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المرأة والعربٌة
إحٌاء الدور والوظٌفة فً تكوٌن األجٌال

خلفٌة الموضوع




العربٌة هً اللغة ذات السمات األكثر .باإلضافة إلى
كونها لغة القرآن والحدٌث  ،فإن العربٌة هً لغة الدٌن
والمسلمٌن  ،وهً اللغة الرسمٌة لألمم المتحدة واللغة
الوطنٌة ألكثر من  25دولة فً الشرق األوسط.
بالرغم من أنها كلمة هللا أنزلت على النبً محمد صلى
هللا علٌه وسلم  ،فإن العربٌة ال تزال لغة بشرٌة أو نتاج
ثقافً لألمة العربٌة ،وإنها لٌست لغة هللا أو المالئكة
فحسب .بل أٌضا كمُن َتج ونظام فرعً ثقافً ،

 للغة العربٌة أبعاد ،dimensiمنها  :لغوٌة ،وإنسانٌة،
واجتماعٌة ،وثقافٌة ،وعملٌة بشكل قاطع ٌ ،ذكر
الخبراء العالقة بٌن اللغة والثقافة ،فٌها  :ظواهر
اجتماعٌة وثقافٌة ال ٌمكن أن تتجنب العالمات
الجندرٌة (ذكورٌة أو أنثوٌة) التً ال تتشكل علم ًٌا ،
بل ثقاف ًٌا.
 العدٌد من الدراسات العربٌة التً تقدم نقطة انطالقها
هً المرأة ،كجزء ال ٌتجزأ من البنٌة العنقودٌة اللغوٌة
واألدبٌة وكذلك ثقافٌة ،كأنها هً تكوٌن اللغة بشكل
عام.

لمحة تارٌخٌة
 تبٌن لنا الحقائق التارٌخٌة واالجتماعٌة
الفكرٌة أن اللغة العربٌة ومساهمة المرأة
كمتحدثات فاعلة فً الفترة التً سبقت
دخول اإلسالم إلى ذروة تقدم العلم
والحضارة اإلسالمٌة كان لهما دور مهم.

العالقة بٌن المرأة واللغة
 العربٌة هً لغة التكامل ٌ integrasiظهر التارٌخ أن
غالبٌة الدول التً فتحها اإلسالم لم تكن تتحدث
بالعربٌة أساسا ،ولكن تمكنت العربٌة فً تطورها من
توحٌد العدٌد من المجموعات العرقٌة والثقافات :فالمرأة
تأخذ دور مهما فً بنٌة أبناء الوطن
 العربٌة هً لغة الحفظ  ، konservasiتلعب العربٌة
ً
دورا فً الحفاظ على ثراء اللغة والثقافة العربٌة من
وقت آلخر  ،بما فً ذلك كنوز الماضً فً ضربات
المخطوطات ،فالمرأة من البحوث الممٌزة عبر
الطبقات التارخٌة

 العربٌة هً لغة التعلٌم والدراسة .عندما وصل اإلسالم
إلى تقدمه  ،كانت اللغة العربٌة تستخدم على نطاق
واسع كلغة التعلٌم والدراسة والبحث العلمً .وٌثبت
دور المرأة فً التعلٌم أنه مفتاح لتحقٌق التوازن بٌن
الجنسٌن

تحدٌات وآفاق المستقبل للغة العربٌة والمرأة هً
المتكلمة منها

 الحضارة اإلسالمٌة هً ربانٌة بطبٌعتها ،نشأت من
القٌم اإللهٌة وقادت إلٌها .كما ٌؤدي توجه الحضارة
اإلسالمٌة إلى قٌم متعالٌة ،وكذلك دور المرأة التً
تتوجه إلى تكوٌن األجٌال الربانٌة الممٌزة لدى البشر.
 إن تنشٌط دور العربٌة ٌمكن تفسٌره على أنه محاولة
الستعادة دورتها كلغة اتصال فعالة لٌس فقط فً
تطوٌرالتعلٌم والتكنولوجٌا مع التكٌف واالحتٌاجات
المتسارعة لعصره  ،ولكن قٌمة أساسٌة ٌجب أن ندرك
أٌ ً
ضا أن العربٌة هً لغة مرونة دٌنٌة مباشرة

