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 يسرُّني في البداية أف أتقٌدـ بعظيـ الٌشكر كالتٌقدير إلى مجمع الٌمغة العربٌية 
األردنٌي اٌلذم عٌكدنا دائمنا أف تككف مكاسمو الثٌقافٌية ذات تماس مع ما يشغؿ الفكر 

كيمٌس اىتمامات المجمع كيالمس قضايا جكىرية في مجاالت المعرفة كالفكر، 
كىذا ما ينبئ عنو اختيار قضايا ىذا المكسـ الٌسادس كالعشريف، حيث يأتي اختيار 

ا عمى  حكمة المجمع " الٌمغة العربٌية كالتٌقنيات الحديثة"مكضكع  دليالن كاضحن
كمعرفتو كتكاصمو كاىتمامو كتكٌجياتو كتكاصمو مع الٌثكرة المعرفٌية المعاصرة اٌلتي 

.  شممت سائر جكانب الحياة

 كيأتي مكضكع ىذه المحاضرة منسجمنا مع ىذا الٌتكٌجو، حيث يتناكؿ 
إذ أصبح الياتؼ "قضايا كحمكؿ :  في الياتؼ المحمكؿةالمُّغة العربيٌ "مكضكع 

المحمكؿ كسيمة ال غنى ألٌم مٌنا عنيا كتجاكزت كظائفو حدكد المياتفة كالٌتحٌدث 
ا .  إلى ميٌمات أكثر تعقيدنا كتنٌكعن

: مقّدمة-1

 حيث ساد ،ال ينكر أحده أٌف العصر اٌلذم نعيشو ىك بحٌؽ عصر التٌقنية
العالـ خالؿ الٌسنكات األخيرة مكجة مف الٌنشاط التٌقنٌي القائـ عمى نشاط عممٌي 

 كصمت تمؾ المكجة إلى حٌد الٌثكرة التٌقنية اٌلتي شممت جميع مياديف الحياة ،مكٌثؼ
 بؿ تعٌددت حدكد كككب األرض إلى غيره مف الككاكب ،عمى كككب األرض

 كقد يتناسى اإلنساف في ،تأتي التٌقنية كٌؿ يكـ بجديد، األخرل في ىذا الككف الفسيح
غمرة انبياره بما حٌققتو لو تطبيقات تمؾ التٌقنية مف رفاىية أٌنيا سالح ذك حٌديف كأٌف 

 ؤىا، يظير ىذا الكجو عندما يتعٌدل عمماء التٌقنية كخبراا  خر بغيضن اليا كجون 
 تمؾ عماؿ حينما يسيء اإلنساف استاالحدكد األخالقٌية في بحكثيـ، كما يظير أيضن 

ٌممت مف أجموعمؿالتٌقنية فيست   .ىا في غير مكضعيا كلغير اليدؼ اٌلذم صي
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 في عالمنا ايبقى اإلنساف في حيرة بيف إيجابٌيات التٌقنية كسمبٌياتيا خصكصن 
 لمتٌقنية غير مشارؾ في إنتاجيا غير متقف لمغتيا ا شرهن االعربٌي اٌلذم يعٌد مستيمؾن 

غير مدرؾ ألبعادىا غير  بو بكجييا اآلخر، كينظر الٌسكاد األعظـ مف األفراد في 
ـن  ، لذا فيـ يتصٌكركف أٌف اقتناء اعالمنا العربٌي إلى التٌقنية عمى أٌنيا إيجابٌية دائ

األجيزة الحديثة كالبحث عف كٌؿ ما يستجٌد منيا ليك الٌدليؿ عمى التٌقٌدـ التٌقنٌي 
ـٌ نرل ىؤالء األفراد يتباركف في اقتناء األحدث كاألغمى مف ،كمسايرة العصر  كمف ث

تمؾ األجيزة بؿ كيتفاخركف بذلؾ في الكقت اٌلذم يجيؿ بعضيـ أبسط قكاعد 
. تشغيؿ تمؾ األجيزة

  كقد جاء اختيار لغة الياتؼ المحمكؿ لتككف مكضكع ىذه المحاضرة نظرنا 
النتشارىا بيف مستخدمي الياتؼ المحمكؿ بصكرة كبيرة، فال نكاد نجد أحدنا ال 

 ىذا الجياز كيستخدمو، كألٌف الٌتعامؿ مع لغة المحمكؿ أصبح مف ؾيمتؿ
المسٌممات، فقد صار مف الضركرم الٌتكٌقؼ عند ىذه المُّغة كبياف ماىٌيتيا كأسباب 

. انتشارىا كاألخطار اٌلتي تمحؽ بالمُّغة العربٌية نتيجة ذلؾ

: المُّغة العربّية في لغة الهاتف-2

عندما نتحٌدث عف المُّغة العربٌية في لغة الياتؼ المحمكؿ فإٌننا نقؼ أماـ 
.  مسارىيف ىما المسار التٌقنٌي، كالمسار الكظيفيٌ 

 فمف حيث المسار التٌقنٌي نجد أٌف أجيزة الياتؼ المحمكؿ قد زٌكدت بنظاـ 
تشغيؿ يتيح الكتابة بالعربٌية، فالحرؼ العربٌي بأشكالو كاٌفة متاح عمى ىذه األجيزة 

.  شأنيا شأف الحكاسيب كسائر األجيزة المعٌربة

 كتتيح ىذه التٌقنية لمستخدمي األجيزة المحمكلة اختيار المُّغة اٌلتي يريدكف 
.  الٌتكاصؿ أك الٌتعرُّؼ عمى خصائص الجياز مف خالليا
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 أٌما المسار الكظيفٌي فأعني بو تكظيؼ ما ىك متاح بصكرة تحفظ لمُّغة 
نظاميا كلمحركؼ أشكاليا العربٌية كلممفردات معانييا الٌداٌلة كفؽ ما ىك متعارؼ 

.  عميو

كالمالحظ عمى الٌمغة المستعممة في الياتؼ المحمكؿ أٌنيا لغة ذات رمكز  
كحركؼ خاٌصة ظيرت في األجيزة المحمكلة مف خالؿ تقنية الرسائؿ القصيرة 

(SMS)،المُّغة بسمات خاٌصة، إذ إٌنيا أصبحت بديالن لمغة الٌشارع ق كتتمٌيز ىذ 
كالمقاىي كالجمسات العاٌمة، فبرزت بكصفيا لغة الٌتكاصؿ بيف مستعممييا كاٌلذيف 

: تغمب عمييـ فئة الٌشباب، كىذه المُّغة ىي

منيا العربٌية كاإلنجميزٌية كظير بذلؾ ) لغة ىجينة بيف لغات مختمفة  -1
:  بصكر عٌدة منيا (العربيزم)مصطمح 

كتابة الكممات بالحركؼ اإلنجميزٌية كاستبداؿ األرقاـ بحركؼ ال يكجد  . أ
 assalamoك keef 7alakليا نظير في الٌمغة اإلنجميزٌية مثؿ 

3laikom   كغيرىا .
يقابؿ ( 7الرقـ )استخداـ رمكز خاٌصة بدالن مف الحركؼ العربٌية نحك  . ب

 .تقابؿ حرؼ الخاء كىكذا ( '7) الحاء، كالرقـ حرؼ

 .  (مٌسج، كانسؿ)كتابة الكممات اإلنجميزٌية بحركؼ عربٌية مثؿ . ج

 إٌف الٌمغة المستعممة ال تخضع لقكاعد الٌمغة المتعارؼ عمييا العتمادىا  -2
.  عمى االختصارات

ـٌ الٌتعبير عف المشاعر  -3  إٌنيا لغةه تكثر فييا المختصرات الخاٌصة، فيت
 :بالٌرمكز مثؿ
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ابتسام  :  المعنى    : (             العالمة      - 

حزن  : المعنى           )  :       العالمة     - 

 بكاء : المعنى           )’  :        العالمة    - 

. ال يفيـ معانييا إاٌل مف يستعمميا (مشٌفرة)تمتاز ىذه المُّغة بككنيا لغة  -4
 .كمختصرات كبدائؿ الحركؼ (الشات) يبيف نماذج مف لغة 1كجدكؿ رقـ 
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 1جدكؿ رقـ 

 

   

المختصر  الكممة 
c u 

soon 

see  you soon 

c o 

z 

because 

ho

w r u 

how are you 

4m for me 

2m

e 

to me 

me 

2 

me too 

2da

y 

today 

2m

oro 

Tomorrow 

pic picture 

sm

b 

some body 

asl age/ sex/ 

location ? 

gv 

me 

give me 
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 أٌما الحركؼ العربٌية المستعممة في الياتؼ المحمكؿ كال يكجد ليا نظائر في 
المُّغة اإلنجميزٌية فقد أكجد ليا مستخدمك المحمكؿ بدائؿ كفؽ ما ىك كارد في جدكؿ 

 . 2رقـ 

 2جدكؿ رقـ 

الحرف العربّي بصوره المختلفة  الّرمز باإلنجليزيّة 

 2 أ ء

 a ا — ا

 b ب ب ب ب

 t ت ت ت ت

 s / th ث ث ث ث

 g / j ج ج ج ج

 7 ح ح ح ح

 kh / '7 / 5 خ خ خ خ

 d د — د

 z / th ذ — ذ

 r ر — ر

 z ز — ز

 s س س س س
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 sh ش ش ش ش

 S / 9 ص ص ص ص

 'D / 9 ض ض ض ض

 TH / T / 6 ط ط ط ط

 'Z / TH / 6 ظ ظ ظ ظ

 3 ع ع ع ع

 'gh / 3 غ غ غ غ

 f / ph ف ف ف ف

 q / 8 / 9 / 2 ق ق ق ق

 k ك ك ك ك

 l ل ل ل ل

 m م م م م

 n ن ن ن ن

 h ه ه ه ه

 w و — و

 I / y ي ي ي ي

:  كنالحظ مف خالؿ استعراض ىذه الرمكز ما يأتي
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استيبًدلت األرقاـ بالحركؼ اٌلتي ال تكجد ليا نظائر صكتٌية في المُّغة  -1
.  اإلنجميزٌية

 . كتبت الكممات بمفظيا العربٌي بحركؼ إنجميزٌية -2

طٌكعت بعض المفردات اإلنجميزٌية إلى قكاعد الٌصرؼ العربٌي كنظاـ الٌمغة  -3
 ىا معاممة الكممات العربٌية في االشتقاؽتعامؿـ العربٌية الٌصكتٌي، كتجرم

كالٌتصريؼ كنحت األفعاؿ كالٌصفات كالمصادر منيا، فيقكؿ سأتمفف بدالن 
 بدؿ أنيى، كفيَّش مف (اإلنكميزية  finish فينش)مف  مف سأىتؼ كفٌنش

 .، ك مٌسج  كسٌيؼ كغيرىا سجؿ بدؿ (الفرنسية fich فيش)

ٌف الٌرمز المختصر يعٌبر  -4 إٌف الٌرمكز أصبحت جزءنا ال يتجٌزأ مف الٌمغة، كا 
 . عف كممة مكٌكنة مف حركؼ عٌدة

:  أسباب انتشار لغة المحمول-3

تشير الٌدراسات كاإلحصاءات إلى أٌف جٌؿ مستخدمي ىذه الٌمغة ىـ مف فئة 
:  الٌشباب، كيعكد ذلؾ ألسباب عٌدة منيا

أٌف الٌشباب ىـ األكثر استخدامنا لكسائؿ التٌقنية الحديثة، كىـ األقدر  -1
. عمى تكظيفيا كاستثمار كٌؿ ما تتيحو ىذه التٌقنيات

إلى تكفير مساحة مف الحٌرٌية  (الشات) ييدؼ مستخدمك لغة المحمكؿ  -2
كالخصكصٌية كالٌسٌرٌية اٌلتي ال تتيح لغيرىـ معرفة ما يدكر بينيـ مف 

 . حكارات
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ىذه المُّغة مناسبة لالختزاؿ كاالختصار كتكفير الجيد كالماؿ ، حيث  -3
 . إف الكمفة تحسب بالحجـ

يتخٌمص مستخدمك ىذه الٌمغة مف مشكالت ضبط الكممة بالحركات  -4
 . كالكقكع في األخطاء اإلمالئية

ـٌ التعبير بأقؿ  -5 تمنح مستخدمييا القدرة عمى االختصار كاإليجاز، فيت
 . عدد مف الكممات

ذا ما أضفنا إلى ذلؾ األسباب التٌقنٌية المرتبطة بسعة ذاكرة الجياز  -6 كا 
كقدراتو عمى الٌتخزيف، فإٌننا نجد أٌف الٌمجكء إلى ىذه الٌمغة، حسب رأم 

مستخدمييا، يبدك سيالن كمقبكالن ما داـ قادرنا عمى تحقيؽ الٌتكاصؿ 
 . اٌلذم ىك غاية الٌمغة ككظيفتيا

عمي صالح . ديرل « ثقافة الٌشباب العربيٌ » تحت عنكاف     كفي دراسة لو 
 ىك تمٌرد عمى الٌنظاـ االجتماعيٌ ، محمكد أٌف اختيار الٌشباب ثقافة كلغة خاٌصة بيـ

في ىذا ، ك مف الثٌقافة ال يستطيع أحد فٌؾ رمكزىا غيرىـا جديدن الذا ابتدعكا لكفن ، 
 يستخدميا الشباب العربي في "لغة مكازية" مف ظيكر في دراستوالٌسياؽ حٌذر 

 كتمقي ،محادثاتيـ عبر اإلنترنت تيٌدد مصير الٌمغة العربٌية في الحياة اليكمٌية ليؤالء
فٌسر لجكءىـ إلى لغة حديثة كقد . ظالالن سمبٌية عمى ثقافة الٌشباب العربٌي كسمككو

لى الٌتمٌرد عمى الٌنظاـ االجتماعٌي، كتككيف إ باالغتراب اٌلذم يدفعيـ ىـبشعكر
( 1). عف قيكد اآلباء، ككقناع في مكاجية اآلخريفاعالميـ الخاٌص بعيدن 

: مخاطر استخدام لغة المحمول عمى الّمغة العربّية-4
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اٌلتي ال يعييا كثير مف  الٌتحدثالٌمغة في الٌتكاصؿ كىذه عماؿ إفٌ خطكرة است
كالٌدعكة إلى الكتابة بالٌميجة  الٌشباب اليكـ، تندرج في إطار خطط الغزك الثٌقافٌي،

ما سيؤٌدم  تغيير شكؿ حركؼ الٌمغة العربٌية كاستبداؿ المغة الالتينية بيا كالعاٌمٌية، 
. الحقنا إلى انحسار الثٌقافة المجتمعٌية

كمف األخطار اٌلتي تنشأ نتيجة لذلؾ أٌف األجياؿ القادمة ستنقطع عف تراثيا 
ـٌ إال بمغة كسيطة،  كلغتيا، كسييصبح الٌتكاصؿ الثٌقافٌي بيف أبناء األٌمة الكاحدة ال يت

كعمى األعـٌ األغمب ستككف الٌمغة اإلنجميزٌية، كقد خمص الٌدكتكر عبدالنبي 
كىي لغة دكف شٌؾ ستككف متأٌثرة - اصطيؼ في دراسة لو عف لغة الٌطفؿ العربٌي 

 إلى أٌف أخطار الٌضعؼ المُّغكٌم بيف –كالمحمكؿ لفظنا ككتابة  (الشات)بمغة 
: األجياؿ ستؤٌدم إلى

 كىي نتيجة النقساـ ،ضعؼ الٌرابطة الٌمغكٌية الٌتمقائٌية بيف أفراد البالد العربٌية -أ
إلى مستكل مكتكب ك خر منطكؽ بالممارسة، كتفٌرع كٌؿ منيا إلى فركع  الٌمغة

دكف الفيـ بيف أبناء القطر يحكؿ  ا ما تككف عائؽن اكثيرن  كليجات، كالٌميجات
المختمفة، فمـ يعد لألقطار العربٌية لساف  الكاحد فضالن عف أبناء األقطار

ٌنما اختمؼ المساف بينيـ باختالؼ    .أكطانيـ كاحد، كا 

تشغؿ الفكر  كضعؼ األداء الٌمغكٌم، كىي ظاىرة تيعزل إلى كسيمة اإلبالغ - ب 
   .ماٌدة التٌفكير فيقصر عف الخمؽ كاإلنتاج أكثر مٌما تشغمو

انعداـ كسيمة لغكٌية مكٌحدة تمٌكف الٌطفؿ بمجٌرد ارتفاع األٌمٌية عنو مف الٌتعبير - ج 
 ببعد كاحد، فعممٌية اإلفصاح تتقاسميا الٌسبؿ ا ككتابيِّ اكغاياتو شفاىيِّ  عف  رائو
   .كالمتعاظمة المتراكمة
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فالٌطفؿ العربٌي يحٌس بكعي : ٌناتجة عف تعٌدد الكاجيات الٌمغكٌيةؿالٌشعكر بالغربة ا -د
أك بكعي غامض بأٌنو غريب بيف لغة رسمٌية، كلغة تعاممٌية، كلغة  صريح

(2) .أف العجز كالقصكر في الٌمغة ال في الفيـ مزاحمة يؤٌكد أنصارىا
  

مٌما سمؼ كٌمو، أٌف الٌمغة العربٌية لـ تعد الكعاء المعرفٌي اٌلذم ر كأخط   "
 فما ،اإلنسانٌية، كما كاف حاليا في العصكر الكسطى لحضارةفي ا  تحتٌموكانت

مختمؼ مجاالت المعرفة كالعمكـ كالتٌقانة بالٌمغة  ينتجو العرب مف بحكث عممٌية في
متقٌدمة، بؿ إٌف ما ينتجو الكياف الٌصييكنٌي مف  العربٌية أقٌؿ مٌما تنتجو أٌية دكلة

العبرٌية أكثر بكثير مما تنتجو الٌدكؿ  بحكث يحرص أصحابيا عمى نشرىا بالٌمغة
الطامح إلى تنمية معارفو كتعميقيا  العربٌية مجتمعة، كمعنى ىذا أٌف الٌطفؿ العربي

ألنيا لف تطفئ ظمأه المعرفي  لف يستطيع أف يمجأ إلى ما ينتج بالعربية مف معارؼ
 ممف خالليا أف يرض بأم حاؿ مف األحكاؿ، كعميو أف يتقف لغة أجنبية يستطيع

الٌتخٌصص  طمكحو العممي في االرتقاء بمعارفو كحقؿ تخٌصصو ميما كاف ىذا
(3) ." بيكٌيتوالصيؽن 

  

   كتظٌؿ المشكالت الٌناتجة عف انتشار لغة الياتؼ المحمكؿ كثيرة ، 
كستنعكس مف دكف شٌؾ عمى المستكل المعرفٌي كالعممي كالٌتربكٌم لألجياؿ القادمة، 

 المخمصيف مف أبناء كفضال عف تأثيراتيا الٌسمبٌية عمى الٌتعميـ كالثٌقافة، كىك ما يدع
ىذه األٌمة إلى االلتفات إلى ذلؾ، كدراسة الحمكؿ الممكنة كالبدائؿ المناسبة اٌلتي ال 

 إلى حرماف المجتمع مف اإلفادة مف منجزات العصر، كلكٌنيا تضع بيف يدم كتدع
.  األجياؿ حمكال ممكنة كبدائؿ مناسبة
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:  الحمول المقترحة والّتوصيات-5

 الشٌؾ أٌف حمكال كثيرة يمكف اقتراحيا لمكاجية مخاطر انتشار لغة المحمكؿ 
ا ما لـ يكف مقنعنا كمناسبنا كيجد اإلقباؿ مف  إال أٌف أيِّا منيا لف يككف ناجحن

 . مستعممي التٌقنيات الحديثة

حسيف جمعة في مقالة منشكرة في مجٌمة الفكر الٌسياسٌي أٌف .    كأشار د
قد دعت في أكثر مف مناسبة إلى  (أليكسك) كالثٌقافة كالعمكـ المنٌظمة العربٌية لمٌتربية

   :ما يأتي

كىك عمؿ ينبغي أف يستند إلى مبدأ : العمؿ القكمٌي الثٌقافٌي الٌتربكمٌ  -1
كالمتكامؿ بيف الٌدكؿ العربٌية إلحداث تنمية ثقافٌية  الٌتعاكف الفاعؿ

بالٌنزاعات المحدكدة، كال باالختالؼ  كفكرٌية كتربكٌية ال تنشغؿ
  .كال بالتٌبايف المذىبٌي أك الٌطائفيٌ ، اإلقميمي

برازه بأسمكب : الٌتراث العربٌي كاإلسالميٌ  -2 إٌف العناية بيذا الٌتراث كا 
 لنيكض األٌمة كليس باعتباره ماٌدة اباعتباره دافعن  ناجح كجٌذاب

   .مناص منيا لالختالؼ كالفرقة يعٌد ضركرة ال

إٌف نشر الٌمغة العربٌية في الٌداخؿ كالخارج ميٌمة حيكٌية : الٌمغة العربٌية -3
الٌتجانس الٌداخمٌي، كإلقامة حكار ثقافٌي معرفٌي كعممٌي  لألٌمة إلحداث

كىي قادرة عمى الكفاء ... كالمساكاة كمنيجٌي عالمٌي يستند إلى التكافؤ
 .  ...بمتطمبات العمـ كالمعرفة

إقامة تعاكف دكلٌي حقيقٌي لتنمية الثٌقافة العربٌية كاإلسالمٌية مع اآلخر  -4
فيذه الثٌقافة بما تممكو مف خصائص ... الحكار اإليجابيٌ  كفؽ مفيكـ

نسانٌي يعترؼ  .باآلخر كيؤمف بتمٌيزه ذات بعد أخالقٌي كا 
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أستاذة األدب العربٌي بجامعة  -ترل الٌدكتكرة فيحاء عبد اليادم  -5
 منيا استغالؿ اىتماـ ،أٌف أماـ األسرة حمكال ممكنة لتمؾ المشكمة- غٌزة

؛ فالقٌص  يحتٌؿ مكانة كبيرة في مرحمة الٌطفكلة،  الطفؿ العربي بالقصّْ
، كدىشة  حيث يستمع الٌطفؿ لمحكاية بآذاف مصغية كعيكف مفتكحة

 معٌبرنا عف تكؽ فطرٌم لدل   يطمؽ خالليا العناف لخيالو  غير محدكدة
 فيجب عمى األسرة أال تكاجو    ، إلى عالـ سحرمٌ  اإلنساف منذ نشأتو

 خالؿ رحمتو المعرفٌية، بسدٍّ مف المعكقات   الٌطفؿ حيف يبدأ بالٌتساؤؿ
،  كلغة ضعيفة تسيـ في تراجع دكر الٌمغة في تككيف شخصية الٌطفؿ

كتؤٌكد الٌدكتكرة فيحاء أٌف مف الممكف أف تأخذ الٌمغة مف خالؿ القٌص 
ف مف خالليا  أبعادنا أشمؿ كأكسع مف ككنيا مفردات كألفاظنا، فنككّْ

 .الشخصية كنصقؿ اتخاذ القرار كنعٌزز لدل الطفؿ ىكٌيتو

- أستاذ الٌصكتيات بجامعة الممؾ سعكد -أٌما الٌدكتكر أحمد راغب  -6
فيرل أٌنو مف الممكف أف نفعّْؿ المكنكنات الٌمغكية داخؿ األطفاؿ عف 
طريؽ تنظيـ نشاطات لغكٌية، يككف محتكاىا الٌمغة الٌسيمة البسيطة، 
بعيدنا عف التٌقٌعر كالٌتصعيب، مثؿ الحرص عمى إشراؾ األبناء في 
مسابقات الٌمغة كالقٌصة كالٌركاية، بؿ كعمؿ مسابقات داخؿ األسرة 
نفسيا، كتييئة جٌك لغكٌم سميـ مف خالؿ إحياء ركح التٌنافس عمى 

. الخطابة مثالن أك الٌشعر بيف األبناء

يجابٌية بيف األكالد كأعالـ     ا أٌنو ال بٌد مف إنشاء عالقة صٌحٌية كا  كيرل أيضن
ال يعرؼ إال القميؿ عف طو ىك الٌمغة كرٌكادىا، فال يصٌح أف ينشأ الٌطفؿ العربٌي ك

حسيف أك العٌقاد أك شكقي ضيؼ، بؿ يجب عمى األبكيف الحرص عمى تعريؼ 
. ىؤالء األعالـ لألبناء كربطيـ بأعماليـ ربطنا مباشرنا منذ الصغر
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 -طاكم طفكفي سياؽ الحمكؿ المطركحة يرل الٌدكتكر عبد اهلل اؿ -7
كف خدمة ؤأستاذ األدب العربٌي كنائب رئيس جامعة القاىرة لش

أٌف ثٌمة أىٌمٌية قصكل إلدراؾ تطٌكر الٌمغة عمى أٌنيا كائف - المجتمع
بشرٌم، فمشكمة الٌمغة اليجيف أك المشٌكىة المنتشرة في أكساط أبنائنا 
يكمف مضمكنيا في أٌف ثمة فريقيف أحدىما يريد العكدة إلى التٌقٌعر 
كالٌتشٌدؽ كالكقكؼ عند ما كصؿ إليو المجتمع القديـ مف مفردات 

كألفاظ، كالفريؽ اآلخر يياجـ الٌمغة كقكاعدىا كيدعك إلى تركيا عمى 
ال حيث  ،عٌدة أسس ال مجاؿ ليا مف الٌصٌحة، كالمكازنة ىنا مطمكبة

 األلفاظ الٌسيمة الميٌسرة بعيدنا عف ؿاعـبٌد مف مراعاة الٌتطٌكر كاست
. التقٌعر كالمبالغة

 بعض كسائؿ اإلعالـ المحترمة في في تنتشر معاصرةفثٌمة لغةه قكيمة 
ـٌ االعتماد عمييا كمرحمة نحك العكدة إلى الٌمغة  الفضائٌيات كالٌصحؼ، فمماذا ال يت

 الٌرصينة كالميحكمة؟

طاكم أٌف إقناع اآلباء كاألٌميات بأىٌمٌية الٌمغة العربٌية ٌطفكيؤٌكد الٌدكتكر اؿ  
 كما يدفع ،كأىٌمٌية تقكيميا لدل األبناء أمر متعٌمؽ بالتٌيسير كالثٌقة بالٌذات الحضارٌية

ضركرة عكدة اىتماـ اآلباء بمجالس اآلباء في مدارس أبنائيـ بفي اٌتجاه الٌتكصية 
كالتشاكر مع أعضائيا في كيفٌية تنمية الٌمغة العربٌية لدل أبنائيـ، حيث قٌؿ الٌتركيز 
عمى تمؾ المجالس اٌلتي كاف يخرج اآلباء منيا قديمنا بخطط كجداكؿ لتنمية ميارات 

.  بيف األسر بما يعـ باإلفادة عمى األبناءبكساطتياأطفاليـ، كما كاف يتـ التكاصؿ 
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ظير لدييـ مكاىب عديدة تطاكم أٌف بعض األبناء ٌطفكيؤٌكد الٌدكتكر اؿ  
الكتابة كالتٌأليؼ مف صغرىـ، كتندثر لعدـ كالخطابة، كٌشعر، اؿمتعٌمقة بالٌمغة ؾ

. اىتماـ أسرىـ بيا كعدـ الحرص عمى تنميتيا

فترل أٌف - أستاذة الٌتربكٌيات بجامعة حمكاف -أٌما الٌدكتكرة مركة نبيؿ  -8
تعٌمؽ الٌطفؿ بالٌنمكذج في حياتو كسيمة رائعة لتدشيف قكاعد الٌمغة 

 لديو، فدائمنا ما نرل أٌف الميتٌميف بالٌمغة كاف لدييـ مثيؿ عميا ىاكحبٌ 
ا ييتٌمكف بالٌمغة، فإذا أحٌب  يقتدكف بيا متٌمثمة في أشخاص كانكا أيضن

الٌطفؿ كالده كارتبط بو أكثر ككاف األٌب يتحٌدث لغة سميمة كيحٌب 
- بشكؿو أك بآخر-الٌشعر كعمكـ الٌمغة، نجد شخصٌية الٌطفؿ تتعٌمؽ 

. بنسبة معٌينة مف ذلؾ االىتماـ

كلٌية كبيرة، بؿ ىي ؤمركة أٌف عمى األسرة مس. كفي نياية كالميا تؤٌكد د  
كلة عف تراجع الٌمغة العربٌية لدل األبناء، كمف بعدىا ؤفي مقٌدمة المؤٌسسات المس

 . ...تأتي باقي المؤٌسسات؛ كالمدرسة ككسائؿ اإلعالـ كاألندية كالبيئة

كأخيرنا ستظٌؿ الٌمغة العربٌية في أجيالنا حبيسة الٌتخٌمؼ عمى شتى   
المستكيات، كلف تعكد إلى سابؽ عٌزىا إال بالعمؿ عمى ارتقاء المكانة األعمى بيف 
د  األمـ، كالتٌاريخ يؤٌكد ذلؾ؛ فعصكر االزدىار كالمٌد اإلسالمٌي الحضارٌم لـ ييرصى

فييا أٌم مظير مف مظاىر تراجع المُّغة ميما تعٌددت الٌمغات األخرل، كصدؽ 
. كا بسقكط األندلس مع بداية انييار المغة فيياؤالمؤٌرخكف حيف تنب
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الّتعقيبات والمناقشات 

  الٌتعقيب " رئيس مجمع المُّغة العربيَّة األيردنيٌ  "الّدكتور عبد الكريم خميفةاستيٌؿ
عمى ىذه المحاضرة باإلشارة إلى كاقع المُّغة العربيَّة كالخطر اٌلذم يتيٌددىا، 

فيناؾ سياسات تحاؾ ضٌد المُّغة العربٌية إضافة إلى اإلىماؿ كالٌتيميش المتعٌمد 
ليا، كلكٌف ىناؾ تحٌديات داخمٌية تكاجو لغتنا تستمـز أف نحٌددىا كنعمؿ عمى 

تجاكزىا، فما ىي المشكالت اٌلتي تكاجو عمماءنا المتخٌصصيف بالتٌقنيات 
الحديثة بالٌنسبة إلى المُّغة العربيَّة؟ ككيؼ نستطيع أف نستبدؿ بالخميط اليجيف 

كاالختصارات اٌلتي ال قاعدة ليا لغةن عربٌية  (العربيزم)لمُّغة العربٌية كاإلنجميزم 
مكٌحدة يىٍسييؿي استعماليا في االٌتصاؿ بيف أبنائنا عمى الياتؼ المحمكؿ 

، مشيرنا إلى أفَّ الرُّمكز كالمختصرات ىي مف أسس لغتنا العربٌية، !كاإلنترنت؟
فيؿ يمكف أف نبني عمييا؟ فيذه القضايا كغيرىا تحتاج إلى أف تيطرح أماـ 
الحاسكبٌييف مف عممائنا كالمتخٌصصيف بالمُّغة العربيَّة كالٌمسانيَّات أمالن في 

 .تجاكز الٌتحٌديات اٌلتي تكاجو لغتنا العربٌية في التٌقنيات الحديثة

  الجكانب الٌثالثة اٌلتي تحدَّثت عنيا ىذه األستاذ مأمون الحطَّاباستعرض 
المحاضرة، ذاكرنا أفَّ جماؿ ىذه المحاضرة يكمف في استيعابيا ليذه الجكانب، 
فالجانب الفنٌّْي يفرض تحدّْينا عمى الفنٌّْييف، كىك تغيير سعة الٌرسالة المكتكبة 

 حرفنا عربيِّا بدال مف استيعابيا سبعيف حرفنا في 160بالمُّغة العربيَّة لتستكعب 
الٌرسالة القصيرة الكاحدة، كذلؾ لتككف كالمُّغة اإلنجميزيَّة اٌلتي تسمح بكتابة 

 حرفنا ما يدفع أبناءنا لمكتابة بيا، أمَّا بالٌنسبة لمجانب المُّغكٌم فالشَّككل 170
مشتركة في العالـ كمّْو مف تأثير الياتؼ المحمكؿ كاإلنترنت عمى المُّغات 

كالٌتطٌكر المُّغكٌم، كقد تكٌجو عمماء  المُّغة في الغرب إليجاد بدائؿ تحفظ المُّغة، 
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ـٌ دعا إلى إنشاء جياتو عمميَّة تعمؿ عمى مكاجية قضٌية المُّغة العربٌية في  ث
التٌقنيات الحديثة، كدراسة ما استيحدث مف رمكزو كألفاظو مختصرة ضمف قكانيف 
المُّغة إلصدار حكـ قاطعو بكجكب رفضو، كطرح بديؿ لو، مشيرنا إلى القامكس 

 كىك عبارة عف لغة ىجينة استحدثيا 2007اٌلذم ظير في بريطانيا سنة 
الينكد كالباكستانيُّكف اٌلذيف يعيشكف في بريطانيا، كىذه االستحداثات المُّغكٌية 

.  درسيا المجتمع البريطانٌي كقًبؿ بعضيا كاعترؼ بيا

مكف إلى اٌتخاذ القصص  ٍْ أمَّا الجانب الثٌالث كىك التَّربكٌم فقد دعا األستاذ مٍأ
ةن إذا ريبطت بتراثنا األدبٌي كالفكرٌم،  ة ميٌمة جدِّا خاصَّ كسيمةن لتعميـ األبناء، فالقصَّ
مشيرنا إلى تجربتو الشَّخصيَّة مع ابنو، حيث كانت البداية بإحضار كتاب األيَّاـ 

ـٌ بدأ يقرأ كحده كأكمؿ األجزاء الٌثالثة،  لطو حسيف كالقراءة لو كٌؿ يكـ صفحتيف، ث
.   كىذا يدؿُّ عمى أفَّ القٌصة ليا تأثيري كبيره عمى أبنائنا

  عف الغربة المُّغكيَّة اٌلتي يعاني منيا المجتمع الّدكتور مأمون جرَّارتحدَّث 
العربٌي، كليذه الغربة أسبابه أىمُّيا عجز مدرسي المُّغة العربٌية عف تحبيب 
المُّغة العربيَّة لطمبتيـ كتنمية اعتزازىـ بيا، فضالن عف أنَّنا قمَّما نجد في ىذه 

ا لمُّغة العربيَّة أك التَّربية اإلسالميَّة يؤٌثر في طالبو كييتَّخذ قدكةن ليـ  األيَّاـ معٌممن
في اعتزازه بمغتو كدينو ، كما أفَّ ىذه الغربة المَّغكيَّة ال تقتصر عمى لغة 

المحمكؿ، فيناؾ جزءه مف ىذه الغربة في جامعاتنا، إذ تشيع عمى ألسنة طمبتنا 
 كغيرىا كثيره جدِّا، ىناؾ مشكمةه تتعمَّؽ بالجيؿ Second كFirstكممات مثؿ 

الكبير في الجامعات اٌلذم لـ يتعامؿ مع الحاسكب فأكجد فجكةن معرفيِّةن منعت 
. الٌتكاصؿ بيف األجياؿ
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اختتـ الٌدكتكر مأمكف تعقيبو بتأكيد أفَّ البديؿ ىك الحٌؿ ألمّْ مشكمةو نكاجييا، 
فال بٌد مف البحث عف  البديؿ لالختصارات الشَّائعة بيف أبنائنا اٌلتي نجد ليا مبررنا 

.  في زماننا ذم اإليقاع الٌسريع

  تعقيبو بتأكيده اقتراح األستاذ الٌدكتكر عبد الّدكتور عودة أبو عودةاستيٌؿ 
الكريـ خميفة تشكيؿ فريؽ عمؿو يقكـ بكضع مختصراتو كرمكزو تقابؿي الرُّمكز 

ذا استمٌر األمر كذلؾ  الَّتي انتشرت بيف أبنائنا، ككادت أف تصبح لغةن جديدةن، كا 
ـٌ تداكليا عمى الياتؼ المحمكؿ، كيككف بيننا  ستنشأ لغة اجتماعٌية جديدة يت

. كبينيا فرؽه كبير كبكفه شاسع

ـٌ أبدل مالحظة لغكيَّة عمى فكرة جرت عمى لساف المحاضر فحكاىا أفَّ  ث
لمُّغة العربيَّة ثمانية كعشريف حرفنا، مشيرنا إلى أٌف ىذه الفكرة الخاطئة تنتشر عند 

كثيرو مف الٌناس كمنيـ بعض المختٌصيف بالمُّغة العربيَّة، كيرجع ىذا الخطأ الشَّائع 
إلى خمط النَّاس بيف اليمزة كاألىلؼ، فآباؤنا كانكا يقكلكف ألؼ باء تاء ثاء جيـ 

الالـ )كاك ياء، فىػ ...... فإذا كصمكا إلى نياية األبجديَّة قالكا الـ ألؼ ... حاء
اعتراؼه ضمنيّّ منيـ أفَّ األلؼ اٌلتي قالكىا بدايةن ليست ألفنا بؿ ىمزة، أم أفَّ  (ألؼ

األلؼ اٌلتي نقًصدىا ىي اٌلتي في الالـ، كليست األلؼ األكلى، اٌلتي ىي ىمزة، 
كحؿُّ ىذه المشكمة ىي أف نقكؿ إفَّ حركؼ المُّغة العربيَّة تسعة كعشركف حرفان، 

.   ياء، كاك، ىاء، ألؼ... ثاء ، تاء، باء، كىي اليمزة

  إلى -  اآلف– إلى تميُّز العرب بييكيَّة ثقافيَّة تتعٌرض الّدكتور عطيَّةأشار
ىجكـو كحرب مف الغرب في ظٌؿ العكلمة اٌلتي غزت البالد العربٌية منذ فترةو 

مىؿ معو  كجيزة، كمف المعركؼ عندنا جميعنا أفَّ الياتؼ المحمكؿ تقنية غربٌية حى
الكثير مف األشياء اٌلتي لـ تكف في لغتنا كثقافتنا، كىذا يستدعي العمؿ عمى 
المحافظة عمى خصكصٌيتنا العربيَّة كىيكٌيتنا الثٌقافيَّة، كالحمكؿ اٌلتي ذيًكرىٍت في 



 134 

قٌيمة، كلكفَّ الكاقع يشير إلى أفَّ المشكمة ال تقتصر -  بال شؾٌ –المحاضرة ىي 
عمى الياتؼ المحمكؿ، حيث إف المجتمع العربي بدأ يبتعد شيئنا فشيئنا عف 

المُّغة العربيَّة، فعندما نستعرض الفضائٌيات العربٌية المكجكدة اآلف نجد أفَّ كثيرنا 
منيا أساءت إلى المُّغة العربٌية كىي بعيدة كٌؿ البعد عنيا، األمر اٌلذم أىثَّر عمى 
أجيالنا كسيككف مستقبؿ ىذه األجياؿ في خطرو إذا استمٌر ىذا الٌتردم المُّغكٌم 

ـٌ كٌجو دعكتو إلى رئيس المجمع كأمينو ...في إعالمنا كأيسرنا كمدارسنا  ، ث
ـٌ كاألساتذة الكراـ كالٌتربكٌييف  باء كأميات كمدٌرسيف بأف يقكمكا بتسخير ... العا

كزارة اإلعالـ بجميع معطياتيا كأجيزتيا مف أجؿ إعادة ا إلفادة مف التٌقنيات 
الحديثة سكاءن أكانت الفضائٌيات أك اإلنترنت أك الياتؼ المحمكؿ، مؤمّْالن أف 
ـٌ األخذ بتكصيات ىذا المؤتمر ذم العالقة الكثيقة بالمُّغة العربيَّة كالتٌقنيات  يت
الحديثة فالمُّغة العربيَّة شٌرفيا اهلل بأف أنزؿ القر ف الكريـ بيا كفي ىذا حفظه ليا 

، كىي كائف حٌي متطٌكر تمكت في مصطمحات كتحيا في مصطمحاتو  أيخرل، 
فَّ مف كاجبنا أف نفيدى مف كٌؿ صغيرةو ككبيرةو  ف جاءت مف الغرب–كا  -  كا 

فؽ مع ثقافتنا كتيحٌقؽ مستقبالن مشرقنا أليٌمتنا ْى ٌْ  . شريطة أف تٌت

  أفَّ المُّغة المختصرة اٌلتي يستخدميا الٌشباب ىي لغة مختزلة اأُلستاذة هيام رأت
، كىذا نكعه مف الٌذكاء، كال تأثير ليذه "الحاجة أيُـّ االختراع"مف اختراعيـ، ك

المُّغة عمى لغة التَّعامؿ، ألٌنو ال يتجاكز استعماليا الٌرسائؿ القصيرة، فيي لغةه 
محدكدة، مشيرةن إلى أٌف ترٌدم المُّغة العربيَّة تردينا خطيرنا في الفضائيَّات كأجيزة 
الٌتمفزة كتأثُّرىا بالمُّغة اإلنجميزٌية كاف لو تأثيره كبيره عمى الجيؿ الجديد، فكثيره 

تستخدـ - سابقنا–مف األطفاؿ يتعٌممكف المُّغة مف الرُّسكـ المتحٌركة، حيث كانت 
و الستعماؿ لغةو  ، اآلف، تبدَّلت ىذه المُّغة كبدأ التكجُّ لغةن عربيَّة سميمة، لكفَّ

عاٌميَّة في الرُّسكـ المتحٌركة، كىذا يؤثّْر عمى الجيؿ الجديد كمخزكنو المُّغكٌم، 
فتأثير اإلعالـ المرئٌي عمى ىذا الجيؿ ىك أكثر خطكرة مف المُّغة المستعممة في 
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االختصار اٌلتي تككف في الٌرسائؿ القصيرة كمجتمعات الٌدردشة كذلؾ لمتَّسارع 
.   في التَّكاصؿ

  إلى أٌف المنتج الفٌنٌي أك التٌقنٌي ال عالقة لو بما اأُلستاذ حسن مبيضينأشار 
كتداكؿ رمكزو كمختصرات تسيء إلى  (العربيزية)يحدث في مجتمعنا مف شيكع 

لغتنا العربيَّة، فالحاسكب أك الياتؼ المحمكؿ ىك جياز تسجيؿ يستقبؿ ما 
يكدع فيو، كلذا فإفَّ العبء األكبر يقع عمى مف يستعمؿ ىذا الجياز، كىذا 

يدعكنا إلى تكعية مجتمعنا بكجكب استثمار اإليجابيَّات الكثيرة لمتٌقنيات الحديثة 
عادة صياغة فكر أطفالنا كشبابنا ككيكلنا ككجدانيـ معنا حتَّى نقدّْـ لمجتمعنا  كا 

.   مىٍف ييحسفي الٌتعامؿ مع  المنتج العصرٌم لغةن كفكرنا ككجداننا

  أفَّ الٌتطرُّؽ ليذا المكضكع الميـٌ اٌلذم يؤٌرؽ لغتنا اأُلستاذ رمزي الغزويذكر 
العربيَّة كيتسرطف بشراسةو فييا يتطمَّب مشاركة الفئة المستيدفة، كىي الٌشباب، 
فيـ أكثري تعامؿو مع التٌقنية الحديثة، كغيابيـ عف حضكر ىذه الٌندكة ىك غيابه 

ألفكارىـ، فمـ نسمع منيـ ماذا يريدكف مف المُّغة؟ ككيؼ يريدكف ىذه المُّغة 
َـّ تحدَّث عف ! الجديدة؟ ـٌ فييا دمج " العربيزية"ث كىي لغةه شائعة بيف الشَّباب يت

المُّغة العربيَّة باإلنجميزيَّة لتككف سيمة عمييـ كسريعة كسمسة، إضافةن إلى 
حسب اعتقادىـ، -  أحياننا–إعطائيـ اعتبارنا ذاتيِّا كشخصيِّا كتفكقنا عمى اآلخر 

مشيرنا إلى أفَّ المستخدميف لإلنترنت كالياتؼ المحمكؿ كثر، كمف الصَّعب 
اإلحاطة بيـ، كلذا فإنَّنا بحاجة إلى بدائؿ سمسة كمكاكبة لمسُّرعة كمكاكبة 

ا، كقد رأل أنَّو كاف مف الكاجب إسناد كرقة عمؿو ألحد الٌشباب  لالقتصاد أيضن
ا تحميميِّا لما يستخدمو الٌشباب  المتخٌصصيف في التٌقنية الحديثة ليقٌدـ عرضن

أنفسيـ، كماذا يريدكف كذلؾ لمعمؿ عمى المزاكجة كالمراكحة بيف المحافظة عمى 
جماليَّات لغتنا كمكاكبة مف سماع أكبر عددو مف الشباب، كما أٌف مف الٌضركرٌم 
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البحث عف البدائؿ السيمة، فتطكيع الٌتكنكلكجيا سيؿ جدِّا كالعمماء مكجكدكف 
لكنَّنا بحاجة إلى دعـو مادٌم، كاعتراؼ باألبحاث المكتكبة بالمُّغة العربٌية، ... 

إلى جيةو ... كأف تسند ميٌمة تطكير المُّغة كالبحث عف بدائؿ لمغة المختصرة 
مَّو لتحقيؽ ىذه الميٌمة .   تكٌرس كقتيا جي
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