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 ممخز الجراسة :
لتؤكج أف الثخوة الحقيقية لمػشغ تكسغ  2030جاءت الخؤية الػششية لمسسمكة العخبية الدعػدية 

السجتسع بأفخاده السسثميغ لميػية الػششية بعسقيا العخبي اإلسالمي الحزارؼ، ولتؤكج عمى في 
أنشا نفتخخ بإرثشا الثقافي والتاريخي الدعػدؼ والعخبي واإلسالمي، وتجرؾ أىسية السحافطة 

 عميو لتعديد الجولة الػششية وتخسيخ القيع العخبية اإلسالمية.
ة؛ إذ تدعى إلى تقجيع شخح ججيج يتغيا الػقػؼ عمى مشاىج ومغ ىشا تأتي أىسية تمكع الجراس

المغة العخبية في السخحمة االبتجائية بالسسمكة العخبية الدعػدية، بػصفيا بصاقة اليػية العخبية 
اإلسالمية لمسسمكة العخبية الدعػدية، وبياف أثخ تمظ السشاىج التعميسية في تعديد اليػية 

 .2030خحمة العسخية في ضػء الخؤية الػششية الػششية لجػ الشرء في تمظ الس
وتحقيًقا لتمظ الغاية؛ فقج قجـ الباحث لجراستو بسجخل نطخؼ يحجد مغ خاللو مفيـػ اليػية 
وأىسيتيا، مع التخكيد عمى اليػية الػششية الدعػدية ومكامغ قػتيا، وبياف الجور الحؼ تشيس 

ػ الشرء في ضػء الخؤية الػششية لمسسمكة بو السشاىج التعميسية في تعديد اليػية الػششية لج
، ثع انتقل إلى الجانب التصبيقي الحؼ رصج مغ خاللو ما تكتشد بو مشاىج المغة 2030

العخبية لمسخحمة االبتجائية ) عيشة الجراسة( مغ وسائل وإجخاءات مشيجية تديع في تخسيخ 
 .2030مفيـػ اليػية الػششية لمسسمكة، وتتدق وأىجاؼ الخؤية الػششية 
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Abstract 

The National Vision 2030 of the Kingdom of Saudi Arabia states that the 

true wealth of Saudi Arabia lies in its society members who represent the 

national identity with its Arab and Islamic civilizational depth. The national 

vision emphasizes that we are proud of our Saudi, Arab and Islamic cultural 

and historical heritage and realizes the importance of preserving the national 

identity is to strengthen the national state and consolidate Arabic and 

Islamic values. 

The importance of this study springs from its goal to present a new proposal 

that investigates the Arabic language curricula at the elementary stage in the 

Kingdom of Saudi Arabia, as such curricula represent the Islamic and 

Arabic identity card of the Kingdom of Saudi Arabia. Further, this study 

aims to find out the impact of those educational curricula in strengthening 

the national identity of young people at early school age in light of the 

National Vision 2030. 

To achieve these previously mentioned goals, the researchers determined a 

theoretical approach through which they defined the concept of identity and 

its importance, with a focus on the Saudi national identity and its strengths, 

and an explanation of the role that educational curricula play in promoting 

national identity among young people in light of the national vision of the 

Kingdom 2030. Then they moved to investigate the practical aspects with 

which the Arabic language curricula for the elementary stage (the study 

sample) are rich either in methodological means or procedures that 

contribute to the consolidation of the concept of the national identity of the 

Kingdom and are consistent with the objectives of the National Vision 2030. 
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 مجخل:
ثسة ججؿ يثيخه مرصمح اليػية؛ لسا يختبط بيحا السرصمح مغ ترػرات ومفاىيع تتعجد بتعجد  

وجيات الشطخ، وتختمف باختالؼ السجاؿ السعخفي الحؼ يشصمق مشو الباحثػف وىع بإزاء فيع 
السرصمح وتحجيج مفيػمو، وداللتو، ومختكداتو، فسا بيغ الدياسة وعمع االجتساع وعمع الشفذ 

 نثخبػلػجيا يتذكل مفيـػ اليػية الػششية، وتتحجد دالالتو.واأل
ويججر بالباحث قبل معالجة قزايا اليػية ووسائل تعديدىا أف يشتبو أواًل إلى أنو قج" نتج عغ 
التعاشي الستعجد مع مفيـػ اليػية مذكمة كبخػ شخحت دوًما عمى السجاؿ الثقافي السعخفي 

كمة تحجيج الكمسات واألشياء بشاء عمى مفيـػ بذكل خاص، وىي مذكمة التدسية، ومذ
 1اجتساعي واضح ومتسيد"

 اليؽية لغًة:
يفزي التحجيج المغػؼ لسفيـػ اليػية إلى أنيا "مأخػذة مغ )ىػ( بسعشى جػىخ الذيء 
وحقيقتو؛ فيي كالبرسة لإلنداف يتسيد بيا عغ غيخه، وىي مفيـػ متحخؾ في حالة بشاء 

 2دائع"
 اليؽية اصطالًحا:

تكغ الجاللة االصصالحية لميػية بعيجة عغ السفيـػ المغػؼ؛ إذ تعخؼ اليػية اصصالًحا  لع
بأنيا" كياف يجسع بيغ انتساءات مختمفة، وىػية السجتسع تسشح أفخاده مذاعخ األمغ واالستقخار 

 3والصسأنيشة"
 كسا -فإنيا تختمف والالفت أف تفديخات اليػية، عمى الخغع مغ اتفاقيا في السزسػف؛

لسغ يترجػ لجراستيا، كسا أف ثسة مرصمحات تبجو  4باختالؼ السجاؿ السعخفي -أسمفشا
وثيقة الرمة بسرصمح اليػية، مثل: الػالء، واالنتساء، واألمة، و الػششية والػشغ الدياسي، 

 5والقيع والسعاييخ االجتساعية
 اليؽية الؽطشية:

ميػية الػششية، يسكششا تحجيجه وفي ضػء ما سبق فإذا أردنا الػقػؼ عمى تعخيف شامل ل
بأنيا" الخابصة التي تحقق المحسة ووحجة الشديج بيغ األفخاد ووششيع، وبيشيع وبيغ حكػمتيع، 
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وجسيع السؤسدات والخمػز الػششية التي تختبط بيا، كسا أنيا تعج الدسة التي تسيد أبشاء 
 6الػشغ عغ غيخىع"

البج مغ تػافخىا" ىي: الحات) التي تبيغ لمفخد  ولكي تتحقق اليػية الػششية فثسة أبعاد ثالثة
مغ ىػ(، واالنتساء االجتساعي؛ حيث يعتسج مغ خاللو الفخد تحجيج مغ ىػ بالعػدة إلى 
إحجػ السجسػعات االجتساعية التي يذعخ أنو يشتسي إلييا، وأخيًخا االلتداـ االجتساعي، الحؼ 

 7و"يذيخ إلى درجة تبشيو وتحكسو في األدوار السشػشة ب
وال يسكغ لميػية الػششية أف تحقق بسجيػدات فخدية، بل يجب أف تخزع لعجد مغ 
اإلجخاءات السؤسداتية؛التي "تؤكج وتطيخ بػضػح ماىية اليػية الػششية، وكيف تتذكل؛ 
حيث إف السؤسدات ونطسيا ال تتكػف وال تتذكل وال تشتطع إال مغ خالؿ الفكخة الجسعية 

ئاًل نفدًيا وروحًيا واجتساعًيا باإلضافة إلى كػنو بقعة جغخافية لمػشغ؛ حيث يربح الػشغ مػ 
 8ذات مػاصفات محجدة"

 اليؽية الؽطشية الدعؽدية:
وإذا أردنا أف نحجد مفيـػ اليػية الػششية الدعػدية سشجج أنيا: رؤية وششية شاممة تختكد 

ير فييا أفخاد عمى مشيج هللا عد وجل وسشة رسػلو الكخيع وشخيعة اإلسالـ ومبادئو، ويع
السجتسع أسخة واحجة تمتـد بأنطسة الجولة وأخالقيا وقيسيا العخبية اإلسالمية، ويخبى أفخادىا 
عمى التقاليج العخبية اإلسالمية، وشاعة أولي األمخ، والػالء لمسمظ الحؼ ىػ مخجع جسيع 

 الدمصات.
" الثخوة الحقيقية لمػشغ لتؤكج أف 2030وقج جاءت الخؤية الػششية لمسسمكة العخبية الدعػدية  

تكسغ في السجتسع بأفخاده السسثميغ لميػية الػششية بعسقيا العخبي اإلسالمي الحزارؼ، 
ولتؤكج عمى أنشا نفتخخ بإرثشا الثقافي والتاريخي الدعػدؼ والعخبي واإلسالمي، وتجرؾ أىسية 

 9ة األصيمة"السحافطة عميو لتعديد الجولة الػششية وتخسيخ القيع العخبية واإلسالمي
 دور المغة العخبية في تعديد اليؽية الؽطشية الدعؽدية

تسثل المغة بصاقة اليػية ألية أمة، وخاصة إذا كانت تمظ المغة تختبط بشز مقجس كالقخآف 
الكخيع يسثل دستػر أمة يخبػ عجدىا عمى أربعسائة وخسديغ مميػف شخز، وىػ ما انتبو إليو 
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؛ فياىػذا جاؾ دريجا يذيخ إلى أف "المغة ىي اليػاء الحؼ غيخ واحج مغ العمساء والباحثيغ
نتشفدو، كسا يذيخ بتخ بخجخ إلى أف المغة ىي الحات وىي اليػية وىي أداتشا لكي نرشع مغ 

 10السجتسع واقًعا"
وعميو فإف المغة تعج أىع مطيخ لتجديج اليػية الػششية" كػنيا تذكل العامل األساسي في 

األفخاد؛ فيي مخآة الذعب ومدتػدع تخاثو، وديػاف أدبو، وسجل  تكػيغ األمة، وربط نفػس
مصامحو وأفكاره وعػاشفو، وىي فػؽ ىحا وذاؾ رمد كيانو الخوحي وأخالقو وعشػاف وحجتو 

 11وتقجمو، وخدانة عاداتو وتقاليجه" 
وتشيس المغة فزاًل عغ ذلظ بسدؤولية الحفاظ عمى تخاث األمة وحزارتيا؛ؼ"المغة؛ أؼ 

داف الجساعة ومخآتيا ومشجع فكخىا وعصائيا، وىي الحرغ السشيع لتخاث األمة لغة ىي ل
، وبيحا فإف المغة ىي" الػعاء القػؼ لمثقافة، وىي مغ وسائل التفكيخ الحؼ يقـػ 12وحزارتيا"

 13بتحجيج رؤية العالع، ولحلظ تذكل معخفتيا ركيدة ميسة لتحريغ اليػية والحات الذخرية"
ة عمى ذلظ؛ فيي نسط مغ العالقة الػثيقة التي تخبط اإلنداف ببيئتو ؛ وال تقترخ وضيفة المغ

فيي" تطيخ السجتسع اإلنداني عمى حقيقتو، وليدت المغة رابصة بيغ أعزاء مجتسع واحج 
بعيشو، وإنسا ىي عامل ميع لتخابط بيغ جيل وجيل، وانتقاؿ الثقافات عبخ العرػر ال يتأتى 

 14إال بيحه الػسيمة العجيبة"
فال إخاؿ ابغ خمجوف  15ف ""المغة واألمة متالزماف بحدب رأؼ الفيمدػؼ األلساني فيختو "وأل

مبالًغا حيغ ربط قػة األمع بقػة لغاتيا؛ إذ رأػ" أف غمبة المغة بغمبة أىميا، وأف مشدلتيا بيغ 
  16المغات صػرة لسشدلة دولتيا بيغ األمع"

غ خالليا مع السجتسع ؛ فإنيا "تمعب دور وإذا كانت المغة ىي الػسيمة التي يشجمج الفخد م 
القمب الشابس محخًكا ومػحًجا فييا وحجىا يتمقى تخاث أمتو الفكخؼ والػججاني واألخالقي 

 17والجيشي واالجتساعي والدياسي"
وتسثل المغة واحجة مغ الخكائد التي تبشى عمييا األمع، فػ" وجػد أؼ أمة مغ األمع بػجػد 

وأف ىحه الذخرية تتكػف مغ عشاصخ ثالثة: الجيغ والمغة وحب  إنيتيا التي ىي شخريتيا،
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الػشغ، ويقػؿ عغ العشرخ الجيشي:" إف تخبية الذعب عمى التسدظ بالجيغ واألخالؽ ىي 
 18أساس كل حكػمة، وعمى الحكػمة أف تؤسذ معيًجا دائًسا ليحه التخبية الجيشية" 

السجتسع الستعجد المغات، وثانييسا :  وىشا البج أف نفخؽ بيغ نػعيغ مغ السجتسعات؛ أوليسا:
السجتسع السػحج المغة كالسجتسع الدعػدؼ الحؼ يحافع عمى لغتو العخبية بػصفيا المغة 
األصمية واألصيمة لمبالد، وتمظ المغة األصمية في نطخ فيختو ىي " رمد وجػد األمة، وبقجر 

لسجسػعة البذخية أمة وشعًبا أصالة المغة والسحافطة عمى المغة األصيمة أو فقجانيا تكػف ا
 19أصياًل أو مجخد أشتات فحدب"

وانصالًقا مسا سبق يسكششا القػؿ إف المغة العخبية ىي اليػية الحقيقية ليحه األمة فيي وعاؤىا 
وتاريخيا وحزارتيا وديشيا وعمػميا وفشػنيا، وىحا ما يؤكجه الكاتب اإلنجميدؼ " إيو جاندخ" 

اإلنجميد والفخندييغ يحتاروف في أسباب صالبة اإلنداف العخبي ؛ إذ أشار إلى اف الباحثيغ 
التي مكشتو مغ فتح ما حػلو مغ بمجاف، وحتى حجود الريغ واليشج، فأجخوا دراسات مكثفة 
أسفخت عغ الػصػؿ إلى أف تحفيع الصفل العخبي القخآف الكخيع بسا فيو مغ فراحة تخاكيب 

زدواجية المغة والػقػع في بخاثغ العامية، فزاًل وصيغ بالغية قج حسى اإلنداف العخبي مغ ا
 20عسا أكدبتو قخاءتو لمقخآف الكخيع وحفطو لو مغ شاقة نزالية وصالبة خمقية"

ولعل ىحا ما جعل العالع الفخندي إرندت ريشاف يذعخ بالجىذة لجػ حجيثو عغ المغة العخبية  
غخب ما وقع في تاريخ البذخ، بقػلو:" المغة العخبية بجأت فجأة عمى غاية الكساؿ، وىحا أ 

 21فميذ ليا شفػلة وال شيخػخة"
وثسة خصأ وقع فيو غيخ واحج مغ السشطخيغ لجػ ربصيع بيغ المغة واليػية؛ إذ ذىبػا إلى أف 
الحفاظ عمى اليػية وتسدظ الفخد بمغتو يعشي االنغالؽ عمى الحات، وىحا في رأيي ضغ خاشئ 

غات وسساتيا السسيدة؛ إذ إف المغة العخبية بسا ربسا حسميع عمييع عجـ فيسيع خرائز الم
تتستع بو مغ قػة نابعة مسا شخفيا بو هللا مغ كػنيا وعاء لمقخآف الكخيع ليدت مشغمقة عمى 
نفديا، بل إنيا انصالقا مغ قػتيا وقجرتيا عمى استيعاب المغات الستعجدة، تتيح الفخصة لقبػؿ 

ا، "بل ىػ وسيمة لالنفتاح وشخط أساسي اآلخخ، ومغ ىشا كاف تعمع لغة اآلخخ ضخوريً 
 22لمتعخؼ عمى ثقافتو، وبالتالي أصبح تعمع المغة شخًشا لتعديد اليػية الثقافية والحفاظ عمييا"
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وىػ نفدو ما ذىب إليو العالع وليع وورؾ مغ أف " لمعخبية ليشًا ومخوءة يسكشانيا مغ التكيف 
 23وفًقا لسقتزيات العرخ"

مغة العخبية بػصفيا المغة الػششية في تذكيل اليػية الػششية وتعديدىا؛ وانصالًقا مغ أىسية ال 
فقج وسست األنطسة التخبػية الػششية بدست خاص؛" فيي باستعساليا المغات الػششية كػسيمة 

 .24لمتخبية ترشع في السيجاف أقػػ وسيمة لبشاء تفكيخ األجياؿ القادمة"
خبػية ىػ رفج الستعمسيغ بحريمة ىائمة مغ ولعل أىع دور تشيس بو المغة في األنطسة الت

السفخدات التي تسكشيع مغ الجسع بيغ األصالة والسعاصخة في ججوؿ واحج يعدز مغ مفيـػ 
اليػية الػششية لجػ الستعمسيغ، وىػ ما التفت إليو ماليشػفدكي، حيغ رأػ" أف السفخدات 

ي تعكذ صػرة واضحة لسا المغػية في أؼ مجتسع مغ السجتسعات تعتبخ السخآة الرادقة الت
 25عميو أفخاد ىحا السجتسع مغ ثقافة ونطع وعادات وتقاليج واتجاىات"

 مشاىج التعميػ ودورىا في تعديد اليؽية الؽطشية
يعج التعميع أىع مكػنات اليػية الػششية؛ إذ يديع في غخس قيع االنتساء لجػ الستعمسيغ، 

ثقافي، وعميو فإف الشيػض بأؼ وشغ ال يتأتى وتذكيل الػعي الثقافي بحزارة األمة وتخاثيا ال
 إال مغ خالؿ االىتساـ بالسشطػمة التعميسية، التي تديع في خمق مدتقبل واعج ألية أمة.

وقج أثبتت العجيج مغ الجراسات التي أجخيت في الجوؿ الستقجمة أف" التعميع مغ أىع مكػنات 
ة التي تمعب دوًرا كبيًخا في تشذيط سػؽ اليػية الػششية، ولو دور كبيخ في إبخاز القػة البذخي

 26العسل"
وفزاًل عغ ذلظ فإف التعميع في أؼ مجتسع يشيس بسيسة اجتساعية ووششية فيػ السدؤوؿ  

عغ" نقل مختمف أشكاؿ التخاث والثقافة إلى أفخاد السجتسع لزساف بقاء السجتسع واستسخاره 
 27عبخ العرػر"

صالب بسفيـػ اليػية الػششية، وتعديد دور الصالب في وإذا كاف التعميع يتغيا تشسية وعي ال 
مػاجية التحجيات معترًسا بيػيتو العخبية اإلسالمية؛ فإف مغ أىع عػامل تعديد اليػية 
الػششية لجػ الشرء الدعػدؼ" التخكيد عمى بشاء متعمع قادر عمى تصبيق السعخفة بزخورة 

خاسخة التي بشي عمييا السجتسع وذلظ مغ التسدظ بالجيغ اإلسالمي والمغة العخبية والقيع ال
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خالؿ االعتداز والفخخ بتاريخ وشششا العخيق والحفاظ عمى تخاثو السادؼ واإلنداني وتخسيخ 
 28اليػية الثقافية  وتأصيميا لجػ الشرء"

وىػ نفدو ما أشار إليو صاحب الدسػ السمكي ولي عيج السسمكة األميخ دمحم بغ سمساف لجػ 
ِإنَّ َثْخَوَتَشا اأُلوَلى التي ال ُتَعاِدُلَيا َثْخَوٌة َمْيَسا َبَمَغْت:  لػششية؛ إذ قاؿ :"حجيثو عغ الخؤية ا

َباِب ، ُىَؽ َفْخُخ بالِدَنا، َوَضَساُن ُمْدَتْقَبِمَيا ِبَعْؽِن هللا، َفِبَدَؽاِعِج  َشْعٌب َطُسؽٌح، ُمْعَعُسُو ِمَؼ الذَّ
ْوَلُة فِ  َىا الَسِمُغ ُعْبُج الَعِديِد بُؼ  ي ُظُخوٍف َباِلَغةِ َأْبَشاِئَيا َقاَمْت َىِحِه الجَّ ُعؽَبِة، ِعْشَجَما َوَحجَّ الرُّ

ْحَسِؼ َآل ُسُعؽد َطيََّب هللُا َثَخاُه، َوِبَدَؽاِعِج َأْبَشاِئِو َسُيَفاِجُئ َىَحا الَؽَطُؼ الَعاَلَػ ِمْؼ  َعِبِج الخَّ
 .29َجِجيج"

ولة العسل عمى تصػيخ السشاىج الجراسية التي تعج" وتحقيًقا لتمظ الغاية كاف لداًما عمى الج
؛ إذ "تشيس السشاىج الجراسية بجورىا في 30وسيمة السجتسعات الحجيثة لبمػغ التصػر السشذػد

تعديد وعي الشرء بحقػقيع ومدؤولياتيع نحػ وششيع والػالء لو ولدمصاتو الذخعية والجفاع 
ية مغ خالؿ وثائق السشيج التي تعكذ ، كسا " تديع في تخسيخ اليػية الػشش31عغ وحجتو"

 32فمدفة صانعي القخار"
وال يسثل السشيج الجراسي معمػمات تقجـ بيجؼ التعميع فقط؛ بل إنو"يعج مغ األنطسة الستفخعة 

ألىجاؼ التخبػية لمسجتسعات إلى سمػكيات معخفية وميارية ووججانية 33السدؤولة عغ تخجسة ا
خخجات تعميسية تؤكج عمى اليػية والسػاششة داخل السؤسدة التعميسية، عمى شكل م

 34واالنتساء"
وعميو فقج اتخحت الجولة ضسغ خصتيا التصػيخية عجًدا مغ"اإلجخاءات السشيجية لتعديد الػعي 
بالخابصة الجسعية لمسجتسع الدعػدؼ بسا تحسمو مغ مقػمات ديشية وثقافية تسيد ىحا السجتسع، 

تحقيق رؤيتو السدتقبمية، لتحػلو إلى سمػؾ جسعي وتداعج في الحفاظ عمى كيانو األصيل و 
  35ثقافي يعبخ عغ الػالء واالنتساء ليحه الخابصة"

 القدػ التطبيقي
تختكد دراستشا عمى مخحمة ميسة ىي السخحمة االبتجائية، أو مخحمة الصفػلة؛ إذ تعج" أىع 

ية ومػاششة، وذلظ السخاحل لغخس السفاىيع والسعارؼ والقيع، وخاصة الستعمقة بالػشغ مغ وشش
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ألف تخسيخيا في مخحمة الصفػلة وتشذئة الصفل عمييا يجعميا عشرًخا مكػًنا في بشاء 
 .36شخريتو... والصفل يجب أف يشذأ مشح مخاحل عسخه عمى الػالء واالنتساء وحب الػشغ"

ويسكششا مصسئشيغ أف نحىب إلى أنو إذا كاف السػاشغ الدعػدؼ ىػ ركيدة اليػية الػششية 
ػدية؛ فإف الصفل ىػ مذخوعيا السدتقبمي، وعميو فإف بشاء شخرية الصفل وتشسية وعيو الدع

بسفاىيع اليػية الػششية، وتعديد قيع الػالء واالنتساء لجيو ىػ مدؤولية مذتخكة بيغ األسخة 
بػصفيا" الخمية األساسية التي يقػـ عمييا كياف أؼ مجتسع مغ السجتسعات ألنيا بيئتو 

ى التي يػلج فييا الصفل ويشسػ ويكبخ حتى يجرؾ شؤوف الحياة ويذق شخيقو الصبيعية األول
؛ إذ تشيس بسيسة" رعاية الفخد وتيحيبو في أىع الفتخات وأعسقيا آثاًرا في بشاء 37فييا"

شخريتو في مخحمتي الصفػلة والسخاىقة، وفي تكػيغ قيسو وأفكاره، بل في تذكيل حياتو 
كبيخ  مغ التخبية الخمقية والػججانية والبجنية في جسيع  برفة عامة، وعمى األسخة يقع قدط

وبيغ السجرسة بػصفيا الحاضشة التي يتمقى فييا الصفل معارفو األولى، -، 38مخاحل الصفػلة"
 وقيسو ومعتقجاتو، وفييا يبشى وعيو ويخسخ انتساؤه لػششو.

ؿ مقخرات المغة وقج قامت الجراسة عمى مشاىج المغة العخبية لمسخحمة االبتجائية مغ خال
، 39العخبية لمرفػؼ الدتة، ومقخرات اإلمالء والخط لمرفػؼ مغ الثالث إلى الدادس

محاولة رصج ما ليا مغ دور في تعديد اليػية الػششية لجػ الشرء الدعػدؼ، ومجػ ارتباط 
 .2030تمظ السخخجات بأىجاؼ الخؤية الػششية لمسسمكة العخبية الدعػدية 

شيج اإلحرائي التحميمي، مغ خالؿ رصج عػامل تعديد اليػية تتػسل الجراسة بالس40و
الػششية الدعػدية، وإحرائيا عمى مدتػػ السفخدات والعبارات والشرػص، وبياف مجػ 

 .2030ارتباط مخخجات تمظ السشاىج بأىجاؼ الخؤية الػششية لمسسمكة العخبية الدعػدية 
 وتشبشي الجراسة عمى ثالثة محاور رئيدة:

 تخاتيجية بشاء مقخرات المغة العخبية ووثيقة السشيج وعالقتيا باليػية الػششية.إس –أواًل 
 محتػػ السقخرات وأثخه في تعديد اليػية الػششية -ثانًيا
 2030ارتباط مخخجات السقخر بأىجاؼ الخؤية الػششية  -ثالًثا
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 إستخاتيجية بشاء مقخرات المغة العخبية ووثيقة السشيج:-أوالً  
لتعميع في السسمكة العخبية الدعػدية مغ الشطاـ األساسي لمحكع الحؼ نز في تشصمق فمدفة ا

مادتو الثالثة عذخة عمى أف" ييجؼ التعميع إلى غخس القيع اإلسالمية في نفػس الشرء، 
وإكدابيع السعارؼ والسيارات وتييئتيع ليكػنػا أعزاء نافعي في بشاء مجتسعيع ، ومحبيغ 

وعميو فإف القاعجة  األساسية ىي اإلنداف بػصفو السػرد ، 41لػششيع، معتديغ بتاريخو"
األساسي الحؼ يعػؿ عميو في بشاء الػشغ ونيزتو، ومغ ىشا كاف" االىتساـ بتصػيخ التعميع 

 42"2030وتجػيجه تحقيًقا لتصمعات الػشغ في أبشائو وفق رؤية السسمكة 
 رؤية السسمكة وأثخىا في تطؽيخ مشاىج التعميػ:

ة التعميع في االتجاه نحػ تصػيخ السشاىج وتحجيثيا التداًما بتمظ الخؤية الصسػح، تأتي رؤية وزار 
وذلظ مغ خالؿ " إعجاد مشاىج تعميسية متصػرة تخكد عمى السيارات األساسية باإلضافة إلى 

 43تصػيخ السػاىب وبشاء الذخرية"
ليػية الػششية؛ فقج أولػا وإيساًنا مغ القائسيغ عمى التعميع بأىسية المغة العخبية بػصفيا أساس ا

المغة العخبية اىتساًما خاًصا وعجوىا أىع السشاىج التعميسية؛ " لجورىا الجػىخؼ في تأكيج اليػية 
 44الثقافية العخبية اإلسالمية، وتعديد الذخرية الػششية الدعػدية"

 مدتيجفات مشاىج المغة العخبية لمسخحمة االبتجائية:
شاىج اليجؼ األساسي مغ السشيج وىػ الستعمع؛ إذ تتصمع حجد القائسػف عمى وضع تمظ الس

تمظ السشاىج إلى " متعمع يدتثسخ السيارات األساسية في المغة: القخاءة والكتابة واالستساع 
والسحادثة في تكػيشو العمسي والسعخفي، وفي صشاعة شخريتو اإلندانية والػششية 

 45الرالحة"
س ميارؼ يخكد عمى الػضيفة التػاصمية لمغة مغ وعميو فإف تمظ السشاىج تختكد عمى أسا 

خالؿ ميارات المغة األربع، ويتغيا مشيا صقل الصالب بسكػنات معخفية تشيس بجورىا في 
 صشاعة شخريتو اإلندانية والػششية الرالحة.
 الكفايات التي تدتيجفيا مقخرات المغة العخبية:
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تزسغ تحقيق ست كفايات لمستعمع،  ارتكدت مقخرات المغة العخبية عمى إستخاتيجية ثابتة
 وىي:

 االستساع، والتحجث، والقخاة، والكتابة، واألساليب والتخاكيب المغػية، والقيع واالتجاىات.
 محتؽى السقخرات وأثخه في تعديد اليؽية الؽطشية: -ثانًيا

ة يشبشي تحميمشا السحتػػ عمى إحراء ما لميػية الػششية مغ حزػر في مقخرات المغة العخبي
لمسخحمة االبتجائية عمى مدتػػ الكمسة والجسمة والشز، وبياف أثخ ذلظ الحزػر في تعديد 

 اليػية الػششية لجػ الشرء في السخحمة االبتجائية، ونجرس ذلظ عمى عجة مدتػيات:
 العشؽان وارتباطو باليؽية الؽطشية:-1

جخد اسع يختاره إف أوؿ ما تقع عميو عيشظ في أؼ كتاب ىػ العشػاف، و العشػاف ليذ م
السؤلف ليزعو عمى الغالؼ الخارجي لكتابو؛ إذ يسثل العشػاف أىسية خاصة؛ فيػ العتبة 
األولى ألؼ نز، والسفتاح الحىبي لمػلػج إلى الشز وفظ شفخاتو، وقج اختار واضعػ مشيج 
 المغة العخبية عشػاًنا يحسل خرػصية وداللة، وىػ" لغتي"، وقج جاءت المغة ىشا مزافة إلى
ضسيخ الستكمع الحؼ يحسل دالالت الخرػصية واالنتساء، ولع يكغ ىحا االختيار محس 
صجفة، بل كاف مقرػًدا مغ قبل واضعي السقخر، ولحا فقج حخصػا عمى بياف مبخرات ىحا 
االختيار بأنو" يسثل رغبة صادقة في أف تربح المغة العخبية جدًءا أساسًيا في حياة الصالب، 

عشاصخ تكػيشو العاشفي والسعخفي، وأف تقػده نحػ اكتذاؼ ذاتو، وتقجيخه وعشرًخا ميًسا مغ 
لتخاثو واالعتداز بو، وأف تكػف مشصمًقا لتفػقو في حياتو وإعجاده لسجاالت العسل التي سيمتحق 

 46بيا مدتقباًل، محقًقا لصسػحاتو، ومداىًسا في تمبية تصمعات وششو وآماؿ أسختو"
ر في اختيارىع العشػاف مغ إيساف السسمكة العخبية الدعػدية وىكحا فقج انصمق واضعػ السقخ 

بأف المغة العخبية ىي بصاقة اليػية ألؼ مػاشغ سعػدؼ، ومغ ثع فيشبغي مشح الخصػة األولى 
 وىي اختيار العشػاف خمق حالة تػاصمية بيغ الصفل ولغتو.

في الرفػؼ مغ  وثسة مالحطة ججيخة بالتػقف عشجىا، وىي أف عشػاف كتاب المغة العخبية
األوؿ إلى الثالث " لغتي"، قج تغيخ في الرفػؼ مغ الخابع إلى الدادس، ليربح" لغتي 



 توظيف اللغت العربيت في تعزيز الهويت الوطنيت لدى النشء

 

 (3232)يناير 56، ع 34جملة مركز اخلدمة العامة لالستشارات البحثية واللغات ؛ مج 02
 

خصػة تالية؛  -في ضشي –الجسيمة"، وىحا االختيار أيًزا لع يكغ اختياًرا عذػائًيا، بل ىػ 
 فبعج أف ارتبط الصفل بمغتو، ونذأت بيشو وبيشيا عالقة انتساء خاصة جًجا، تأتي الخصػة

 التالية، وىي استذعار جساؿ تمظ المغة ومػاشغ عطستيا وتسيدىا.
 عشاويؼ الؽحجات الجراسية : -2

حخص واضعػ السشاىج عمى تقديع كل مقخر إلى وحجات، وجعمػا لكل وحجة مشيا عشػاًنا دااًل 
وتكذف القخاءة العجمى لعشاويغ الػحجات عغ أف األلفاظ الجالة عمى  عمى مزسػف الػحجة،

ة الػششية لع تتكخر سػػ أربع  مخات مغ  خسدة وثالثيغ عشػاًنا، ىي: وششي اليػي
الدعػدية، ومحاصيل مغ بالدؼ، وربػع مغ بالدؼ، والػشغ والء وعصاء، والحق أف ذلظ 
الطغ يختبط بفيع قاصخ لسفيـػ اليػية الػششية؛ إذ يحرخه في العبارات التي تحسل لفع 

اليػية الػششية الدعػدية أوسع مغ ذلظ بكثيخ؛ إذ يختبط  الػشغ أو اليػية أو البمج، ومفيـػ
بو كل ما يتعمق بتعديد اليػية العخبية واإلسالمية ، واالنتساء لمػشغ مغ خالؿ القيع 
واألخالقيات التي يتع غخسيا في الشرء، وعميو فإذا أعجنا الشطخ في العشاويغ الدابقة في 

 ع إلى عجة اتجاىات؛ ىي:ضػء ىحا السفيـػ الذسػلي، فدشجج أنيا تشقد
القيع واألخالقيات العخبية واإلسالمية: مثل: أخالؽ السدمع، والقجوات والسثل العميا،  (1

 وحب العسل، وواجب الجار والتعاوف.
األخالقيات والدمػكيات الفخدية: االىتساـ بالرحة والغحاء، والدالمة والدمػؾ  (2

 وأخالؽ التعامل مع اآلخخيغ.
 النتساء لألسخة والسجرسة والسجيشة والبيئة والػشغ.قيع االنتساء: مثل ا (3
الػعي بسفيـػ الػشغ: مثل الػعي الرحي والػعي االجتساعي ومعخفة مقجرات  (4

 الػشغ مغ رمػز وأماكغ ومجف وتخاث وثقافة.
وتمكع االتجاىات األربعة تديخ في خط تراعجؼ يبجأ مغ تشذئة الصفل عمى القيع 

دز قيع االنتساء لمسجتسع الحؼ يعير فيو بجًءا مغ األسخة واألخالقيات اإلسالمية، ثع يع
فالسجرسة فالسجيشة، ثع الػشغ، ويشتيي بالتعخيف بسفيـػ الػشغ، مغ خالؿ الخمػز الػششية، 
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ونطاـ الحكع، ووالة األمخ، وبحلظ يكذف اختيار عشاويغ الػحجات عغ بعج سيسيائي، يختبط 
المات أو السجلػالت في مفيـػ واحج أوسع وأرحب كل داؿ فيو بسجلػؿ معيغ، وتجتسع تمظ الع

 ىػ اليػية الػششية.
 السفخدات :-3

يشبشي تتبعشا ما لميػية الػششية مغ حزػر فاعل في تمظ السشاىج عمى رصج ما تزسشتو 
السشاىج مغ مفخدات وجحور لغػية تديع في تعديد اليػية الػششية لجػ الشرء، وىػ ما التفت 

رأػ" أف السفخدات المغػية في أؼ مجتسع مغ السجتسعات تعتبخ السخآة  إليو ماليشػفدكي، حيغ
الرادقة التي تعكذ صػرة واضحة لسا عميو أفخاد ىحا السجتسع مغ ثقافة ونطع وعادات 

 47وتقاليج واتجاىات"
ونشصمق في تحجيجنا مسا ذىب إليو كارؿ دويتر مغ أف "ىشاؾ رمػًزا وششية تخسخ في ذىغ 

 ضػئيا مفيـػ اليػية الػششية، وقج حجدىا في ستة أقداـ ىي:الفخد، ويتحجد في 
 الخمػز السجخدة: مثل الكمسات واألفكار والذعارات -أوالً 
 الخمػز السرػرة، مثل الخايات واألشياء التاريخية واألبشية. -ثانًيا
 الخمػز الذخرية، مثل األنبياء والرجيقيغ والسمػؾ واألبصاؿ. -ثالًثا
 سكانية، مثل السػاقع التاريخية واألماكغ السقجسة.الخمػز ال -رابًعا

 السؤسدات الخمدية، مثل السؤسدات التذخيعية. -خامًدا
الخمػز الجيشية، وتجسع كل الخمػز الدابقة مغ رمػز ألماكغ مقجسة، وأشخاص ليع  -سادًسا

 48قجرىع ومكانتيع"
العخبية لمسخحمة االبتجائية وتذسل الكمسات واألفكار والذعارات، ويفزي استقخاء مشاىج المغة 

 إلى تخدد عجد ىائل مغ الكمسات واألفكار والذعارات، ونخصجىا في الججوؿ اآلتي:
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 الخمؽز السجخدة: (1
 الكمسات واألفكار والذعارات الجحر م
وششي/ وششكع/مػششي/ السػاششة/ السػاشغ/وششظ/ وشششا/ الػششية/ السػاششػف/  الػشغ 1

 مػشششا
 دؼ/ بالدنا/ بالدكع/ بمجنا/ بمجكع/ البالدبمجؼ/ بال البمج 2
 ىػيتظ/ ىػيتشا/ ىػيتكع اليػية 3
 رؤيتشا/ رؤيتكع  الخؤية 4
5 

ات
القي

ألخ
ع وا

القي
 

حب الػشغ/تقجيخ التخاث واالعتداز بو/تصػيخ الحات/التدامح/الحب/التعاوف/حدغ 
/ الحياء/ األمانة/ اإليثار / العسل بخوح الخمق/احتخاـ اآلخخيغ/ االنتساء/ الكـخ

الجساعة/ الذجاعة/ الرجؽ/ القشاعة/ الخضا 
/اإلحداف/التخابط/السػدة/الخيخ/العجالة/السدؤولية/ االعتجاؿ/ الػسصية/ الحق/ 

 الػالء/ العصاء /العدة/ السذاركة السجتسعية/ االحتفاء باليـػ الػششي.
 

 الخمؽز السرؽرة :  (2
 الخمؽز السرؽرة الجحر م
 / رايتشا/ خفاؽ/ أخزخ/ الخفاؽ/ األخزخعمع/ عمسشا العمع 1
 سيف / سيفشا  الديف 2
مجنشا/مجيشة/مجيشتي/الخياض/ججة/الصائف/مكةالسكخمة/القريع/جازاف/السجيشةالسشػر  السجف 3

ة/عديخ/أبيا/الصائف/الجماـ/حائل/نجخاف/ عخعخ/ الحجودالذسالية/ بخيجة/ شيبة 
السجسعة/ يشبع/ األحداء/ الجػؼ/ الجبيل/ الجرعية جدر فخساف/

 الشساص/الباحة/سجيخ/ الػشع/ نجج/مجيشة العال/ الطيخاف/الجحفة/ الخبخ.
نافػرة السمظ فيج/ التمفخيظ/ الحجائق/ الستشدىات/الذفا/ اليجا/ الدػدة/ دلغاف/ األبشية  4
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الحبمة/مصار السمظ خالج/رويغب/ ساجخ/ الدلفى/ الحػيسات/ الشبيانية/ القػارة /  واألماكغ
دة/ القرب/ السخاح/مكتبة السمظ عبج العديد/ مجسع السمظ فيج لصباعة عشي

 السرحف الذخيف/ السجرسة / األسخة/ السجتسع
  
 الخمؽز السكانية : (3

 الخمؽز السكانية الجحر م
األماكغ  1

 السقجسة
مجيشتاف مقجستاف/ الحخميغ الذخيفيغ/ السدجج الحخاـ/ السدجج الشبػؼ/ الكعبة / 

/البم / قبمة السدمسيغ/ الكعبة السذخفة / السذاعخ ماء زمـد ج األميغ/ سقيا زمـد
السقجسة/ مددلفة/ مدجج الخسػؿ/السدعى/ الرفا/ السخوة/ عخفات/مشى / 

 السددلفة/ جبل أحج/بيت هللا الحخاـ/ السدجج الشبػؼ الذخيف/مدجج قباء.

السػاقع  2
 التاريخية

لػششي/سج وادؼ حرغ السرسظ/ آثار الجرعية/قرخ شبخا/ الستحف ا
 عكخمة/دوار حاتع/ بخج بخيجة/واحة األحداء/مجائغ صالح.

 

 الخمؽز الذخرية : (4
 الذخريات الجحر م
األنبياء  1

 والخسل
 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص/إبخاىيع عميو الدالـ/ آدـ / نػح/ إدريذ/ داود/ صالح/مػسى

الرحابة  2
 والتابعػف 

خو/ أبػ ىخيخة/ الحدغ بغ عمي/ عائذة رضي هللا عشيا/ عبج هللا بغ عس
معاوية بغ أبي سفياف/ عسخ بغ الخصاب/ أبػ بكخ الرجيق/ عثساف بغ 
عفاف/ عبج هللا بغ عباس/ عبج هللا بغ عسخ/خجيجة بشت خػيمج/ اإلماـ 

 مالظ/ اإلماـ الذافعي/ اإلماـ أبػ حشيفة
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الخمفاء  3
 والسمػؾ

يد آؿ سعػد / السمظ ىاروف الخشيج/ األميغ/ السأمػف/السمظ عبج العد 
 خالج بغ عبج العديد. 

خادـ الحخميغ  4
 الذخيفيغ

السمظ فيج بغ عبج العديد/ السمظ عبج هللا بغ عبج العديد/ السمظ سمساف 
 بغ عبج العديد

األميخ سمصاف بغ عبج العديد/ولي العيج/األميخ دمحم بغ سمساف/ األميخ  األمخاء 5
 سمصاف بغ سمساف

الذخريات  6
خية التاري

والذعخاء 
واألدباء 

 والسختخعػف 

حاتع الصائي/ عجؼ بغ حاتع/ األشعث بغ قيذ/ عبج اإللو بكار/ نجع 
الحريشي/ يعقػب بغ دمحم بغ إسحاؽ / دمحم الفاضمي سميساف/عبج هللا 

ي/ عمي بغ السبارؾ/معخوؼ رفيق محسػد/ دمحم عمي الخالج / الكدائ
البجوؼ/ أشعب/ بجيع الدماف اليسحاني/ حسػد بغ عبج هللا الغانع/ خميل 
مصخاف/ عمي صيقل/عبج العديد بغ إبخاىيع/ عبج هللا بغ إدريذ/ ابغ 
ىخمد / بياف الرفجؼ/ أبػ الصيب الستشبي/ أحسج شػقي/دمحم اليخاوؼ/ 

 عبج هللا بغ خسيذ/ السخار بغ سعيج أحسج بغ صالح الدجيذ/
السختخعػف  7

 العخب
جابخ بغ حياف/ أبػ بكخ الخازؼ/ابغ الييثع ابغ الشفيذ/ عباس بغ 

 فخناس
 

  السؤسدات الخمدية:  (5
 السؤسدة الخمدية الجحر م
السسمكة  1

العخبية 
 الدعػدية

ولة السسمكة/الدعػدية/مسمكتشا/مسمكة الخيخ/الجولة/دولتشا/دولة العجؿ/د
 العمع/ حكػمتشا/ الحكػمة الخشيجة.
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الييئات  2
 والسؤسدات

الستحف الػششي/مجيشة السمظ عبج العديد لمعمـػ والتقشية/مجيشة السمظ 
سمساف لمصاقة / آرامكػ/صشجوؽ البيئة / السخكد الػششي لألرصاد/ 
السخكد الػششي لتشسية الغصاء الشباتي ومقاومة الترحخ/ السخكد 

عمى االلتداـ البيئي/ مخكد السمظ عبج العديد الثقافي  الػششي لمخقابة
العالسي/ جامعة السمظ فيج لمبتخوؿ والسعادف/ مؤسدة السمظ عبج 
العديد ورجالو لخعاية السػىػبيغ/ مخكد سمصاف بغ عبج العديد لمعمػـ 

 والتقشية/ الييئة العامة لمدياحة والتخث الػششي/ مجمذ الذػرػ.
 

 ئي ليحه الجحور عغ الشتائج اآلتية:ويكذف التتبع اإلحرا
 السجسؽع الرفؽف الجراسية ومخات ورود كل جحر الجحر م

الخام الخابع الثالث الثاني األول
 س

 الدادس

 284 32 102 25 23 84 18 الػشغ 1
 80 8 23 6 17 14 12 بالدؼ 2
 180 37 50 17 39 30 7 الدعػدية 3
 13 3 2 2 2 2 2 اليػية الػششية 4
 59 11 15 19 16 4 4 الخؤية الػششية 5
 41 13 17 2 3 6 - الخمػز الػششية 6
 89 9 28 9 9 28 6 األماكغ السقجسة 7
 39 1 - 2 1 31 4 الخمػز السرػرة 8
 65 5 12 4 42 - 2 السعالع التخاثية 9

 283 16 71 59 83 37 17 السجف الدعػدية 10
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 186 15 33 12 95 14 17 القيع األخالقية 11

السذخوعات  12
 الػششية

4 6 43 17 18 10 98 

 1417 160 368 174 373 256 93 السجسػع 
 ويكذف لشا اإلحراء الدابق عغ عجة نتائج:

ضست السقخرات ألًفا وأربعسائة وسبع عذخة كمسة تختبط باليػية الػششية، وعمى الخغع  -أوالً 
% مغ 00,09مخة؛ أؼ ما يعادؿ مغ أف لفع اليػية الػششية لع يتكخر سػػ ثالث عذخ 

إجسالي األلفاظ السختبصة بتعديد اليػية الػششية؛ فإف ىحا في ضشي يسثل رؤية ثاقبة لػاضعي 
السقخر؛ إذ إف تقجيع السرصمح)اليػية الػششية( في صيغتو السباشخة، ال يديع في تعديد 

لتي تشسي الػعي بالػشغ اليػية الػششية، أما أف تتذخب السقخرات بالقيع والسفخدات والخمػز ا
وتعسق الذعػر باالنتساء إليو؛ فيحا في ضشي أبخز عػامل تعديد اليػية الػششية الدعػدية 

 لجػ الشرء.
 

 :2030ارتباط مخخجات السقخرات بأىجاف الخؤية الؽطشية -ثالًثا
 وضعت الخؤية الػششية التعميع عمى رأس أولػياتيا، ومغ ىشا كاف لمخؤية حزػرىا الفاعل في
مقخرات السخحمة االبتجائية؛ إذ حخص واضعػ السقخرات عمى اتخاذ الخؤية الػششية وأىجافيا 
ومختكداتيا، وما تػليو مغ أىسية لمتعميع بػصفو الخكيدة األساسية في بشاء اإلنداف أساًسا 
يشصمقػف مشو في تصػيخ السشاىج بذكل عاـ، وقج صخحػا بحلظ في مقجمة كتب المغة 

و"لغتي الجسيمة" لمرفػؼ االبتجائية الدتة؛ فقالػا:"حخصت السسمكة العخبية العخبية"لغتي" 
الدعػدية عمى اإلنداف؛ فيػ السػرد األساسي الحؼ يعػؿ عميو في بشاء الػشغ ونيزتو، 
وليحا كاف االىتساـ بتصػيخ التعميع وتجػيجه؛ تحقيًقا لتصمعات الػشغ في أبشائو وفق رؤية 

يعتسجوف عمى عبارات الخؤية ذاتيا في تفريل ترػرىع الحؼ  ، بل إنيع49" 2030السسمكة 
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اعتسجوا عميو في تصػيخ السشاىج، إذ يقػلػف:" ومغ ىشا جاء اىتساـ وزارة التعميع بتصػيخ 
السشاىج وتحجيثيا التداًما بتمظ الخؤية الصسػح في" إعجاد مشاىج تعميسية متصػرة تخكد عمى 

ومسا يحدب لمقائسيغ  50يخ السػاىب وبشاء الذخرية"،السيارات األساسية باإلضافة إلى تصػ 
عمى تمظ السشاىج تأكيجىع عمى الخبط بيغ مقخرات المغة العخبية وتعديد اليػية الػششية في 

، وىػ ما يتجمى في قػليع:" وتعج مشاىج المغة العخبية مغ أىع 2030ضػء رؤية السسمكة 
ػية الثقافية العخبية اإلسالمية، وتعديد السشاىج التعميسية؛ لجورىا الجػىخؼ في تأكيج الي

، ومسا يحدب لػاضعي السشيج أيًزا تمظ السرجاقية؛ إذ لع 51الذخرية الػششية الدعػدية"
يكغ حزػر الخؤية مقترًخا عمى السقجمة في حيغ تأتي السشاىج بعيجة عغ ذلظ، وىػ ما 

ات الجراسية عمى يكذف عشو الػقػؼ عمى ما كاف لمخؤية مغ حزػر فاعل في جسيع السقخر 
نحػ أسيع إسياًما كبيًخا في تعخيف الستعمسيغ بالخؤية الػششية، وتعديد اليػية الػششية في 

 نفػسيع.
 أشكال حزؽر الخؤية في السقخرات:

 تجمى حزػر الخؤية في مقخرات السخحمة االبتجائية في أربعة أشكاؿ رئيدة:
 عمى مدتؽى اإلخخاج الفشي)الخمؽز والؽسؽم(: -أوالً 

نجح واضعػ السقخر في تػضيف التػاصل البرخؼ لتخسيخ حزػر الخؤية في أذىاف 
الستعمسيغ؛ إذ  صجرت أغمفة الكتب، والػحجات، وعجد كبيخ مغ الرفحات بػسع الخؤية 
الػششية، ومغ ثع فقج وضفو السذخفػف عمى اإلخخاج الفشي بػصفو عالمة سيسيائية تجعل 

 ماـ عيشيو في كل مخة يقخأ فييا الكتاب.الخؤية حاضخة أماـ الصالب وماثمة أ
 عمى مدتؽى السفخدات : -ثانًيا 

في مشاىج المغة العخبية لمسخحمة االبتجائية تدًعا وخسديغ  2030وردت عبارة الخؤية الػششية 
 مخة مػزعة عمى الرفػؼ الجراسية عمى الشحػ اآلتي:

 السجسػع الدادس الخامذ الخابع الثالث الثاني األول الرف
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الخؤية 
 الػششية

4 4 16 19 15 11 59 

والسالحع أف تكخار عبارة الخؤية بجًءا مغ الرف األوؿ حتى الدادس يعصي انصباًعا لمستعمع 
بأف ىحه الخؤية ليدت مجخد مػضػع مغ السػضػعات التي يجرسيا، بل إنيا مػضػع 

ي عميو بسدؤولية مفرمي يختبط بسدتقبمو، والخصط التي تتخحىا الجولة لمشيػض بو، كسا تمق
كبيخة؛ إذ تذعخه بأف الخؤية تقـػ عميو وعمى أمثالو مغ الشرء الحيغ ىع  الثخوة الحقيقية لمبالد 

"ِإنَّ  بحدب تعبيخ سيجؼ ولي العيج سسػ األميخ دمحم بغ سمساف حيغ صجر الخؤية بقػلو
َباِب، ُىَؽ َفْخُخ َثْخَوَتَشا اأُلوَلى التي ال ُتَعاِدُلَيا َثْخَوٌة َمْيَسا َبَمَغْت: شَ  ْعٌب َطُسؽٌح، ُمْعَعُسُو ِمَؼ الذَّ

ْوَلُة ِفي ُظُخوٍف َباِلغَ   ةِ ِبالِدَنا، َوَضَساُن ُمْدَتْقَبِمَيا ِبَعْؽِن هللا، َفِبَدَؽاِعِج َأْبَشاِئَيا َقاَمْت َىِحِه الجَّ
َىا الَسِمُغ ُعْبُج الَعِديِد بُؼ َعِبِج ا ُعؽَبِة، ِعْشَجَما َوَحجَّ ْحَسِؼ َآل ُسُعؽد َطيََّب هللُا َثَخاُه، الرُّ لخَّ

 52َوِبَدَؽاِعِج َأْبَشاِئِو َسُيَفاِجُئ َىَحا الَؽَطُؼ الَعاَلَػ ِمْؼ َجِجيج"
  عمى مدتؽى العبارات والجسل: -ثالًثا

تزسشت السقخرات تدًعا وستيغ جسمة مغ الخؤية الػششية في مػاضع متفخقة مغ الرفػؼ 
ة تختبط بالبعج السيارؼ لسشاىج المغة العخبية؛ فإذا كانت الشرػص الدتة، وثسة ضاىخة الفت

القخائية والذعخية السقخوءة والسدسػعة تشسي ميارتي القخاءة واالستساع لجػ الستعمسيغ؛ فقج 
حخص واضعػ السقخر عمى استثسار ميارة الكتابة في تعخيف الستعمسيغ بالخؤية الػششية،ومغ 

نفػسيع وعقػليع، وىػ ما نخصجه في عبارات التجريب عمى  ثع تعديد اليػية الػششية في
الخط التي ضستيا كتب اإلمالء والخط مغ الرف الثالث حتى الرف الدادس؛ إذ جاءت 
جسيع الجسل التي يصمب إلى الصالب كتابتيا والتجريب عمييا مأخػذة نًرا مغ الخؤية 

 الػششية، وىػ ما نبيشو في الججوؿ اآلتي:
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 ىجفشا ىػ تعديد مبادغ الخعاية االجتساعية وتصػيخىا لبشاء مجتسع قػؼ. 6 17
ذخة عبارة مغ الخؤية الػششية تزسشتيا تجريبات الخط، وىػ وىكحا نالحع أف ىشاؾ سبع ع 

ما يجعل الخؤية ماثمة في ذىغ الصالب؛ إذ إنو ال يقخؤىا أو يدسعيا فقط، بل إنو يكتبيا 
 ويدتذعخ معانييا فتخسخ في وعيو.

 عمى مدتؽى الشرؽص: -رابًعا
يد ىحه الشرػص أنيا اىتع واضعػ الكتاب بإيخاد نرػص تختبط بالخؤية الػششية، وأىع ما يس

مأخػذة بشريا مغ الخؤية، كسا أف بعزيا يأتي في صػرة مخبعات نرية تزع فقخة قريخة 
تحسل وسع الخؤية، وتدمط الزػء عمى جانب مغ جػانبيا، أو ىجؼ مغ أىجافيا، وقج كاف 
نريب الخؤية الػششية مغ نرػص مشاىج الدشػات الدت سبعة نرػص، ومسا تججر 

كتب اإلمالء قج أضيخت تسيًدا في عخض الخؤية الػششية ومذخوعاتيا  اإلشارة إليو أف
وبخامجيا وتعخيف الصمبة بيا، ويعدػ سبب ذلظ في ضشي إلى استقاللية ىحه الكتب عغ 
السقخرات، ومغ ثع فإف تصػيخىا وتصعيسيا بالخؤية الػششية أيدخ بكثيخ مغ تصػيخ مقخرات 

 ىا وفًقا إلشارىا التخاكسي، ومغ خالؿ بشيتيا العسيقة.المغة العخبية التي يشبغي أف يتع تصػيخ 
 ويججر بشا ىشا أف نحمل أحج ىحه الشرػص، وىػ أكثخىا أىسية كسا سشبيغ

 الخؤية
قال صاحب الدسؽ السمكي األميخ دمحم بؼ سمسان بؼ عبج العديد: دائًسا ما تبجأ قرز 

ونحؼ نثق ونعخف أن هللا  الشجاح بخؤية، وأنجح الخؤى ىي التي تبشى عمى مكامؼ القؽة،
سبحانو حباًنا وطًشا مبارًكا ىؽ أثسؼ مؼ الشفط؛ ففيو الحخمان الذخيفان أطيخ بقاع 
األرض، وقبمة أكثخ مؼ مميار مدمػ، وىحا ىؽ عسقشا العخبي اإلسالمي، وىؽ عامل نجاحشا 

 53األول
ىحا الشز  ورد ىحا الشز ضسغ كتاب اإلمالء والخط في الرف الثالث االبتجائي، ويسثل

أىسية خاصة؛ لعجة اعتبارات؛ أوليا: أنو ورد عمى لداف صاحب الفزل في فكخة الخؤية 
، وثانييا: أنو ليذ كالًما مكتػًبا -وفقو هللا -الػششية ولي العيج سسػ األميخ دمحم بغ سمساف
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وؿ عغ الخؤية، بل ىػ نز مغ وثيقة الخؤية ذاتيا، وثالثيا: أنو يدمط الزػء عمى العامل األ
في إنجاح الخؤية الػششية، وىػ العسق العخبي اإلسالمي، ورابعيا: ما يتدع بو الشز مغ 

 اإليجاز واالعتساد عمى المغة الديمة التي تشفح بديػلة إلى قمػب الشرء وعقػليع.
وفي ضػء ما سبق مغ حزػر لمخؤية الػششية عمى مدتػػ السفخدات والعبارات والشرػص، 

 مخؤية مغ حزػر فاعل مغ خالؿ الججوؿ اآلتي:يسكغ لشا أف نخصج ما ل
 السذخوعات البخامج والسبادرات األىجاؼ السحاور السختكدات ـ
العسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  1

العخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 اإلسالمي

مجتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 حيػؼ 

تعديػػػػد الذخرػػػػية  الحج مغ التمػث
 الػششية الدعػدية

 مذخوع نيـػ

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  2
االسػػػػتثسارية 

 الخائجة

اقترػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 مددىخ

مقاومػػػػػػػة ضػػػػػػػاىخة 
 الترحخ

خنػػػػامج الػػػػػششي الب
 )قصخة(

مذػػػػػػػػػػػػػػػػخوع البحػػػػػػػػػػػػػػػػػخ 
 األحسخ

السػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  3
الجغخافػػػػػػػػػػػػػي 
 اإلستخاتيجي

االستثسار األمثل  وشغ شسػح
 لمثخوة السائية

خجمػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػيػؼ 
 الخحسغ

مجيشػػػػة السمػػػػظ سػػػػمساف 
 لمصاقة

االعتػػداز باليػيػػػة  قيسو راسخة  4
الػششيػػػػة العخيقػػػػػة 

 لبالدنا

مبػػادرة مدػػظ القػػيع 
بسؤسدػػػػػة دمحم بػػػػػغ 

 سمساف الخيخية

 صار الحخميغق

دخػػػػػػػػؿ السسمكػػػػػػػة  بيئة عامخة  5
عرػػػػػخ مػػػػػا بعػػػػػج 

 الشفط

القسػػػػػػػػػػػػػخ الدػػػػػػػػػػػػػعػدؼ  
األوؿ لالترػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

 الفزائية
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشغ   6

 مدؤوؿ
تعديػػػػػػػػػد مبػػػػػػػػػادغ 
الخعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

مذػػػػػػػػػػػػػػػخوع تصػػػػػػػػػػػػػػػػيخ  
 الرشاعات الػششية
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 االجتساعية
وفي ضػء ما سبق؛ فإنشا ندتصيع مصسئشيغ أف نجـد بأف تعديد اليػية الػششية عبخ تمظ 

قخرات لع يكغ محس صجفة؛ إذ إف القائسيغ عمى وضع تمظ السشاىج فزاًل عغ إيساف الس
الجولة الخاسخ بزخورة تعديد اليػية الػششية لجػ الشرء، حاولػا أف يػضفػا مقخرات المغة 
العخبية بػصفيا بصاقةاليػية في تعديد اليػية الػششية لجػ الشرء الدعػدؼ الشاىس مغ 

 ية.شمبة السخحمة االبتجائ
 الخاتسة والشتائج 

 انتيى الباحث مغ دراستو إلى جسمة مغ الشتائج؛ أىسيا:

عمى الخغع مغ تعجد الترػرات والسفاىيع الستعمقة باليػية بحدب اختالؼ السجاؿ  -
السعخفي الحؼ يشصمق مشو الباحثػف؛ فإنيع يتفقػف في أنيا: تعبيخ عغ حقيقة الذيء 

 مة. السصمقة، ووعاء الزسيخ الجسعي ألؼ أ
ثسة مرصمحات تختبط باليػية الػششية بعالقة تكامل، وىي مرصمحات: الػالء،  -

 واالنتساء، واألمة، والػششية، والػشغ الدياسي، والقيع والسعاييخ االجتساعية.
أىع ما يسيد اليػية الػششية الدعػدية أنيا تشبشي عمى أساس راسخ، وتشصمق مغ  -

أو الػشغ أو الجيغ أو المغة إلى مفيـػ أكثخ رؤية شسػلية تتجاوز االرتباط بالسكاف 
رحابة وشسػلية، وتشصمق تمظ الخؤية مغ الشطاـ األساسي لمحكع في السسمكة العخبية 

ىػ، ويشبشي ىحا 27/8/1412، بتاريخ 90الدعػدية الرادرباألمخ السمكي رقع أ/
 الشطاـ عمى ثالثة أسذ رئيدة ىي: مشيج هللا عد وجل، ونطاـ الجولة، ونطاـ

 األسخة.
يسكششا أف نحجد مفيـػ اليػية الػششية الدعػدية بأنيا: رؤية وششية شاممة تختكد  -

عمى مشيج هللا عد وجل وسشة رسػلو الكخيع وشخيعة اإلسالـ ومبادئو، ويعير فييا 
أفخاد السجتسع أسخة واحجة تمتـد بأنطسة الجولة وأخالقيا وقيسيا العخبية اإلسالمية، 
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التقاليج العخبية اإلسالمية، وشاعة أولي األمخ، والػالء لمسمظ ويخبى أفخادىا عمى 
 الحؼ ىػ مخجع جسيع الدمصات.

لتؤكج أف" الثخوة الحقيقية  2030جاءت الخؤية الػششية لمسسمكة العخبية الدعػدية  -
لمػشغ تكسغ في السجتسع بأفخاده السسثميغ لميػية الػششية بعسقيا العخبي اإلسالمي 

عمى أنشا نفتخخ بإرثشا الثقافي والتاريخي الدعػدؼ والعخبي الحزارؼ، ولتؤكج 
واإلسالمي، وتجرؾ أىسية السحافطة عميو لتعديد الجولة الػششية وتخسيخ القيع العخبية 

 واإلسالمية األصيمة.
المغة العخبية ىي اليػية الحقيقية ليحه األمة فيي وعاؤىا وتاريخيا وحزارتيا وديشيا  -

أساس وجػد ىحه األمة بعج الجيغ اإلسالمي الحؼ يسثل  وعمػميا وفشػنيا، وىي
 دستػرىا األساسي.

يعج التعميع كسا أكج صاحب الدسػ السمكي األميخ دمحم بغ سمساف أىع عػامل تعديد  -
اليػية الػششية لجػ الشرء الدعػدؼ مغ خالؿ التخكيد عمى بشاء متعمع قادر عمى 

مي والمغة العخبية والقيع الخاسخة التي تصبيق السعخفة بزخورة التسدظ بالجيغ اإلسال
بشي عمييا السجتسع وذلظ مغ خالؿ االعتداز والفخخ بتاريخ وشششا العخيق والحفاظ 

 عمى تخاثو السادؼ واإلنداني وتخسيخ اليػية الثقافية  وتأصيميا لجػ الشرء.
عخبية انتيى فحز مشاىج المغة العخبية لمسخحمة االبتجائية مغ خالؿ مقخرات المغة ال -

لمرفػؼ الدتة، ومقخرات اإلمالء والخط لمرفػؼ مغ الثالث إلى الدادس إلى  
بياف كا ليا مغ دور في تعديد اليػية الػششية لجػ الشرء الدعػدؼ، ومجػ ارتباط 

ارتباًشا  2030تمظ السخخجات بأىجاؼ الخؤية الػششية لمسسمكة العخبية الدعػدية 
 وثيًقا.

ة بعجة سسات رئيدة؛ أىسيا: تعديد اليػية الػششية عمى اتدست مقخرات المغة العخبي -
مدتػػ السفخدات والجحور والشرػص، وإثخاء وعي الصالب مغ خالؿ ما تقجمو مغ 
وجبة ثقافية تؤىمو لسػاجية القخف الحادؼ والعذخيغ متدمًحا بعجد ىائل مغ السيارات 
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أىع أىجافيا ، و 2030السدتقبمية، وتعخيف الصالب بالخؤية الػششية لمسسمكة 
 ومختكداتيا، وبخامجيا، ومذخوعاتيا.

 التؽصيات:
 في ضػء ما انتيت إليو الجراسة مغ نتائج يسكشيا أف تقتخح التػصيات اآلتية:

عمى الخغع مسا بحؿ مغ جيػد لتعديد اليػية الػششية لجػ الشرء مغ خالؿ  -أوالً 
 ية الػششية الدعػدية.السقخرات؛ فإنشا ال نداؿ بحاجة إلى حذج الجيػد لتعديد اليػ 

يشبغي أف تبيغ السقخرات الشطاـ األساسي لمحكع في السسمكة، بػصفيا  -ثانًيا
 األساس األوؿ الحؼ تشبشي عميو اليػية الػششية الدعػدية.

مغ السيع تخريز مقخر لميػية الػششية يزع تخاث السسمكة وتاريخيا  -ثالًثا
عمى نحػ مفرل بػصفيا تسثل  العخيق، ويدمط الزػء عمى الخؤية السدتقبمية

 مدتقبل السسمكة العخبية الدعػدية.
ضخورة زيادة الشرػص السػجية لتعديد اليػية الػششية؛ إذ لػحع تفاوتيا  -رابًعا

 بحدب الدشػات الجراسية.
ضخورة تدميط الزػء عمى الخمػز الػششية، والسشجدات التي حققتيا  -خامًدا

 السسمكة مشح تأسيديا حتى اآلف.
ضخورة تعخيف الصالب بسؤسدات الجولة ومقجراتيا، والجيػد التي بحلت  -دًساسا

 لجعع اليػية الػششية الدعػدية وتعديدىا.
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 17ـ، ص 2010
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ـ، 2001( راجع فزيمة صجيق: القيع التخبػية في شعخ الصفػلة بالجدائخ، رسالة ماجدتيخ، جامعة تمسداف، الجدائخ،  5
 ، و160-157ـ، ص 2012، 8، ط.، و نطاـ محسػد بخكات: مبادغ عمع الدياسة، الخياض، مكتبة العبيكاف20ص 

loyalty", cambridge, Retrieved 22-3-2019. Edited.. 

 5( حدغ دمحم حدغ: اليػية الػششية الدعػدية ص  6

 5( حداف مخاني: مفيـػ اليػية في الفكخ الدػسيػلػجي السعاصخ ص  7

 54( إسعيج مخمػفي: دور األسخة في تذكيل اليػية الػششية ص  8

 2030ة ( مغ الخؤي 9
، ص 2006( فزيمة صجيق:لغة الصفل واليػية الػششية ، حػليات التخاث، جامعة مدتغانع، الجدائخ، العجد الدادس  10
64 

، ص 1974( يشايخ 82( جسيل صميبا: تعخيب التعميع بيغ القائميغ بو والسعارضيغ لو، مجمة العخبي، الكػيت، عجد ) 11
120 

ة العخبية في تذكيل العػية الػششية، السجمة العخبية لمثقافة، السشطسة العخبية ( دمحم أحسج حدغ القزاة: دور المغ 12
، السجمج الثالث ، العجد التاسع والخسدػف، يػليػ   3ص  2012لمثقافة والعمـػ
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 ( الدابق نفدو 19

 16ـ، ص 1999( أمحيب صالح أحسج: خصػرة استعساؿ الميجات العامية عمى المغة العخبية الفرحى، دار ريحاف،  20
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 49، ص 1995، 3( نػاؿ دمحم عصية: عمع الشفذ المغػؼ، السكتبة األكاديسية، القاىخة ، ط. 25

( نػاؿ الرسرامية: التعميع واليػية الػششي عالقة وثيقة ولكغ، مجمة رسالة التخبية، وزارة التخبية والتعميع عساف، عجد  26
 2ص  2012مارس  36

 4( الدابق ص  27

 4( الدابق ص  28

 4ص  2030الخؤية الػششية (  29
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