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جملة علمية دورية حمكمة تصدر من مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية

يمثل العدد الرابع من مجلة التخطيط والسياسة اللغوية مرحلة تحول في بناء المجلة

ومسيرتها ،حيث اتضحت رؤيتها وحاولت االلتزام بمسارها التخصصي الدقيق ،وحققت
أهداف مرحلتها األولى ،إضافة إلى أن العدد الرابع ألي مجلة أكاديمية محكمة في عدد من

شب عن البدايات ،وحقق
الجامعات العالمية يمثل مرحلة اعتماد المجلة بوصفها وعاء علميا ً َّ

حضوره وهويته الكاملة وأثبت قدرته على استمرار العطاء.

ويأتي هذا العدد إثر فعاليات نوعية أطلقها المركز تتصل بتخصص هذه المجلة ،حيث

فرغ مؤخرا ً من فعاليات الملتقى التنسيقي األول لالتحادات والروابط والجمعيات المعنية
باللغة العربية في العالم ،الذي شارك فيه ممثلون من أنحاء العالم وتداولوا الرأي حول

األهداف المشتركة واألعمال التي تساعد على تحقيق تلك األهداف ،وشرعوا –بإشراف المركز-
في التخطيط لتلك األعمال ،كما أنهى المركز فعاليات اللقاء التنسيقي للمؤسسات الرسمية

السعودية الذي تخصص في دراسة جهودها اللغوية ومناقشة تطبيقها لقرارات اللغة العربية.

وهاتان الفعاليتان من مبادرات التخطيط اللغوي في المركز ،كما وضعتها األمانة العامة،

ودرسها مجلس األمناء ،ودعمها معالي المشرف العام ،وتولت اللجان مسائل التنفيذ لهما.

وقـد ظهـر فـي نقاشاتهمـا وأوراقهـما العلمية الحـاجة المـــاسة إلى وضـع االستراتيجيات،

ومراجعة السياسات والرؤى اللغوية ،وتشكيل التكتالت في خدمة اللغة العربية ،كما كشفتا

عن فراغ ب ِّين في العالقات الثنائية بين المؤسسات اللغوية ،حتى لم تعد المسألة منحصرة في
االطالع على طرق العمل ،وإنما صرنا بحاجة ألن نتعارف على مستوى القيادات والتوجهات
العامة وتبادل البيانات العامة ،وهذا يؤكد ضرورة أن ُتعنى الدراسات المتخصصة في مجال
التخطيط اللغوي بمزيد من البحث والمعالجة لهذه القضايا.

كما يقوم المركز ـ من جهة أخرى ـ بمبادرات نوعية ترتبط بتخصص المجلة ،منها :مشروع

تصورات الشباب اللغوية تجاه العربية في المملكة العربية السعودية ،وفي البالد اإلسالمية،

وفي العالم ،وذلك على سبيل التقصي لحال اللغة العربية ،وتتبع واقعها ،إضافة إلى استمرار

العمل في قواعد البيانات واألدلة الخاصة بالباحثين والمؤسسات في العالم.

وأخيرا ً؛ فإن العربية مسؤولية ،وليست وظيفة فرد أو مؤسسة ،ومن ثم فجميع الجهود على

اختالفها لخدمة العربية مقدرة ،وكل المبادرات مشكورة ،والدور المنتظر لخدمة العربية هو دور

تشاركي يساهم فيه الجميع كل بحسب مسؤوليته.

وأختم باإلشارة إلى ما حملته األنباء إلى المركز من وفاة العالم والباحث الكبير أ.د .عبدالرحمن

الحاج صالح عضو الهيئة االستشارية لهذه المجلة ،والمجلة إذ تشرفت وسعدت بانضمامه إلى
الهيئة؛ فقد آلمها رحيله ،وتبتهل إلى اهلل أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جنانه ،داعية

المعنيين والباحثين الستثمار جهوده العلمية والتعريف بها ودراستها علميا وتنمية أفكاره

ومشروعاته في خدمة اللغة العربية ،وعلى رأسها :الذخيرة العربية.
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الهيئة االستشارية

أ.د .إبراهيم بن سليامن الشمسان

أ.د .عبد السالم بن عبد السالم املسدي

أ.د .سعد بن عبد الرمحن البازعي

أ.د .عز الدين بن حممد جمدوب

أ.د .صالح بلعيد

أ.د .حممد خطايب

أ.د .سليامن بن إبراهيم العايد

أ.د .عبد الرمحن احلاج صالح

صفة المجلة:

هي مجلة علمية دورية محكمة تصدر من مركز الملك عبداهلل

بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

من أهداف المجلة:

إثراء المحتوى العلمي العربي في مجال التخطيط اللغوي

والسياسة اللغوية.
تنمية الثقافة والممارسة البحثية في مجال التخطيط
اللغوي والسياسة اللغوية وتشجيع المهتمين والمتخصصين
للبحث واالهتمام بهذا المجال.
التوعية بمستجدات تخصص التخطيط اللغوي والسياسة
اللغوية والتعريف باإلنتاج األكاديمي المميز باللغات األخرى.
التعريف بالمبادرات والمراكز ذات العالقة بالتخطيط
اللغوي والسياسة اللغوية في العالم العربي خصوصا ،ودول
العالم المختلفة بوجه عام.

المجاالت البحثية للمجلة:

ينطلق اهتمام المجلة بالدراسات واألبحاث المتعلقة بمجاالت

أ.د .حممد خرض عريف

أن يكون البحث أو الدراسة في أحد مجاالت التخطيط
اللغوي والسياسة اللغوية بما في ذلك الدراسات المتعلقة
بتخطيط الوضع اللغوي ،وتخطيط االكتساب اللغوي ،وتخطيط
البنية اللغوية ،وتخطيط المكانة اللغوية ،ودراسات التعريب،
والتنوع واالزدواج اللغوي ،وتمكين اللغة وتنميتها ونشرها.
أن يعتمد الباحث األسس العلمية في كافة خطواته وأن
يتبع قواعد التوثيق العلمي المستخدمة بالمجلة وهي طريقة
جمعية علم النفس األمريكية .APA
أن يكون عدد كلمات البحث ما بين  5000إلى  10.000كلمة.
أال يكون قد سبق نشر البحث في أي وعاء علمي.
أن يعد الباحث ملخصا لبحثه في حدود  200كلمة باللغة
العربية.
تحتفظ المجلة بحقوق النشر ،ويمكن للباحث إعادة نشر
بحثه في وعاء أكاديمي آخر ،بشرط مضي سنة على نشر البحث
في مجلة التخطيط والسياسة اللغوية واإلشارة إليه.
يمنح كل مشارك في المجلة مكافأة رمزية
ترسل للباحث خمس نسخ ورقية من العدد الذي نشر فيه
البحث ،ومستلة إلكترونية من البحث.

التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية بما في ذلك الدراسات
المتعلقة بتخطيط الوضع اللغوي ،وتخطيط االكتساب
اللغوي ،وتخطيط البنية اللغوية ،وتخطيط المكانة اللغوية،
ودراسات التعريب ،والتنوع واالزدواج اللغوي ،وتمكين اللغة
وتنميتها ونشرها.

كما ترحب المجلة باالستعراض العلمي للكتب ذات
العالقة باهتمامات المجلة وفق الضوابط المتاحة في
صفحة المجلة في موقع مركز الملك عبداهلل الدولي لخدمة
اللغة العربية:
www.kaica.org.sa

قواعد النشر بالمجلة:

المقدمة إلى المجلة للتحكيم العلمي
تخضع جميع المواد
ّ

المتخصص ،وتقبل البحوث والدراسات للنشر بالمجلة وفقا
لقواعد النشر التالية:
أن يكتب البحث بلغة عربية سليمة.

البحوث المنشورة بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها ،وال تعبر
بالضرورة عن رأي المركز ،ويتحمل مؤلفوها المسؤولية
كاملة عن صحة ودقة المعلومات واالستنتاجات.
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المواقف اللغوية للمهريين في المملكة العربية
السعودية تجاه اللغة المهرية والعربية:
دراسة إثنوغرافية
د .خالد الصقير

()1

ملخص:

هنالك ندرة يف األبحاث العربية التي تتناول موضوع املواقف اللغوية لألقليات
يف العامل العريب ،ومن ثم تأيت أمهية هذا البحث من هذه الزاوية ،كام تربز أمهيته
من خالل املنهجية البحثية اإلثنوغرافية التي اتبعها الباحث .يتناول البحث احلايل
مواقف املهريني الصغار -طالب املرحلة االبتدائية واملتوسطة -من املهرية والعربية،
واملتحدثني هبام ،ومعرفة اللغة التي يفضلها املهريون الصغار للدراسة ،ومعرفة أثر
التعليم يف إتقان صغار املهريني للعربية .وقد دفع الباحث إىل اختيار هذا املوضوع؛
ندرة التنوع اللغوي يف اململكة العربية السعودية ،فهناك هلجات مناطق متعددة قريبة
من الفصحى ،وهناك لغات كثرية للعاملني يف اململكة من غري العرب؛ لكنها ليست
من لغات اجلزيرة ،بينام املهرية من صميم لغات اجلزيرة وبعيدة عن الفصحى بعدا
الفتا للنظر .اتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج اإلثنوغرايف ( )Ethnographyومجع
البيانات من خالل املقابلة واملالحظة ،واستعان بربنامج ( )Maxqda 12يف التحليل،
واعتمد الباحث عىل مقابلة تسعة عرش مهريا ،إضافة إىل مالحظة يف بعض سياقات
االستعامل يف احلياة اليومية .ومن أبرز النتائج واالستنتاجات التي توصلت إليها
هذه الدراسة أن للمهريني الصغار مواقف إجيابية جدا جتاه اللغة املهرية واملتحدثني
هبا ،وهلم مواقف إجيابية من العربية لكنها أقل إجيابية من مواقفهم جتاه املهرية ،وهلم
مواقف إجيابية جتاه املتحدثني بالعربية .وفيام يتعلق بالتعليم واملهرية فإن صغار
 -1أستاذ اللغويات التطبيقية املساعد بمعهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية.
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املهريني يرغبون يف الدراسة باملهرية ،وللتعليم أثر يف إتقان صغار املهريني للعربية،
ويتقن الصغار املهرية بدرجة أقل من إتقان الكبار ،ويغلب أن يتقن الصغار العربية
بدرجة أكرب من الكبار ،وقد يكون ذلك مؤرشا للتحول عن املهرية عىل املدى البعيد.
ويظهر أن مواقف املهريني الصغار اإلجيابية من املهرية نابعة من إحساسهم أن املهرية
هي هويتهم ،باإلضافة إىل انكفاء املهريني عىل بعض مما يعزز هذه اهلوية .ويويص
الباحث بأن هتتم وزارة التعليم باملهريني وخصوصا يف مراحل التعليم املبكرة وذلك
لتهيئة بيئة تعليمية تتالءم مع حاجاهتم اللغوية.
 -1مقدمة :

حيتاج اإلنسان إىل هوية للشعور باالنتامء ،وهذه احلاجة نفسية واجتامعية ال يمكن
ألي إنسان أن يستغني عنها.
واللغة هي املمثل البارز للهوية ،فاللغة أقدم جتلياهتا ،واللغة هي مرآهتا(الداوي،
2013م. )27،31 :
والعالقة بني اللغة واهلوية متشابكة معقدة شديدة التداخل ،ومها مثل الروح
واجلسد ،تتجىل كل واحدة منهام يف األخرى.
فإذا كانت اللغة هبذه القوة واألمهية ،وإذا كانت هبذا التمثيل واحلضور يف
العقل اجلمعي ،واحلضور يف ذهن األفراد؛ لكوهنا الناطق الرسمي باسم اهلوية ،فإن
املواقف اللغوية مرتبطة هبوية األفراد ،وهذه املواقف اللغوية هي مرآة لنظر األفراد
إىل لغتهم ،أو اللغة األخرى.
لذا كانت املواقف اللغوية كاشفا ملنزلة اللغة عند املتحدثني هبا ،ودراسة
املواقف اللغوية رضورة ملعرفة اهلوية الفردية واالجتامعية ،وإذا تكشفت هذه اهلوية
باملواقف من اللغة سلبا أو إجيابا تكشفت أجزاؤها املكونة هلا املتمثلة يف «العادات
والتقاليد والفنون واآلداب واملعتقدات»(الربعي2013 ،م )127 :واملواقف من
اللغة تشخص حالة األمة؛ ألهنا تشخص حالة اللغة التي «تعرب عن وجدان األمة،
وجتسد الروح املشرتكة بني أبنائها ،فهي مستودع ماضيهم ،وحمرك حارضهم ،وجرس
عبورهم اآلمن نحو مستقبلهم املنشود» ( الربعي2013 ،م. )127 :
االختيار اللغوي
واملواقف اللغوية ال حتدث إال عند التعدد اللغوي ،ويرتتب
ُ
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ِ
املواقف اللغوية  ،فإذا كانت مواقف املتحدث من اللغة إجيابية فإنه سيختار تلك
عىل
اللغة ليعرب هبا وتعرب عنه ،وهذا االختيار يؤدي عىل املدى الطويل إىل التحول عن
اللغة إذا كانت مواقف الناس منها سلبية واختاروا أخرى ،وتؤدي إىل اإلبقاء عىل
اللغة إذا كانت مواقف الناس منها إجيابية ،واختاروا احلديث هبا .
 -2اإلطار النظري :
 -1-2المواقف اللغوية:
-1-1-2تعريف المواقف اللغوية:

املواقف ترمجة للكلمة اإلنجليزية ( ،)Attitudesوقد ترمجها بعض أصحاب
القواميس الثنائية ،وبعض من ألف أو ترجم يف ختصص علم اللغة االجتامعي
باملواقف مثل الفالي الذي ترجم كتاب علم اللغة االجتامعي للمجتمع ،كذلك خالد
األشهب الذي ترجم مع زميلته كتاب دليل السوسيو لسانيات ،بينام ترمجها آخرون
باالجتاهات ،وقد اختار الباحث ترمجتها باملواقف؛ لكوهنا تبدو أكثر شيوعا يف جمال
علم اللغة االجتامعي ،وهذا البحث يف موضوع من موضوعات علم اللغة االجتامعي،
وليس للمواقف تعريف متفق عليه ،ويعتور كثريا من التعريفات النقص ،ولعل أقرهبا
للصواب التعريف الذي أشار فيه املحمود إىل مكونات املواقف وهي املكون املعريف
والعاطفي والسلوكي ،فعرفها بأهنا« :مشاعر الفرد نحو لغة ما ،والتي قد تكون مبنية
عىل القيم واملعتقدات التي يتبناها الفرد ،والتي قد تظهر من خالل سلوكه نحو هذه
اللغة « (املحمود1432،هـ ،)174 :وينقص هذا التعريف إضافة مشاعر الفرد أيضا
جتاه أهل اللغة سلبا وإجيابا ،حسب (الصقري1438 ،هـ )45 :الذي ساق أكثر من
عرشة تعريفات ثم رأى أن تعريف املحمود أقرب التعريفات للصواب.

-2-1-2أهمية دراسة المواقف اللغوية :

لدراسة املواقف أمهية كربى عىل مستوى األفراد واجلامعات ،فالدراسات احلديثة
يف جمال علم اللغة التطبيقي أثبتت ارتباط تعلم اللغة باملواقف اإلجيابية لألفراد من
اللغة اهلدف التي يعتزمون تعلمها ،وكذلك أثبتت الدراسات تأثري املواقف السلبية
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من اللغة يف تعلم اللغة الثانية ،وربام الفشل يف ذلك (.)1
كام أن دراسة املواقف اللغوية تبني حالة اللغة يف املجتمع ،ومتكن من التنبؤ
بمستقبلها يف هذا املجتمع ،وكذلك تبني دراسة املواقف اللغوية انتشار لغة ما ،أو
انحسارها ،وتعطي دراسة املواقف اللغوية مؤرشا مبكرا عن مدى تناغم مكونات
املجتمع يف املجتمعات ثنائية اللغة أو املجتمعات متعددة اللغات ،وتوضح عالقة
أفراد هذه املجتمعات اللغوية مع بعضهم من خالل مواقفهم اللغوية ،وتعد دراسة
املواقف اللغوية أداة فاعلة يف التخطيط اللغوي للمجتمع تقويام واستكشافا جلميع
أنواع التخطيط األربعة(املحمود1432:176 ،و ،)177والعالقة بني املواقف اللغوية
والتخطيط اللغوي عالقة تأثر وتأثري ،وهي عالقة تبادلية ،فالتخطيط اجليد يساعد يف
حتسني مواقف األفراد من اللغة ،والدراسات العميقة للمواقف اللغوية تساعد يف بناء
ختطيط لغوي حمكم متني(الراشد1431 ،هـ) ،ويعد التعليم الساحة األوسع لبحوث
املواقف اللغوية ،وأنواع الدراسات التي أجريت يف جمال التعليم متعددة متنوعة منها
تلك الدراسات التي تناولت مواقف املدرسني اللغوية ،والدراسات التي تناولت
املواقف اللغوية ملتعلمي اللغة الثانية(فاسولد1984 ،م276 :و.)299
-3-1-2األسباب الثانوية للمواقف:

املواقف اللغوية جزء من التكوين النفيس  ،وهلا أسباب ثانوية ،فقد تكون هذه
األسباب الثانوية سياسية ،وقد تكون نفسية ،وقد تكون اجتامعية ،وقد تكون
اقتصادية ،ومن األسباب الثانوية ما هو ناتج عن اجلهل ،ومنها ما هو ناتج عن
أسباب دينية رصفة ،ومنها ما هو متأثر باإلعالم ،واملواقف اللغوية قد تتطور أو تتغري
نتيجة ملؤثرات متعددة منها السيايس والديني واالقتصادي واملعريف ،ومنها مؤثرات
متعلقة باإلعالم الذي قد يكون مرتبطا برؤية وتوجيه سيايس يف البلد أو عرب ثقافة
آتية من خارج البلد عرب اإلعالم اجلديد ووسائل الثقافة ،وقد يكون املوقف من
اللغة ناجتا عن املوقف من أهل اللغة سلبا أو إجيابا كام رصح بذلك البوف()Labov
(فاسولد1984،م ،)259 :ويرى أسيفا ( )Assefa,2002: 8أنه يمكن للناس أن
يطوروا مواقف سلبية من لغتهم األم ،ومواقف إجيابية من اللغة األخرى يف املجتمع،

 -1أورد املحمود عددا من الدراسات التي تتناول املواقف السلبية واإلجيابية من اللغة ،وتأثريها عىل التعلم واالكتساب
. 176-175
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ويعود ذلك إىل أسباب متنوعة منها اجلهل ،واألحكام املسبقة عىل اللغة األخرى،
ويف حاالت أخرى قد يفضل الناس عدم استعامل لغتهم األم بسبب التحيز السيايس
ضدها ،وتقسيم املجتمع إىل طبقات ،وهناك عوامل اجتامعية ونفسية أخرى متعددة،
«فإذا قام نظام سيايس يضم عدة جمموعات لغوية بتصنيفها تصنيفا هرميا بحيث
يعطي بعض اللغات مرتبة متميزة ،بينام حيرم لغات أخرى من تلك املنزلة فلن يكون
هناك استقرار يف حالة اللغة» ،ويؤكد بيكر ( )Bakerأن تفضيل اللغة األم أو أي لغة
أخرى مرتبط بعوامل اجتامعية واقتصادية وأسباب سياسية (.)Assefa,2002:21
-4-1-2مناهج دراسة المواقف:

إن مناهج دراسة املواقف ختتلف باختالف الرؤى النظرية التي يتبناها الباحث،
فالباحثون الذين انطلقوا من النظرية السلوكية يرون أن املواقف أحادية التكوين،
أما الذين انطلقوا من النظرية املعرفية العقالنية فريون املواقف ثالثية التكوين فهي
تتكون من جانب معريف وعاطفي وسلوكي(.)Obiols,2:2002

-5-1-2تأثر المواقف وتأثيرها:

تتأثر املواقف بعدد من األمور منها :اجلنس والعمر واملستوى االقتصادي
والثنائية اللغوية (اخلويل1408 ،هـ )110 :والنظام السيايس والدافعية واألسباب
الدينية ( )Assefa,2002 :22واملدارس ووسائل اإلعالم والثقافة الشعبية
( ) Kranawetter, 17:2012والتخطيط اللغوي تتأثر املواقف به وكذلك يؤثر يف
املواقف اللغوية (املحمود1432 ،هـ )177 :ومن األمور التي تؤثر فيها املواقف
اختيار لغة األقلية ،وحتول األقلية عن لغتهم أو إبقاؤهم عليها ( )Holms,63:2014
وكذلك تعد املواقف عامال مؤثرا يف نمو اللغة أو اضمحالهلا ،وانتشارها أو
انحسارها (النجار2013 ،م )204 :هذه هي أهم ما يؤثر يف املواقف ويتأثر هبا .

 -2-2المهريون والمهرية:
-1-2-2المهريون:

املهريون قبيلة من قضاعة ،وهم أبناء مهرة بن حيدان بن عمرو بن احلايف بن قضاعة
(ابن عبد ربه1404،هـ ،)325:3 :وقد استقر جدهم قضاعة يف الشحر و َم َلكَها
وأو َر َث َها أبناءه من بعده ،وهي وما حوهلا مناطق املهريني (املهري1434،هـ. )19 :
ْ
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والذين حتدثوا عن نسب املهريني يوردون إشكاال هو هل النسب للمكان أو
للقبيلة (بلحاف1437 ،هـ ،)11 :والثابت أن مهرة جد من أجداد هذه القبيلة نسبوا
إليه ،وقد استقر يف منطقة عرفت الحقا ببالد املهرة ،فاملهرة منسوبون إىل جدهم
مهرة بن حيدان بن عمرو بن احلايف ،و ُأ ْط ِلق عىل األرض التي سكنوها اسمهم،
وقد رصح ياقوت احلموي بذلك عند حديثه عن مهرة يف معرض رده عىل العمراين
الذي نسب اإلبل املهرية إىل بلد فقال« :هذا خطأ إنام مهرة قبيلة وهي مهرة بن حيدان
...تنسب إليهم اإلبل املهرية» (احلموي1397 ،هـ).
فاملهريون من صميم القبائل العربية اجلنوبية ،وهذه القبيلة مستقرة يف جنوب
اجلزيرة العربية ،وهي قبيلة تنتسب إىل قضاعة ،وقضاعة من قحطان ،ومناطقها
معروفة منذ استقر جدها األول قضاعة إىل يومنا هذا تضيق هذه املناطق ،وتتسع
حسب األحداث التي مرت هبا يف التاريخ من احلروب ،وامتداد امللك أو انحساره؛
لكنها معروفة مشهورة .
-2-2-2المهرية:

تعد املهرية امتدادا للهجات التي انترشت يف جنوب اجلزيرة العربية وهي السبئية
واملعينية واحلرضمية واألوسانية والقتبانية ،وهي لغات أخذت من النقوش التي
تركتها تلك املاملك يف مناطق اليمن( ،رشف الدين )13 :1970 ،ولغات العربية
اجلنوبية مل تنل نصيبا من االهتامم لدى علامء اللغة العرب قديام؛ ألهنم اهتموا
باالحتجاج لقواعد اللغة العربية وفق اختيار صارم ملن ينقلون عنه ،وجتنبوا جزءا
كبريا من اليمن يف نقلهم وأخذهم واحتجاجهم ،واملهرية اليوم هي أهم اللهجات
اجلنوبية الثالث الكربى يف جنوب اجلزيرة العربية ،وهي الشحرية والسقطرية
واملهرية وتستعمل هذه اللهجة يف بالد املهرة مدنا وبوادي(،آل حفيظ)52 :1987،
وهي تنترش يف منطقة واسعة جدا ،وتصل إىل ظفار حيث يتحدث هبا بعض القبائل
يف تلك املناطق ،وتشمل عددا من الدول اليمن وعامن واململكة العربية السعودية
واإلمارات والكويت (القويس1436 ،هـ)286 :وتنسب إىل املهرية هلجتان مها
احلرسوسية والبطحرية ،فهام تعدان امتدادا للمهرية مع اختالف بسيط ،وألسباب
كثرية بعدت املهرية عن الفصحى وأصبح من الصعب التفاهم بني من ال يتقن سوى
املهرية ،ومن ال يتقن املهرية ،لذا حيار املهريون يف عدها من العربية أو لغة خمتلفة،
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واحلق أهنا لغة عربية جنوبية ،فليست الفصحى فقط هي العربية ،وليست هلجات
الشامل كذلك هي العربية ،بل إن هلجات جنوب اجلزيرة من صميم العربية.
 -3الدراسات السابقة :

هناك الكثري من الدراسات التي تناولت املواقف اللغوية ،وهناك دراسات
تناولت اللغة املهرية ،وسنتناول هنا الدراسات التي حتدثت عن املهرية ،والدراسات
التي حتدثت عن املواقف اللغوية.

 -1-3دراسات تناولت اللغة المهرية:

تناول الباحث (الروساء2014 ،م) يف دراسته التي جرت يف جنوب اململكة يف
منطقة نجران كيفية تكوين السؤال يف اللغة املهرية ،وقدم وصفا كامال هلذه العملية،
كام أجرى (الفضيل2007 ،م) دراسة عن الرصف واالشتقاق يف هلجة قشن املهرية،
وهذه الدراسة دراسة وصفية هتدف إىل التعرف عىل العنارص الرصفية للهجة قشن
املهرية ،أما ( )Joseph,2007فقد تناولت دراسته الثقافة املهرية الشفوية مع اإلشارة
لألساليب التقليدية للتأليف الشعري ونصوص الغناء ،وقد مجع مخسا وأربعني
قصيدة للتحليل املستقبيل للغة املهرية والثقافة الشفوية جلنوب اجلزيرة العربية.

-2-3دراسات تناولت المواقف اللغوية:

أجرى الباحث (أوريدا 2011،م ) دراسة عن املواقف اللغوية لألمازيغية ،وهي
دراسة كمية طبقت عىل ست مئة وثالثني متعلام ،وتبني له أن اللغة األمازيغية تأيت يف
أدنى سلم الرتتيب بعد الفرنسية والعربية ،وكانت هذه الدراسة يف مدينة تيزي أوزو
يف اجلزائر التي يتكلم أهلها اللغة األمازيغية ،ومن الدراسات الرائدة يف هذا املجال
الدراسة التي أجراها العاملان ( )Cooper&Fishman,1974حني اختربا الفرضية
القائلة :إن املواقف نحو اللغة العربية يف إرسائيل جتعلها أكثر فاعلية بوصفها لغة
للمناقشات العلمية ،أما اللغة العربية فهي أكثر فاعلية يف نقل احلوارات اإلسالمية
التقليدية ،وذلك بالنسبة للمسلمني الذين يتحدثون العربية والعربية يف إرسائيل ،كام
أجرت الباحثة ( )Reino,2006دراسة عن املواقف اللغوية لألمازيغ ،وعن األمازيغ
يف املغرب ،شملت العالقات املعقدة بني اهلوية الرببرية والعربية ،مع الرتكيز
عىل املوقف االجتامعي من اللغة والثقافة الرببرية ،خلصت الدراسة إىل تعقيد يف
59

املواقف اللغوية مع وجود اجتاه إجيايب بني الرببر نحو اللغة األمازيغية ،وشعور
حمايد أو مرتدد بني غري الرببر ،ومن البحوث كذلك البحث الذي أجراه الباحثان
( )El-dash&Tucker, 1975ملعرفة مواقف املرصيني من اللغة العربية الفصحى،
واإلنجليزية ،والعامية املرصية ،وكانت تتبع منهج األداء املقارن ،وقد خرجا بنتائج
مل تكن يف احلسبان تبني أن مواقف املرصيني من الفصحى ومن املتحدثني هبا إجيابية
يف جماالت مل تكن متوقعة.
 -4منهج البحث:

اتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج اإلثنوغرايف( ،)Ethnograffyوهذا املنهج
هو أحد فروع البحث النوعي الكيفي الذي يعتمد عىل دراسة الظاهرة يف ظروفها
الطبيعية(القحطاين وآخرون1431 ،هـ ،)50 :وألن حتكم الباحث يف البحث
النوعي أقل بكثري من البحث الكمي (مكاي1432 ،هـ )29 :فقد تعامل الباحث
مع الصدق يف البحث النوعي بأنواعه( ،حجر)143:وهي الصدق الوصفي ،وذلك
بأن طلب من مراقب مستقل أن يالحظ ما جلس الباحث ملالحظته يف جمتمع الدراسة
حتى يتأكد من دقة املالحظة ،والصدق التأوييل وهو أن الباحث حاول النظر إىل
الظاهرة املدروسة-مواقف املهريني اللغوية جتاه العربية واملهرية-بعيون املهريني،
وسأهلم عن صحة رؤاهم التي عرب عنها بلساهنم ،لكي يتأكد أنه متجرد موضوعي،
والصدق التفسريي وهو طلب الباحث من املهريني التصديق عىل ما توصل إليه من
تفسريات ،وقد ح ّيد الباحث حماوالت أن حياول أحد املهريني جتميل مواقفه بالتأكيد
هلم بأن املطلوب مواقفهم املجردة يف املقابلة.
وجمتمع البحث هو املهريون الصغار يف اململكة العربية السعودية وهم املجتمع
الكيل للبحث ،واملبحوثون هم املهريون الصغار وعددهم تسعة عرش مهريا الذين
أجرى معهم الباحث املقابالت ،والحظ مواقف الباعة اللغوية وعمالءهم من
املهريني الدائمني وعددهم عرشة مهريني ،باإلضافة إىل غريهم من العمالء املهريني
وغري املهريني ،ومتت هذه الدراسة يف مدينة الرياض يف سوق البطحاء .
وقد أجرى الباحث املقابالت مع املهريني الصغار (عينة البحث) ويأيت اختيار
تلك الفئة؛ لكوهنم حيتكون يف املدارس بزمالئهم غري املهريني ،ويدرسهم أساتذة
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غري مهريني ،فاملجتمع الذي حيتكون به ناطق بالعربية .
وقد استعمل الباحث يف هذه الدراسة أداتني مها :املالحظة واملقابلة؛ ألن الباحثني
اتفقوا عىل كوهنام أساسا يف الدراسات اإلثنوغرافية (القرين1409 ،هـ.)14 :
وقد بنى الباحث دليل املقابلة واستامرة املالحظة ،ثم حكمه من قبل عدد من
املختصني ،ثم طبقه وعدله ،ثم أجرى دراسة جتريبية ملدة أسبوع ،ثم مهد للدراسة،
ثم أجرى املقابالت يف املكان والزمان الذي يناسب صغار املهريني وكان يف حديقة
عامة ،وقد استعمل الباحث املقابالت اجلامعية لكنه مل يأخذ بنتائجها؛ لعدم دقتها
فقد طغت شخصية بعض املهريني الصغار عىل بعض فقرر أن جيري املقابالت
فردية ،والحظ املهريني الباعة والضيوف القادمني للمحل ملدة شهر يف حملني أحدمها
لعيل املهري واآلخر لسليامن املهري.

(هذه بعض أسئلة املقابلة التي طرحت عىل املهريني الصغار ،وعدد صفحات دليل املقابلة
أربع عرشة صفحة)

وبعد مجع بيانات املقابلة واملالحظة قرأها الباحث عدة مرات واستعان بربنامج
( )Maxqda 12يف التحليل ،وعرض التحليل عىل أحد املختصني يف البحث النوعي
يف جامعة امللك سعود؛ لتحكيمه ،وكان التحليل قائام عىل ترميز البيانات ووضعها
يف أرس ورد األرس هذه إىل حماور تشكل يف النهاية إجابة عن أسئلة البحث .
61

هذان النموذجان مها صورتان للربنامج املساعد يف التحليل ()Maxqda 12

تتضح فيهام أسامء األشخاص الذين أجريت معهم املقابلة ويتضح الرتميز واألرس
التي ردت هلا الرموز فيهام ويف النموذج اآليت:

62

السنة الثانية -العدد الرابع (رجب1438 ،هـ)( ،إبريل2017 ،م)

4

 -5عرض نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها:

يف ضوء أهداف البحث وتساؤالته خرج الباحث بنتائج من أبرزها:

لدى املهريني الصغار مواقف إجيابية من املتحدثني باملهرية ،وهذا االستنتاج

بني عىل نتائج البحث املمثلة يف حمبة املهريني الصغار للمتحدثني باملهرية ،ورغبتهم
يف أن يتحدث آباؤهم معهم باملهرية ،ورغبتهم يف أن يعلمهم يف املدارس ودور
حتفيظ القرآن مدرس مهري ،وسبب ذلك هو االرتياح للمتحدث باملهرية وحمبته

وسهولة التفاهم معه ،يقول أحد املهريني الصغار« :أفضل أن يكون مدرس القرآن
مهريا؛ ألين أرتاح له» ،يضاف إىل ذلك تفضيل املهريني الصغار اللعب مع أقراهنم
املهريني يف املدرسة ،واجللوس معهم يف الفسح ،وهذا ربام يشري بوضوح إىل مواقفهم
اإلجيابية من املتحدثني باملهرية سلوكا وعاطفة ،وكذلك تفضيل مصادقتهم واختيار

مصادقتهم ،وكل ما سبق يدل عىل مواقف املهريني الصغار اإلجيابية من املتحدثني
باملهرية وحمبتهم وتفضيلهم ،وقد جرى التأكد من هذا األمر بطريقة مبارشة بسؤاهلم
سؤاال مبارشا عن حمبتهم للمتحدثني باملهرية ،وتفضيلهم هلم ،وغري مبارشة بسؤاهلم
63

عن لغة جمموعة من املتحدثني ووضع صفات هلا ،واملقصود معرفة مواقفهم جتاهها.
يستنتج الباحث مواقف إجيابية من املتحدثني بالعربية لدى املهريني الصغار،

ولكن هذه املواقف ليست بقوة مواقفهم من املتحدثني باملهرية ووضوحها ،وهذا
االستنتاج بني عىل النتيجة اآلتية :وهي ارتياحهم حلديث معلم اللغة العربية،

ووصفه بأنه شيق ولطيف ،وهذا االرتياح وذلك الوصف ليس ملعلم واحد من

معلمي اللغة العربية ،ولكنه ملجموعة من املعلمني يف مرحلتني لعدد من الفصول
يف عدد من املدارس ،وهذا احلكم مؤرش عىل موقف إجيايب من املتحدثني بالعربية،

وكذلك من اللغة نفسها ،فعند سؤاهلم عن املهريني واملهرية يبادرون باإلجابة

باالستحسان واملحبة بعاطفة جياشة وإسهاب ،أما عند السؤال عن العربية فإهنم

جييبون بصورة أقل محاسة ،وخمتزلة األلفاظ .

شدة حمبة املهريني الصغار للغة املهرية واعتزازهم هبا وفخرهم هبا ،وخلص

الباحث إىل ذلك من خالل إجابات املهريني املبارشة ومواقفهم غري املبارشة من

اللغة املهرية ،ويستنتج الباحث من النتائج السابقة مواقفهم اإلجيابية من اللغة
املهرية،مثل :رغبتهم يف افتتاح قناة ناطقة باملهرية للصغار ،يقول أحدهم« :أفضل

أن تفتتح قناة لألطفال باللغة املهرية لكي تشتهر اللغة املهرية» ،وكذلك رغبتهم يف
مشاهدة املقاطع املهرية املنترشة يف الشبكة ومواقع التواصل ونرشها بني أصدقائهم

املهريني وزمالئهم غري املهريني ،ورغبتهم يف أن تكون لغة براجمهم املفضلة هي
املهرية وشخصيات تلك الربامج ناطقة باملهرية ،ورغبتهم يف أن تكون لغة احلديث

يف املناسبات واالجتامعات هي املهرية وهي كذلك ،وأبدوا حبهم الرصيح للمهرية
وكراهيتهم ملن ال يتقن املهرية من املهريني ،يقول أحد املهريني :إن املهري الذي ال

يتقن املهرية خمطئ ،وقال آخر :إنه يمقت املهري الذي ال يتقن املهرية ،وتعجب آخر

من أنه ال يعقل أن يكون هناك مهري ال يتقن املهرية ،فمواقفهم إجيابية نحو اللغة
املهرية مليئة باحلب واالعتزاز هبذه اللغة والفخر هبا.
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حتتل العربية عند املهريني الصغار منزلة أقل من منزلة املهرية عند إجراء مقارنة

بينهام ،وللمهريني الصغار مواقف إجيابية من اللغة العربية ،فالفصحى عندهم مقدمة
عىل العامية ،لكن املهرية مقدمة عليهام كلتيهام ،فالنتائج كلها تؤدي إىل هذا االستنتاج،

ومواقفهم اإلجيابية هذه متعددة املكونات واألسباب ،فبعضها نفعي وبعضها عاطفي

وبعضها سلوكي وبعضها معريف ،وحتتل العربية عند بعض املهريني الصغار املنزلة العليا
ألهنم أجابوا عن بعض ما سئلوا عنه بأن هذا األمر ال يصح أن يكون إال بالفصحى .

من نتائج هذا البحث أن املهريني الصغار يرغبون يف أن يدرسهم مدرس

مهري ،يقول أحدهم :أود أن يدرسني مدرس مهري حتى إذا مل أفهم يرشح يل
باملهرية ،أما اآلخر فيربر رغبته يف أن يدرسه مدرس مهري لسهولة التعامل معه،

ولكي يتابعه مع أهله ويتواصل معهم ألجله ،وتبعه يف ذلك عدد من املهريني الذين
يرون رضورة أن يدرسهم مدرس مهري ألهنم سيفهمون منه أكثر ،وإذا مل يفهموا
فإنه سيعيد هلم باملهرية حتى يفهموا ،وأن تكون املواد باملهرية ،وأن تكون البيئة

املدرسية مهرية كذلك ،ويستنتج من ذلك أن املهريني الصغار يفضلون الدراسة

باللغة املهرية ،ودافعهم يف ذلك وظيفي عاطفي .

للتعليم أثر بني يف إتقان صغار املهريني للعربية ،فمن النتائج التي توصل

إليها هذا البحث أن املهري الذي حيفظ شيئا من القرآن ويدرس يف حتفيظ القرآن،
واملهري الذي يدرس يف املدارس احلكومية التي تدرسه املناهج باللغة العربية،

وحيدثه األساتذة بالفصحى ،وحيتك بزمالئه الذين يتكلمون بالعامية معه يف املدرسة
واملسجد يتقن العربية أكثر من املهري الذي ال يدرس يف حتفيظ القرآن وال يدرس

يف املدارس احلكومية(هناك بعض املهريني ال يدرس إطالقا ) ،يقول أحد املهريني
الصغار :أكيد من حيفظ القرآن يتحسن النطق لديه ،ويقول أحدهم  :إن مدرس
القرآن يصحح النطق لنا فننطق أحسن من الذين ال يدرسون يف التحفيظ من
املهريني ،ويقول آخر  :ما فيه شك أن من يدرس يف املدرسة يتقن العربية أكثر من
الذي ال يدرس.
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يتقن جيل اآلباء املهرية فهام وحديثا أكثر من األبناء ،ويتقن جيل األجداد

املهرية أكثر من اآلباء ،ويستعمل املهريون الكبار املهرية أكثر من األبناء ،وحيتك

األبناء بالناطقني بالعربية أكثر من غريهم يف املدارس واحلي ،فجيل اآلباء واألجداد
حسب تعبري صغار املهريني أكثر إتقانا للمهرية فهام وحديثا من جيل األبناء ،والسبب

يف ذلك أن جيل األجداد أقل احتكاكا بالناطقني بالعربية وأكثر خلطة بالناطقني
باملهرية ،وأقل معرفة لوسائل التواصل احلديثة من جيل اآلباء ،واآلباء خيتلطون

بالناطقني بالعربية إىل حد ما ،ويستعملون إىل حد ما وسائل التواصل ومواقع
التواصل االجتامعي؛ لكنهم أكثر خلطة بالناطقني باملهرية ،أما جيل األحفاد فهم

أكثر خلطة بالناطقني بالعربية ،وهم كذلك أفرغ من غريهم وأكثر مشاهدة للتلفاز،
وأكثر استعامال ملواقع التواصل االجتامعي ،ووسائل االتصال املرئي واملسموع
واملكتوب ،ويستنتج الباحث من ذلك أن كل جيل أفضل يف إتقان املهرية من الذي

يأيت بعده.

اختلف املهريون(عينة البحث) حول اجليل الذي يتقن العربية أكثر من غريه،

وتوصل الباحث إىل االستنتاج اآليت :يتقن اجليل الصغري العربية أكثر من غريه من
األجيال جيل اآلباء واألجداد إذا تقدم يف املراحل الدراسية فزادت املواد وك َُب قليال

وتقدم يف الدراسة سنة بعد سنة ،وازداد احتكاكه بالناطقني بالعربية ،وإذا ترافق مع

ذلك دراسته يف حتفيظ القرآن ،وممارسته ألي نشاط فيه احتكاك بالناطقني ،ويتقدم
اجليل املتوسط إذا كان نصيبه من التعليم جيدا واحتكاكه بالناطقني بالعربية كثري ًا،

وكان اجليل الصغري صغريا مل يدخل املدرسة ،أو كان يف مراحله األوىل ،ويتقد ُم
اجليل األكرب ُ
جيل األجداد إذا كان من اجليل الذي خرج قديام للتجارة يف دول
اخلليج واحتك بالناس وخالطهم كثريا ،وختلف عنه اجليل املتوسط والصغري بسبب

نشأته يف بيئة مهرية صافية ،لكن األغلب أن يتقن اجليل الصغري العربية أكثر من
األجيال األخرى إذا كان يف املرحلة االبتدائية وما فوقها ،مع عدم إغفال تأثري وسائل

التواصل واالتصال بكافة أنواعها وتأثريها يف ذلك سلبا أو إجيابا .
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حيب صغار املهريني اللغة املهرية ،ويرصحون بحبهم هلا ،ويكفي أن تتأمل يف

وجوه املهريني عند سؤاهلم عن املهرية فعالمات االرتياح والرضا واحلب والفخر

تتسابق للظهور عىل وجوههم ،ومواقفهم اإلجيابية نحوها تشتمل عىل مكونات
املواقف الثالثة السلوكية واملعرفية واإلدراكية ،فهي األصل يف احلديث وغريها

استثناء ،ويتمنون أن تنترش املهرية وتشتهر ،ولو استطاعوا املساعدة يف ذلك لفعلوا،
ولو اقتىض األمر التربع باملال إلنشاء ٍ
قناة ،وطباعة الكتب عن اللغة املهرية ،وباللغة
َ

املهرية.

تستعمل املهرية ألغراض متعددة ،فهي تستعمل لألرسار واألمور اخلاصة

وللتشفري وللفصل ،وقد رأى الباحث هذا األمر مرارا يف املحل عند إرادة التشاور يف

سعر سلعة ،أو التخلص من مشرت بغيض ،وتستعمل كام عرب عن ذلك الصغار لكل
يشء ،ويكفي أن ترى مهريا حتى تتحدث باملهرية ،بل إن البيت واملجتمع يعتب عىل
من حتدث بغري املهرية ،يقول أحد املهريني :إن املجتمع املهري ينبذ من ال يتحدث
باملهرية ،ويستنتج الباحث أنه لو هتيأ األمر للمهريني الصغار الستعملوا املهرية يف

كل يشء من شدة حمبتهم هلا ،ومن حرص املجتمع املهري عليها.

املهريون الصغار يفضلون من يتحدث املهرية الصافية ،ويعتبون عىل من ال

يتكلمها من املهريني ،وينفرون ممن يمزج املهرية بالعربية ،ويعدونه متكربا ،والسبب
وراء هذا املوقف حمبتهم للمهرية ،واعتقادهم أن املهرية تغني عن غريها ،وأهنا أمجل

وأفضل من غريها.

عند سؤال املهريني عن مواقفهم جتاه انقراض املهرية يف الرياض يف ظل كون

صغار املهريني يدرسون يف املدارس ،ويتحدثون العربية عىل وجه العموم أفضل من
جيل اآلباء واألجداد ،وهم أقل إتقانا للمهرية من جيل اآلباء واألجداد ،أجاب

بعضهم :إن هذا ال يعني زوال املهرية وانقراضها ،وإن كانت هذه اإلجابة من قبيل
األمنيات وحمبة للغة املهرية إال أهنا يف علم اللغة االجتامعي قد تتحقق؛ لكون الظواهر
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االجتامعية قابلة للتغري ،وقد يكون إقبال املهريني عىل وسائل التواصل واالتصال،

واملواقع يف الشبكة دافعا لضعف املهرية ،لكنه خاضع كذلك للظواهر اإلنسانية

القابلة للتغري ،فقد يكون كذلك رابطا بني املهريني ومعينا للجيل األكرب عىل أن
ينقل الثقافة بواسطة املواقع الشبكية ووسائل التواصل االجتامعية لألجيال اجلديدة،
فتتوثق عرى املهرية أكثر يف الرياض ،وقد كان التوقع أن تضعف ،وكام حصل يف

دراسة أجريت يف مدينة مونرتيال يف كندا عن التحول واإلبقاء بني اإلنجليزية،
والفرنسية ،فقد كانت الدراسة تقول إن األطفال الذين أجريت عليهم الدراسة

يف تلك املنطقة من أحاديي اللغة بالفرنسية ،فلام كربوا أصبحوا ثنائيي اللغة ألمهية
اإلنجليزية للوظائف بعد الدراسة يف اجلامعة ،املؤرشات والنسب توحي بأن الناس

سيتحولون إىل اإلنجليزية ،لكن النسب هنا مضللة ،فالناس بعد التقاعد يستغنون
عن اإلنجليزية ويعودون أحاديي اللغة بالفرنسية ،والفرنسية بدل أن تفقد أرضا
وأناسا كسبت أكثر من اإلنجليزية (فاسولد1984،م ،)402 :لذا جيدر بالباحثني
عند النظر إىل وضع املهرية واملهريني يف الرياض أن يضعوا املتغريات الكثرية نصب

أعينهم ،ولن يستطيعوا أن جيزموا بيشء ،فربام يواصل هؤالء الطالب دراستهم يف
الثانوية واجلامعة ويكونون من الناطقني بالعربية املجيدين هلا فتتأثر املهرية بذلك،

وينقلون تعليمهم إىل زوجاهتم ،ويتأثر اختيار زوجاهتم بام وصلوا إليه من مراحل

تعليمية متقدمة ،وينقلون هذه الثقافة اجلديدة لألبناء فيحدث التحول نحو العربية
وتتسارع عجلته ،وقد يكتفي املهريون بام نالوه من تعليم يف املراحل االبتدائية

واملتوسطة والثانوية ،ثم يتجهون إىل السوق كام فعل آباؤهم وأجدادهم ،فيعودون

ثانية إىل املهرية ،وينكفئون عىل املهريني واملهرية ،وينسون ما تعلموه يف املدارس،

وتبقى املهرية كام كانت .

وقد يكون من املهم يف هناية هذا البحث اإلشارة إىل أمهية طرق موضوع املواقف

اللغوية جتاه املهرية واملهريني من وجهة نظر األساتذة الناطقني بالعربية الذين يدرسون
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طالبا مهريني ،وكذلك طرق هذا املوضوع من وجهة نظر زمالئهم الناطقني بالعربية
يف املدرسة ،وكذلك طرق موضوع املواقف اللغوية جتاه املهرية واملهريات من وجهة
نظر املهريات ،ومن وجهة نظر زميالهتن غري املهريات ،وطرق هذا املوضوع من

وجهة نظر املعلامت الناطقات بالعربية الاليت يدرسن طالبات مهريات.
المراجع العربية :

 -1أوريدا ،آيت ميمون2011(.م) .املواقف اللغوية لألمازيغ يف املرحلة املتوسطة

من اللغة األمازيغية والعربية والفرنسية (رسالة ماجستري ،جامعة مولود معمري)
نسخة من الشبكة العنكبوتية .كتب البحث باللغة الفرنسية ،ووضع يف آخره ملخص

من أربع صفحات بالعربية.

-2بلحاف ،عامر بن فائل1437(.هـ).اللغة املهرية املعارصة بني عربيتني.الرياض:

مركز محد اجلارس الثقايف(. .الطبعة األوىل)

 -3بن سالمة ،الربعي2013(.م) .الفصل الرابع :اللغة العربية بني االستجابة

ملتطلبات التنمية وهاجس املحافظة عىل اهلوية .اللغة واهلوية يف الوطن العريب

إشكاليات التعليم والرتمجة واملصطلح.الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة

السياسات(.الطبعة األوىل).

 -4بن عبد ربه ،أمحد بن حممد األندليس1404(.هـ).العقد الفريد(.حتقيق الدكتور

عبداملجيد الرتحيني) .بريوت  :دار الكتب العلمية(.الطبعة األوىل).

 -5حجر ،خالد أمحد مصطفى(.د.ت) .معايري رشوط املوضوعية والصدق

والثبات يف البحث الكيفي دراسة نظرية .مكة :جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية

واالجتامعية واإلنسانية(.نسخة مرفوعة عىل الشبكة).

 -6آل حفيظ ،عيل بن حمسن1987-86(.م) .من هلجات مهرة وآداهباُ ،عامن،

جملة النهضة العامنية.
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 -7احلموي ،ياقوت بن عبداهلل1397(.هـ) .معجم البلدان .بريوت  :دار صادر.

(د.ط ).

 -8اخلويل ،حممد عيل1408(.هـ) .احلياة مع لغتني الثنائية اللغوية .الرياض:

بدون دار نرش (.د.ط).

 -9الدواي ،عبدالرزاق2013( .م).الفصل السابع .يف إشكالية اللغة واهلوية

والتنوع الثقايف .يف اللغة واهلوية يف الوطن العريب إشكاليات تارخيية وثقافية

وسياسية .الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات (.الطبعة األوىل).

 -10الراشد ،أمل 1431(.هـ) .التخطيط اللغوي للعربية دراسة وصفية حتليلية

ملتغريات اللغة .رسالة ماجستري ،الرياض :جامعة امللك سعود(.د.ط).

 -11رشف الدين ،أمحد حسني1970(.م) .هلجات اليمن قديام وحديثا .القاهرة:

مطبعة اجلبالوي(.د .ط).

 -12الصقري ،خالد بن عبداهلل1438(.هـ) .املواقف اللغوية للمهريني يف

اململكة العربية السعودية جتاه اللغة املهرية والعربية(.بحث دكتوراه مل ينرش).

 -13فاسولد ،رالف 1421 (.هـ).علم اللغة االجتامعي للمجتمع  (.ترمجة

الدكتور إبراهيم الفالي) .الرياض  :جامعة امللك سعود(.د.ط).

 -14القحطاين ،سامل بن سعيد؛ العامري ،أمحد بن سامل؛ آل مذهب ،معدي بن

حممد؛ العمر ،بدران بن حممد1431 (.هـ) .مناهج البحث يف العلوم السلوكية،

الرياض:كلية إدارة األعامل ،جامعة امللك سعود(.الطبعة الثالثة).

 -15القرين ،عيل بن سعد1409 (.هـ) .طرق البحث اإلثنوغرافية يف املجال

الرتبوي ،الرياض  :جامعة امللك سعود (.الطبعة األوىل).

 -16القويس ،عبدالرزاق1436( .هـ) .عاملية األبجدية العربية وتعريف باللغات

التي كتبت هبا .الرياض :مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية.

(الطبعة األوىل).
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 -17املحمود ،حممود1432( .هـ) .دراسة التخطيط اللغوي نحو العربية من

خالل بحث التوجهات املبارشة وغري املبارشة نحو اللغة :نموذج مقرتح ،بحث

قدم للمؤمتر الدويل السابع للغة العربية ،جامعة سونان احلكومية بالتعاون مع احتاد
معلمي العربية بإندونيسيا ،اجلزء  1ص .191-161

 -18مكاي ،ساندرا يل1432 (.هـ) .مناهج البحث العلمي املستعملة يف دراسة

فصول تعليم اللغة الثانية  (.ترمجة الدكتور صالح الشويرخ ) .الرياض :جامعة

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (.د.ط).

 -19املهري ،سعد بن سامل اجلدحي1434(.هـ).تاريخ املهرة املسمى بالتطواف

حول تواريخ ومشاهري بالد األحقاف .القاهرة  :دار املستقبل(.الطبعة األوىل).

 -20النجار ،لطيفة2013(.م) .اللغة العربية بني أزمة اهلوية وإشكالية االختيار.

يف اللغة واهلوية يف الوطن العريب إشكاليات تارخيية وثقافية وسياسية .الدوحة :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات (.الطبعة األوىل).
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