم  اقل من االخرين ، اصحاب اللغة الرائجة ويرون اآلخرين متفوقني 

 (  24)عليهم دائما وابدا . "  

لجناز والتحول من فكرة على الورق اىل حقيقة على الواقع  ، اي ومن املسلمات يف اي عمل يتطلب  خمرجات يف ا
 عمل مهما كان نوعه  ، سيتطلب  اربعة حقائق  اساسية وهي :

التمويل ، اخلربة ، التدريب ، الشبكية يف العمل لتامني التواصل . وكل هذه المور تتطلب خطوات علمية تطبيقية 
 .وليس كالما انشائيا  

 
 .    26، ص  2008للغة: جدل اهلوية واملعرفة ، دار العامل العريب للنشر والتوزيع  ، ديب ،  لطيفة النجار ، ا  - (   (24
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وقف فكرة  امياننا أبن  التسليم لغزو املدارس الجنبية اليت حتقق ميول الشباب يف رسم  لمورويف مقدمة هذه ا  
شخصيات حتاكي يف ظاهرها  آخر صيحات املوظة وقصات الشعر وآخر ماينتجه الفن الغريب من اغان وفيديوات  

 يكون اال مع لغة اخرى   .حان وقته وليس علينا  الرتاجع حبجة أّن الجيال التحقت  بركب التغيري وهو ال

علما ان التغيري احلاصل  ليس بسبب كونه ارتبط بلغة اجنبية اخرى ؛ بل لكونه ارتبط ابلثورة املعلوماتية اليت سّلمنا حنن 
وابرادتنا القياد هلا  ، والسبب يف ذلك يرجع  أن معظم الدول العربية ينقصها التمويل او منشغلة مبشاكلها الداخلية 

ية واما الدول املتمكنة  اقتصاداي فقد اجتلبت العلم والتكنولوجيا ومعه املدارس الجنبية واملناهج الجنبية  وهي واخلارج
ستعاين يف القريب العاجل مشكلة عقلية مهمة وخطرية ، وهي قضية  ان االجيال  الالحقة ستفكر وتضع احللول 

 العربية اليت استمدت مفهومها وبنائها من القرأن الكرمي .   بطريقة المتت للهوية العربية بصلة واللقواعد العقلية

أن هذا التفاوت بني ظروف واوضاع الدول العربية هلو جدير ان خيلق الفجوة الفكرية يف التعامل جبدية مع موضوع هوية 
 .ا الرقميّست  لغتها رموزا لعاملهاللغة العربية .والذي اوقع لغتنا يف اشكالية املنافسة العاملية اليت كر 

وجيب ان نفيد من فكرة ان اللغة العربية هي لغة القرآن  وان صفتها هذة الجتعلها ذات هوية مقّيدة  نظرا لألحكام 
النحوية لقراءة القرآن  ؛ بل على العكس  كان  ينبغي ان  أنخذ اهم تعاليمه لنشرها وخنفف من قضية التقييد الشديد 

 مجها . ابلبالغة ولغة املعاجم لن لغتنا اوسع من معا

واعتقد ان احلساسية اللغوية واخلوف من التعامل مع فكرة تبسيط مفاهيم القرآن من خالل تبسيط بالغته لنشر تعاليمه 
هي ماسيؤدي اىل حجب استعمال  اللغة والتغاضي عن هويتها وازاحة ميوهلم  حنو لغة اسهل يف الكتابة على ابسط 

 اعتبار .

( ، واثراء  العريب  -تنمية احلوار ) العريب  بور النظر اىل اخلارج ؛ تطبيقا هلذا املبدأ جيب  " أن النظر اىل الداخل هي نقطة ع
فالتصاحل    (25)العريب املسيحي  ( كشرط اساسي لقامة حوار مع اآلخر غري العريب "  -احلوار)  العريب  السالمي 

يمها واصالتها يف ادبيات الغرب وثقافتهم من خالل الفكري دالة اساسية  لتذويب معرقالت انتشار اللغة العربية  مبفاه
 احلوار والرتمجة .

 

 .    72نبيل علي ، قضااي عصرية رؤية معلوماتية ، ص    -   )25 (
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ان الرتمجة من لغة اخرى اىل اللغة العربية هي وسيلة متبادلة ستسمح يف القريب العاجل على ترمجة نصوص ادبية عربية  
اجتماعية ودينية ) يف لالطفال اىل لغة اخرى . مث ان ترمجة النصوص لالطفال سيخضع ابلتاكيد اىل حمددات لغوية و 

 بعض الحايني ( .

ويعتقد بعض الباحثني  ان ترمجة ادب االطفال حيتمل الوقوع يف خماطر اخالقية اال اّن ذلك المينع توخي الدقة يف اختيار 
النصوص . وان التجربة العراقية خري دليل على ذلك اذ عملت دار ثقافة الطفال على ترمجة عشرات الكتب والنصوص 

دبية العاملية لالطفال يف الثمانينيات  ترمجة ادبية وعلمية دقيقة اضافت  الكثري اىل رصيد ا دب وثقافة الطفل يف تلك اال
 املرحلة ومابعدها . 

من وجهة نظر الباحثة ان الرتمجة الدقيقة  لكل ماميت الطفل العريب من صلة تعد عملية من عمليات التبادل  والتالقح 
ه هويته بل تدعمها معرفيا . ولكن التعامل العشوائي مع اللغة الفرتاضية يف الشبكة العنكبوتية هو االجتماعي  والتشو 

 مايقلقنا على املعلومات املعرفية الوافدة اىل الطفل  .

ها وابعتقادان ان ذلك يتم ابقامة  )اجملمع العلمي العريب  ( يف جامعة الدول العربية   او يف اية دولة عربية تتوفر لدي
المكاانت املادية ويلحق بذلك اجملمع فرعا ويسمى ) اجملمع العلمي للغة الطفل (   ويكون مركزاي وله تواصل مع مجيع 
اجملامع العلمية يف البلدان العربية وجيهز بربامج  تؤمن التواصل لألستفسارات وابداء املقرتحات وتبادل املعلومات وخططا 

 ملشاريع تنفذ على ارض الواقع . 

او ان يتم التفاق على اتسيس مراكز حبثية عنواهنا ) مركز دراسات الطفولة ولغة الطفل ( يف مجيع البلدان العربية وتربط  
 بينها شبكية معلوماتية وتعىن هذه املراكز ابلبحث بكل مايتعلق بتطوير لغة الطفل العريب واحلفاظ على هويته .

بالد الغرتاب مهمتها تعليم اللغة العربية لبناء املغرتبني وهو مانطمح اليه ؛   هذا ونعتقد  أن انشاء ملحقيات تربوية يف
امرا  رمبا يطول امده  لذا  نقرتح ابتكار برامج  ) توطني اللغة الم ( لتعليم اللغة العربية وتكون سهلة التداول ووضعها 

ل الطفال ومنها الكتاب االلكرتوين . وان عملية على انواع من الجهزة  التقنية   من النوع الذي يتم  يتداوله من قب
تنصيب الربامج اللغوية يف اللغة العربية تكاد تكون عملية اسرع من انشاء امللحقيات لتعلقها أبمور ادارية وسياسية 

يث وتنظيمية . والخيفى على مطّلع للظروف اليت مّر هبا الطفل العريب بسبب احلروب والنزوح واهلجرة املخيفة من ح
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عددها  اىل بلدان غري عربية ، مما تستدعي احلاجة القصوى لنشاء هذه الربامج لتساعد البوين يف احلفاظ على تراث 
ابنائهم اللغوي اذ  ليس من السهل جتاوز صعوابت املبىن يف اللغة العربية كصعوابت يف كتابة احلرف بني شكله اول 

صعوابت يف التثنية واجلمع وصعوابت يف ضبط العداد فضال عن الكلمة ويف وسطها وآخرها اذا كان متصال . و 
 .  هيك عن تعدد املعاين واملرادفاتصعوابت يف المالء ان

ويف حقيقة المر ابت من املهم والضروري جدا ان خيضع اعالم الطفل اىل تشريعات حتفظ للطفل تنوع مادته العالمية 
وماينشر من املقاطع احململة  على شبكة املعلومات ، واملسرح والسينما وافالم الرسوم املوجهه له  كالتلفاز والذاعة 

املتحركة واغنية الطفل فضال عن كتب االطفال ودورايته  ابنواعها . ووضع ضوابط لوسائل العالم  اليت تغزو  عقول 
 العربية وقلقلة  هويتهم .  الطفال بلغة معيقة الترتقي للغة الفصيحة هبدف النأي هبم بعيدا عن بيئتهم

واليعين ذلك ان نستغل  سلطتنا الجتماعية وحندد قنوات ثقافته ، وامنا نصوت على كل مادة اعالمية تقدم للطفل من 
 شأهنا ان تؤسس ذاات حضارية شجاعة  ومثقفة ومتوازنة ومتتلك فكرا صحيا غري خمرب او هدام . 

فل يف اعالانت من شأهنا  الرتويج لبضائع وقضااي المتت بواقع الطفل والتدعم  مما حيتم علينا  حماسبة كل من يستغل الط
 خربته . 

وفرض الرسوم املناسبة على شركات اهلواتف النقالة  يف البلدان العربية اليت افادت من صور الطفل على بطاقات الشحن 
كتطوير براجمياته او اتسيس مسارح او دارا اخلاصة هبا ، وارغامها على أتسيس مشاريع تصب يف اعالم الطفل الثقايف  

للسينما او منتدى للثقافة او مطبوعا ادبيا دوراي  تعمل على دعمه ومتويله او انشاء مطبعة حديثة ومتطورة ملطبوعات 
 الطفال  واعالانهتم . 

فهام والرسم  واحلوار * ومن اهم مانقرتحه  : القضاء على امية حقوق الطفل من خالل العالم ؛ وذلك ابلتوضيح وال
واملناقشة واملقاطع التمثيلية . على العالم يف كل بلد عريب ان يتعامل جبدية مع قضية العالن عن حقوق الطفل 
وواجباته وفق القانون اخلاص بكل بلد والتشريعات الدولية . عليهم ان يفهموا القوانني اليت تتناسب مع كل مرحلة عمرية 

 ستغالل ابنواعه والرتويع والتهديد  والتعامل املسيء والجتار.كي اليقعوا ضحااي ال
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ان الطفل جيب ان يتعلم  ان هويته الوطنية اليت تتمثل بلغته  العربية تعد  جناحان قواين ابمكانه ان حيلق من خالهلما 
 اىل اوىل جنات املعرفة .ويكمل سبيله بسالمة فيما اذا تعلم حقوقة كافة . 

اجة ملراجعة التشريعات الوطنية يف كل بلد عريب للتاكد من مطابقتها للمعايري الدولية اليت وردت يف ابلفعل ابتت احل
( ويف الفقرات ) أ ، ب، ج ، د ، ه (  ومبا  17اتفاقية حقوق الطفل ، مبا يتعلق مبادة العالم كماجاء يف املادة  )

ما . وجعل التعليم الزاميا واساسيا  يف املرحلة البتدائية وتنمية (  ومجيع فقراهت  29( و )  28يتعلق ابلتعليم  يف املادة  )
شخصية الطفل وموهبته وقدراته العقلية والبدنية اىل اقصى امكاانهتا وتنمية احرتام الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه 

ابلتعليم. ووضع التشريعات املناسبة   اخلاصة .  والقضاء على اجلهل وحمو المية وتعزيز التعاون الدويل يف المور املتعلقة
 هلا ومبا حيقق مصلحة الطفل الفضلى . 

 هوية الطفل الثقافية واللغة املعيقة  •
البد من االلتفات مبايتعلق ابطفال احلروب  واملفردات  اليت تفرزها احلرب يف لغة الطفل  العريب يف ) سورية والعراق 

 وفلسطني واليمن وليبيا وارترياي والصومال (  ملا لألمر من امهية قصوى  . 

واخلوف من مفردات بعينها لهنا   ونقصد بذلك  الطفل الذي يعاين من آاثر الدمار ابنواعه ويف مقدمته الذى النفسي
تولد موات او ترويعا او خرااب وهدما ؛ اهنا اصوات ومفردات تتعلق بلغة الطفل حتت ظروف احلرب وقد وضعناها حتت 

 (( .. وهي على انواع منها:    اللغة املعيقةمسمى ) )  

اللغة بدون"  -4ة املشفرة  اللغ -4اللغة املشوشة القلقة   -3اللغة املسيئة  -2لغة احلرب ومفرداهتا    -1
 اللغة العنيفة  .   -5بال هوية وطنية "  

 ونطمح  ان يتحول هذا املوضوع اىل مشروع  دراسة مشرتك بني عدة دول عربية ويتجسد على صدق الواقع .

ينما كانت واهلدف من املشروع هو تنقية ذاكرة الطفل العريب من مفردات )) اللغة املعيقة  (( اينما كان هذا الطفل وا
 تتجسد هذه اللغة سواء يف اعالمه او ادبياته او مناهجه الدراسية .
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وأنمل  ان جند حمورا يتعلق ابلفن اجلمايل للغة العربية وهو فن زخرفة اخلطوط وهو واحد من اساليب احياء الرتاث 
السياحة والزايء  والكسسوارات  وخيرتق الذائقة العامية يف الرسم والنحت والتشكيل ابنواعة وميكن ان ينمو يف جمال 

 وحىت الاثث املكتيب. 

ان اخلط العريب من اهم اهلوايت  اليت تتشارك  مع اللغة  وله القدرة على اخرتاق احلياة مبجاالهتا اجلمالية كافة . وهو 
 يف حروفنا العربية .ورقتنا املميزة يف اعني اطفالنا وطريقهم  حنو هويتهم . وكل ماحنتاجه كيف نرّبز اجلمال النيق  

 

 ملبحث الثالث :ا

 قضااي  ورؤى عصرية يف دراسة اللغة واهلوية الثقافية للطفل العريب 

 ) استقراء يف كتاب د.نبيل علي ) قضااي عصرية . رؤية معلوماتية / منوذج للكتابة عرب التخصصية ( 

مشل هذا املبحث عرض فكري  لكتاب قضااي عصرية . رؤية معلوماتية للدكتور نبيل علي وهو نوع من الدراسات عرب 
ؤية معلوماتية واقرتاح حلول لتوطني اللغة العربية التخصصية وهو من الكتب املهمة اليت تناقش قضية اللغة واهلوية من ر 

 يف قلوب ابنائها ونشرها لغريها  الناطقني هبا .

ورمبا يرد تساؤال عن عالقة هذا الكتاب بقضية اللغة واهلوية اليت ختص الطفولة العربية واجلواب يف حقيقته أّن هذا 
اظ  على اللغة واهلوية العربية يف املستقبل القادم . وساعمل الكتاب يقرتح حلوال ويؤسس ملفاهيم استشراقية وعلمية للحف

 على وصف هيكل الدراسة واقتبس منها اهم املقرتحات والفكار لعرضها على الدارسني .

 عن هيكل الدراسة :

الت يف ذكر د.نبيل علي ان هذه الدراسة  تسعى اىل اقرتاح الطرق اليت ميكن هبا استغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصا
احلفاظ على اهلوية العربية وكيفية اثرائها وهي تستهل ابستعراض ملواضع العالقة بني اهلوية وتكنولوجيا املعلومات اخذه 

املعتقدات ومنظومة  –يف ال عتبار مقومات منظومة اهلوية اليت حددهتا الدراسة احلالية يف اربعة مقومات هي : اللغة 
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كري والبداعي وعلى ضوء هذا التمهيد حتدد الدراسة عدة منطلقات اساسية لستغالل النتاج الف –الرتاث  –القيم 
 (26)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم اهلوية العربية ككل من حيث التعريف هبا واثرائها .

 وقد رمّز ملصطلح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالختصار بــ ) ت.م.ص ( .

بـ )ت.م.ص( فتكون عرب ثالثة مسارات عامة  وهي :  الرؤية الشاملة للعامل والعوملة والرمزية . اما عن عالقة اهلوية 
واربعة مسارات عرب املقومات الرئيسية ملنظومة اهلوية وهي : اللغة واملعتقدات ومنظومة القيم والرتاث واالنتاج الفكري 

 واالبداعي .

 هم ابلنسبة للطفولة من وجهة نظر الباحثة .واملسارات االربعة هي ال

ويعتقد د.نبيل ان من اخطر اسلحة العوملة هتديدا للهوية الثقافية هو عوملة العالم اليت اوشكت ان تطيح ابلستقاللية 
ي اجلوانب : العالمية للدول النامية . واعالمنا العريب مل يصل اىل مستوى الرسالة املنوط هبا ويواجه اعالمنا مازقا مخاس

كاملأزق  التنظيمي والقتصادي والثقايف والسياسي والتنظريي ، اذ يعتقد ان الدراسات اليت تقوم هبا مؤسساتنا العالمية 
يسودها الطابع الجرائي  ال التنظريي . ويعتقد د. نبيل ان  احد اسباب الكمون التنظريي هو جتنب اخلوض يف االمور 

 ضوية بني نظم احلكم ومؤسسات الدولة االعالمية .احلساسة نظرا للعالقة الع

 عالقة اهلوية مبسار اللغة : 

فريى د. نبيل ان اللغة هي الذات وهي اهلوية وهي اداتنا لكي نصنع من اجملتمع واقعا كما يقول بيرت برجر ، وثقافة كل 
ية حادة تنظريا وتعليما وتوثيقا وتعريبا امة كامنة يف معجمها وحنوها ونصوصها . ويرى د. نبيل علي اننا نعيش ازمة لغو 

يف ظل سياسة سياسة لغوية غائبة وخطط قومية لالصالح اللغوي شبه غائبة وجمامع لغوية ضامرة السلطات حمدودة 
املوارد . ومما يضاعف من حدة الزمة هو حركة التهميش النشطة اليت تتعرض هلا اللغة العربية يف ظل العوملة وثورة 

بفعل الضغوط اهلائلة النامجة عن طغيان اللغة النكليزية على الصعيد السياسي واالقتصادي والتكنولوجي املعلومات و 
واملعلومايت واخلروج من هذه االزمة كما يعتقد د.نبيل وان العالج لدائنا اللغوي العضال دون اعتمادان وبشكل اساسي 

 

   47نبيل علي ، قضااي عصرية ، ص  - )26(
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غالل احلصاد اهلائل اخلاص ابللسانيات احلديثة لالرتقاء على ماتتيحه تكنولوجيا املعلومات من مناهج وادوات واست 
 (27)بتنظري اللغة العربية وحتديث معجمها واساليب تعليمها وتعلمها .

وجيد د.نبيل الجيب  الستسالم للعوملة كحتمية المفر منها بل علينا التعامل والتفكري معها عامليا وحمليا ايضا ..اذ من 
 والتوجه عامليا ،  من خالل ماأييت وابجياز كبري عما ورد يف كتابه :  املهم احملافظة على اهلوية

مراجعة واقع  السياسات الثقافية بصفتها قلب عملية التنمية وحتديثها فضال عن ضرورة تكامل االسرتاتيجيات اليت 
الثقافية شكال ومضموان بدفع وضعتها اجلامعة العربية يف جماالت الثقافة والرتبية واالعالم واالتصاالت .وحتديد الرسالة 

املبدعني يف املواقع االمامية واتباع اقصر الطرق يف توفري موارد املعلومات ومجع الواثئق الثقافية املتعلقة ابلثقافة عموما 
والثقافة االسالمية خاصة ومن خالل عملية اجلمع نتمثل ونستوعب بدقة ماقمنا بتجميعه من منظور رؤيتنا الثقافية 

 .واقامة قاعدة بياانت للطاقات البشرية يف جمال الثقافة على مستوى الوطن العريب .اخلاصة  

مع اعتبار اللغة العربية وتفاعلها مع اللغات االخرى خاصة مع الدول االسالمية كمدخل رئيسي لتحقيق التكامل الثقايف 
 مي . بني البلدان العربية وكسر احلواجز اللغوية بني العرب ودول العامل االسال

والتصدي متاما اىل ظاهرة الثنائية الثقافية ، ثقافة العلوم االنسانية واستغالل املدخل املعلومايت لردم اهلوة بينهما واختاذ 
شبكة االنرتنيت كبنية حتتية لقامة اجلسور بينهما ويرتبط ذلك ايضا بتنمية قدرة العقل العريب على التفكري التخصصي 

القرار بتعدد الثقافات داخل وطننا العريب. مع ضرورة حتديد نوعية املؤسسات واجلماعات واملتعدد التخصصات . وا
 املستهدفة برسائلنا الثقافية عرب االنرتنيت والتعرف على خلفياهتم ودوافعهم وتوقعاهتم .

ة من اجل ان نعيد والهم من ذلك استعادة الثقاة لدى النسان العريب والطفل العريب حتديدا  وهو حمور عملية التنمي
 له جذة احلماس بوجوده وامهية ومجال لغته اليت كادت ختبو يف وجدانه . 

واخريا سنعرض اهم الراء اليت اقرتحها د. نبيل علي وتتبناها الباحثة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
 التعريف ابهلوية العربية واثرائها : 
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لغرب لعدم جدواه ولمهية اثبات الذات العربية من خالل هويتها اللغوية ولتأسيس قاعدة لتفادي الصراع الفكري مع ا
بياانت مهمة يتوافد اليها اطفالنا يف كل مكان حني حيتاجون تفسريا او تزودا معرفيا توفر عدد من املقرتحات تعرضها 

  قرتحات سنوجزها كما اآليت :الباحثة لمهيتها وتشكل اضافة للبحث لرتباطها مبوضوع هذه االفكار وامل

استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة لبراز موقع اللغة العربية داخل اسرة اللغات السامية وموقعها من السر  -1
 اللغوية الخرى ابستخدام املسارات الزمنية واخلرائط اللغوية . 

 .اغىن صروف اللغات احلية قاطبةته  استخدام املعاجل الصريف اآليل لبراز خصائص الصرف العريب بصف -2
استخدام تكنلوجيا الوسائط املتعددة يف عرض اآلليات املختلفة لتكوين الكلمات العربية ابالشتقاق واملزج مع  -3

 استخدام شجرة املشتقات  لبراز خاصية النتاجية الصرفية العالية لصل الكلمة العربية .
داع من اشتقاق فريد اليدانيه اشتقاق وبناء منوذج احصائي للغة استخدام الحصاء اللغوي لبراز موارد االب   -4

العربية املكتوبة واملنطوقة لعطاء مؤشرات كمية لبعض خصائص اللغة العربية كمعدالت استخدام الكلمات 
والصيغ الصرفية واالساليب النحوية واملوازين الشعرية وماشابه عالوة على عالقات الرتباطبني املفردات وادوات  

 الربط وبني امناط اجلمل املختلفة .
 استخدام تكنلوجيا ذخائر النصوص احملوسبة لتوثيق اللغة العربية . -5
استخدام تكنولوجيا الوسائط  املتعددة لبناء اطلس للهجات العربية مع ابراز عالقة تلك اللهجات ابللغة العربية  -6

 الفصحى .
للناطقني هبا وغري الناطقني هبا ويراعى ربط تعليم وتعلم اللغة العربية تعزيز مواقع تعليم وتعلم اللغة العربية  -7

 للمسلمني من غري العرب بقراءة القرآن الكرمي .
استخدام جهاز احلاسوب يف تطوير معاجل آيل  للغة العربية ويقوم احمللل اآليل بتفكيك اجلمل واعراهبا وحتديد  -8

آليل مقوما اساسيا لتحليل مضمون النصوص وفهمها آليا فضال الوظائف النحوية  للمفردات .ويعد املعاجل ا
عن عمليات الستخالص والتلخيص والفهرسة اآللية ونظم الرتمجة اآللية من العربية اىل اللغات اآلخرى .ويكون 
للمعاجل اآليل وظيفة يف اكتشاف الخطاء اهلجائية والنحوية وحيل يف الوقت نفسه مشكلة التشكيل يف الكتابة 
العربية حيث يؤدي اسقاط عالمات التشكيل اىل ظهور حاالت معقدة من الّلبس اللغوي للمتعلمني للعربية 

 من غري العرب لوجود املرادفات اللفظية للمفردة الواحدة .
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تقدمي املعجم العريب على النرتنيت كشبكة مركبة من العالقات اليت تربط بني مشتقات اجلذور وصيغ الفراد  -9
 ملرتادفات واملتضادات واملسكوكات.واجلمع وا

تعزيز االملواقع اخلاصة ابملراة والشباب والطفال بتحديث اساليب الدعوة ابستخدام تكنولوجيا الوسائط  -10
 Islamاملتعددة والتوسع يف حلقات النقاش وزايدة القدرة على تناول القضااي اخلالفية كما يف جتربة موقع 

on line  سالم واجملتمعات العربية من اخالقيات عصر املعلومات ..والرتكيز على موقف اال 
التعامل مع نصوصنا الدينية بصورة اعمق وامشل من خالل زايدة حلقات التشعب النصي والتشعب  -11

الوسائطي بني القرآن والسنة ومصادر التفسري وكذلك تطوير آليات حبث يف النصوص الدينية متعددة اللغات 
ط بني كلمات ترمجة معاين الكلمات ومقابلها العريب حىت يرتبط تعليم القرآن بتعلم حبيث متكن الباحث من الرب

اللغة العربية ابلنسبة للمسلمني غري الناطقني ابلعربية ودعم الدعاة العرب املكلفني ابلرشاد الديين يف البلدان 
 )28)السالمية من خالل اثراء حصيلتهم يف اللغات الجنبية .

شارة ان ماعرضت له الباحثة الميثل مجيع االفكار واملقرتحات اليت طرحها د.نبيل علي يف دراسته هذا والبد من ال
عرب التخصصي  ملعاجلة اهلوية العربية وهوية اللغة من خالل تكنولوجيا املعلومات والتصاالت وهي يف الوقت نفسه 

ن تشعر ابلغرية احلقيقية على اهلوية واللغة العربية متثل مشاريع عمالقة للحفاظ على اهلوية ونرجو من الدول العربية مم
املسامهة يف حتقيق طموح هذه املشاريع الصيلة واملهمة جدا . علما ان مؤلف الكتاب قام بتطوير نظام العراب 

 د طلبتنا واطفالنا يف الوقت نفسهاآليل مصحواب بنظام التشكيل التلقائي وهو يفي

 .   2017آذار   20داد   /   بغ    -د. طاهرة داخل العراق  
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 املراجع : 

، دائرة الثقافة  1بديعة خليل اهلامشي ، اهلوية الوطنية يف قصص الطفال يف دولة المارات العربية املتحدة ، ط  -
 . 2014واالعالم ، الشارقة ، 

، ترمجة عبد  1986جان ماري بونوا ، اوجه اهلوية ، جملة الفكر العريب املعاصر ، بريوت عدد ااير  / حزيران ،   -
  . السالم بنعبد 

، مركز المارات  للدراسات والبحوث االسرتاتيجية   1مجعة حسني ، وعي اللغة العربية ومتكينها حاضرا ومستقبال ، ط   -
 . 2008، ابو ظيب ،  

 45مسري امني ، البعد الثقايف ملشكلة التنمية :  أتمالت يف ازمة الفكر العريب املعاصر ، جملة الفكر العريب ، عدد   - 
 . 1987العريب ، بريوت ، أذار ، ، معهد االمناء  

حسن حنفي ، اهلوية والغرتاب يف الوعي العريب ،  عن كتاب اللغة واهلوية يف الوطن العريب  ، جمموعة مؤلفني ،   -
 . 2013، بريوت ،    1املركز العريب لالحباث ودراسة السياسات ، ط

الكلية 02010عليم العريب يف اسرائيل،  كتاب دراسات ،  حممد امارة ، اللغة واهلوية :  أتثريات وتداعيات على الت    -
 ..الكادميية ، بيت بريل

 2009،     1حممد الباهلي ، التعليم واهلوية  الوطنية يف العامل املعاصر ، وزارة الثقافة والشباب وتنمية  اجملتمع ، ط    -
. 

، تصدر عن   18، ص  2012،  197عربية ( عدد  عبد هللا الربيدي ، اللغة هوية انطقة ، سلسلة كتاب ) اجمللة ال -  
 . . اجمللة العربية ، السعودية

  . 2008لطيفة النجار ، اللغة: جدل اهلوية واملعرفة ، دار العامل العريب للنشر والتوزيع  ، ديب ،  - 
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لطيفة النجار ، مقال اللغة العربية بني ازمة اهلوية واشكالية الختيار ، من كتاب اللغة واهلوية  يف الوطن العريب )  - 
 2013،  املركز العريب لالحباث  ودراسات السياسات ،  قطر ،  1جمموعة مؤلفني (  رمزي منري بعلبكي واخرون ، ط

. 

، اهليأة املصرية العامة للكتاب   1منوذج للكتابة عرب التخصصي ، ط  -ة  نبيل علي ، قضااي عصرية رؤية معلو ماتي    -
،2006.  

 2006هناد املوسى ، اللغة العربية يف العصر احلديث : قيم الثبوت والتحول ، عمان ، دار الشروق ،   - 

يوسف السباعي ) اشكالية االصالة واهلوية يف ثقافة الطفل العريب ( يف كتاب  " ثقافة الطفل بني التغريب والصالة   -  
 1990،  1فى حجازي مع مؤلفني ، طلس القومي للثقافة العربية ، د.مصط، مصطفى حجازي ،  اجمل
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