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 احلبيبني إىل والدي

وإىل أخيت دنيا 

تغمدهم ا برمحته الواسعة وأسكنهم فسيج جنانه .

أوالدي حفظهم ا .وإىل زوجي



 
أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ الدكتور شايف عكاشة الذي قام باإلشراف 

على هذا العمل ووجهه أحسن توجيه .

املناقشة اليت بدورها ستقيم وتصحح هذا العمل .وكذلك أشكر جلنة 



مقدمة

أ

مقدمــــــــــــــــــــة 

وازدواجية ،غة أهّم أداة يستخدمها اإلنسان كي يتواصل بينه وبني أفراد جمتمعهتعّد اللّ 

إىل بداية القرن جممالغوي اللّ د غوية والتعدّ نائية اللّ غة ظاهرة طبيعية ،إذ يعود االهتمام بالثّ اللّ 

ا يف النّ  صف الثاين منه.العشرين وازدهر االهتمام 

" كومباخر" العامل األملاينّ كان غوية  يعتقد البعض أّن أّول من عاجل اإلزدواجية اللّ 

Krumbacher وتشري بعض الدراسات إىل ان اعامل الفرنسي ةميالدي1902سنة ،

هو من حنت هذا املصطلح باللغة الفرنسية وعّرفه William Marcais"ويليام ماريس"

، »هي التنافس بني لغة أدبية مكتوبة ولغة عامية شائعة« ةميالدي1930يف كتبه سنة 

وختّصص فيها العامل األمريكي "فرغيسون" ، وقد حتّدث عنها العرب قدميا عندما حدثت 

عرف بالّلحن ، وأفرد إىل هذه الظاهرة "  التداخالت اللغوية ضمن اللهجات ضمن ما ي

الفهري" يف كتابه " السياسة اللغوية يف البالد العربية " فصال خاصاّ لالزدواجية.

واملتأّمل للمشهد اللغوي اجلزائري ، يدرك أّن التعدد يف االستعمال اللغوي ، تؤطره معطيات 

.الصراع حينا ، واالنسجام والتناقض حينا آخر

وهذه الظاهرة املتعلقة باالزدواجية اللغوية و بالتفكري ة ال خترج عن هذه الرؤية فاجلامع

يف نشاطه فهذه احلركية تعّرب عن حاجة األستاذ اجلامعي دوما واحلديث عن هذا السلوك
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التعليمي، وإعادة النظر يف قيمته العلمية و متطلبات تكوينه، وأبعادها البيداغوجية املتنوعة بدءا 

إىل مثل هذه رات النفسية والتكوينية وصوال إىل حتليل الدوافع والعوامل اليت تدفعهمن املرب 

السلوكات.

إّن عملنا البحثي هذا ال خيرج عن هذا اإلطار، حنن نسعى من خالله إىل مقاربة 

ذه الظاهرة ، ونستهدف حتديدا  االزدواجية اللغوية يف فرتات تارخيية متعّددة ،و يتعلق األمر 

رصد وجودها يف اجلامعة اجلزائرية (تلمسان أمنوذجا) أو وحماولةاإلزدواجيةالنظر يف مفهوم 

قل درجة تواجدها و أشكال متظهرها.على األ

بكل ماسبق اتضح لنا اشكاليتنا اليت ينبين عليها حبثنا ستكون على النحو التايل : هل 

ال التعليمي ام تساهم  ظاهرة االزدواجية اللغوية عند األساتذة اجلامعيني ظاهرة صحّية ختدم ا

دة تساؤالت منها : أّي مفاهيم االزدواجية وما البديل ؟ وتتبادر يف اذهاننا عيف تدهوره ؟ 

تطّبق يف رحاب جامعة تلمسان؟، ماهي الظروف التارخيية املتحكمة فيها؟، ما هي الشروط او 

اوجدها؟، هل ميكننا احلديث عن أمنوذج واحد لنسوّغ ألنفسنا السياق السوسيوثقايف الذي 

إثارة انطولوجيا للظاهرة.

ا نستطيع افرتاض عدة فرضيات طرحت نفسها يف طريق حبثنا من خالل كل ذكرناه آنف

نستعرضها كاآليت:
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ظاهرة اإلزدواجية اللغوية يف اجلامعة اجلزائرية كانت نتيجة لعوامل تارخيية وتبعات .1

سياسية وثقافية .

العوملة احد أسباب الظاهرة..2

ظاهرة اإلزدواجية اللغوية عامل مهم يف التطور..3

اللغوية ظاهرة صحية يف حاجة على إعادة تأسيس نظري هلا تسعى ظاهرة اإلزدواجية .4

ا. لالرتقاء 

نقاش علمي أكادميي خيص  فتح إمكانية حولطموحنا يتلخص من خالل هذا البحث 

بعض املفاهيم اليت يتم إدراجها يف شكل آراء أو نقد سطحي يف كثري من األحايني ضمن 

إمجاال يف العاملني العريب و الغريب و يف اجلزائر خاصة .النسق التارخيي من الدراسات اللغوية 

املهتمون عن ظاهرة اإلزدواجية اللغوية يف بالدنا ، ويف العامل يتحدث الدارسون و 

الغريب باعتبارها أمناطا سلوكية متفاوتة.

الصرامة احلال أن مسألة كهذه حباجة إىل لشيء من العمق يف التفكري وشيء منو 

العلمية املمنهجة ، وقدرة على إعادة النظر حتليلية متجّددة لسلوكات األساتذة اجلزائريني ، 

وإستنباط أرضية من القواسم املشرتكة بينها تكون ثابتة وتسمح لنا بتصنيف واع ومعقول يف 

طرقنا إىل يف الفصل الثاين حبيث تإطار االزدواجية اللغوية و أهم النظريات اليت تعرضنا هلا 
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ا ويف الفصل الثالث عرضنا أهم الع وامل املؤثرة يف عملية التعريب أشكال االزدواجية وجماال

هم آراء الدارسني هلذه الظاهرة البعد احلضاري لإلزدواجية ، أما الفصل الرابع فقد حوصلنا او 

تلمسان يف الفصل اخلامس ارتأينا ختصيصه للجانب التطبيقي ، بدراسة عّينة من جامعة و 

مستخدمني طريقة االستبيان جلمع البيانات اخلاصة بدراستنا.

ينا حبثنا خبامتة عرضنا يف فحواها النتائج النهائية اليت توصلنا هلا من خالل  ويف األخري ا

الدراسة امليدانية.

هجية اإلحتكام و تبين املنهج وحنن يف نسج وسبك دراستنا أملت علينا الضرورة املن

لتارخيي يف الفصول األوىل لعرض سريورة وتطور هذه الظاهرة واستخدام دراسة العينات ا

بواسطة االستبانة وحتليل نتائجها ودراستها ومن اجل السعي  للوصول إىل نتائج األقرب من 

السالمة استعنا بعدد من املراجع أّمهها " كتاب التعريب بني املبدأ و التطبيق ألمحد بن نعمان" 

سيجوان ومكايف وليم" ، ومذكرة ماجيسرت بعنوان " ب " التعليم وثنائية اللغة ل : و كتا

اإلزدواجية اللغوية يف اجلزائر ل بورمة احلواس.

حددت الدراسة على جمموعة من األساتذة من كليات خمتلفة حددناه بني طيات حبثنا 

(دامت حوايل الشهرين من الزمن) ، وكأي عمل مهما  2016من جامعة تلمسن يف سنة 



مقدمة

ه

كان نوعه و درجته ال خيلو من التحديات والصعاب من بينها اخللط الذي الحظناه بني 

ا مقارنة بالثنائية اللغوية.مصطلحي االزدواجية اللغوية  وتفسريا

قّدمه يف اخلتام دور املشرف أ.د شايف عكاشة على رعايته هلذا البحث وماى وال أنس

ذا الشكل، وكلي شكر وامتنان لألساتذة  من انتقادات وتوصيات ساعدتين على إخراجه 

عبء تصويب الرسالة ، وهللا احلمد.املناقشني الذين جتشموا
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الوضع اللغوي في الجزائر بعد االستقالل:- أوال .1

تمع كانت اليت  لغته الرمسية الفرنسي االحتالل عهد ذورثت اجلزائر من دخيلة على ا

يف البيئة االجتماعية ، اجلزائري، وأصبحت لغة إجبارية يف كل هياكل الدولة من: تعليم، إدارة وحىت 

تمع اجلزائريلغة أصبحت إذ على رمسية نصّ ، رغم أن الدستور الوطين حاضرة يتداوهلا أفراد ا

ألسباب عدة نعرضها  ، وذلك ذلك كان حربا على ورق فقط، إال أناللغة العربية يف أرجاء الوطن

1:كاآليت

ا املسامهةغياب اإلرادة الصادقة.1 ا يف تعريب اإلدارة لدى الدولة مبختلف مؤسسا وقطاعا

والذي ،اللغة العربية كلغة رمسية متداولةيدعموا حضور أوالذين مل يؤيدوا وبعض املواطنني اجلزائريني

للثقافة العربية ، وكذا نظرة االزدراء من ثقافة ولغةاالحتالل الفرنسي تلقيهم املتوارث عنإىلرجع 

اختالف بلتعّلم الّلغة الفرنسيةارة أن ازداد الطلب در يف تعريب اإلالتأخّ هذا عن فنتجلغتهاو 

حتسني املوظفني الفرنسيني، و انسحاب الفراغ املهول الذي تركهءاملستويات والتخصصات ملل

م وأقدميتهم يف العمل، ف قوا إىل مناصب قيادية مل تر االوضع الوظيفي للموظفني القدامى، حبكم خرب

ا من قبل، وكانت النتيجة الطبيعية ليكونوا حي خلفا جتماعية يف البالد فئة اأن نشأت مون 

والثقافة الفرنسية يف اجلزائر وهو اهلدف األساسي اللغةمحافظة علىللفسعوا جاهدينللفرنسيني

ر، ص -1 فان، اجلزا رج الك رش والتوزیع،  ة والرتمجة وال لطبا ٔمة  ٔ والتطبیق، رشكة دار ا ن نعامن، التعریب بني املبد ٔمحد  د. 
60-61.
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اجلزائر واملتمثل يف ترك خنبة من مالفرنسي من قبل مغادر حتاللالذي كان خيطط له قادة اال

فني (التكنوقراطيني).املوظّ 

يف خمتلف املؤسسات ، وصعوبة تعويض املوظفني الذين البشرية اإلمكانات نقص .2

، والرافضني للتعريب.استلموا مقاليد اإلدارات منذ عهد االحتالل 

باملوارد البشرية ذات الكفاءة والفعالية برغم من قّلتها، قصد تعيينها حمدودية اهتمام الدولة.3

لديهم القابلية لتعّلم  الّلغة العربية.توفرتلذين ملوظّفني الفعلّيني ايف اإلدارات أو حىت حماولة تعريب ا

استمرار الدولة بعد االستقالل يف تكوين اإلطارات على اختالف املستويات .4

، و والتخصصات باللغة الفرنسية،مع مضاعفة اجلهود لنشر التعليم باللغة الفرنسية يف املدارس 

.نتيجة لدميقراطية التعليم ها تضاعف عدد

ال إفساحعدم .5 د املناصب القيادية يف اإلدارة. وقد كان باللغة العربية لتقلّ للمتعلمني ا

رون يف زمالئهم املتعلمني باللغة يث يؤثّ حبمن شأن ذلك أن ينشر اللغة العربية يف حميط عملهم، 

بذلكيف إحدى خطبه الرمسيةآنذاك قد صرّح رئيس الدولة الراحل هواري بومدين إذ جند، 1الفرنسية

ن باللغة العربية خالل حرب التحرير، أو بعد االستقالل مباشرة، مل تكن اجليل الذي تكوّ «قال:ف

ر يف -1 جلزا ٔمم   لتعریب يف قرص ا ن يف الندوة الوطنیة الوىل  ل هواري بومد س الرا ٔلقاه الرئ ي  ا تا ف / 14من اخلطاب 
05 /1975.
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هذه املراكز إدارية أو من مراكز السلطة، سواء كانتةنعنده الفرصة الكافية لكي يصل إىل مراكز معيّ 

.»اجتماعية

تمع إىل ،ومبرور السنني تتغري، فبعد أن كانت نظرة معادية هذه اللغة الدخيلة بدأت نظرة ا

من املواطنني األغلبيةوكان والكفر، تلّ باعتبارها لغة احمل

على حتّصلهمبنّية، عليهاأصبحوا يتهافتون ،مبنائهألتعّلمها وتعليمهامنني ميتنعوناجلزائري

لضمان مراكز وشاحا هلم اللغة الفرنسيةتوّشحوا سابقيهم ممن املناصب الراقية اليت حصل عليها 

.حسب اعتقادهممرموقةاجتماعية 

، وبصفة خاصة يف املعاهد التابعة لوزارة يف بعض املؤسساتريب عالتطّبقوبعد االستقالل،

، 1962س كل املواد باللغة العربية منذ إنشائها سنة ت تدرّ التعليم األصلي والشؤون الدينية اليت ظلّ 

هذا اجليل اجلديد بتعريب بعض الفروع األدبية والعلمية يف جامعات اجلزائر ابتداء من سنة دّعمت و 

اللغة العربية. وقد  يتقنون ختريج أعداد معتربة من اجلامعيني جل أدافعا من حيث أعطى ذلك 1965

ام بفرض دور هام يف دفع عجلة التعريب إىل األمو إشاعته التعريبالداعي ملبدأكان هلذا االجتاه

تعريب القضاء سنة نتائج ذلكمن واستعمال اللغة العربية يف اإلدارة واحمليط االجتماعي،

افتتاح السنة القضائية باحلديث عن ذلك يف مناسبةالرئيس هواري بومدين حبيث قام، 1"1971

واليوم أصبح القضاء معربا يف عدة جهات من البالد، وأدت اللغة العربية «قال:ف1969سنة 

ن نعامن،التعریب-1 ٔمحد  ر، ص د.  فان، اجلزا رج الك رش والتوزیع،  ة والرتمجة وال لطبا ٔمة  ٔ والتطبیق، رشكة دار ا .68بني املبد
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ثل فالحان أمام قاض وحيكم حكما باللغة ته من املستحيل أن ميأكررأنّ )...(واجبها يف هذا امليدان

لقد كانت هذه الطريقة موجودة يف عهد ،ينتظران أن يبلغهما احلكم مرتمجا،الفرنسية بينهما

.1»د من التخلص منهااالستعمار ال ب

النظام اللغوي وتطوره في المجتمعوظيفة .2

النظم االجتماعية هي جمموعة من القوانني اليت تضمن السري احلسن للعالقات االجتماعية 

دف إىل العمل على وحدة واستقراره  تمع الواحد، واليت تسهل التفاعل بينهم،كما  من بني أفراد ا

اليت يعاين منها أي جمتمع وخاصة تلك اليت تأيت فجأة دون سابق إنذار وقد التحديات و املشاكل 

دد كيانه وجتره إىل طريق الزوال واالندثار وقد صنفها علماء علم االجتماع إىل عدة أنواع منها:

حبيث يشمل نسبة عالية من أفراد اجلماعة ،ي أن يكون النظام االجتماعي عامأالعمومية: .1

اليت متارسه.

أي أن النظام االجتماعي ليس من صنع فرد أو أفراد معينني، ولكنه من صنع التلقائية:.2

تمع ككل وال ميلك الفرد إال أن يسري حسب قواعد النظام الذي أوجده له جمتمعه .2ا

تاح السنة القضائیة بتارخي -1 ن مبناسبة اف س هواري بومد س 1969/ 10/ 23من خطاب الرئ ٔنظر خطاب الرئ ن،  ، طبع وبومد
رئاسة امجلهوریة.

ٔمحد، تطور-2 دریة حسن عبد امحلید  اب العريب، فرع إالسك لك عیة، الهیئة املرصیة العامة  ج .49، ص 1972النظم 
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واملراد منه أن النظام االجتماعي شديد التداخل مع غريه من النظم األخرى يف التداخل: .3

تمع الواحد ،وليس موجودا مبعزل عن التأثري والتأثر، بل يرتابط ويتساند مع غريه من النظم اليت ا

تمع. 1ترجع يف أصلها هي األخرى إىل منبع واحد هو ا

من القوة ما يضغط به على اخلارجني عنه لديه أي أن النظام االجتماعي ،الجبريةو أاإللزام.4

م شىت أنواع الع تمع، ويلحق  قوبات املادية واملعنوية.من أفراد ا

أي أن النظام االجتماعي ليس واحدا من حيث النوع والقوة والضعف يف مجيع النسبية: .5

تمعات، فكل جمتمع لديه نظام معني  تمعات األخرى يف درجة خيا تلف مع غريه من نظم ا

الضعف.

و حيوية االجتماعيأي أن النظام االجتماعي خيضع دوما لعمليات احلراك الديناميكية: .6

تمع، ومقتضيات حياته املتغرية  التطور والتغيري الدائمني، فهو يتجدد ويقوي ويضعف مع متطلبات ا

مع الزمن.

هأنأي، أخرىأحيانا نستنتج أن اللغة تتميز بالعمومية أحيانا والتلقائية،وفق ما عرضناه آنفا

تمعفرد من ليس كل  م وأفكارهم، كماونظامها للتّ غة قواعد اللّ بديتقيّ ا ال هأنّ عبري عن اهتماما

ون أحيانا إىل ؤ بل يلجبينهم،التواصل والتفاعل فيماابتة يفوسيلتهم الثّ لغة وحيدة تعتربجد و ي

وتتصف اللغة كذلك بالتلقائية، حيث أن اللغة ، ت أخرى كوسيلة للتفاهم واالتصالاستعمال لغا

ع ومدارسه-1 ج مل  ع ومدارسه، املؤسسة املرصیة مصطفى اخلشاب،  ج مل  ل ٕاىل  اب الثاين، املد ص ،1967، الك
346.
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فيما ل التفاعل االجتماعيتلقائيا من خالتجلىأكثر بل هي تأوليست من إنتاج فرد واحد

بينهم، وهذا ال يعين أن كل فرد له نظامه اللغوي اخلاص الذي ينشئه لنفسه وجيعل جمتمعه يتبعه مهما 

العلمية، فلن يستطيع أن حيقق ذلك، " ولو فرضنا أنه متكن من وضع لغة قدرتهو ذكائهكانت درجة 

ذه اللغة، ولرماه الناس".فإنه ال جيد من يتف 1اهم معه من أفراد جمتمعه 

باألفراد و اجلماعات تطويقا حيول بني تطّوق نسقا من الرموز واإلشاراتتعترب اللغة 

قوانينها و قواعدها عن ، فكل عزوف أو خروج انزياحهم والثبات عليها

معنوية تسيء لسمعته سواء أكان ضا إىل عقوبات مهما كانت مادية أو جتعل صاحبها معرّ 

تمع املختلفة ،أوأو ناقدا يباشاعرا أو أد الكثري ممن أن " إذ يرى د.أنيس فرحية غريه من فئات ا

يف اللغة ولعل )...(اس، وثاروا عليهمالنّ منمن حوهلمهمقصتنامن متحدثني وخطباء وشعراء نعرفهم

2عندما رفع امسا منصوبا يف إحدى قصائده ".اءالشاعر العريب جريرا من عتاب وهجما نال 

تمع فيها كالنظم  كما تتميز اللغات عامة بالتداخل، حيث تؤثر النظم اليت توجد داخل ا

فكل لغة هلا طابعها اخلاص من ناحية النوع، وهلا نسبة ، لدينية إىل غري ذلكاالقتصادية والرتبوية وا

تمع الواحد مفردات حمددة من ناحية الكم، ختتلف من جمتمع آلخر، ويكفي  أن نعلم أن لدى ا

تمع الواحد يبّني 3كاهلند مثال) عدة لغات خمتلفة"( غة ليست على درجة اللّ أنّ ، فتعدد اللغات يف ا

هنضة، مرص-1 متع، دار ا لغة وا د ولفي، ا يل عبد الوا رش، القاهرة، د.  .5، ص1971الطبع وال
رسة، دار الثقافة مبرص، -2 س فرحية، حنو عربیة م ٔن .24، ص1955د. 
رش -3 ٔلیف وال لت لغة بني الرتاث واملناجه احلدیثة، الهیئة املرصیة العامة  مل ا .101، ص1970د. محمود فهمي جحازي، 
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تمع اإلنساين الذي توجد به آالف متساوية من حيث النوع والق وة والضعف، " ناهيك عن ا

تقوى وتضعف، وتتطور بطبيعتهافاللغة 1،العائالت اللغوية، كل عائلة تضم مئات اللغات املختلفة"

ا كما تعترب من أهم النظم االجتماعية األساسية منذ بداية  وتتخلف تبعا لظروف احلياة ومقتضيا

فلقد أثبتت األحباث والدراسات االجتماعية وجود صلة وثيقة بني النظم الكون إىل يومنا هذا.

االجتماعية وتلك الظواهر فيما بينها، "وقد يكون هذا الرتابط بني عوامل اجتماعية موجودة يف 

احلاضر، أو كانت موجودة يف املاضي، وبقيت مؤثرة يف الظاهرة أو النظام االجتماعي القائم يف 

عين بالرتابط بني النظم، تأثري بعضها يف البعض اآلخر،الوقت احلاضر، ون

ر هذا التأثري صوّ تلصعب أن جند أمثلة اأي تبادل التأثري فيما بينها مبقادير متفاوتة، وليس من 

يف خمتلف جماالت حياتنا االجتماعية، فمثال جند أثر النظام االقتصادي يف النظام الديين يف موسم 

ثري، حيث نالحظ ارتفاع نسبة احلجيج يف البلد اإلسالمي كلما كان البلد احلج أوضح ما يكون التأ

2، وتنخفض يف حالة العكس".اقوي اقتصادي

ا:" الوسيلة للتوصيل، مساعدJevusيقول األستاذ جوفيز (  ة) يف حتديده لوظيفة اللغة بأ

، هذا ال يعين أن دور اللغة يقتصر 3للتفكري، و وسيلة لتسجيل السري والرجوع إليه مرة أخرى"ةلآل

، خلص إىل القول O.Jespersen(4فقط على هاته النقاط الثالث، حبيث أن األستاذ جسربسن (

لغویة، د. حسني ظاظاء-1 راسات ا بة ا لغة العربیة، مك ا .57، ص1971م العرب يف قضا
ر، ص-2 رش والتوزیع، اجلزا ة والرتمجة وال لطبا ٔمة  ٔ والتطبیق، رشكة دار ا ن نعامن، التعریب بني املبد ٔمحد  .47-46د. 
ٔهلیة، بنغازي،-3 متع، املطبعة ا لغة وا .5، ص1958د. محمود السعدان، ا
ٔیوب، مطبعة-4 كتور محمد  رمجة ا متع،  لغة بني الفرد وا ن البیانٔوتوجسربسن: ا .8-7، ص 1954العريب، جلا
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بأنه " ال يستطيع أن يتفق معه يف اعتباره أن هذه الغايات العقلية الثالث هي الغايات الوحيدة اليت 

يات ال يتحقق إال يف حالة املفكرين من الرجال تستعمل من أجلها اللغة، استعمال اللغة يف هذه الغا

ا األكادميية" .1والنساء، وال يتحقق عند هؤالء إال يف أمسى حلظا

نستخلص من هذا الكالم أن دور اللغة ال ميكن فقط يف النقاط الثالث السابقة الذكر،ولكن 

كبري من أجل تغيري ) الذي ساهم بالقدر الMalinowskiهلا وظائف أخرى، فهذا مالينوفسكي (

ه، يقول:"بأن دراسته للمجتمعات ال تصح دون معرفة الوظيفة اليت تقوم فالنظام اللغوي، وحتديد وظائ

ا حلقة يف سلسلة  تمع، وأن اللغة ليست جمرد وسيلة للتفاهم أو التوصيل. بل إ ا اللغة يف ا

ا جزء من السلوك اإلنساين  ا ضرب من العمل".النشاط اإلنساين املنتظم، أي أ فعن حتليل 2أو أ

"ما قاله مالينوفسكي أن اللغة أيضا"جزء من السلوك اإلنساين وضرب من العمل

ومن أمثلة ذلك:

ا :)Monologueالمونولوج (.أ كالقراءة االنفرادية، وتدوين املالحظات اليت يقصد 

الكاتب نفسه.

استعمال اللغة في الصالة والدعاء ومخاطبة اهللا..ب

.ولغة التأدبةكالتحي:استعمال اللغة في بعض ضروب السلوك االجتماعي.ج

.7، صاملرجع نفسه-1
ر، ص-2 رش والتوزیع، اجلزا ة والرتمجة وال لطبا ٔمة  ٔ والتطبیق، رشكة دار ا ن نعامن، التعریب بني املبد ٔمحد   .50د. 
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سواء عند الكبار أو الصغار، وذلك بقصد التلذذ اتخاذ اللغة وسيلة إلى اللعب باألصوات.د

واالنتشاء فقط، ومثال على ذلك: إننا كثريا ما نالحظ أناسا كبارا وصغارا يرددون كلمات ال 

م". 1يقصدون منها إال املتعة بأصوا

ا «) عربت عن اللغات بقوهلا:Mm.Desteilوكانت الكاتبة الفرنسية داستاي ( إ

ا ونشو ند غرينا جمرد وسيلةليست كما هي ع ها ولكنها آلة جيب ئلتوصيل أفكارها وإحساسا

ا وهي حترك النفوس كاملوسيقى عند أقوام واخلاإلنسان أن يلعب 

2.»مور القوية عند أقوام آخرين

ويظهر ذلك يف كالم السياسيني وكالم : كالم الناسإلخفاءوتستعمل اللغة ه. 

3عن القانون عموما، حيث يستعملون اللغة إلخفاء أفكارهم".اللصوص واخلارجني

) الذي وصل thorndikeوهناك من عمل على حتديد وظيفة اللغة كالعامل: تورندايك (

ا تستعمل أيضا إلثارة ، وجدانياته و إىل أن "وظيفة اللغة ال تقتصر على التعبري عن أفكار املرء  وإ

تكون الوظيفة اهلامة للغة من الناحية االجتماعية هي ما حتدثه من السامع، ومن مثةانفعاالتأفكار و 

أثر لدى السامع 

لقاهرة، ص-1 هتا، دار القمل  .99عبد الرحامن الزباز، هذه قوم
ن نعامن، -2 ٔمحد  ٔ و التطبیق د. .51، صالتعریب بني املبد
متعد. محمود السعدان، -3 لغة وا .10، صا
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على سلوك معني عند من توجه إليهم اللغة، سواء كانت أو القارئ أي إحداث استجابة تدلّ 

ركه إلتيان فعل من األفعال".حتّ عنده، أوانفعاالتهذه االستجابات إثارة أفكار أو 

ا وسيلة للتّ القول أن الوظيفة االجتماعية للّ نستنتج من هذا  عبري ونقل غة ال تقتصر فقط كو

جانبم إىل السامع مهما كان مستواه االجتماعي والثقايف، وإمنا هناك املفاهيم وأفكار من املتكلّ 

ا أدركه من كالم، وكما تتمثل وظيفة النظام اللغويملا سلوكيآخر يتمثل يف استجابة السامع وتلبيته

جعليساعد على احلفاظ على الرتاث الثقايف والتقاليد االجتماعية جيال بعد جيل، وتعليم الفرد 

العواقب اليت وبذلك يتفادى، جمتمعهتقاليد ويتكيف و ، ليناسب او ضبطمرونة أكثراته سلوك

1تلحق بالفرد إذا حاول اخلروج عن األنظمة االجتماعية الضابطة يف جمتمعه".

ذا خنلص ا نظام اجو مها ظتماعي فهي تتأثر حبضارة األمة ونإىل أن اللغة من حيث أ

م ألهلهاعاكسةاالجتماعية املختلفة، فهي مرآة  ا وكثرةوحضار تقدمها تظهر مدى مفردا

احلضارة اإلسالمية ما مييزها عن باقي اللغات به من وازدهارها، فكما نعلم أن اللغة العربية وما محلت 

ا اليت تعرب عن اإلحياء والعواصف والعبارات أكثر من تلك اليت  األخرى، فتميزت بكثرة مفردا

االت االقتصادية والصناعية وغريها، فالرغبة يف االلتحاق بالركب اإلنساين  تستعمل يف التعبري عن ا

باب اهلامة لتطوير النظام اللغوي بإثرائها إياه باملفردات املختلفة أو احلضاري من بني الدواعي واألس

ا،  من اللغات األجنبية إذ كان مسمى الكلمة ليس من إنتاجها، أو برتمجتهااليت تشتقها من اللغة ذا

ع، وزارة الثقافة، املؤس -1 ج مل  ل ٕاىل  ع ومدارسه، املد ج مل  ٔلیف والسة املرصیة د. مصطفى اخلشاب،  لت ، رشالعامة 
.350- 349، ص 1967
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و أوضح مثال على ذلك، املفردات العربية اليت دخلت إىل اللغات األوروبية قدميا، أيام ازدهار 

يف غياب -حديثا-لعربية، واملفردات الفرنسية اجلديدة اليت دخلت إىل اللغة العامية اجلزائريةاحلضارة ا

ة العصرية يف اللغة العربية نتيجة العزلة التامة اليت يمعرفة العامة من الناس يف اجلزائر املسميات احلضار 

اك الثقايف الفكري بأبناء أمته اجلزائري ملنعه من تعلم لغته العربية واالحتكبعلى الشعتل فرضها احمل

1يف املغرب واملشرق العربيني".

هناك من املفردات اجلديدة اليت دخلت إىل العامية اجلزائرية واليت ورثها الشعب اجلزائري منذ 

عهد االستعمار املفردات الفرنسية التالية:" سبيطار وتعين املستشفى وهي من األصل الفرنسي 

Hopitalثكنة" وهي من األصل الفرنسي و كزيرنة وتعين "Caserne ،وليكول وتعين مدرسة

الفاميليا وتعين العائلة أو األسرة، وهي من األصل الفرنسي وEcoleوهي من األصل الفرنسي 

Famille "2 إىل غري ذلك من الكلمات الفرنسية اليت استعمارها اللسان العامي اجلزائري يف عهد

االستعمار" 

الوصول إىل فرنسة اللغة العربية وحماولة جعل اللغة الفرنسية تكتب حبروف والذي كان هدفه

عربية مثلما كان عليه حال اللغة العربية يف القرون الوسطى عندما كانت تؤلف الكتب الفلسفية من 

ة.-1 لطبا ة  ار الیوم ا، ا ي،الفكر والثقافة املعارصة يف شامل ٕافریق ٔنور اجل
ن نعامن، -2 ٔمحد  ٔ و التطبیقد.  .54، ص التعریب بني املبد
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ذلك كتاب الفيلسوف اليهودي ى طرف فالسفة اليهود بكلمات عربية، وحبروف عربية، ومثال عل

1( املعرفة)".موسى بن ميمون،

كان موجودا فالنتيجة أن التأثري يف النظام اللغوي مل يكن مقتصرا على اجلزائر فقط ولكنه

اللغات األجنبية بلغات العامل األخرى وكذلك هلجات فمثال اللهجة املصرية تأثرت كثريا كذلك يف

األخرى، فتوجد عدة كلمات دخيلة  يستعملها املصريون مثل: "كرنيش" تعين شاطئ البحر وهي من 

وغريها من الكلمات اليت هي دخيلة على اللهجة املصرية.Cornicheأصل فرنسي 

إذن يتأثر النظام اللغوي مبختلف النظم االجتماعية األخرى مهما كانت تربوية أو دينية أو

ثقافية...إخل.

ذا   اكل لغة أم سواء أكانت لغة أم هلجة تتأثر باللغات الدخيلة عليهاو يف بنائها سواء مستويا

تمع، فياا ملتطلبات وحاج، فتهجر كلمات وتتغري كلمات أخرى تبعأو داللتها أو لفظها  صبحت ا

اء ذلعامية احلل كلمة اهلركاس وتعين بامثوتداوهلا إىل عدم احلاجة إىل استعماهلا راجع تفاء الكلمة خا

تمع وغريها تمحى من ذاكرة ، وسمدلوهلاالبايل فلم تعد هذه الكلمة تستعمل كثريا نظرا الختفاء  ا

تمع ائيا كلما بلغت األخرى ملسميات أخرى طويت يف صفحات املاضيمن االستعماال ذلك ا

.من التقدم والرفاهيةدرجة 

ة نفسها .-1 املرجع نفسه، الصف
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تمع وخاصة عندما بعضها ببعض ،فباحتكاك اللغات  يف وجودمهايتطور النظام اللغوي يف ا

أي أن االحتكام يكون بصفة دائمة، وأفضل مثال على ذلك تأثر اللغة العربية باللغات بيئة واحدة

جنبية األخرى، األخرى مثل: اليونانية، الفرنسية، االجنليزية، الفارسية، الرتكية، وغريها من اللغات األ

فأخذت اللغة العربية ما ينقصها من اجلانب احلضاري" ومن بني الكلمات اليت دخلت إىل اللغة 

العربية من املفردات الفارسية مثال: ( األسطوانة، البلورة) ومن اليونانية كلمات:(القاموس، البطاقة،

ية من اللغات األخرى ولكن أثرت م تتأخر اللغة العربل، ف1الفلسفة، الصابون، اإلقليم، املغناطيس)

، من فن إسالمي مبختلف اللغة العربيةقت فيها ففيها كذلك مبقادير متفاوتة يف اجلوانب اليت تو 

ا.اأنواعه، وغريه من اجلوانب اليت امتازت 

وتتغري باستمرار فتزول  2تتطوريف ثناياهاغة املستعملةاللّ فلو نالحظ الصحافة املكتوبة جند أنّ 

)إطارات(اليت كانت تستعمل بدهلا كلمة )كوادر(كلمات وحتل حملها كلمات مستحدثة ككلمة 

وهي كلمة ما تزال مستعملة يف بالد املغرب العريب إىل اآلن، وكذلك كلمتا وطين وقومي فهما 

يت تطورت يف لغة االستعمال البلدان العربية، ومثلها عشرات الكلمات اليف تستعمالن مبعاين خمتلفة 

3حبكم التغري املستمر الذي يدور يف فلكة احلياة االجتماعية."

ن السیوطي، املزهر -1 الل ا رخي، ص يفعبد الرحامن  ٔول، بدون  ب العربیة، اجلزء ا اء الك ٔنواعها، دار ٕاح لغة و لوم ا
294-302.

دد: -2 ریة  حثه (الثقافة) اجلزا ض، م مر ر.1976/ 34د. عبد املا افة العربیة يف اجلزا ٔسلوب الص ، حبث بعنوان 
ٔ والتطبیق، ص -3 ن نعامن، التعریب بني املبد .56ٔمحد 
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ذا نستخلص أن النظام اللغوي  ، يتطور ويؤثر فيهابغريه من النظم االجتماعية األخرى يتأثر و

وتتغري بعض مفرداته وتنقرض أخرى.

أسباب ظهورها)–الزدواجية اللغوية (تاريخها ا.3

: مفهومها

زة الكفاءة ان االزدواجية اللغويّة تعين حيأBloom field1935يرى بلوم فيلد 

1،من اللغتنياللفظية كاملتعّلم بلغته األصلّية يف كلٍّ 

الشخص الذي يتقن فريى أن مزدوج اللغة هوA.Martinetمارتيينهأما أندري

، وهذا يعين أن الشخص الذي جييد التكلم بلغتني خمتلفتني 2استعمال اللغتني بنفس الكفاءة"

من أنه«على : الذي فّسر مزدوج اللغة Macanamarأما عن ماكنامارلفظا وكتابة،بسهولة، 

تابة، والفهم) بلغة غري ءة، الكميلك أدىن كفاءة يف املهارات اللغوية األربع واليت تتمثل يف (التعبري، القرا

3.»لغة األم

ٔن-1 دینظر:
.30املرجع نفسه، ص -2

3 -Macanamar, The linguist in the sendeuj of K.Kigual
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االزدواجيةها تاريخ)1

اية القرن التاسع عشر)pécicariبيسيكاري (غوية هو أّول من تكّلم عن االزدواجية اللّ  يف 

ا حالة اللّ ميالدي عنها ات القرن العشرين حتّدثاإلغريقية، وبعد ذلك يف ثالثينغة، وقد قصد 

.عن حالة اللغة العربيةوليام مارسي

دخلت االزدواجية اللغويّة ضمن علم الّلغة االجتماعي وذلك يف مقاله " شارل فيركسونومع 

.أورد فيه اللغة العربية كمثال لذلك، واليت1958االزدواجية " سنة 

مع الّلغة ظاهرة اجتماعّية ترتابط وصفيا مع األنظمة االجتماعية األخرى، فهي دائمة التغري

ملقتضيات احلال، وما يستبعد مع تقوى وتضعف طبقالالبناء االجتماعي، تتعدىالت اليت التحوّ 

ريورة احلياة االجتماعية ودميومتها.س

" فالّلغة ليست رموزًا ومواصفات فحسب، ولكنها إىل جانب ذلك منهج وفكر وأسلوب وتصّور 

رات شّىت قدمية وحديثة طارئة اة اللغويّة ختضع ملؤثلواقع األّمة ورؤية شاملة لقضاياها ومشاكلها، واحلي

مزاجّية بيولوجّية متشابكة يف نسيج معّقد، فهي اليت تساعد املتكلم يف وسطه االجتماعي وتعطيه و 

الّلغة األم تعطي اإلنسان حىت االنتماء وجنسّية الفكر واهلويّة، أبعاد هذا االنتماء. فإذا كانت أحد

فإن 



نظام اجتماعي اللغةالفصل األول

17

للغة ثانية تكسبه جنسية فكر ثانية، وهويّة أخرى وتعطيه حىت االنتماء الثقايف اكتساب اإلنسان 

ساءل هل اإلزدواج الّلغوي إزدواج لسان فقط؟ أم هّو إزدواج ثقايف جبميع نتولنا أن 1لثقافة أخرى".

معايري اهلويّة؟

اللغوية املنتشرة بني مجيع الثقافات ومتركزها بني خمتلف العلوم املوجودة ونظرًا لتعقيدات اإلزدواجية

قد جند صعوبة يف وضع مفهوم ،علوم اللسان والبيداغوجيا...إخلمنها علم النفس، علم االجتماع،

تمع، اللغة). تمع الواحد (الفرد، ا مناسب لّلغة وهذا راجع إىل وجود تعقيدات يف ا

الزدواجية اللغوية أسباب ظهور ا. 4

توجد العديد من العوامل واألسباب اليت ساعدت يف ظهور ظاهرة االزدواجية اللغويّة)، وتتمثل 

ففي ما يلي:

االحتالل أو الغزو العسكري.أ

ميش أو مس اللغة األصلّية لبلد ما عن طريق سيطرة وفرض هيمنة البلد  تتم عملية 

، فيصبح البلد احملتل ك االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل غري ذلالقوي واملتطور من شىت اجلوانب 

الفرنسي، فلقد عمدت فرنسا حتاللوهذا ما حدث للجزائر مع االيعرف بالتبعية األجنبية. ضعيفا

سكرة -1 رض،  امعة محمد خ فر ٔ/ دلی لغویة: مفاهمي وٕارهاصات.  ة ا ري، إالزدواج ٔدب اجلزا لّغة وا ٔحباث يف ا رب،  ّ ا جم
.269ص 
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يف كامل املؤسسات العمومية مهما كانت صفتها وطمس اهلوية اجلزائرية العربية على حمو اللغة العربية 

.ملدارس واإلدارات من هذا التهميشيهم اللغة الفرنسية، فلم تسلم كذلك اوفرضت عل

اإللحاق والضمب.

ا تلك التقوم حبيث،ويقصد به ضم دولة ما  وتطبيق تسلطها على أخرى دولة بفرض سلطا

ا على دولة أخرى، وفرض لغتها كلغة رمسّية  فيايت و كما حدث عندما قام االحتاد السعليهاوسيطر

الّروسّية كلغة رمسّية لتلك ه للغةه، وفرضنوانيا، استونيا،...إخل) إىل سلطادول البلطيق (ليتبضم

ظهور التعدد اللغوي أو االزدواج اللغوي.ومن نتائجهالّدول، 

الهجرة الجماعية ج.

وهذه اآلفة حتدث ألسباب عّدة منها: السياسّية أو االقتصادية وحّىت الدينية، هروبًا من 

عن السالم واهلناء أو حبثا منها املرض أو الفقر أخرىألسباباالضطهاد السياسي أو الّديين، أو

املهاجرين تعّلم لغة البلد املضيف، حىت يسهل عليهم م علىــــــــــــــوطلب الرزق، وعملية اهلجرة حتتّ 

الشعوب) جتعل كّال من الطرفني وب، وهذه العملية (أي االحتكاك مع تلك ــــــالتعامل مع تلك الشع

التجارة وعملية تبادل الّسلع، هذا  إىل جانب عدة أسباب ثانوية من بينها م لغة اآلخر وبنسبة ـــــــــيتعلّ 

كّله يؤّدي إىل ظهور وتفشي االزدواج الّلغوي.
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والزواجاملصاهرةد.

عائلتني ختتلفان ضمنيا يف أسباب ظهور االزدواج اللغوي خاصة إذا كان الّزواج منتعترب من 

إىل تعلم أو الزوج اللغة، ممّا يؤدي إىل والدة أطفال مزدوجي الّلغة، وغالًبا ما يدفع بالزوجةاللهجة أو

واحد، إضافة إىل االفتخار نلغة ثانية أو هلجة ثانية. فيحمل األطفال لغة األم ولغة األب يف آ

بتعلمهما .بلغته وإجبار أطفاهلما كال الوالدين والتباهي  

التعليم والثقافةه.

جند يف هذا الصدد أن ما كان عليه يف الّسابق وما هّو عليه حاليّا بالنسبة للحدود الّرمسية " 

للغة لتختلف عن حدودها الثقافية، ففي العادة احلدود الرمسّية تتطابق مع احلدود السّياسّية للدول، 

تعّدى حدودها، هذا ما حصل بالنسبة لليونانية حيث كانت يف السابق لغة العلم أما الثقافية فقد ت

جاءت بعدها الالّتينية، بعدمها جاء دور اللغة الفرنسية، ويف األخري والفلسفة واألدب يف أوربا مث

1سيطرت اللغة اإلجنليزية على أحناء العامل."

العقيدة والدينو.

فيسعى كل بلد إىل بسط نفوذه من عقيدة وثقافة وهذا الكتساب لكل بلد ثقافته ودينه ولغته، 

ما قامت ومازالت تقوم به الدّول العربية اإلسالمية من ك قّوة وهيمنة أكثر، وأفضل مثال على ذل

يل اخلويل، املرجع السابق، ص -1 .20ینظر: محمد 
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فتوحات إسالمية يف خمتلف أوساط دول العامل حيث نشروا الّرسالة أي اإلسالم، والنتيجة أن الكثري 

هذا الدين وتتكلم العربية إىل جانب لغتهم من أجل فهم اإلسالم.من الدول أصبحت متارس

تعّلم اللغة الثانية أو اللغة األجنبيةي.

، نظًرا لعدة عوامل نفسية معّقدةيعترب اكتساب أي لغة ثانية أو أي لغة أجنبية عموًما عملية 

نعرضها تفّسر ذلكمن القرن العشرين الثاينيف الّنصف ومعرفية، وعليه وجدت عّدة نظريات 

:باقتضاب 

ا الرئيسية لتية:اأّوال: النظرية الجشط هي نظرية التفكري وحل املشكالت ومن بني اهتماما

العمليات املعرفية األخرى، مثل اإلدراك والتعّلم ومن بني املفاهيم األساسية هلذه الطّريقة: التنظيم 

وإعادة التنظيم، واملعىن، وكذلك الفهم.

يف هذه النظرية قضية العلم وكذلك Piagetلقد عاجل بياجيهالبنائية لبياجيه: ةالنظريثانًيا: 

ا تنظيم املعلومات املتناثرة يف نظام ،معريف غري متناقضاملوازنة أي الطريقة اليت يستطيع اإلنسان 

وفجأة أتساعد على ما يراه، كما يتعرض للكثري من القضايا، ومنها قضية قياس التعلم وقد يكون 

1تدرجيًيا."

هي:عند الطفلأربع مراحل مهمة بم التعلّ ميرّ Piagetبياجيهويف نظر-

.214، ص السابقاملرجع -1
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فكرة استمراريّة األشياء طفل الخالهلايتعّلم:الفرتة احلسّية احلركّية يف السنتني األوىل والثانية

.وانتظامها يف العامل احملسوس

رؤية : واليت يبدأ خالهلا الطفل الثانية حّىت الّسابعةّد من السنةتقبل اإلجرائية اليت متما فرتة ال

ا الّرمزيّة .األشياء يف صور

اليت متتّد ما بني السابعة والثانية عشر اليت يطّور من خالهلا األطفال :الفرتة اإلجرائية احملسوسة

م على التفكري االستداليل. 1قدرا

ثالثًا: نظريّة التعّلم بالمالحظة: 

اليت ال حتول كيفية اكتساب أمناط االستجابات فحسب، بل أيًضا ملا يهتم املالحظ هي النظرية

ا دون غريها، كما تقوم هذه النظرية على ثالثة مفاهيم هي: العملّيات  ببعض اجلوانب وحيتفظ 

اإلبداعّية والعملّيات املعرفّية وعملّيات التنظيم الّذايت.

نظرية التعّلم االجتماعي:رابًعا:

هذه النظرية كما يدّل امسها يبحث يف سلوك األفراد يف املواقف االجتماعية، فالتعلم حيدث يف 

2بيئة مليئة باملعان، ويكتسب الطفل من خالل التفاعل االجتماعي مع الّناس اآلخرين:

يل اخلويل، احلیاة مع لغتني، املرجع السابق، ص -1 .33محمد 
.36املرجع نفسه،  ص -2
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نظرية التطابق:خامسا : 

هذه النظرية أن اكتساب الّلغة األوىل (الّلغة األم) وتعّلم الّلغة (الثانية األجنبية)، عمليتان تزعم

1)"2) على تعّلم اللغة (ل1متطابقتان يف األساس، ولذلك فليس هناك أي تأثري على الّلغة (ل

نظريّة التباين: سادسا،

ل األمناط الّصوتّية والّلغويّة "تعّلم اللغة األجنبية بصورة كبرية تفعّ النظرية أنّ يرى أصحاب هذه

اخلاّصة بالّلغة األوىل اليت ّمت تعّلمها، فالرتاكيب والصّيغ الّلغويّة اليت تشبه تلك املوجودة يف الّلغة األوىل 

ا تشّك يتم فهمها بسهولة، وتسّمى هذه العملّية بالنقل اإلجيايب. أّما الصّيغ والرتاكيب  ّ املختلفة فإ

لعقبة يف سبيل تعّلم الّلغة األجنبية، وسبب حدوث األخطاء الّلغويّة كنتيجة النقل السليب أو التداخل 

.2بني الّلغات"

نظرية تحليل األخطاء:سابعا،

وتقوم هذه النظرية على عّدة عوامل منها التعّرف على األخطاء احلقيقية ومتييزها عن األخطاء 

عن الّسهو أو عدم مراعاة اجلوانب املهّمة الستخدام الّلغة، مث وصف هذه األخطاء وتصنيفها النامجة 

3إىل أخطاء صوتية وحنويّة وصرفّية أو (إضافة أو حذف أو إبدال أو ترتيب)."

رمجة كتاب، -1 بیة، تعلميها تعلّمها،  ٔج لّغات ا يل جحاج، ا .77، ص 1978یف رضما، 
يل جحاج، املرجع السابق، ص -2 .77یف رضما، 
.79املرجع نفسه، ص -3
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اللغوية؟إلى أي مدى تتأثر النشاطات المعرفية باالزدواجية.  3

:يالعالقة بين االزدواجية والنشاط العقل. 1

على أن االزدواج اللغوي أكثر طالقة ومرونة وإبداًعا يف تسمية أّكدتبعض الّدراسات

على العمليات املعرفية، كما ا إجيابيالالزدواجية تأثري مما جيعل األعمال واستخدام األمساء يف مجل،

ومعناها من مة لزدواجي أكثر إدراَكا للعالقة املوجودة بني الشكل الصويت للكيبدو أن اإل

1األحادي."

االزدواجية الّلغوية والذكاء:. 2

دلت بعض الّدراسات على أن االزدواجية الّلغوية ذات أثر سليب على الذكاء، لذلك أ"لقد 

م، الذي يرى أن االزدواجية الّلغوية تدمر الذكاء 1935سنة Weisgerberبرري جند "وزغ

ا تدمر ذكاء الطفل وإبداعاته ألجيال طويلة، وقد توّصل باحثون آخرون و واإلبداع،  ّ إذا انتشرت فإ

م أّن الشخص ثنائي الّلغة 1939م و1929اليت أقيمت بني سنيت يف الّدراسات األمريكية متت 

ائية هؤالء الباحثون: إن الثنبلغة أخرى، ممّا جيعله مرتّددا عقلًيا ومرتبًكا، وقالميفكر بلغة ويتكل

اك عقلي ألنءعب مقيد بني لغتني. وتوّصلوا من خالل هذه هعلى الطفل جتعله يُعاين من  إ

اللغة حسبما تدل اختبارات الذكاء. ومن هؤالء أحاديالّدراسة إىل أّن ثنائي اللغة أدىن ذكاء من

.Smithومسيث Riggورغ Mitchellالباحثني: ميشل
يل اخلويل، احلیاة مع لغتني، املرجع السابق، ص -1 .217محمد 
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من %20م الذي وجد أن 1937سنة Arsenianكما جند دراسة أخرى ألرسنيان

توصلت إىل أن االزدواجية تعيق الذكاء إعاقة طفيفة ولكنه واجه الكثري من اليت الدراسات السابقة

" Barkالعامل "ببارك يف جني ظهور دراسة أخرى أجراها االنتقادات من طرف جمموعة من العلماء. 

وجدت Wales، على أطفال يف ويلز م1966و1952" سنيت Tonerم و"تونر1933سنة 

أن نتائج املقارنة بني األحاديني واالزدواجيني يف الذكاء ختتلف باختالف الوسيلة املعتمدة يف القياس، 

ار لفظي تفّوق األحاديون على االزدواجيني، وإذا قيس باختبار عملي انعدم باختبيس الذكاء قفإذا 

موعتني،فال األحاديني كبريًا إذا ُأْجري االختبار باللغة الثانية املشرتكة ويكون الفرق لصاحلرق بني ا

ا كلغة يف موعتني. كما أن االزدواجيني يكونون أقل اتقانا للغة الثانية من األحاديني الذي يتكلمو ا

1أوىل.

االزدواجية الّلغوية والمهارات اللغوية:.4

يفكر ويستخدم عقله فيما يدور من حوله كما أن اإلنسان ناإلنسان يستطيع أعروف أنّ امل

معرض للنسيان، وأن اإلنسان يتميز بفكر خيتلف متاما عن غريه. فاإلنسان كما سلفننا الذكر يصعب 

ألّن ترسيخ أي لغة يف الّدهن ليس باألمر اهلّني ولكن كلما بإتقان.وبتكلمهماعليه أن جييد لغتني 

مية قويّة.فيه يتطّلب من الفرد عز 

يل اخلويل، احلیاة مع لغتني، املرجع السابق، -1 .214ص  محمد 
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في نموه الّلغوي؟ةاللغازدواجيالمشاكل التي قد تواجه . 5

عدًدا من مفردات األحادي، ألن كثر يرى البعض أن االزدواجي لديه مفردات نشيطة ومفردات أ

الكرسي يسميه االزدواجي بكلمتني أو امسني أن حيفظ كلمتني لكل معىن، فمثالاالزدواجي عليه 

من كلمات نظريه اكثرالّلغة األوىل والّلغة الثانية عند االزدواجيمفرداتكما أن جمموع ،خمتلفتني

.نيأما االزدواجي فيدور يف ذهنه لغتاألحادي، ألّن األحادي يرّكز على لغة واحدة، 

سنوات الّدراسة هاوهناك دراسات تشري إىل أن اإلعاقة الّلغوية عند االزدواجي تكون يف أوجّ 

مث تبدأ هذه اإلعاقة بالنقصان، وتعتمد سرعة اختفاء اإلعاقة على ذكاء الطفل ومدى تفاعله األوىل، 

ا، بل من كون اللغة الثانية  مع الّلغة الثانية، وهذا يظهر بأن اإلعاقة ال تأيت من االزدواجية يف حّد ذا

لغة جديدة على الطفل وأن عليه تعّلمها إجباريًا.

الذكاء معدلم بدراسة حيث ضبط فيها 1966سنة Macanamaraكما قام مكامنارا

م. على ما يزيد عن ألف طفل  العلمي واملكانة االقتصادية واالجتماعية ونوعية املعلمني ومهارا

سنوات، حيث وجد أن األطفال القادمني من أسر تتكلم اللغة األوىل 10- 9ترتاوح أعمارهم بني 

اللغة األوىل من األطفال القادمني من أسر تتكلم اللغة الثانية عّلمون بواسطة الّلغة األوىل أقدر يفتوي

أن األطفال الذين لغتهم األم هي اللغة من األطفال الذين لغتهم األم هي اللغة الثانية. كما وجد

الثانية ويتعلمون اللغة األوىل أضعف يف كتابة اللغة األوىل من األحادّيني. وهذا معناه أن االزدواجي 
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ا فّسر لنا بطريقة بسيطة ونستنتج من هذا الكالم أن ماكنامار 1األحادي يف كلتا اللغتني.أضعف من

أحادي الّلغة على االزدواجي يف مجيع املهارات اللغوية.فّوقت

:االزدواجية الّلغوية والتحصيل الدراسي.6

االزدواجية اللغوية تؤثر على الطفل من حيث التحصيل هنا:هلالذي يطرح نفسه "السؤال 

تعيقه؟الدراسي؟ وهل تساعده دراسًيا أم

تعّددت األحكام بسبب تعّدد الدراسات، فبعضها ترى أن االزدواجية تضر مبيل الطفل 

للمدرسة مما يؤدي لبغض من انوع ه دواستعداده لتعّلم اللغة وتعيقه يف القراءة والّدراسة، وقد ينمو عن

إىل تركها والفرار منها  ألسباب قد تكون اجتماعية أي داخل البيت أو السبب قد تكون املدرسة يف 

ا. حّد ذا

كما جند دراسات أخرى تنفي أي تأثري سليب لالزدواجية الّلغوية، بل ترى هذه الدراسات 

وتساهم يف كثرة ت اجتماعية مرموقةيرتقي ملكانالالزدواجية إجيابيات تربوية. فالطفل االزدواجي 

واالزدواجية حتفز الفرد على املذاكرة ،، وهذا اإلحساس يفتقر إليه األحاديوجودة اجنازاته

.عل مع غريه من الناطقني باللغة الثانية اليت يتقنهاواالعتماد. كما جتعله يتفا

يل اخلويل، احلیاة مع لغتني، املرجع السابق، ص  -1 .216محمد 
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ّرب املدرسي وترك الصف، سخاصة إذا عاجلنا قضّية التوقد اشتّد التنافس حول هذه القضّية،

ننا جيب التمعن يف هذا ألّن الفئة األكثر تعرضا لالزدواجية هي األسرة الفقرية، لكثرة ظألن يف 

تمعات اجلديدة، وقد صادفت هذه احلالة يف جمتمعنا، االنتقال من مكان آلخر وصعوبة التأقلم مع ا

ختالف اللغة ال، أو كيفعوبات للتوجدت نوًعا من الصفحيث أن األسر أتت من مناطق بعيدة،

وثانيا للثقافة املتباينة، خاصة يف املدرسة، فاملعلم يتعامل مع الفئة الكبرية، أضف إىل ذلك التعامل 

1أكثر من الفصحى."العاميةباللهجة

االزدواجية اللغوية والتكّيف االنفعالي:.7

ه، يقوم الفرد وجتعله بغري مبادئه وقيمة ترى بعض الّدراسات أن االزدواجية اللغوية تضّر بشخصيّ 

بتغيري لغته حسب مقتضيات املقام والظروف، كما قد يعاين من التوتر وعدم االستقرار االنفعايل 

كما تشري هذه الّدراسات إىل أن وبعض االضطرابات النفسية مثل الّلثمة أي التقطع يف الكالم،

ر املوضوعات الّدراسية اليت تدّرس بالّلغة اليت ال يتقنها الّلغة وحدها ال تعترب مشكلة، بل متتد إىل سائ

وهذا الذي جيعل الطفل االزدواجي أضعف من األحادي. كما يرى البعض أن كل ما يعانيه ،الطفل

ا، وإمنا يعود ذلك إىل املواقفاالزدواجي من صراعات وانفعاالت ليس مرده إىل االزدواجية ذا

املعاديّة لدى بعض اجلماعات ضد القادمني اجلدد، كما تطرقنا إليه سالفا أن االزدواجيني يكونون (

يف العادة املهاجرين أو الوافدين اجلدد، وهذه اجلماعة تكون عادة من الطبقات الفقرية، مما يضطرهم 

ٔدب العريب -1 لغة وا رة مقدمة لنیل شهادة املاسرت يف ا ة –مذ زدواج ختصص لسانیات، الطالب: بورمة حواس، العنوان: 
امعة جبایة،  ر،  لغویّة يف اجلزا 2016-2015ا
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الزدواجي يتعرض يف ات، إضافة إىل هذا فإن اىل مدارس ضعيفة املستوى واإلمكانهم إئإىل إرسال أبنا

مع التكيف. وهذا يعين أنه على االزدواجي حمتدمالعادة لضغط ثقافتني ممّا يؤدي إىل صراع ثقايف

1العامل اجلديد املتمثل يف: لغتني، ثقافتني، طريقتني للحياة."

دواجية اللغوية والمعرفة:االز .8

املعرفية املتمثلة يف اإلدراك على العملية هنا يسري بنا الفضول للّتساؤل عن مدى تأثري االزدواجية 

ويف طريقة التفكري؟

ا البنته سنة Leopoldيرى "ليوبولد ال 1949" يف دراسة قام  م أن االزدواجية توّسع ا

ا تقضي على االقرتان اخلاطئ بني الشكل الصويت للكلمة ومعناها. كما يواصل   املعريف للطفل، وأ

كثر طالقة ومرونة وإبداًعا، بالوظائف املعرفّية من األحاديني،وأن كالمه على أن االزدواجي أ

2االزدواجي أقدر من األحادي يف تسمّية األعمال واستخدام األمساء يف مجل."

، و أخرىسليب على العملّيات املعرفّيةكما ترى دراسات أخرى أن االزدواجية ليست ذات أثر

األطفال كما أن هلا آثار مدّمرة عليهم، فالطفل الذي يراد له أن االزدواجية اللغوية تؤثّر سلًبا على 

تعلم لغة ثانية إىل جانب لغة األم يُفرض عليه الضعف يف االستيعاب والتذبذب وعدم االستقرار يف 

مها بطالقة وسهولة وتلقائية الشخصية، ألنه ينشأ موّزًعا بني لغتني، لغُة القومية (الّلغة األم) اليت يتكلّ 

.20ص ،السابقاملرجع -1
لغة، ط-2 هنار، ص 1978، بريوت، 3احلاج كامل یوسن، يف فلسفة ا .59، دار ا
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ا يف الّلسان وجهًدا يف الفكر ،  دون جهد وعناء، واللغة الثانية اليت تبذل جهًدا من أجل الكالم 

ا حيث ال يدري وجيعله غري قادر على الرتكيز،وقد  إضافة إىل ما يستغرقه من وقت من أجل إتقا

دون العاشرة، تضعف دّلت مجيع األحباث النفسية والّلغوية أن الولد يزاول أكثر من لغته القومّية وهم

، مما يستغرق عليه بتلقائية، وواحدة يتكلمها جبهديتكّلمهالغتني، واحدة العابية بني يطاقته االست

ائية" 1وقتا كبريًا وجيعله يتذبذب بينهما بدالً من أن يستقر بصورة 

التفكري والذكاء، أنه غري قادر على جماراة أترابه وأقرانه األحاديني يف فل االزدواجيّ "ويدرك الطّ 

ا ) متثل قيد2أّن هذه الّلغة (لسان كما يشعر أنه أقل ذكاء وفطنة منهم، كما حيّس  ويف طالقة اللّ 

ه، حيث حتّد من انطالقه والتعبري على ما يدور لدي

كما دّلت دراسات أخرى أجريت يف هذا الشأن فيما خيص اختبارات داخل أفكاره وآرائه،

الذكاء والقدرات العقلية على أن األطفال املزدوجي الّلغة أقل قدرة على حتديد أنفسهم مقارنة مع 

م أقل معرفة وذكاء منهم، ألن الطفل املزدوج يكون منهك العقل زمالئهم األحاديني. كما أ

اك والتفكري، وقد الحظ بعض  الباحثني أن االزدواجية متثل عبئ على الطفل حيث جتعله يعاين من إ

ل دأدىن ذكاء من األحاديني يف مععقلي ألنه موزّع بني لغتني، كما توّصلوا إىل أن االزدواجيني

يل اخلويل، احلیاة مع لغتني، -1 .61-60املرجع السابق، ص محمد 
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قون و ذكائهم من األطفال األحاديني عن العمر العقلي لإلزدواجيني، ووجدوا كذلك أّن األحاديني يتف

1واجيني يف اختبارات الذكاء."على االزد

"إن الطفل يف سنوات عمره األوىل حيتاج إىل كمية حمدودة من الغذاء الفكري الذي ميكن 

احلصول عليه من لغته األم، من أجل تنمّية قدراته العقلّية، فإذا طلب منه تعلم لغة ثانية إىل جانب 

ىل منو فكري مشّوه خيلق منه إنسانًا ناقص لغته األم، أدى ذلك إىل عدم منوه الفكري املطلوب، أو إ

الطفل بصورة عامة أن " إىل النتيجة اآلتية "Dicroliالقدرات، فقد أّدت اختبارات "دي كرويل 

ي عقله، يعين ذّ م. هذه اللغة كافية يف سنة لتغول يف السنوات العشرة األوىل لسانا غري لغته األاال يز 

على األولياء الرتيثمن املستحسن فالقسم األكرب. إذن يفالفكريّوهمنق يذلك أن تعّدد األلسنة يع

2لغته األم، قبل أن يقدم على دراسة لغة ثانية".يكتسب الطفلريثما 

م تعّلم لغتني يف سن مبكر يتأخرون يف تقدمهم الّلغوي، ألن لكل "فاألطفال الذين يراد 

ا اخلاصة، اليت متّيزها عن أي لغة أخرى، وهلذا خيلط الطفلني  لغة صفا

.212، ص  السابقاملرجع -1
لغة، ص -2 .143احلاج كامل یوسف، يف فلسفة ا
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ما، فيتأخر منّوه يف كلتيهما، ويرجع هذا التأخر إىل األثر السليب  اللغتني يف ألفاظهما ويف تعبريا

كما تؤكد دراسات مكنامارا "أن هناك أثر متوازيا بني 1ة ما عند تعلم أخرى"الذي يرتكه تعلم لغ

األطفال املؤهلني لتعلم لغة أجنبية أو املستخدمني هلذه الّلغة أو الذين يتقرر تدريس لغتني هلم، هؤالء 

.2األطفال يصبح لديهم فهم ضعيف لكلمن الّلغتني عن األطفال الذين يتواصلون بلغة واحدة"

فل أن يتعلم أوال لغتُه األم لكي يستطيع أن يتعلم لغة ثانية، فاللغة األم هي على الطّ جيب 

األساس وهي اليت جتعله يتعلم و يكتسب خربة ناجحة يف تعلم أشياء كثرية يف حياته. فال جيوز لنا 

وقد ينشأ عنده تعليمه الّلغتني مًعا، ألن ذلك يدخله يف دّوامة التذبذب، فال يتعلم األوىل وال الثانية،

نوع من الضعف واحلياء واخلجل، مما يتسبب أيًضا عنه نتائج وخيمة مثل التسّرب املدرسي.

ثانية وحىت الثالثة يف سن "كما جند اليوم كثريًا من الّناس يتسابقون إىل تعليم أوالدهم اللغة ال

ة يف املستقبل، وهذا الفهم أو ظنا منهم أن هذا األمر خيدم الطفل يف حياته العلمّية والعمليّ مبّكر

الطفل وخيلق منه شخًصا غري سوّي،ذا شخصّية قلقة ب، ألّن هذا كله يضر ظن مناقض للحقيقة ال

إضافة إىل أن اللغة الثانية اليت يتعّلمها الطفل يف حياته األوىل 3،"مضطربة عاجزة عن التفكري الّسليم

ا،مم هذا ما جعل املنظمات ،عدم إتقان اللغتني اا يرتتب عليهتزاحم لغته األوىل (األم) ومتنعه من إتقا

العاملّية العلمّية توصي بعدم تعليم الطفل لغة ثانية قبل سن العاشرة أو الثانية عشر، 

سعود، ط-1 امعة امل لغة النفيس،  مل ا ٔمحد،  ید  صور عبد ا ض، 1م .152م، ص 1982، الر
املرجع نفسه -2
،141-140املرجع السابق، ص احلاج كامل یوسف، -3
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وقد دلت هذه الّدراسات اليت أجريت على مدى عّدة سنوات على أّن األطفال الذين يتكلمون 

يف البيت، بينما يتلقون تعلمهم يف املدرسة بالّلغة اإلجنليزية، كانت نتائجهم يف Welshالوشية

م وعلى أاملواد الدراسية ويف اختبارات الذكاء أسو  م الناطقني بالّلغة اإلجنليزية يف بيو من نتائج أقرا

لغة غري بليم أساس هذه الّدراسات وغريها توّصل معظم املشاركني يف مؤمتر لكسمبورغ، إىل أن التع

بضرورة تأخري إدخال أوصواوالشخصي، ومن مثلغة األم املستخدمة يف البيت مضرة بالنمو الذهين

ا  1اللغة الثانية بقدر اإلمكان، وليكن مثًال سن الثانية عشر" تؤثر" كذلك ، و املالحظ  كذلك أ

ترب الثقافة جزًءا ال يتجزّأ من ن اللغة وعاء الفكر، والفكر يكّون الثقافة وتعألسلبا على الثقافة، 

التفاعل بني اللغة والفكر، فاللغة تعّرب عن األمناط الثقافية والتقاليد وطرق احلياة، وتعكس نظرة أهل 

2ثقافة معينة إىل السكون عن لغتهم."

، فنجدها عبارة عن مّتخذين وطننا اجلزائر أمنوذجا إذا تطرّقنا إىل قضية االزدواجية الّلغوية 

الّلغة الفرنسّية واليت له تليها اللغة الفصحى كلغة رمسّيةا غات والّلهجات، متخذ"خليط من اللّ 

ني، أصبحت اليوم تنافس اللغة العربية ملا هلا من مكانة مهمة يف الّساحة الثقافية ويف عقول اجلزائريّ 

توّظف يف و جنبية األخرى، بل مكانة عالية عن غريها من الّلغات األفاللغة الفرنسّية يف اجلزائر حتتلّ 

التعليم اجلامعي يف الشعب العلمّية والتقنية، ويف وسائل اإلعالم املرئية واملكتوبة واملسموعة وتستعملها 

ض، ص -1 سعود، الّر امعة امل اطف جماهد، مطابع  راهمي محمد القعید، ومحمد  لغة، ٕا سیجوان وماكين ولمي، التعلمي وثنائیة ا
13-15.

ول -2 بة العريب  راهمي محمد القعید، وعبد هللا الشموي، مك ر: ٕا لغة،  ادئ تعلمي ا الس، م ض، ص راون دو ّ .242اخللیج، الر
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تمع للتواصل الشفهي، فما نالحظه اليوم يف املؤسسات سواء حكومية أو تابعة  بعض فئات ا

ا تسّري مؤسسا .1"قطا باللغة الفرنسّية فللخواص أ

لقد أثبتت بعض التجارب أن الطفل الذي يقبل على تعّلم لغة أجنبية ثانية قبل أن يتعلم 

لذا فإن تعليم الّلغة الثانية بعد اللغتني مًعا، هبإتقان الّلغة األوىل (األم) ينعكس سلًبا على اكتساب

علماء الرتبية أننا نطبع عليهيتفق ما إتقان اللغة األوىل يكون يف مصلحة اللغتني يف آن واحد، فإن 

عقل الطفل بطابع اللغة اليت يتعلمها ويستعملها قبل غريها من الّلغات األخرى، فإذا عّلمناه لغة 

ره وسلوكه العقلي والنفسي أيًضا، ستبقى دائما ثانوية يف ذهنه وتصوّ األم أجنبية قبل اللغة الوطنية 

ه مستحكمة دالسنني، فإن اللغة الوطنية ستبقى عنوإذا تعلم اللغة الوطنية مث األجنبية ما شاء من

2حىت ولو تعّلم لغات أجنبية عديدة ال لغة واحدة."

دواجية الّلغوية والثقافة:ز اإل.9

اإلزوداجية اللغويّة:-

ري والتفتح على العامل التحاق بالركب احلضتفرض علينا احلياة املعاصرة التشبع بأكثر من لغة لال

بتدائية يف اجلزائر على غرار الدول األخرى حىت يف املرحلة االاالستقالل وتكنولوجياته املختلفة، فبعد 

قد أدرجت لغة ثانية إىل جانب اللغة 

امعة جبایة، -1 ر،  لغویة يف اجلزا ة ا زدواج ٔدب العريب، الطالب بورمة احلواس،  لغة وا رة مقدمة لنیل شهادة املاسرت يف ا مذ
امة،  .2016- 2015لسانیات 

ر،-2 اب، اجلزا لك .62م، ص 1984عبد هللا رشیط، نظریة حول سیاسة التعلمي والتعریب، املؤسسة الوطنیة 



نظام اجتماعي اللغةالفصل األول

34

أمهيتها يف سن مبكر، فأثناء هذا السن املبكر بالعربية األم، وذلك راجع لالعتقاد السائد هو 

عاب أكثر من لغة وهذا ما مسّاه "تيتون" ييذ أو الطفل مرن وقابل الستيكون دماغ التلم

)bilinguisme precoce وأشار يف كتاباته بأن التدريب املبكر على أصوات أي لغة يساعد ،(

أعضاء الصوت على التكّيف معها، وبذلك تتفادى الوقوع يف مشكالت قد ختلقها اإلزدواجّية فيما 

بعد. 

اإلزدواجية اللغوية هي القدرة على التعبري بلغة ثانية مع احرتام املفاهيم أنّ ويقول "تيتون":" 

ا، دون الّلجوء إىل ترمجة باللغة األم". 1والبنيات اخلاّصة 

:ويؤمن " أو كاميس" أن اإلزدواجية اللغوية هي عدم كون الفرد أحادي اللغة، فيقول

لغتان جنًبا إىل جنب، حيث تستعمل كل لغة من طرف زدواجية اللغوية باحلالة اليت تتواجد فيها الا«

تمع، وهذا ما ينطبق على وضعّية الطفل األمازيغي املتم رس، دمجاعة وطنية متثل نسبة هامة من ا

الذي يستعمل اللغة احمللّية خارج املدرسة بينما يستعمل اللغة العربية داخلها وعند ضرورة 

2استعماهلا".

ون، ص-1 لغة، ت عیة وا ج ة والطبقات  لغویة والثقاف ة ا .216إالزدواج
لغة-2 ة ا س- ٕازدواج .150ص-ٔواكم
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):Le bilinguisme additifاإلزدواجية اللغويّة التكميلية ( -1

يف هذه احلالة تستعمل اللغة األوىل مثل الّلغة الثانية بشرط أن حتافظ كل واحدة على مرجعها 

ا. الثقايف اخلاص 

أوىللغة أوىل ــــ ثقافة 

لغة ثانية ــــ ثقافة ثانية

)La diaglossieالثنائية الّلغويّة ( -2

ذات وضع تنافس هلجتني حيث توضح ، ني حتت عبارة الثنائية الّلغوية غتلإىل " مييل اللغويون 

ومستخدًما يف احلياة اليومية، والثاين ميثل اللغة اليت تستعمل يف بعض الظروف (...)اجتماعي ثقايف 

وميكن هلذه الثنائية اللغويّة أن ال متس إّال جزًءا فقط من 1من قبل الذين ميثلون السلطة".ومفروضة

املستوى املتطرف من السلم االجتماعي، أولئك الذين ال إىل الطائفة املعنية، وميكن أن ينقلب 

، والذين يعيشون الّلغةةحيسنون إّال الّلغة احمللّية، والذين يعيشون لغة النفوذ والسلطة فقط وأحادي

م ال يستفيدون وال نها ضم لكنهم ميثلون لغة ثانية اكتسبوها أثناء طفولتهم أو يف املدرسة، ومعناه أ

.يستخدمون النظامني اللغويني احمللي والرمسي 

.96ص-مارتيين-اللغويةمفاهيم االزدواجية -1
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اإلزدواجية اللغوية في المغرب العربي:-3

من خالهلا فشل املتوحشة " بّني قدم "أمحد معتصم" دراسة حتت عنوان " االزدواجية اللغوية 

ا رغم غناها فهي ال تتعدى األشكال األكادميية املعروفة،  االزدواجية يف املغرب العريب، وأشار إىل " أ

مسلطًا الضوء بذلك على الطفل املغاريب مع كل صعوباته يف التعلم، مقرتًحا وضعه يف مركز اهتمام 

انة الصراع القائم بني الّلغة العربية الفصحى كلغة أم املسؤولني، والقصد من ذلك عدم وضعه يف خ

ا االستعماري والفعل البيداغوجي  والفرنسية كلغة عاملّية، مشريًا بذلك إىل قضّية التثاقف من با

املمارس من قبل األستاذ األجنيب الذي غايته ترسيخ الثقافة العربية يف نفوس وعقول التالميذ 

1املغاربة".

جية اللغوية المقابلة للمناطق األمازيغية:شكل االزدوا-4

ا ه تعّود على اللهجة اليت تريب كون،العربية إن الطفل األمازيغي جيد مشكلة يف تكلم وتعلم 

اواتقنها خري اتقان  ا  عنهغريبة ، فهي رغم كو يف املساجد، إال ايتعلمهسلغة القرآن الذي إال أ

تفاقم ي،أنه ال يفيدها كما يلزم األمر، فعند ما يواجه لغة ثانية إىل جانب الّلغة العربية يف املدرسة

املشكل لديه ألنه مل يكتسب بعد اللغة العربية كما جيب، وهنا تظهر إشكالية التعدد الّلغوي دون 

إتقان أو اكتساب أي من اللغات املفروضة عليه.

.15ص-أمحد معتصم-االزدواجية اللغويّة املتوحشة-1
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االزدواجية الّلغوية:فوائد -5

ا تس املهارات الذهنية كما تنمي ةاعد على النمو الفكري، وتقويمن فوائد االزدواجية اللغوية أ

االت اللفظّيةالعقل وتسمح له بالسرعة يف اإل فهي تساعد كذلك التقدم ،دراك خاصة يف ا

فصدق ،الرتباط كل واحد باآلخرالتكنولوجي وخدمة املصاحل االجتماعية والثقافية والسياسية نظرًا 

رسولنا الكرمي حني قال:" من تعلم لغة قوم أمن ّشرهم".

اللغة والطبقة االجتماعية:-6

ديًدا داخل وحتةحسب اختبار أجراه داخل مدرس)Bernsteinاين" (تيقول العامل "برينش

لغويا نوعيا ناًجتا عن بعض األقسام" أن التالميذ املنحدرين من األوساط الشعبية يواجهون عائقا 

. وأّكد أن السند اللغوي يتباين حسب العائالت، خاصة من خالل الدور الذي أعطي هلا 1لغتهم"

يف الرتبية. كما يؤكد على وجود عالقة تأثري متباين ومتبادل بني شكل اخلطاب املتعلم والسلوك 

من خالهلا الطفل الفوائد االجتماعية، يستنبطاللغوي للطفل، فالّلغة الشفهية هي الوسيلة اهلامة اليت 

آلخر يسبب فروقًا كبرية.هو اجتماعي االوسط الأنهذه األخريةو تبّني 

.133) صBernsteinبرينشتاين (-ازدواجية اللغة يف التعليم-1
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د على " وجود سلسلة من الظروف ذات ) الباحث اللغوي الذي أكّ Deutshأما "جوتش" (-

املدرسي، فال وجود اجتاه واحد وهي: الطبقة االجتماعية، املستوى اللغوي، القدرة املدرسية، والعائد 

رق بني األطفال بسبب الطبقة الفو 

. ومن خالل دراسة " دومنيكو" 1االجتماعية من حيث فهم الرتاكيب اللغويّة واملفردات"

)Domenico ا ) " على أن أطفال احلضانات املختلفة لديهم ( متساوية تقريًبا يف القدرات ذا

2سنوات وأن البيئة والتحضري األسري يتدخل فيها إجيابًيا أو سلبًيا".3عمر 

فنستنتج أن الطفل مزّود منذ والدته مبلكة وقدرة على تعلم واكتساب أي لغة ثانية أو أخرى -

.اعية أو الثقافية اليت يعيش فيهامهما كان نوع البيئة االجتم

األنثروبولوجيا األلسنّية:نطاق .1

تطّلعاته تعترب األنثروبولوجيا األلسنية فرع مستقل من املعرفة يستحق الّدراسة إلجنازاته املاضّية و -

كما جنده يف أعمال جمموعة صغرية من الباحثني مفعمة بالنشاط يف عّدة جماالت. ،  إىل املستقبل 

تماعية وبالكالم كممارسة ثقافية ميدانا ألحباث أعطت ست أعماهلم املتعّلقة بطبيعة الّلغة كأداة اجأسّ 

معاين جديدة للتقاليد احلاضرة واملاضّية املعتمدة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية وتدعو اجلميع إىل 

أن يفّكر بشكل جديد يف العالقة بني الّلغة والثقافة.

.59)، صDeutchازدواجية اللغوية وأسسها، دوتش ( -1
.10)، صDomenicoالرتاكيب النحوية وازدواجية اللغة، دومنيكو (-2
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ا تستمد حقول متداخلة مشاسع يضمّ جمال، غوية إن األنثروبولوجيا اللّ  ن املعرفة يعين أ

ا الكثري  الني الّلذين يشّكالن امسها، أي علم من نظريا من جماالت أخرى مستقلة وباألخص من ا

فهم من هذا الكالم أن األنثروبوجيا األلسنية هي فرع مستقل من املعرفة، نو 1الّلغة واألنثروبوجيا."

ويتها، كما استطاعت أن تستمر يف تأثريها فلقد متكنت خالل السنوات املاضية، من أن تستقل 

الرائع على حقول املعرفة.

: تعريف األنثروبوجيا األلسنية: -1-1

عدة معان، يتوجب أن نوّضح داللتها. فقد كانت شعبية هذا لألنثربولوجيا االلسنية حاليا

ولكنه كان شائًعا يف املصطلح حمدودة يف الواليات املتحدة يف أواخر األربعينات وبداية اخلمسينات

لوجيا" وتوابعها على بو و نثحىت عهد متأخر " األهاألوروبيني قد فّضلو األحباث األوروبية، رمبا أن 

2"األنثروبولوجيا".

. فهذا يعين 3فاألنثروبولوجية اللغوية هي دراسة الّلغة كثروة ثقافية والكالم كممارسة ثقافية"-"

ا تكوّ  جيا، لو تلجأ إىل املناهج األخرى، وخاصة األلسنية واألنثروبو ن حقل معرفة متداخل، فهي أ

وذلك إلعطاء مفهوم ألوجه الّلغة العديدة كمجموعة من املمارسات الثقافية، أي كنظام تواصل 

اجتماعي.

توزيع: مركز دراسات الوحدة العربّية.-19ألسندرودورانيت، األنثروبوجيا األلسنية، ص-1
.21-20ألسندوردورانيت، األنثربولوجيا األلسنية، املصدر السابق، ص-2
.22املصدر نفسه، ص-3
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الرتكيبات الّلغوية كما و " يعمل األنثروبولوجيون الّلغويون على إنتاج تقارير تعتمد على اإلثنوغرافيا 

الناس يف زمان ومكان فعلّيني، مما يعين أن األنثروبولوجيني الّلغويني يرون موضوع دراستهم، يستعملها

كعاملني اجتماعّيني.

ن فقط يف اهتمامهم بكيفية ما ميّيز األنثروبولوجيون اللغويون عن باقي من يدرس الّلغة ال يكم

ة من وسائل ععلى الّلغة كمجمو ، ولكن برتكيزهمنيجتماعياللسانيني االوباألخص الّلغةلاستعما

تمع ويف تصورات األفراد للعامل كما هو أو كما ميكن أن يكون.  يسمح رمزيّة تدخل يف مكونات ا

نيهذا الرتكيز لألنثروبولوجي

اليت هي يف قلب األحباث األنثروبولوجّية عاأللسنّيني أن يعملوا على دراسة بعض القضايا واملواضي

تكوين السلطة وتشريع القوى، واألسس كمسائل التمثيل، و 

الثقافية للعنصرية، والنزاع العرقي والتأهيل االجتماعي واإلنشاء الثقايف للشخص أو للنفس 

تمع، واملعرفة واإلدراك  واملسائل املختّصة بالعواطف والعالقة بني األداء الطقمي وأشكال التحكم با

ومسائل استهالك الفن، والعالقات الثقافية،والتغري املتعلقني مبجاالت معينة، واألداء الفّين 

.1االجتماعي

تعترب األنثروبولوجية األلسنّية يف أغلب األحيان أحد الفروع األربعة اليت تشّكل األنثروبولوجيا إىل 

جانب األنثروبولوجيا األثرية، األنثروبولوجيا البيولوجّية أو الطبيعية، واألنثروبولوجيا الثقافية، 

.23-22، ص ألسندوردورانيت، األنثربولوجيا األلسنية، املصدر السابق-1
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ر، وعندما يرون الّلغة باألخص كنظام تصنيف وتصوّ نيية، فال يزال معظم األنثروبولوجيماعاالجت

تستعمل األلسنّية على أشكاهلا العدة يف الدراسات اإلنثوغرافية، تستخدم هذه األشكال لتصنيف 

األلسنّيون على أن الّلغة جمموعة من د األنثروبولوجيونمعان وضعت بشكل مستقّل. ويشدّ 

دورًا أساسيا يف إيصال اجلوانب التصوريّة واملاديّة حلياة اإلنسان، وكذلك أيًضا تؤدياملمارسات اليت 

يف إجياد طرق معّينة لكيان الشخص يف العامل. تعطي هذه الرؤية الديناميكية لّلغة مكانًا فريًدا 

ل هذا أن ما يوّحد ونفهم من ك1م اإلنسان والعلوم االجتماعية".نثروبولوجيا األلسنية بني علو لأل

هو اهتمامهم باملتكلمني كأعضاء حاالت كالمّية وبالتوزيع االجتماعي ني. األلسنينياألنثروبولوجي

موعات اللغويّة ولألعمال الكالمية.  املختلف لألشكال وا

يني.لنحويني الشكليني واأللسنيني التارخيبينما يتعامل األلسنّيون االجتماعيون بشكل خاص مع ا

مرحلة الوعي العربي:2.1

منفواجهت تلك الّدول عّدة مشاكلتحّرر ، انية، بدأت الّدول العربية تبعد احلرب العاملّية الثّ 

مشكلة ازدواجية الّلغة لعالقتها املهّمة واملباشرة يف الّتعليم. ففي هذه الفرتة أيًضا نشطت أّمهها: 

امع الّلغويّة العربية، واجتمعت يف سوريا " دمشق عام  غة العربّية حّصة األسد "، فكان للّ 1957ا

يف اإلمجاع مقارنة بالّدعوة إىل العامّية، حيث قوبلت الّدعوة إىل العامّية بالرفض الّتام. فاختذت 

.25-24ص، السابقاملرجع -1
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ا، التوصّيات يف ذلك الوقت هذه التوجيهات و و نشرتإجراءات صارمة لتسهيل الّلغة العربية والرقي 

1يف جمّلة " جمتمع الّلغة العريب الّسوري".

اء مقارنة بالعربية، وهذا ز العامية ال يقابل إّال باإلستهستطيع القول، أن كل من يدعو إىلن

ا جمّلة شؤون الشرق األوسط باإلجنليزية مرتجم: يقول:" لن يفاجأ الكاتب  مقتطف من مقالة نشر

يف يوم من األيّام لكتابة لغتهم باألحرف الالّتينية. هذا االنتقال، إن حتقق، فلن ية اللغة العربطالب 

حسب، ولكّنه سيكون عالمة لتغيّـُر يف اجتاهاتنا الّنفسّية. سنرحب فيؤثر حبياتنا الثقافية واألدبية 

يت تبدو اآلن باحلضارة الصناعّية احلديثة بقّيمها األخالقّية والثّقافية والّروحّية، واملشاكل ال

صعبة احلل ستكون أسهل. لن نرفض استعمال الكلمات األوروبية، لن نتعلق حينها برتاثنا 

2املاضي وكأنّه الّدعم الوحيد لرتاتنا...".

ونستنتج من هذا أن الّدعوة إىل العامّية هي حماولة لضرب الّلغة العربّية الفصحى، وخاصة إن 

ا لغتنا  ختصر القول بأن للّدعوة إىل العامّية دوافع استعماريّة اإذا ،غّرينا الطريقة اليت تكتب 

متوفرة يف وتبشريية، وضرب اإلسالم وحضارته فيقول: األمري شكيب أرسالن" أن الوجوه الثالثة

السبب، ولكن الوجه األّول هو أقواها وأصعب هذا الوجه منهم من يريدون هدم األّمة يف لغتنا 

ا خدمة ملبادئ االستعمار األ ا أقرب إىل رويب ومنهم من يشري باستعمال العاو وآدا مّية حبّجة أ

جمّلة "جمّمع الّلغة العريب الّسوري"-1
جمّلة شؤون الشرق األوسط باإلجنليزية.-2
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ا، ال حبا بفهمال الّلغة واآلداب، ولكن علًما ، ولكن منهم من ال حياول هدم األّمة يف لغتنا وآدا

م. ولذلك نرى هؤالء دعاة إىل الّلغة واآلداب على شرط أن  باستحالة تنصل العرب من لغتهم وآدا

.1ال يكون مثة قرآن وال حديث وأن تكون الصبغة ال دينّية"

ارنة أنّه جيب بني العربية الفصحى والعامّية، أثبتت الّدراسات الّلغوية الّتارخيية املقّوةيق اهليولتض

على األّمة العربّية التمّسك بالفصحى، وإال فمصريها الضياع التفرق.

أمكن إجياد لغة واحدة للكتابة واحلديث يف البيت والشارع واملدرسة اإذ،إنّه ألمر خيايل ومثايل
واملكتب، فحًقا هل ميكن احلصول على ذلك؟ فهو ضرب من ضروب املستحيل، ألن كل لغة يف 

يف نيويورك املواطن األمريكيلعامل تواجه وضًعا ازدواجيا، وعلى سبيل املثال الّلغة االجنليزية إذ جند أن ا
ال يتكلم بالطريقة نفسها يف تكساس مثال؟ 

، واملدّرس يف اجلامعة والنخبة املثقفة من الفرنسيني هي جندها يف اإلعالم الّلغة الفرنسّية اليت 

اليت فرضتها الثورة الفرنسّية إثر بيان ثوري، واّختذت قرارًا باستعماهلا والقضاء على الّلغة الباريسّية 

اتواز؟ ال، لقد بقّيت ). لكن هل انتهت البpatoisز" (االعامّيات اّليت كانت تسمى " الباتو 

املثقف الفرنسي يرى بالّلهجة الباريسّية عنوان الثّقافة الفرنسّية.نّ وستبقى، أل

ة أمر طبيعي وبأي لغة، إذ أن الفرق بني االزدواجّية يف اللغة العربية واللغات العاملّية زدواجيّ فاإل-

ق كّمي، رمبَّا كانت وما زالت الفجوة أضيق بني الفصحى ر األخرى كاالجنليزية والفرنسّية، فإنّه ف

طّبيعّية للتغيري الّلغويوالعامّية يف تلك الّلغات ممّا هي يف العربّية، وما ذلك إّال بسبب عمل القوانني ال

).218- 216"اجلندي" ( ص-شكيب أرسالن-1
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تتغّري إذا تركت دون ضبط، مما يؤدي إىل خلق لغة جديدة. وهذا كان من املمكن أن ألن اللغة 

.لوال العوامل الدينية والقومّية الّسالفة الذّكرصل للغة العربّيةحي

لو رفعت اللهجات مبستوى الّلغات القومّية كان سيحصلوللتوضيح أكثر، ختّيل ماذا  

ومثايل هو الّلغة الالّتينية والّلغات تارخيية آخذك يف جولة وكتبت؟ ولإلجابة على هذا الّسؤال، دعين 

هي لغة األدب والعلم آنذاك الالتينية حبيث كانت )، Romance Languagesالّرومانية (

يّة الّرومانية، ومن مل يلق نصيًبا من العلم يف هذه الّلغة يبقى والثقافة والّدين يف أوروبا يف اإلمرباطور 

علًما ناقًصا، بالتغاضي عن صقل ختّصصه أو وظيفته أو مكانته االجتماعّية. ومبرور الّزمن تطور منط 

ية آخر من الالّتينية يتكلمه العاّمة وعساكر الّرومان، فأصبح الوضع موازيا للعربّية، إذ كان هناك الالّتين

)، ( واالسم ال يعين العامّية Vulgar Latin) والعامّية املسّماة ( classical Latinالفصحى ( 

ا  فقط بل يتضّمن معىن الّسوقّية وغّياب الصقل). وبالرغم من أّن الالّتينّية ذات أثر كبري دينيا، إّال أ

ا. وباختالط جنود ا لّرومان، متكّلمي العامّية، بالشعوب ال متلك قدسّية العربّية يف نفوس الّناطقني 

وهذا نسق - األخرى الذين يتحدثون لغات خمتلفة، أو هلجات من لغات خمتلفة، تطور من العامّية 

لغات جديدة تعتمد على اجلذور الالّتينية كأساس واملؤثرات الّلغوية األخرى كعوامل مكّملة. -طبيعي

من الطبيعي تلك دتغالّية والرومانية...إخل، فقّلة الضبط عنوهكذا كانت والدة الفرنسّية واالسبانية والرب 

يحصل ألّي هلجة لو كتبت أو أصبحت لغة سينشأ عنها لغات جديدة، وهذا حتًما ما كان أن

نسالخها دينًيا وقوميا عن مون العربّية، ونظرًا إللقومّية. وهناك مثال آخر، أن املالطّيون كانوا يتك
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من هة، وفتح باب االقرتاض على مصراعيفقد كتبت هذه الّلغة باألحرف الالّتينيجسم العامل العريب، 

اليوم " الّلغات األوروبية، وخاصة االيطالية واالجنليزية. وتطورت هذه اللهجة العربية إىل ما يسمى

.الّلغة املالطية"

يقارب ،اتنا العربيةمن أهم أسباب ازدهار العامّية، هّو ارتفاع نسبة األمّية، والرقم يف جمتمع

ار إليه أمثال:" ألن كي ووكسلو":" ال نستطيع أن نعّزي ارتفاع شيف بعض الّدول وبعكس ما أ60%

نسبة األمّية يف الوطن العريب إىل االزدواجّية، بل نستطيع أن نستنتج: أّن ارتفاع نسبة األمّية زاد 

جة له. إّن هذه النسبة العالّية يف العامل الفجوة اتساًعا بني الفصحى والعامّية، وليس بأي حال نتي

العريب، هّي نتيجة مباشرة خلمسة قرون من اإلمهال تبعها فرتة االستغالل االستعماري البشع، كان هّم 

ذه الواردات املاديّة الكبرية وخاّصة يف  املستعمر فيه جتهيل الشعوب العربّية. لكّنه بعد االستقالل و

ة، فإنّه مل بعد هناك مربّر ملثل هذا الرّقم املعيب من األمّيني يف العامل العريب. الدّول العربّية الّنفطيّ 

وعلى احلكومات العربّية أن تبدأ حبمالت واسعة الّنطاق إلزالة األمّية يف الوطن العريب من شرقه إىل 

.1غربه"

امع الّلغوية العربّية فعليها، باإلضافة إىل نشاطها يف التعريب، - وخاّصة تعريب أّما ا

املصطلحات، أن تراقب استعماهلا يف أجهزة اإلعالم واملدارس واجلامعات، وأن تستمر بتفاعلها مع 

تمع ومع املؤسسات العلمّية يف البالد العربّية، لتكوّ  تمع لغويالتخطيط للان مراكز ا العريب يف ا

ألن كي وركسلر.-1
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املشورة إىل وزارات التعليم واجلهات املعنية ومؤسساته ومؤّسساتنا، وأن تستمر بتقدمي يد العون وتقدمي 

بذلك.

من باب الضرورة احلتمّية تعريب التعليم باجلامعة الهدف من تعريب التعليم الجامعي:-

العربّية، ألنه يقدم خدمة كبرية جيب أن جتزى للعربّية، بل ألبنائنا الواقعني اآلن بني نارين، نار  

ا. ليس هناك على وجه األرض دولة ذات قيمة تدّرس أبنائها بلغة جهلهم ذلك عليهم أن يتعّلموا 

غري لغتهم. ضمن البديهيّات يف التعليم أّن الطّالب يستوعب بشكل أفضل، ويفّكر بشكل أسلم يف 

سيبقى دعاة استعمال دا لغته األم ال بلغة فرضت عليه، وال يتم ذلك إّال إذا بدأنا به وباحلال، غ

ة تلو احلّجة لتأخري التعريب، وسيجدون دائًما حجًجا مقنعة ما مل نبدأ األجنبّية يربزون احلجّ 

بالتعريب. كيف يكون هناك مصادر علمّية بالعربّية ما مل يتخرّج جيل عريب تعلّم بالعربّية كي يبحث 

ست وينشرها؟ ملاذا مل نبدأ حبملة ترمجة شاملة للكتب املدرسّية العلمّية: وهي بالواقع حمصورة العدد ولي

ا أعداء التعريب؟ إذا أخذنا الكيمياء مثًال، فإّنك جتد كتابًا واحًدا  بذلك احلجم البالغ الذي يصّوره 

- كالسنة األوىل أو الثانية مثالً -مشهورًا عاملّيا ككتاب جامعي مدرسي، ويستعمل يف مستوى معّني 

ات، وبتعديالت طفيفة، ويف كثري من األحيان جند أن هذا الكتاب قد أعبدت طباعته مرّات ومرّ 

1تستطيع إضافتها للرتمجة سنويا."

ألن كي وركسلر.1
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ازدواجية الّلغة: طبيعتها ومشكالتها في سّياق التعليم:

اللغويّة اليت تواجه الوطن العريب وخباصة ظواهراالزدواجية يف الّلغة العربّية من أهم الظاهرة" تعترب 

من الّنواحي االجتماعية والنفسّية والرتبويّة. ولطبيعة هذا املوضوع احلّساسة من الّناحيتني القومّية 

والسّياسّية من جهة والّدينية من جهة أخرى. فإنّه مل يلق عناية موضوعّية كافّية، أو حبثنا مستفيًضا يف 

ية املعاصرة، خاصة التطوريّة واملقارنة منها. ويبقى الكثري مما كتب ردود أفعال ضوء الدراسات الّلغو 

لقد 1آتّية أملته انتماءات ومصاحل خمتلفة أكثر ممّا أماله البحث املوضوعي اجلاد يف العامل العريب".

العرب إىل 1902) يف كتاب له صدر عام 1902) (عام Krumbacherدعا "كرمباضر" (

ا العامل الفرنسي وليام لغة قومّية. أمّ -مفضًال املصرية-م وتبين إحدى الّلهجاتترك فصيح لسا

La) أو ل من حنت االصطالح بالفرنسية (William Marcais 1930مارسيه (

diglossie بقوله:" هي التنافس بني لغة 1930) وعرّفه يف مقالة ختّص االزدواجية يف العربّية عام

أدبية مكتوبة ولغة عامّية شائعة احلديث". ويف مقاله تعد من أشهد ما كتب وقدّم الّلغوي األمريكي: 

) هذا االصطالح إىل االجنليزية، إذ حبث أربع حاالت لغويّة Ferguson 1959شارلز فريجسون (

ذه الظاهرة، وهي: العربّية واليونانية واألمل انية السويسرية والّلغة املهجنة يف هاييت. كما قّدم تتمّيز 

فريجسون تعريفُه واسع االنتشار هلذه الظّاهرة فقال:

.السابقاملصدر 1
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" حالة لغويّة ثابتة نسبيا، يوجد فيها فضًال عن اللهجات اليت رّمبا تضّم منطًا أو أمناطًا خمتلفة 

غالب األحيان أكثر تعقيًدا من باختالف األقاليم) منط آخر يف الّلغة خمتلف، عايل التضيف ( ويف

الّناحّية الّنحوية)...."

)، فقد ّخلص ما قّدمه لدراسة هذه الظّاهرة بأنه تناول استمراريّة Fachmanأّما فشمان (

االزدواجّية وتعطيلها على املستوى القومي واالجتماعي. وحاول ربط االزدواجية والثنائّية، 

Kayeلثنائية دون االزدواجّية. وقبل سنوات قليلة، تناول ألن كي (وباالزدواجية دون الثنائية، وبا

) تعريف االزدواجية بشكل خمتلف إذ انتقد تعريف فريحسون هلا، ووصفه بأنّه " إنصاعي". 1972

ونظر إىل وضع االزدواجية كوضع ال مييل إىل االستقرار والثبات كما فهمه فريجسون، كذلك فهم 

" وهو العامّية، definedسّيني للعربية الفصحى والعامّية بني منط معّرف "الفرق بني النمطني األسا

) وهّو الفصحى. فالعامّية يف رأيه منط معّرف، ألن الطفل يتعّلمها Undifinedوغامض الّتعريف (

ا ال تكتسب لغة أوىل؟ بل يتعلمها الطفل فيما  ا نظام غامض التعريف أل لغة أوىل، أما الفصحى فإ

ويف اعتقاده أنه لوجود تفاعل مستمّر بني النظامني، ال ميكن أن نستنتج بأن الوضع - املدرسةبعد يف 

".رياالزدواجي مييل إىل الثبات، بل على العكس هو كتغي

) أن يعيد نقاش Schiffman 1993حاول شيفمان (1993" ويف مقالة نشرت عام 

يلوضع غري ثابت إطالقا، وذلك سبب رئيسقضّية ثبات الوضع االزدواجي أو هدمه مبّينا أن هذا ا
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أمساه اخللل يف ميزان القوى بني األمناط املختلفة اليت تشّكل الوضع االزدواجي. إذ يؤدي هذا اخللل 

يف ميزان القوى إىل التنقل من منط إىل آخر، ويف النهاية إىل إحالل منط حمل منط آخر."

أضحت الّدراسات هلذه الظاهرة 1959رة عام ومنذ دعوة فريجسون للغويني لدراسة هذه الظاه

ا. ففي دراسة بيبلوغرافية حديثة  وخاّصة يف الغرب تتواىل وبشكل أصبح من الصعب حصرها لكثر

ا هدسون (  ) متكن من حصرها يف جمموعة متثل ماّدة علمّية منشورة Hudsonالنشر نسبيا قام 

سون يف املقالة نفسها إىل أّن نصف هذه املواد العلمّية عن االزدواجية حّلها يف االجنليزية. ويشري هد

.1993-1983مث نشره يف العشر سنوات من: 

لقد اعترب الوضع االزدواجي يف أيّة لغة أنّه يشكل عوائق خمتلفة للّناطقني بتلك الّلغة، كما -

القومي. يقول اعتربه الكثري من الباحثني عائقا للتعليم وللتطور الرتبوي واالقتصادي والتماسك

)، الذي تناول بالتفصيل الوضع SOTIRO POULOS 1977الباحث سوتريوبولص (

ل:"وإن اصحى والعامّية كلغة للبالد حيث قالقائم باليونان، حيث كان ألمٍد قصري التنازع بني الف

ا من وجهة النظر االقتصادية وال ّ تماسك تكن االزدواجّية، وبشكل موضوعي، أداة بارعة للضرورة، فإ

القومي وفعالّية التعليم واالتّصاالت وأجهزة اإلعالم لعائق، باإلضافة إىل ذلك، إذ اعتربنا أّن وظيفة 

تمع العاطفية واملعرفّية الّلغة ليست لالتصال وحسب وحقيقة أن الّلغة خت دم احتياجات الشخص وا

ا التعبريية. والنفسية، فإن وجود االزدواجّية يف اجلماعة اللغويّة لذو آثار حم ّددة، بل معقّدة لقو

االزدواجية رمز وتذكرة للصرّاع االجتماعي ونقص التماسك االجتماعي".
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يف مصر، برزت جمموعة من الكّتاب يدعون ملا نسّميه الفرعونية املصرية، 1919بعد ثورة عام -

التسامح الّلغوي) وما أو اإلقليمية الضيقة. ففي هذه الفرتة دعا أمحد لطفي السّيد إىل ما أمساه "

قصده بذلك هو إصالح الفصحى باستعمال ألفاظ من العامية باإلضافة إىل األلفاظ املستعارة 

األخرى يف الكتابة.

):1973التبليغ الّلساني والترجمة (

"األكيد أنّه غري مستحب أن نالحظ أّن كل الناس ال يتكلمون نفس الّلغة يف هذه األرض. 

اإلجنيل يف أسطورة ترج بابل" أّن هذا ما هو إّال عقاب ومن أجل التحقيق فقد اعترب حيث يقول لنا 

الّناس منذ مّدة طويلة أن هذا غري صحيح ولقد حيثنا كثريًا من الّلغة األم اخلاّصة بكل الّلغات، 

ا كانت العربيّة بالنسبة لليهود واملسيحيني والعربّية بالنسبة للمسلمني، وبالنّ  سبة لآلخرين فوجدنا أ

اليونانّية...إخل.

حاول العلماء الّدفاع عن فرضّية النشأة األحاديّة الّلغة: فالّلغة هّي األداة العجيبة اليت لقد 

متّيز النوع البشري عن أنواع احليوانات األخرى. أمل تكن مكتشفة إّال مرة واحدة  من قبل جمموعة 

لم اليوم تاركا كلّية مشكل األصل الّتارخيي لّلغة واخلاص بالّنشأة وحيدة نقلتها دون انقطاع؟ ويظهر الع

األحادية كمعضلة صعبة احلل. 
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حيث نالحظ أنه مهما كان األمر، فإّن الوضعية تبقى هي نفسها بالنسبة لنا: وحّىت لو تكلم 

م يكونون اليوم ملزمني عل ى الكالم بلغات خمتلفة الّناس يف العصور الغابرة كّلهم نفس الّلغة، فإ

تعوقهم عن التبليغ فيما بينهم بسهولة.

وتّبني لنا دراسة الّلغات فضًال عن ذلك أنه حبكم أن هذه الّلغات تتكّلمها جمموعة من الّناس، 

فقد تنازعت بني اجتاهني مها االختالف والتقارب، حيث يقوم االختالف على اجتاه جمموعة 

غة على تطوير طبقة الكالم الذي تفهمه اجلماعات األخرى بصعوبة، اجتماعية أو مهنية داخل اللّ 

1مثال: يصعب متابعة حوارين مساسرة أو بني جرّاحني أو فيزيائيني".

ا أحيانًا العزلة اجلغرافية وانعدام العالقات اليت - دوًر هاما يف ذلك، مثًال إّن القرى تؤديإ

إىل منتصف القرن الّتاسع عشر الفرنسّية البعيدة ببغض الكيلومرتات كان ت هلا هلجات خمتلفة جد

وأبعد من ذلك. وأصبحت الالّتينية بظاهرة االختالف هذه قائمة حسب األماكن اإليطالية 

والفرنسّية. االسبانية، الربتغالية والّرومانّية...

ين تعّلموا مجاعًيا ويف ذإننا نالحظ بالنسبة للمزدوجني الما الذي جيعل الرتمجة صعبة جًدا؟ 

احلني لغتني يف وقت واحد بالتطبيق اليومي، فإّن الرتمجة ال تطرح هلم مشاكل فقد أقاموا مباشرة 

الّروابط بني الكلمات واألشياء اليت تتكلم عنها الكلمات يف امليدان. وال تصعب الرتمجة إّال عندما 

ديوان املطبوعات اجلامعية.-53ص- جورج مونان-اللسانيات والرتمجة-1
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ليًال وحينها فعمل بالّلغتني وبالكلمات وباجلمل ليغ قون تطبيقها مباشرة يف أوضاع التبنتعلم لغة. يك

اخلارجة عن الوضع."

هذا يعين أن كل اللغات ملّا نتمعن فيها جندها يف احلقيقة لست عبارة عن جمموعة من الكلمات 

1تتماشى مع الواقع دائًما واملعطيات.

املّية لواقع عاملي، ال صرفية عو " وتصيغ اللسانيات هذه املالحظة بقوهلا أّن الّلغات ليست نق

ولكن كل لغة تطابق جمموعة خاصة ملعطيات التجربة اإلنسانية. فكل لغة حتلل التجربة غري الّلغوية 

Sortir enفإن الفرنسّية تقول Torumoutبطريقتها اخلاّصة، حيث تقول االجنليزية 

courantّية ، وهذا هو الشيء نفسه. ولكّنه نظرة لطريقة أخرى. حيث تقول الفرنسprendre

un bain فإّن اإليطالّية تقول ،Fare il bagno إننا نعرف كل هذا منذ مّدة طويلة، ولكن

اخلطأ كان يكمن يف االعتقاد أّن هناك استثناءات نادرة نسبيا مسّيناها باالصطالحات اللغّوية 

idiotismesا إّال يف االنتقال من لغة إىل أخرى تقريًبا دائًما، وهذا ما يفسر حيث إننا ال نأيت 

) إىل الكلمة األخرى bagnoأّن النقل من لغة إىل أخرى يف الرتمجة، ليس نقًال فوريا لكلمة (

)bainوهذا ما يفسر -)، فيجب يف كل مرّة النقل ثانية عن طريق حتليل الواقع اخلاص بكل لغة

الّلغة، وكذلك تعلم العالقة أيًضا أّن تعّلم الّلغة يعين شيئني إثنني: تعلم تراكيب وكلمات هذه

املوجودة بني الرتاكيب والكلمات والواقع غري الّلغوي وحضارة هذه الّلغة وثقافتها، من هنا تأيت 

.54ص-السابقاملصدر -1
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الصعوبات الناشئة عن اكتساب الّلغة دون االكتساب املتالزم لألوضاع اليت تستعمل فيها كلمات 

أن تعلم لغة أجنبية على العكس هو مشروع طويل وتراكيب هذه الّلغة. وخالفًا لرأي الكثريين القائل ب

وصعب. إن الطريقة املباشرة والطريقة الناجحة وطرق الوسائل السمعية البصرية واإلقامات يف اخلارج 

دف إليه الّلغات والتقطيعات اخلاّصة للواقع واملتعلقة  دف إىل التعليم بقدر ما  عبارة عن إجراءات 

1.ذه الّلغة يف نفس الوقت"

نستنتج من هذا الكالم أن النقل من لغة إىل أخرى يف الرتمجة ال يتم صرفيا ولكن يتعلم تراكيب 

وكلمات هذه الّلغة وخاصة معرفة وحتليل العالقة اليت تربطهما ببعض مع معرفة الواقع غري لغوي 

وحضارة اللغة وثقافتها.

الّلسانيات والترجمة:

أحد من اللغويني الذين كانوا وراء التيارات احلالّية أعار أدين. " إّن الّلسانيات كانت غائبة فال 

ا لغوية، وقد ظهرت صعبة اإلدراك منذ أن أردنا عرضها بالتحليل  ّ اهتمام لدراسة هذه العملّية مع أ

ا. ا أو بإخفاقا الدقيق سواء تعّلق األمر بنجاحا

عية هو الذي اهتم إىل يومنا هذا يف التقسيم التقليدي للمواد اجلام-إّن األدب املقارن-

باملشاكل املطروحة من قبل الرتمجة، ولكن لوصف الطريقة اخلاّصة...اليت صورت هذا النشاط يف 

عالقاته مع األدب. تربز الرتمجة دائما يف جمال الّلغات األجنبية كامتحان ألعمال تطبيقية، ذات 

.55السابق، صاملصدر-1
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لّنسبة للباقي وحسب احلاجات واملناسبات، فإّن طبيعة أدبّية أكثر منها لغويّة على العموم. أّما با

تمعات االجنيلية وخاصة  American bibleالرتمجة كمشكل علمي عند الضرورة قد شغلت ا

Society إىل حيث متت دون شك املقابلة األوىل بني اللسانيات العصرية والرتمجة اليت ظهرت بني

ي من التعليم التطبيقي أصًال منذ مّدة طويلة، ومن تني، ولكن مل يظهر أي كتاب علمياحلربني العامل

جهته فإن هناك علماء األجناس البشريّة وعلماء األنثربولوجيا اجنليزيني وأمريكيني وخاصة أشهرهم قد 

وجدوا أنفسهم مدفوعني بتحاليلهم حول حمتويات الثقافات، حقيقة إىل االهتمام النظري بعملّية 

1الرتمجة...

كثرة املبادرات وظهور عشرات مراكز البحوث يف 1964-1954ة ستعرف العشريّ "-

الواليات املتحدة األمريكية وانكلرتا وروسيا وفرنسا واليابان واملكسيك والصني وبلغاريا...إخل. وميكننا 

القول اليوم أّن االتصال األّول بني الّلسانيات والرتمجة قد حتقق بصفة كلّية: فقد أدرك اللغويون يف 

ع أن املشاكل املطروحة من قبل الرتمجة هي من اختصاصهم، كما يدرك مستعملو الرتمجة أكثر الواق

".فأكثر حقيقة أنه من اخليال التقليد حبل هذه املشاكل دون االستعانة بالّلسانيات

نتائج بارزة. -خاّصة الرتمجة اآللّية-وقد كان هلذا االحتكاك احلديث بني الّلسانيات والرتمجة"-

لطبع فإّن الّلسانيات مل تكن تنتظر هذا االحتكاك إلدراك الفائدة اليت تقدمها هلا أعمال املواد وبا

لتهتم مبسامهات علماء األجناس البشريّة (خاّصة يف العامل 1950األخرى، ومل تكن تنتظر سنة 

.56السابق، صاملصدر-1
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ع القول أن األجنلو أمريكي فضًال عن ذلك) أو علماء النفس واالجتماع واإلحصائيني: ولكننا نستطي

الرتمجة اآللية قد فرضت عودة العالقات بني الّلسانيات واملنطق والرياضّيات. وأّن السري الطبيعي  

للسانّيات مل يكن حقيقة داعيا إىل االستنكار بسرعة وتوّسع.

كما بني هذا االحتكاك مشاكل أخرى، فأوال هناك املشاكل اخلاّصة بالتفاهم بني خمتصي هذه 

نوعة لعلم املصطلحات ولتباين التكوينات األساسية وكل األشياء اليت تعرقل البحث املشرتك املواد املت

.1"بني املواد: فتبدأ بأخذ فكرة واضحة عن هذه العوائق األقل وضوًحا يف تطوير العلم نفسه

ن: نستطيع القول أن الّرجوع إىل الّلسانيات كآلية أساسية يعتمد عليها الباحثني يف كل امليادي-

منها التكنولوجية العتبارها تقنية سهلة اإلدراك.

"إننا نلجأ إىل حترير اإلشكالية العامة باستمرار، اليت تستطيع أن تقدم الّلسانيات احملاولة األوىل، 

الّلسانيات توجد دائما مفحمة األبواب. وال ينبغي تقدمي -ولكّنها أنشط. ألن مع الرتمجة اآللية

بط بينها، تكون مهّمة جًدا، ولكن تقدمي إحصائيات للظواهر املعجمّية دراسات مفصلة دون روا

والصرفية أو الرتكيبية أي أوصاف كاملة...ويف هذا املعىن، فإن الرتمجة اآللية أو الّلسانيات التطبيقية إذا 

وال Sanssureمل تكن هذه اخلرية بعيدة عن املخابر بصفة دائمة، فهذه احلقيقة مل ترعب سوسور

.57السابق،املصدر-1
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م حبثوا وأثبتوا بBloomfieldوال بلومفيلSapirوال سابريJespersenسنجسرب  كل أن، أل

.1نظرية لغوية سريعة التأثر، ال تعرض أدبًيا ولكنها توظف لغويًا"

إىل أّن الّلسانيات بفضل توجهها العلمي "كلودلفي سرتوس"ار العامل األنثروبولوجي ش" لقد أ-

ستصبح جسرًا تعربه كل العلوم اإلنسانية األخرى إن هي أرادت أن حتقق نصيبا من العلم. وال أحد 

اليوم يستطيع أن يشكك يف حتقق هذه النبوءة. ما الذي جيعل الّلسانيات تشعل صدارة العلوم 

.2"اإلنسانية تستأثر بكل هذا االهتمام؟

أي للفي ستاورس وبعض أتباعه يف ذلك. وقد ظهر مثل هذا اإلعجاب فيما خيّص هذا ر -

الّلسانيات التارخيية يف القرن التاسع عشر امليالدي، إّال أنه كان إعجابًا عظيًما وشامًال إىل ما بعد 

. وال ميكن أن نعتّد مبا قيل عن الّلسانيات يف زماننا إال إذا كثر عدد الذين Saussureسوسور

أن نقول أّن الّلسانيات اليت وجيدر بنا ...." 3ولون ذلك حبيث جيعلنا نتساءل عن حقيقة األمر".يق

يُفّضل أن يسميها الكثري يف الوقت الراهن بعلوم الّلسان خصوصّية وهذا صحيح، فمن مث أمهيتها 

ا تعاجل الظواهر الّلسانية من عّدة جوانب وأكثرها علمية حم لرياضيات ضة فمن مل يلم باوهي أ

احلديثة واملنطق الريّاضي كيف ميكن أن ينظر ويبحث يف قسمه الرتاكيب اخلاّصة بالّلغة 

، 2-1، باريس، عدد La Rerrie de l’enseignement Supérieurنشر هذا املقال يف جملة التعليم العايل -1
.46-41، ص1967

.47املصدر نفسه، ص -2
بريوت - الدار العربية للعلوم ناشرون-84ص-إمساعيل علوي. وليد أمحد العنايت"" حافظ-أسئلة الّلغة، أسئلة الّلسانيات-3

لبنان.
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)Combinatoire ؟ ومن مل يدخل قط يف خمرب صويت فكيف جيوز له أن يكشف عن أسرار(

الّلغات من حيث بنيتها وجماريها وقد يعمل الكثري من النظريّات احلديثة يف أحدث صورها؟ ( مثل 

سانيات احلاسوبية وهندسة الّلغة وغريها) وقد حيتاج الّلساين يف عالجها لّلغة يف جانب من اللّ 

1جوانبها.

االزدواجية الّلغوية في الّلغة العربية

" ترجع مشكلة االزدواجية الّلغوية يف البلدان العربية إىل املشكلة اللغويّة نفسها وهي مشكلة 

الفصحى، ذلك أن العرب يوم ال يتكلمون العربّية الفصحى، فالعامّية تشّكل خماطر كثرية على العربية 

م. وهي املتداولة فيما بينهم ويف  م وحوارا هّي الدارجة على ألسنتهم، واملستخدمة يف جّل حمادثا

نواديهم وحمافلهم، والعامّية نفسها ليست واحدة، ودائما هي عامّيات متعددة، ففي كّل قطر أو بلد 

ة، أو رّمبا عامّيات متعددة أيًضا، حىت ال يصعب على الّشامي أن يفهم اليمين، وقد يتعذر مثّة عاميّ 

نه ال بد من االهتمام بأمر الّلغة وأمنها، وهو اهتمام إ، " هلذا ف2على العراقي فهم التونسي أو املغريب"

دته، به عرفت وبه بدأ قدميا قدم اإلنسان نفسه، ذلك أّن الّلغة وجدت بوجود اإلنسان، وولدت بوال

تعّرف اإلنسان ومتيزه عن سائر املخلوقات، فمنذ أن علم اهللا أدام األمساء كّلها، أخذت الّلغة تنمو 

.85، صالسابقاملصدر-1
.51م، ص1983السامرائي، ابراهيم، التطور الّلغوي التارخيي، دار األندلس، بريوّت، ط، -2
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وتتوالد وتزداد، وميوت بعضها ويندثر، ويستجد بعضها اآلخر ويزدهر، حىت بلغت يف عصرنا احلاضر 

.1قرابة ثالث آالف لغة"

ة الّلغوية يف الّلغة العربية ومدى تغلب العامّيات الكثرية زدواجيهذه الفقرة مشكلة االقشتنا-

الّلغوية -على العربية الفصحى خاصة يف جمال وحدود االزدواجية من حيث شرح تارخيها ومظاهرها

من جهة أخرى.

ا إىل االهتمام بدراستها، ال بصفتها لغة قوم معّني فحسب، كما كان يغلب  "وقد دفعت كثر

وي القدمي، وإّمنا بصفتها لغة إنسانية عاّمة، أو لغة عاملّية أيًضا، ما أتاح هلا جماالً على الّدرس الّلغ

ا،...فتولد عنها ما يعرف بالتطبيق الّلغوي الذي تفرع إىل علوم عديدة مرتبطة واسًعا للنظر فيها لذا

ي، وعلم الّلغة السياسي، بالّلغة من حنو علم الّلغة االجتماعي، وعلم الّلغة النفسي وعلم الّلغة اإلعالم

وهكذا.

وتضيف قضّية الّصراع الّلغوي، سواء ما كان داخليّا كاالزدواجية اللغوية، أو خارجيا كالثنائية 

الّلغويّة، بعًدا جديًدا  يصنف ضمن علم الّلغة االجتماعي الذي يشمل فضًال على ما تقدم دراسة 

قاربات اللغوية، والتخطيط وحنوها.األقلّيات الّلغوية، ومظاهر االحنراف اللغوي وامل

1 -The CambrideEncyclopedia of languageCambride : Universitypress, 1987,
P284.



أشكال االزدواجيةالفصل الثاني

60

تبّني أّن العربية ضمن أكثر الّلغات السامية متحدثني، وإحدى أكثر لغات العامل انتشارًا، فإن وي

ٍر عاٍل وكبري من األمهّية، دمسألة االزدواجية يف نطاق استخدامها تصبح أمرًا بالغ اخلطورة، وعلى ق

ومتباينة، والتواصل عربها أو من خالهلا، يكاد يكون ةري ة كثذلك أّن العامّيات أو التفرعات اللهجيّ 

تمع الواحد، واألّمة الواحدة، وقد  بالغ الصعوبة، وهو أمر يلقي بظاللة التفكيكية على نسيج ا

يفضي إىل تباين ثقايف وتفاضل عرقي، قد يُؤديَان بوحدة نسيج األّمة وتآلفها وتعارفها، ويف ذلك 

ا املشكلة املعضلة اليت ال يبدو أن اخلالص منها أو من آثارها ضياع اهلويّة والثقا ّ فة والّدين ...إ

املدمرة، ممكن بغري العربّية األم؟ فالتحّول إىل العربّية الفصحى هو احلل املثايل والنموذج املعياري الذي 

1يتعني توّخيه وااللتزام به".

هوض باللغة العربّية، وذلك إن أحسن أن مثة حلوالً؟واقعية ممكنة للنما سبق نفهم من كل 

توظيفها لنحد من طغيان العامّية ومن خماطرها.

" ومن وحي هذه املقاربة، تنبثق هذه الّدراسة، اليت تبدو متسلحة بنظرة جديدة ترمي من ورائها 

إىل إثارة جدل حاّد وجاّد حول هذه الظاهرة، قد يفضي بالضرورة إىل تساؤالت جّهة وجاّدة، نقض 

ورها، إذا ُأحسن توظيفها، إىل رؤية، أو تصور قد يقرتب من حّل ممكن، يكون بالضرورة مقاربًا بد

للفصحى من جهة، ومسايرًا للواقع من جهة أخرى. وعليه، فغن هذه الّدراسة قّدمت رؤيتها ملصطلح 

، وإن كان  االزدواجية وما ميّيزه عن مصطلح الثنائية الذي بدأ هو اآلخر متداخًال معه ومشتبكا به

.286السابق، صاملصدر-1
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ذا بعدين: -حبسب هذه الّدراسة-كالمها ميثل وجهني متبادلني ملشكلة الصراع الّلغوي الذي بدأ

احدها داخلي، وميثلُه صراع الفصحى مع العامّية أو العامّيات املختلفة والثاين خارجي وميثله صراع 

عرف باالزدواجية الّلغوية، وّحد أفضى األول إىل ما راح ي1الفصحى مع الّلغات األجنبية الوافدة".

موضوع هذا البحث، منها أفضى الثاين إىل ما يعرف بالثنائية الّلغوية. فإذا ال نضرب جبذور العامّيات 

وهي مشكلة حقيقية لعصفت باملشرتك احلضاري والعقدي لألمة جرّاء التالعب بلسان األمة، وهو ما 

عامّيات املختلفة على لسان األّمة يف عصر آلت إليه العربية الفصحى هذه األيّام، فقد طغت ال

النيب صلى اهللا عليه وسلم، "ليست من أب أو ثالعوملة، وأصبح هليبها مؤن وفظيع، فالعربية كما حدّ 

رواه احلافظ ابن عساكر.2نّمو عريب"فأم، وإمنا هي من الّلسان، فمن تكلم العربية 

في حّد االزدواجية:

مصطلح االزدواجية ومفهومه، وبدأ يف دراسات معظم الّلغوين " تباينت اآلراء يف بيان حد 

خمتلطا مبصطلح" الثنائية الّلغوية" ومتداخًال على االزدواجية، ونشأ من هذا االختالط والتداخل خلط 

بّني يف املفهومني، واختالف واضح بشأن مكونات كّل منهما.

.288السابق، صاملصدر-1
نص احلديث:" ليست العربية بأحدكم..." رواه ابن عساكر، وذكره ابن تيمية يف افتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصل -2

توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب.80اجلحيم". ص
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، منشؤة لغة، أو لغات وافدة، أحدثت صراًعا وحترير القول فيهما أّن مثة تبايًنا يف استخدام الّلغة

بني الّلغة األم وهذه الّلغات الوافدة من جهة، ومن جهة أخرى، فثمة تفرعات هلجية للغة األم. 

1أحدثت صراًعا بني مستويات الّلغة نفسها، نشأ عنها ما يعرف بصراع الفصحى والعامّية."

ا شكًال من أشكال الصراع وعليه أقول أّن تظهر االزدواجية من وجهة نظر ا- لكاتب على أ

الّلغوي الّداخلي أي صراع بني العربية الفصحى والعامّية، فهو صراع داخلي يبّني تفرعات خمتلفة 

ومتنوعة هلجّية للعربية الفصحى، وهّو أيضا معضلة كبرية تعاين منها الفصحى " حيث متثل الفصحى 

ني بينهما فرق أساسي حاسم، يتمثل يف أن الفصحى نظام والعامّية يف سيّاق الّلغة العربّية مستوي

2لغوي معرب، أما العامّية، فقد سقط منها اإلعراب بصفة شبه كّلية".

أي أن العربّية الفصحى تعتمد على قواعد حمّددة، أما العامّية فال تضبطها أية قواعد وال نظام -

لغوي حمّدد.

خاّصة يف العربّية فقط، بل هي قدر كل اللغات، ومن " وازدواجية الفصحى والعامّية، ليست 

واقًعا ناجزًا، ومسة -مع الزمن- طبيعتها أيضا، فمن هذه الطبيعة الّلغويّة تنشأ االزدواجية، ليصبح

ا.همبتدأ الّلغة ومنتها-يف الغالب-من مثَّ اختالفًا يشكل- الزمة من مسات الّلغة، تعكس

.20املرجع السابق، صاخلويل، حممد علي، احلياة مع لغتني،-1
.125م، ص1997هـ/ 1416، 1الغاليل، ابراهيم صاحل، ازدواجية الّلغة، النظرية والتطبيق، مكتبة  العبيكان، الرّيّاض، ط-2
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ا من اليت سيطرت -إن مل تكن أكثرها على اإلطالق-أكثر الّلغاتولكن العربية تتمّيز بكو

ودراستها دراسة تعتمد الزمان واملكان يف ذلك يدفع اىل النظر عليها مثل هذه االزدواجية، وهّو أمر 

واجلنس، كما تعتمد الّصيغة والبنية والصوت، وهو ما كان له األثر البالغ يف تطوير الّدرس الّلغوي 

1ئه."وتعميقه وغنا

ومن مث نفهم أن الّلغة العربية تعترب من أكثر الّلغات اليت طغت عليها االزدواجية لغنائها -

بالّلهجات املتفرعة.

"وإذا كانت االزدواجية تعين وجود مستويني للغة واحدة، أحدمها مستوى الّلغة الفصيحة الذي 

آلخر مستوى الّلغة العامّية، أو الّلهجات يستخدم يف املناسبات الّرمسية والكتابة األدبية والتعليم، وا

ذا  ا  الدارجة، الذي يستعمل يف احلياة اليومّية، أقول: إذا كان هذا هّو حّد االزدواجية وحاهلا، فإ

املعىن، تشكل شرًخا يف مكونات عملّية التداول الّلغوي اليومي، فتجعل الكتابة بصفتها مظهرًا لغويًا، 

ا، و  جتعل املشافهة واحلوار والتداول اخلطايب، بصفته املظهر اللغوي اآلخر، طريق الفصحى وميدا

طريق العامّية وسبيلها.

WWW. Diwanalaras. comوقع ديوان العرب على الرّابط: م-1
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وكّلما كان الفرق شاسًعا بني املظهرين أو املستويني، كان الشرح كبريًا، وهّو شرح َيُصّب يف غري -

ورّمبا االنقراض، وهّو ما مصلحة الفصحى، ويرتتب عليه تباعد عنها، قد يفضي إىل اجلفوة والّنسيان، 

لس العريب للطفولة والتنمّية، يف مؤمتره العاملي حول " لغة الطفل العريب يف عصر العوملة". حذر منه ا

/ 02/ 19-17وقد انعقد هذا املؤمتر يف مقر اجلامعة العربية يف القاهرة، يف املّدة من -

) دولة عربية وغري 19ون إىل () باحث ينتم500م. والذي شارك فيه ما يزيد على (2007

عربّية.." لكنه حتذير مل يلق آذانا صاغية وال قلوبًا خملصة أو واعّية، فبدأ بعد سنوات من إطالقه جمرد 

صرخة يف واٍد، أو نفخة يف رماد، فلم يُعمل على جتنب ما يعمل من خماطر وخماوف، قد تكون هلا 

ملة إىل حقائق دامغة وشاهدة على ضياع العربية عواقب جّد وخيمة، توشك أن تتحّول يف عصر العو 

1افل العلمية واملؤسسات التعليمية العالية يف البلدان العربية.وضعفها واحنسارها، وخاصة يف احمل

ذا املفهوم تبدو االزدواجية مقابًال عربيا ملصطلح - ) ، فيما تبدو الثنائية Diglossia(و

، لكن هذين املصطلحني عند تومجتهما إىل العربية ) Bilingualism(املقابل العريب ملصطلح 

ما حيمالن معىن واحًدا، فمصطلح  ) يرتّكب من سابقة يونانية هي Diglossia(يبدوان كأ

)Di ( واليت تعين مثىن أو ثنائي، أو مضاعف، وهذا يعين الثنائية اللغوية. ومصطلح

)Bilingualism) يرتكب من سابقة التينية هّي (Biين مثىن أو مضاعف، و ) وتع

)"lingual "(

اد، الثنائيات، ص-1 .125املوسى، 
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) الّدالة على  السلوك املمّيز أو احلالة، وحاصل الرتمجة: ( سلوك ismوتعين لغوي، والحقة (

1لغوي مثىن أو مضاعف) وهذا يعين الثنائية الّلغويّة."

" وقد انتقلت عدوى هذا االضطراب واالختالط إىل الّدارسني العرب، وساعدت عليه الرتمجة، 

اد املوسى إىل األخذ بوجهة النظر اليت ترى يف املصطلح الغريب -كما قّدمنا- إال أننا نذهب مع 

)Diglossia(."2مفهوم االزدواجية الّلغوية

،"أي بني 3ني لغة أدبية مكتوبة ولغة عامّية شائعة"، تنافًسا بهم مارسيا" والذي يعين حبسب ولي

4الفصحى والعامّية، حبسب شارل فرغسون".

ن الّلغة الفصحى هي منط فوقي عايل التشفري، تستعمل يف احملافل قال أفشارل فوغسون، -

ستعمل الّدولية ويف معظم األغراض املكتوبة واألحاديث الّرمسّية مقارنة بالعامّية، أما اللهجات فهي ت

يف احملادثة العاديّة.

الفصحى بني االزدواجية الّلغوية، والثنائية الّلغوية." ندوة االزدواجية يف الّلغة العربية"، مطبعة حممود ابراهيم كايد، العربّية -1
.84م، ص1988اجلامعة األدبية، عمان، 

اد، االزدواجية يف العربية، ما كان وما هّو كائن، وما ينبغي أن يكون، " ندوة االزدواجية يف الّلغة العربّية"، مطبعة -2 املوسى 
.84م، ص1988امعة األردنية، عّمان، اجل

الزعول، حممد راجي، ازدواجية الّلغة، نظرة يف حاضر الّلغة العربية وتطّلع حنو مستقبلها يف ضوء الّدراسات الّلغوية، "جملة جممع -3
.121-120ص-م1980آب كانون أّول، 10-9الّلغة العربية األردين"، السنة الثالثة، العدد املزدوج 

، والقعود، عبد الرمحن حممد، االزدواج الّلغوي يف الّلغة العربية، مطابع التقنية لألوسفت، الرّياض، 121ملصدر السابق صا-4
.104م، ص1997، 1ط
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تان لكل منهما وضع غماريتنه) بأنه موقف لغوي اجتماعي، تتنافس فيه له"ويعرّفه ( أندري

اجتماعي وثقايف خمتلف، فتكون األوىل شكًال لغويًا مكتسبا ومستخدًما يف احلياة اليومّية، وتكون 

1مام الّسلطة".الثانية لسانًا يفرض استخدامه يف بعض الظروف، املمسكون بز 

واملغزى من هذا الكالم أن االزدواجية الّلغوية عبارة عن تنوع لغوي أو لساين يف الّلغة الواحدة، -

الفصحى يف االستخدام ختص حيث تظهر الفصحى والعامية، أو العامّيات املختلفة األخرى، فيها 

ّول هّو األرض، ولكنه يبقى الرمسي، أما العامّيات فستعمل يف االستخدام العادي، فاالستعمال األ

مهّدد باالنقراض إذا مل تتخذ اإلجراءات الّالزمة.

نشأة االزدواجية في الّلغة العربّية

رى أن االزدواجية جزء من الظاهرة تاألوىلميكننا احلديث عن نشأة االزدواجية من زاويتني، -

بوصفها اصطالًحا لغويًا عند العرب وغري ةالّلغوية منذ وجود الّلغات ومنذ النشأة األوىل هلا، والثاني

وكذلك بوصفها تطورًا لغويًا اقتضته ظروف خاّصة يف فرتات من تارخيها، حيث كتب ،العرب 

"فريجسون" مقالته الشهرية عن االزدواجية اللغوية، وكان له الفضل يف شرح الكثري من املالبسات، 

جتماعية.حيث ما لبث أن شاع صيته لدى علماء الّلسانيات اال

مارتنية، أندريه، الثنائية األلسنة واالزدواجية األلسنية، دعوة إىل رؤية دينامية للواقع، ترمجة نادر سراج،" جملة العرب والفكر -1
.24م، مركز اإلمناء القومي، بريوت، ص1990، 11لعاملي"، العدد ا
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" ويبقى على القول األول أن مشكلة الفصحى والعامية ليست جديدة وال طارئة، وال أظن أّن 

أحًدا. ميكنه القول بذلك، إذ تعود جذور هذه املشكلة إىل عهد القدماء، أو األقدمني منذ النشأة 

كن مبثل ما هي عليه األوىل لّلغة، فالعصر اجلاهلي مل يكن  مبنأى عن مثل هذه االزدواجية وإن مل ت

اليوم، حيث تظهر االختالفات اللهجية اليت كانت قائمة حينذاك وسائدة، مدى هذا االزدواج 

وإشكاليته، فالعرب مل يكونوا ينطقون هلجة واحدة، وإّمنا هلجات عديدة طاملا كان االختالف بينها 

ان عريب مبني، فسرّه ابن عبّاس ظاهرًا وشديًدا حىت عهد قريب من تنزيل القرآن الكرمي الذي نزل بلس

1وآخرون بأنّه لسان قريش الذي تشكل من مجاع لغى العرب وجيدها".

هم تيف لغافكان االختالف ظاهر نطقوا بلهجات خمتلفة خالل قرونمن هذا أّن العرب املغزى

حىت جاء القرآن الكرمي بلغة عربية فصيحة يشملها ضبط القواعد والفصاحة.

ا وأعالها، مسّجال انتصار الفصحى بصفتها قدم" وقد  ذا الشكل واالختيار، أفصحها وأعذ

املستوى األعلى لّلغة، وظهورها على سائر اللهجات األخرى اليت تشكل املستوى األدىن هلا، يقول 

ابن هشام:" كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض، وكل يتكلم على مقتضى سجّيته اليت فطر 

2كثرت الروايات يف بعض األبيات".عليها، ومن هنا

امش "تفسري اجلاللني"، 224أبو عبيد، القاسم بن سالم املتويف سنة -1 هـ، ما ورد يف القرىن الكرمي من لغات القبائل، مطبوع 
.124مطبعة عيسى احلليب، ص

: حممد أمحد جاد املوىل املزهر يف علوم الّلغة وأنواعها، شرح وتصحيحهـ، 911السيوطي، عبد الرمحن جالل الّدين املتويف سنة -2
.261/ 1، 3بك، وحممد أبو الفضل ابراهيم، وعلي حممد البجاوي، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ط
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، أن العرب كانوا يتكلمون كل واحد على مقتضى الطريقة اليت نشأ عليها، فقالوا مبعىن آخر

وايات وتعددت طرق الكالم، وكانت الفصحى هي املستوى الشعر مبختلف اللهجات، فكثرت الرّ 

األرقى للغة.

ألعلى لّلغة، مالزمة للعامية ومتوازنة " ومن جهة النظر هذه تبدو الفصحى، وهي املستوى ا

معها، وقد متكنت من التغلب على العامّيات املتمثلة باللهجات العربّية املتعددة حني شكلت خطاب 

الشعر قبل اإلسالم، وخطاب القرآن بعد اإلسالم، لكّنها عادت مرّة أخرى، فرتاجعت أمام زحف 

وما طرأ عليه من تغري أو أصابُه من تطور بفعل العامّيات ومدها جرّاء احنراف الّلسان العريب 

االختالط واالختالف واالنفتاح، وهّو ما يسلم إىل وجهة النظر األخرى اليت ترى الفصحى واحنسارها 

سبًبا وجيها لتشكل هلجات راحت تنأى تدرجيًيا عنها لتتحول مع الزمن إىل حّد يهّدد الفصحى 

حتّوال - جية الّلغوية اليت يراها ابن خلدون، وقد شاعت يف زمنهنفسها أو يبعثرها، حمدثًا هذه االزدوا

عن الفصحى لغة التنزيل وفساًدا ملا ُجبل عليه من صفة راسخة أو ملكة أو طبع بسبب خماطتهم 

.1األعاجم"

ويقول ابن خلدون يف كتابه املقدمة أيًضا:-

، 4طهـ، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بريوت، 808عبد الرمحن بن حممد احلضرمي املتويف سنة -ابن خلدون-1
.560-554م ص1978
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البعد عن الّلسان إمنا هّو مبغالطة العجم، ومن خالط العجم أكثر كانت لغته من ذلك ن " إ

1الّلسان األصلي أبعد".

، 2م"1902" يعتقد أن األملاين " كار كرمباضر" كان أول من حتدث عن االزدواجية الّلغوية عام 

La(ح االزدواجية ) مصطل1930لكن الفرنسي "وليام مارسني" " هّو الذي وضع بالفرنسية سنة (

diglossia("3، ا " وليام مارسنيليأيت بعده " هي لغة األدب وهي ويعّرف الفصحي على أ

الّلغة املكتوبة والّرمسية، أما العامّية فهي لغة التداول اليومي وهي عامية شائعة.

ذائًعا " وظلَّ هذا املصطلح حمدود االنتشار حىت جاء األمريكي" شارل فرغسون" فجعله -

أحدمها عايل 5، " حني نقله إىل االجنليزية، وعرّفه بأن الصراع بني تنوعني لّلسان الواحد"،4ومتداوًال"

التصنيف لكنه غري شائع، واآلخر دون ذلك ولكنه عام وشائع، ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت 

الجتماع الّلغوي.االزدواجية جزًءا ال يتجزأ من الدراسة الّلغوية، وفرعا مهًما من فروع علم ا

.558املصدر السابق، ص-1
.119الزغلول، ازدواجية الّلغة، املرجع السابق، ص-2
على مدونة الدكتور عبد الفتاح 5والعشريي، حممد نافع، االزدواجية اللغوية يف املغرب " ص -120املصدر نفسه ص-3

htt pالفاحتي، ضمن الرابط  االلكرتوين:  : //el fatihe. Elophbloy. com
.120، والزغول، ازدواجية الّلغة ( مرجع سابق)، ص 219القعود، االزدواج الّلغوي ( مرجع سابق)، ص -4
.121الزغول، ازدواجية الّلغة، مرجع سابق، ص-5



أشكال االزدواجيةالفصل الثاني

70

وعليه ميكن القول، أن مصطلح االزدواجية الّلغوية منقسم إىل شكلني خمتلفني من االستعمال 

اللغوي للسان نفسه، فاألول لسان فصيح معقدا وحمدود االستخدام، والثاين لسان عامي بسيط 

وشائع االستخدام، ولكل منط أو تنوع مظاهر خمتلفة ومتعددة.

ة الّلغويّة:مظاهر االزدواجي-

ا صراع بني تنوعّني لغويني للشأن الواحد، الفصحى وما نتج - عرّفت االزدواجية يف ما سبق أ

عنها مظهر لغوي يسّمى بالكتابة للفصحى، والعامّية واليت استلزم عنها التلفظ واملشافهة والّصوت 

ية، فالفصحى فيها هي لغة العلم للعامّية. فالعربّية من بني الّلغات الشائعة اليت تظهر فيها االزدواج

واألعمال األدبية والعلمّية والّلغة اليت تستعمل يف احملافل الدولّية، أما العامية فهي تستعمل يف إطار 

مستعملة يف مجيع األماكن العاّمة تقريًبا، واليت مل خط -العامّية-لغة أو اخلطاب اليومي وجندها

طاق ضّيق.مكتوبة بل هي لغة شفهّية حمصورة يف ن

" ويرى " فرغسون" أّن االزدواج الّلغوي ال يظهر أو ينشأ يف جمتمع يعينه إالَّ بتوافر ثالثة شروط:

 توافر ماّدة أدبّية كبرية بلغة ذات صلة وثيقة بالّلغة األصلّية ( الفصحى) للمجتمع، أو ُممثلة

تمع األساسّية. هلا، متثل جزًءا مهما من قيم ا

- تمع.خنبةاقتصار الكتابة على قليلة يف ا

مرور فرتة زمنّية طويلة تقدر بقرون عديدة على توافر الّشرطني الّسابقني
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وميكن االدعاء بسهولة أن هذه الشروط الثالثة، قد توافرت مئات املرّات يف املاضي، ونتج -

دواج الّلغوي يف العربية قد ظهر  عنها يف كل مرّة ازدواج لغوي، وعلى وفق ذلك ميكن القول بأن االز 

كرات عديدة، عرب عصور خمتلفة، وعلى امتداد مراحل تطورها، إذ ال يعقل أن العرب مجيًعا على 

م السكانية والّلسانية والّلهجية، قد  م وتنوعا لسانًا - مجيًعا-لمواتكاختالف قبائلهم ومشار

1مشرتًكا واحًدا.

ة من البعثة النبويّة، (مائيت) سن200والوحيد قد بدأ قيل فمن املعروف أن الّلسان املشرتك-

وروعه بيانه، فهو بقي حمدود االستعمال إذ انه عرف خبطاب الفصحاء والبلغاء، والشعراء هفرغم رقيّ 

م املختلفة، فداخل القبيلة كانت الغلبة لّلسان الذي مل يكن  خاصة، فلم يتسّىن لآلخرين ترك هلجا

فة، ولكن العريب الفصيح، فهذا ما يفسر لنا أن قبل البعثة النبوية كانت العرب تستعمل ألسنة خمتل

هذه اللهجات ( العامّيات) مل تؤثر بشكل كبري كما هّو احلال اآلن، فاالحنراف الذي يشهده الّلسان 

ية األكثر تداوال العامّ فأصبحت العريب املعاصر قد أصبح بشكل خطرًا حمدقا على العربّية الفصحى، 

ل.وانتشارًا، األمر الذي يدفعنا إىل إنقاذ ومحاية الفصحى من االضمحال

" هذه العامّية احلديثة، ترجع يف جذورها إىل بدايات الفتوحات اإلسالمّية، حني دخلت أمم  

العرب يف اإلسالم، أو خضعت لسلطانه، واضطّرت إىل اصطناع لغته وتداوهلا، فرتكت غري كثرية من 

ُمستويات الّلغة بفعل هذا االصطناع والتداول أثرًا احنرافيا واضًحا يف اللسان العريب الفصيح، مشل كل 

.68حممود، ابراهيم كايد، العربّية الفصحى، ، ص-1
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ومظاهرها، بدًءا بالتشكيل الصويت والصّيغ والرتاكيب وانتهاًءا مبظاهر اخلطاب والّنص وطرائق 

1التعبري."

فهذا االحنراف الّلغوي مل يدم طويًال، فقد فشل يف اإلحباط ويف تعبري لغة الكتابة أو استبداهلا. -

الشفوي، ومتكن من حرفها بة الكالم واخلطا" لكن هذا االحنراف، وإن كان قد تسّلط بقوة على لغ

عن الفصحى وقواعدها، إّال أنه فشل فشًال ذريًعا يف تغيري لغة الكتابة أو استبداهلا، بالرغم من كل 

احملاوالت واإلدعاءات والّدعوات اليت كانت ترتفع مناديه واملطالبة بتغيري قواعد الكتابة واخلط، 

2العريب"واستبدال احلرف الالتيين باحلرف

من مزامحة العامّية للفصحى، وتسلطها على الّلسان واخلطاب اليومي، إّال أن كون الّلغة فبالرغم 

- العربية لغة الشعر القدمي، ولغة القرآن الكرمي فهي مل تنحرف و أو تشّطب وهذا أمرًا مستحيالً 

ن ازدواج تعاين مجعلها مل تتفرع عنها لغات أخرى كباقي الّلغات، إال أن وجود العامّية -فالعربية

خطري، وهذا راجع إىل عوامل عّدة منها: طبيعة العقل العريب (داخلي)، وإىل الغزو شّىت أنواعه، مثل: 

احلدود السياسية، والتداعيّات اخلطرية على الّلغة العربية ( خارجي).

.69، صالسابق، مرجع-1
.56م ص 1956العربّية، مكتبة اآلداب ومطبعتها باجلماميز، القاهرة، تيمور، حممود، مشكالت الّلغة -2
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" وكون األّمة العربّية منقسمة إىل دول عديدة، لكل دولة حدودها وقيودها، وهلا سياستها 

1الّلغوية".و الفكريّة حريتها صاديا وعالقتها اخلاّصة، فإّن هذا االنقسام واالنفصام أدَّى إىل انفصام واقت

غري لغة العراقي، ولغة األردين غري لغة اليمين كذلك. إنّه انفراط " وعلى وفقه تبدو لغة اجلزائري

ّددة قطريّة أو وطنية نبتعد مع أنسجة اجتماعية متععقد النسيج العريب الواحد، األمة الواحدة، وبناء

ا العربّيات لتصبح غريها، وألّن اللغة وسيلة التواصل بني أفراد اجلماعة اإلنسانية  الزمن عن أخوا

ا يعتّرب كل قوم عن أعراضهم". 2الواحدة، و

.175م، ص1944، 2وايف، علي الواحد، علم الّلغة، مطبعة الّنمصة املصريّة، القاهرة، ط-1
.21هـ، ص1331هـ، طبعة اهلالل، 392ابن جين، أبو الفتح عثمان املوصلي املتويف سنة -2
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األسس االجتماعية لعملية التعريب:.1

ت إىل تدهور الوضع اللغوي بعد واليت أدّ حتالل،فها االمن بني اجلوانب السلبية اليت خلّ 

تمع اجلزائري من حيث الوضع  اللغوي، فال تناسق يف اللغة االستقالل حدوث اشتقاقات بني أفراد ا

تمع، طبقة تتمتع باالمتيازات ، وطبقة ذات  والثقافة وحىت التفكري بينهم، فتكونت طبقتني من ا

بالوحدة االجتماعية ع مسّ ذلك تصدّ ، ونتج عن ثقافة عربية وهي طبقة غالبية الشعب اجلزائري 

بعد االستقالل، وكانت عملية التعريب مافرتةومناخ ثقايف غري مستقر وال متجانس الذي طرأ على

وخاصة قادة الثورة حتاللة اليت عمل من أجلها خالل عهد االة اجلزائريني، ومن أهدافه الرئيسقبل

التحريرية الذين اعتربوه وسيلة للتحرر التام ، فحرسوا على تأسيس الزوايا واملدارس وذلك لتعليم اللغة 

اهدين لتمكينهم من استعمال اللغة العربية يف خمتلف جماالت العربية للكبار والصغار وكذلك ا

م املدنية و العسكرية، وقد ورثت وزارة الدفاع الوطين هذا التعريب من عهد الثورة فكانت حيا

كما  أول مؤسسة رمسية تستعمل اللغة العربية بعد االستقالل، وبقيت حمافظة على تعريبها إىل اآلن،

، الحتالل تعلمني و املسجونني يتعلمون اللغة العربية يف أسوأ الظروف إبان اكان اآلالف من امل

تمع من استكمال عناصر .تعريب بعد احلصول على االستقاللواستعدادا للقيام بعملية ال وميّكن ا
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للمجتمع اجلزائري ففي سنة قضية التعريب تعترب اهلدف الرئيسف1شخصيته العربية بسيادته الوطنية"

ومبناسبة افتتاح ندوة التعريب اليت عقدها وزير العمل والشؤون االجتماعية آنذاك، لسيد: 1971

حممد السعيد معزوزي، قال: ال يعتقد على أحد بأنه ال بد أن نصل يف أقرب وقت ممكن إىل تعريب 

ن االستعمار ونرتك أثره سائدا يف بالدنا، إدارتنا، وصاحلها العامة، ألنه ليس من املعقول أن تتخلص م

فالتعريب هدف ثوري كما صرح بذلك الرئيس بومدين...واللغة العربية هي املكون األساسي 

، فكان التعريب منذ ذلك الوقت 2لشخصيتنا، وإننا بنشرنا للغة العربية إمنا نستجيب ملطلب وطين"

ألن اللغة اليت يتعلمها الطفل ألول مرة هي اليت إىل وقتنا احلايل اهلدف السامي للمجتمع اجلزائري،

ترتسخ 

يف ذهنه وتتحكم يف تفكريه وثقافته وتوجيهه مستقبال، فمهما تعلم من لغات أخرى بعد ذلك 

ا، ألن الفكر ال يولد إال مرة واحدة  تبقى اللغة األم اليت ألف عليها لسانه هي اليت يبدع ويفكر 

ألوىل، فنالحظ أن الكثري من اجلزائريني الذين تعلموا باللغة الفرنسية ال وبلغة معينة تعلمها هي ا

يستطيعون أن يبدعوا باللغة العربية مهما حاولوا ألن إنتاجه الفكري واملعريف يبقى باللغة الفرنسية، 

"إن عرض لك ما العكس كذلك فالعالمة ابن خلدون أوضح ذلك يف مقدمته الشهرية، حيث قال:

ما مع حصول هذه جكانوا عن سبويه الفارسي والزخمشري، وأمثاهلم من فرسان الكالم،تسمعه من أ

اجلزائر، د. أمحد بن نعمان، التعريب بني املبدأ والتطبيق، شركة دار األمة بطباعة والرتمجة والنشر والتوزيع، برج الكيفان، -1
.71-70ص

ا يوم -2 ا وزارته إلطارا / 03/ 10حممد السعيد معزوزي ( الوزير العمل والشؤون االجتماعية) يف افتتاح ندوة التعريب اليت عقد
حبي بن عكنون بالعاصمة اجلزائرية.1973
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ا كانو  النشأة ا عجما يف نسبهم فقط، وأما امللكة هلم، فللعلم أن هؤالء القوم الذين نسمع عنهم إ

فكانت بني أهل هذه امللكة من العرب ومن تعلمها منهم فاستولوا بذلك من الكالم على غاية ال 

عنه اللغة وصاروا من أهلها، فهم وإن كانوا عجما يف النسب فليسوا أدركوايء وراءها...حىت ش

ا" ا واللغة يف شبا م أدركوا امللة يف عنفوا فمن خالل كالم ابن 1بأعاجم يف اللغة والكالم أل

تمع خلدون يتبني لنا حقيقة هي أن لغة الفرد هي االنتساب الثقايف له، وليس إىل الذي ولد ا

رقيا، وأن تعلم يف غرس اللغة يف الفرد جيب أن تكون يف النشأة فبذلك يكونوا قد وانتسب إليه ع

اكتسبوا حصانة لغوية وثقافية تعميهم من العواصف اليت جترهم إىل إمهال اللغة العربية واالهتمام 

قرى تاريخ الفكر واألدب باللغات األخرى "فالفكر ال يولد إال مرة واحدة وبلغة واحدة، وعددها نست

ال جند شاعرا كبريا قد خلد يف أدبيني معا، وال ناثرا قد أبدع بلغتني خمتلفتني، وال فيلسوفا فكر وخط 

نظرياته بغري لغته األصلية، فال يوجد يف تاريخ الفكر واألدب إال أرسطو واحد هو الذي فكر 

وفكر بالفارسية وابن خلدون واحد هو الذي باليونانية واحد هو الذي شعر باألملانية، وشكسبري شعر 

فكر وكتب بالعربية، فيحتج اإلسبان دائما على العرب يف املؤمترات الدولية على اعتبار ابن رشد 

عربيا، مصريني على إرجاع نسبه إىل العرق اإلسباين، واحلقيقة أن ابن رشد حىت ولو كان ذا أصل 

.530ابن خلدون، املقدمة، طبعة دار الشعب، القاهرة، ص-1
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ده يف الثقافة العربية وليس يف الثقافة اإلسبانية، ألنه كما يدعي اإلسبان) فإن التاريخ خل-إسباين

.1فكر وأبدع بالعربية"

وخالصة القول من كل ما سبق ذكره، أن اإلنسان يبدع إال بلغته األوىل، وأن األصالة الثقافية 

تمع ال تتجسد إال بلغته الوطنية. ألي فرد يف ا

العامل الثقافي لعملية التعريب:-1

تمع اجلزائري، خمتلفتني ثقافتني حتاللالوضع اللغوي الناتج عن االلقد خلف  مما يف ا

حملاولة القضاء على هذا الشرخ االجتماعي و الثقايف ، وقد استدعى تدخل اهليئات العليا يف الدولة

إن حذر من خطورته الرئيس اهلواري بومدين مبناسبة الندوة األوىل للتعريب يف اجلزائر، حيث قال: "

أبناءنا يتحدثون اليوم باللغة العربية حبيث أن املشكل الذي قد يطرح يف املستقبل إذا مل نعمل اليوم 

لتفاديه هو حدوث نوع من اخللل على املستوى العائلي بني الطفل الذي حيسن العربية و ويل أمره 

هذا الوضع الثقايف ونفهم من كالم الراحل بومدين أنه ال بد التخلص من2الذي يعجز عن جماراته"

تمع يف ما حيمد عقباه،  خاصة تفادي التشتت األسري واالجتماعي السائد واخلطري، لكي ال يقع ا

تمع خللق نوع من التناسق و االنسجام والتجانس الثقايف  وهذا ال ميكن أن يكون إال بتعريب لغة ا

باألمر املهني، حيث ترك الشعب اجلزائري بني أفراده، كما ال خيفى علينا أن ما خلفه االستعمار ليس 

ريب بني املبدأ والتطبيق، شركة دار األمة بطباعة والرتمجة والنشر والتوزيع، برج الكيفان، اجلزائر، ص د. أمحد بن نعمان، التع-1
73.

.1975/ 03/ 14من اخلطاب االفتتاحي لندوة التعريب األوىل يف اجلزائر -2
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وبعد االستقالل تقريبا غداة االستقالل،%90يسبح يف حبر األمية فارتفعت نسبة األمية إىل 

باشرت الدولة اجلزائرية إىل وضع برنامج خاص مبحو األمية وجعلت منه أمرا ضروريا، حيث تتم هذه 

م اليومية لكي يستطيعون على األقل العملية باللغة العربية اليت يستعملها هؤالء ا ألميون يف معامال

قراءة الئحة أو مأل استمارة أو قراءة استدعاء إىل آخره، ففي وقت االستعمار عزف أغلب اجلزائريني 

عن متابعة برنامج حمو األمية والتعريب.

العامل السياسي للتعريب:-2

أن الفكر واإلحساس موحدين بني ة للنظام السياسي يف أي دولة هو من األهداف الرئيس

تمع" والعمل الدائب على إدامة هذه الوحدة لتحفظ التوازن بني الفئات االجتماعية يف  أفراد ا

منظمة سياسية واحدة ولتحقيق ذلك تعمل النظم السياسية دوما على توعية املواطن ليصل إىل 

1الد"مستوى إدراكا ألهداف اليت ترمي الدولة إىل حتقيقها يف الب

والتعريب يعترب الوسيلة الوحيدة والفعالة اليت تضمن عملية االتصال اجلماعية وذلك ألن 

تمع تضمن وحدة التفكري اجلماعي وتبادل وجهات النظري خمتلف  استعمال لغة واحدة بني أفراد ا

الدولة اجلزائرية املناقشات السياسية اليت تصنعها الدولة، فمثال امليثاق الوطين يف اجلزائر جعلت له 

ر والتوزيع، برج الكيفان، اجلزائر، شركة دار األمة بطباعة والرتمجة والنشد. أمحد بن نعمان، التعريب بني املبدأ والتطبيق،-1
.84ص
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وكانت كل 1ماليني مواطن"7أكثر من مائة ألف جلسة للمناقشة العامة؟ شارك فيها حوايل 

توحيد وسيلة االتصال وحتقيق - أي الدولة–اجللسات تعرض باللغة العربية وهدفها يف ذلك 

تمع، وذلك للمحافظة على الوحدة الوطنية ألن أي ضعف فيها يؤدي  االنسجام الفكري بني أفراد ا

-ا إىل الزوال، ألن توحيد اللغة من العوامل الرئيسية اليت تضمن وحدته ويضل متحدا وإذا غابت

تمع الواحد تنقص من تقدمه و تطوره، ولكن تعرض اللغة املشرتكة ال-الوحدة الوطنية يت توجد يف ا

حنن بصدد الرتكيز على اللغة العربية اليت هي اللغة األم اليت يفهمها وبتكلمها ويقرأها معظم الشعب 

اجلزائري لذا تشجيع عملية التعريب أمر ال بد منه يف ظل اللغة املشرتكة فمثال: كندا، رغم خروج 

ا ما زالت تعيش صراع بني لغتني مشرتكني مها الفرنسية املستعمر الفرنسي م نها ألكثر من قرنني إال أ

بل و يتعصبون أكثر للغة الفرنسية ضد اللغة اإلجنليزية ونتج وبقي إقليم (كبك) مييلونواإلجنليزية،

عن ذلك بروز حركة سياسية يف بداية اخلمسينات تدعو إىل استقالل إقليم (كبك) عن كندا اليت 

تمع  تتكلم باللغة اإلجنليزية كلغة رمسية يف البالد، فاخلالفات املستمرة والعصبية املوجودة بني أفراد ا

يف غياب لغة وطنية تلم مشلهم وتوحد فكرهم جعلت كندا تفقد نوعا من التوازن السياسي والثقايف 

ا اللغة الباسيكية وهي ع لى الرغم من ضعفها وضيق إىل غريه " أما مقاطعة يف إسبانيا يتحدث سكا

ا، فإن سكان هذه املقاطعة ( الباسك ما فتئوا يطالبون باالستقالل  رقعة انتشارها وقلة املتحدثني 

2عن الدولة اإلسبانية معتربين أنفسهم شعبا خمتلفا عن الشعب اإلسباين، الختالفهم عنه يف اللغة

.84، صالسابقاملصدر -1
ضة مصر ( ب، ت)، ص-2 .1د. علي عبد الواحد، عليم اللغة، دار 
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هذا ضد احلكومة اإلسبانية، فقد تناولت وجند اآلن ما زالت مقاطعة (الباسك) تناضل إىل يومنا 

جريدة األهرام موضوع حول ذلك، حيث كتبت:" تواجه حكومة الرئيس فرانكو عدة حركات 

الفدائيني الذين قاموا بعدة عملياتخالهلا منمات للمعارضة داخل إسبانيا، ويف هذه احلركة 

اسك، و هي: االستقالل الذايت خالل السنوات املاضية من أجل حتقيق مطالب شعب البفدائية 

، فالشعب اجلزائري كما سبق أن تطرقت له من قيل أنه ورث مؤسسات، 1واالعرتاف بلغته وتارخيه"

وإدارات معظمها باللغة الفرنسية، فكانت ملن يتقن اللغة الفرنسية، احلظ األوفر يف الوظائف السامية 

زائر، بل ذهبت إىل أكثر من ذلك وازدادت انتشارا واملراكز العليا، وهلذا بقيت اللغة الفرنسية يف اجل

مثلما احلال يف كندا بعد خروج فرنسا منها.

مثل: األوراس، عدة مناطقيف كلغة يتداوهلا سكان أما بالنسبة للغة األمازيغية يف اجلزائر  

سالمي ومتسك هؤالء األمازيغ بالدين اإلوالشنوة،القبائل الكربى والصغرى، بين مزاب، التوارق

ا مل تنل نصيبها  متسكا شديدا، وميول األغلبية منهم إىل تعلم اللغة العربية كلغة دين وثقافة، إال أ

من الوصول إىل ما تستحقه من وضع برنامج يطبق لتعليمها يف كل املؤسسات التعليمية واحلرص على 

سيظهر إىل الوجود يف جعلها لغة مشرتكة إىل جانب اللغة العربية"، فإن خطر األقليات اللغوية

ا اللغة الرببرية ، ولقد بدأت بوادر هذا اخلطر تظهر يف السنوات األخرية، 2املناطق اليت يتحدث سكا

حيث بدأ بعض الشبان املنتمني إىل تلك املناطق يف املطالبة بإحياء اللغة الرببرية، واصطنعوا هلا صور 

.1970/ 05/ 11جريدة األهرام، -1
.90كيفان، اجلزائر، صد. أمحد بنعمان، التعريب بني املبدأ والتطبيق، شركة دار األمة بطباعة والرتمجة والنشر والتوزيع، برج ال-2
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ا مطالبهم جيعل ها لغة رمسية يف املدارس " فخالل مناقشة امليثاق فأصبحت تكتب وتقرأ حىت يربروا 

، وكانت كلمة الرئيس هواري بومدين حول هذا املوضوع ما يلي:"إن 1976الوطين اجلزائري عام 

اجلزائر بلد عريب مسلم وال جيمع بني العرب ويوحد بني أجزائهم إال اللغة العربية الفصحى، ولذلك 

احمللية إلحيائها جيب علينا أن نرتفع إىل مستوى اللغة العربية فبدال من أن تنزل إىل مستوى اللهجات

تمع العريب من احمليط إىل اخلليج" تمع اجلزائري، وتوجد بني أفراد ا 1الفصحى اليت توجد بني أفراد ا

ففكرة فرض اللغة األمازيغية كلغة رمسية إىل جانب اللغة العربية بعد االستقالل مباشرة ما هي إال 

املستعمر للتفريق بني أفراد الشعب اجلزائري، وقد اكتشفها اجلزائريون الذين تعودوا على أساليب فكرة

تمع اجلزائري ولزعزعة كيانه وجعله  املغالطة اليت ينتجها االستعمار الفرنسي لزرع الفتنة بني أفراد ا

ألمازيغ.يغرق أكثر يف حروب أهلية، جتعله عدمي االستقرار رغم نسبة اجلزائريون ا

/ 06/ 19من خطاب إلقاء الرئيس يف قصر األمم مبناسبة االنتهاء من مناقشة مشروع امليثاق الوطين، بتاريخ -1



العوامل املؤثرة يف عملية التعريب والبعد احلضاري لالزدواجيةالثالثالفصل 

83

:البعد الحضاري للتعريب واالزدواجية اللغوية

تعريف الحضارة:-1

تعددت األلفاظ اللغوية الشائعة اليت أعطيت ملعىن احلضارة ما جعلها غري مستقرة يف معىن 

معان كثرية حمدد وثابت، فتعددت معانيها حسب التخصص وامليدان الذي استعملت فيه. " توجد

لكلمة حضارة يف اللغة العادية والكتابة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية على اختالفها، وال يوجد معىن 

1واحد منها قد بلغ إىل الدرجة النهائية اليت جتعله متفقا عليه لدى اجلميع".

فة واحدة، وذهب الكثري من علماء األثر وبيولوجيا الثقافة إىل وضع الثقافة واحلضارة يف ك

)" الثقافة و احلضارة مها لفظان ملدلول واحد، ويعين هذا املدلول: Taylor-فيقول العالمة ( تايلور

ذلك الكل املعقد الذي يشمل املعرفة، واملعتقدات والفن، واألخالق، والقانون، و العادات وأية 

تمع". 2قدرات أخرى يكتسبها اإلنسان من حيث هو عضو يف ا

أن الثقافة هي نفسها احلضارة فكلمة املثقف واملتحضر تعين املدلول نفسه، أما فمعىن ذلك

الفريق اآلخر من العلماء فأشار إىل أن احلضارة هي نوع من أنواع الثقافة، فكلمة احلضارة تعين: 

التمدن وهو عبارة عن منط اجتماعي وأخالقي، وجاءت كلمة احلضارة من احلضر واملدينة وهي 

د. أمحد بن نعمان، التعريب بني املبدأ والتطبيق، شركة دار األمة بطباعة والرتمجة والنشر والتوزيع، برج الكيفان، اجلزائر، -1
.101ص

.102جع نفسه، ص املر -2
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القيم والنماذج اليت حتققها اإلنسانية يف تطورها، وجمموعة من األمناط االجتماعية جمموعة من 

تمع للوصول إىل السعادة اإلنسانية" ، أي أن احلضارة هي 1واألخالقية والصناعية اليت حيققها ا

التخلص من كل شكل من أشكال التخلف وذلك يف كل ميادين احلياة.

):" إن احلضارة عبارة اختفاء احلروب، واالستعمار Conderceفيقول ( كوندرسه) ( 

تمعات الغربية ملا حققته من ابتكارات واخرتاعات يف 2والرق والبؤس" ورمبا كان يشري هنا إىل ا

) فيقول: إن احلضارة عبارة عن سيادة إمرباطورية  العقل Tesoامليدان العلمي والتكنولوجي، أما (تيزو

من أسقط كلمة احلضارة على تلك الدول العربية الغربية املتقدمة صناعيا، ومن العلماء على العامل،

تمعات  واقتصاديا وثقافيا، وعلميا وتكنولوجيا، كما أطلقوا على دول إفريقيا كلمة العامل الثالث، ا

املتخلفة وغريها من األمساء اليت عرفت بالتخلف وباحلضارة، فجاء فريق آخر من العلماء وذلك يف 

ن العشرين، حيث ركزوا على اجلانب الروحي واألخالقي ألي جمتمع، ففرقوا بني احلضارة والثقافة، القر 

ومل حيكموا على الشعوب ال بالتحضر وال بالتخلف، إذ أن لكل شعب أو جمتمع ثقافته اخلاصة سواء  

ة بتطور وذهب علماء االجتماع األنثروبولوجيا إىل " ربط فكرة احلضار كانت بدائية أو متحضرة،

ال الثقايف، ففي انتشار  ال الثقايف ا تمع العلمي والتكنولوجي، بقرون ما هلذا التطور من أثر يف ا ا

عن التعويل على السحر -املتعلمني على األقل-العلم والتكنولوجيا مثال، ما يصرف الناس

1 - Taylor Eprimibive culture, Murray , London 1903,p03.
.123. ومعجم العلوم االجتماعية، املصرية العامة للكتاب، ص103املصدر السابق، أمحد بن نعمان، ص-2
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الثقافة، ويقول العاملان ( والشعوذة"، وهناك من العلماء ما حكم على أن احلضارة شكل من أشكال 

وهوجير):" إن احلضارات كلها قدميا وحديثا، والسائد منها اليوم ليست إال حاالت خاصة من بيلز

ا وتعقد أمناطها، و لكنها ال ختتلف من الناحية الكيفية أو النوعية، عن  الثقافة تتميز بكمية مضمو

1ثقافات من يسمون بالشعوب غري املتعصرة".

أخرى من العلماء فتعترب أن الثقافة تعين اجلوانب الروحية، كاألخالق واألحاسيس أما فئة

والفن والدين وغريهم، أما احلضارة فهي حمصورة إال يف اجلانب املادي، وتعرف مبعايري خاصة كالتقدم 

Alfredيف الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، فمثال عند األملان وعلى رأسهم املفكر ( ألفريب وبري 

Weeper صاحب ( علم االجتماع الثقايف) ويقول: "أن احلضارة تنتبين على العقل وتنتقل (

إىل - مناذجها بسهولة من جمتمع آلخر، أما الثقافة فأساسها العاطفة والقيم وهي متحررة من العقل

الكمال ا هذه الثقافة وهي تقوم على الكمال الروحي و 2حد ما وتعرب عن روح اجلماعة اليت تنشأ

العاطفي لإلنسان".

اآلراء خمتلفة لعلماء االجتماع، وعلماء االجتماع واألنثروبولوجيا تبني لنا الفرق بني الثقافة 

واحلضارة. إذ ال خيفى أحد منا أن العالقة بني احلضارة والثقافة هي أنكل واحد يؤثر يف اآلخر تأثريا 

مباشرا.

.104د. أمحد بن نعمان، التعريب بني املبدأ أو التطبيق، ص-1
املرجع السابق.معجم العلوم االجتماعية، -2
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معنى االزدواج اللغوي: -2

واج الثقايف الذي حيافظ على أي لغة أجنبية جبانب اللغة العربية مما أدى إىل هو ذلك االزد

إعطاء هذه القضية أبعادا ثقافية واجتماعية أبعادا ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية لقد تضاربت 

اآلراء حول "ازدواج اللغة" فهناك من يدعو إىل االزدواج اللغوي وحجتهم يف ذلك أن " أن اللغة 

لعربية غري متطور لذلك وجوب وجود لغة أجنبية جبانب اللغة العربية ضروري لاللتحاق بالركب ا

احلضري وخاصة يف ميدان التصنيع واالخرتاعات وتطورت هذه اآلراء خاصة يف بعض األوساط يف 

تمع اجلزائري. 1ا

اجلزائر " يف وقت أما بعض املثقفني يتحمسوا كثريا هلذه الفكرة باعتبارها ال ختدم مصاحل 

فهؤالء 2جيمع فيه الشعب اجلزائري على ضرورة إعادة اللغة القومية إىل مكانتها املشروعة يف وطنها"

املثقفني أظهروا نوعا من النية بالنهوض باللغة الفرنسية إىل جانب اللغة العربية يف اجلزائر باعتبارها لغة 

جلامعة يف وقت حتتاج فيه اجلزائر إىل الفنيني والعلماء العلم والفن ولغة الطبقة األكثر ثقافة خاصة با

ومن أجل االلتحاق بالتقدم يف ميدان التصنيع واالخرتاعات وأن العربية  تشكوا يف بالدنا نوعا من 

الركود والضعف خاصة يف جمال العلم والتكنولوجيا ولكن هذه األفكار مل يتقبلها اجلزائري ليثريوا حربا 

م إىل االزدواجية اللغوية هي على اللغة العربي ة بصفة عامة وعلى التعريب بصفة خاصة، وأن دعو

وسيلة خلدمة مصاحل طبقة اجتماعية خاصة من الشعب اجلزائري هي تلك اليت ختدم لغة االستعمار.

د. حممد مصايف.-1
املرجع نفسه-2
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فاللغة العربية ليست بلغة متأخرة كما يزعم البعض ولكن هي قضية متكلمني إذ أن أي لغة 

ا أهلها واستعملت أو استخدمت يف كل  أمهلت من قبل م ستعمليها إال واندثرت وكل لغة اهتم 

االت احليوية بدت حية ومتقدمة، ولعل أفضل دليل على ذلك هو اللغات اآلسيوية مثل: اللغة  ا

الصينية والكورية إىل غريها اليت حرس أهلها على العدم التخلي عنها واللجوء إىل اللغات األجنبية 

لاللتحاق بالركب احلضري وإال أصبحت لغتهم يف عداد األموات، فاللغة العربية ليست بلغة األخرى

حملية تستعمل للتكلم فقط، بل هي لغة القرآن، وهي لغة كرس وما زال يكرس آالف العلماء 

ا وتعليمها أكثر من وقت مضى، وهي يف اآلخر لغة حتررت من  م من أجل الرقي  م وحيا جمهودا

ة االستعمار و استيقظت من كابوس وصمت لتنال مكانتها بني الشعوب املتقدمة.عبودي

قد بدأ وكأنه " إن مفهوم االزدواجية اللغوية كما ظهر من خالل طرحه يف السنوات األخرية،

أشبه ما يكون من حيث حق أريد به باطل.. هو سد الباب أمام الكفاح الشرعي للشعوب 

1جل التحرر واالنعتاق من هيمنة القوى االستعمارية القدمية واملتجددة"املستضعفة واملقهورة من أ

وتنقسم االزدواجية العامة " وهي اليت ال يقتصر استعمال اللغتني فيها على قطاع من 

االت احليوية كالتعليم جبميع  ا تشمل معظم ا تمع دون اآلخر، مبعىن أ القطاعات احليوية يف ا

.220أمحد بن نعمان، التعريب بني املبدأ والتطبيق، املصدر السابق،ص-1
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إلعالم بتجميع أنواعه، وهذا النوع من االزدواجية يعتمد يف بعض البلدان العربية فروعه ومراحله، و ا

.1بدعوى مساعدة اللغة العربية على النهوض"

وبذلك نفهم أن أصحاب هذه األفكار يرون أن ال جدوى من وجود لغة ثانية إىل جانب 

نفوس ويف قلوب اجلزائريني.اللغة العربية يف الوقت الراهن، وذلك من أجل غرس اللغة العربية يف

:أنواع االزدواج اللغوي-3

وهي أن تستعمل اللغة األجنبية يف قطاع بعينه،أو قطاعات من احلياة :االزدواجية الخاصة -3-1

االجتماعية، دون األخرى، كأن تستعمل يف التعليم دون اإلدارة أو يف التعليم العايل، دون التعليم 

لفروع العلمية دون الفروع األدبية، أو يف فروع التعليم التقين دون فروع التعليم الثانوي و االبتدائي أو ا

العام.

ونستنج من هذا الرأي أن االزدواجية اخلاصة تقلل من انتشار لغة أجنبية أخرى بني أوساط 

علها اجلزائريني كما يلجأ هذا الرأي إىل قوقعة أي لغة أجنبية تريد أن تنافس اللغة العربية، وذلك جب

2مستعملة استعماال حمدودا.

.222، ص السابقاملصدر -1
.239- 221ص أمحد بن نعمان، التعريب بني املبدأ والتطبيق، املصدر السابق،-2
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: االزدواجية السلبية-3-2

دم أكثر مما  " وهي االزدواجية اليت تتجاوز حدها لتنقلب إىل ضدها، فتسيء أكثر مما تصلح، و

ا ختلق فئات وطبقات اجتماعية متعارضة املصاحل واالهتمامات واالجتاهات  تبين، ومن نتائجها أ

وااليديولوجية وختلق بالتايل اجتاهات اجتماعية معارضة لالزدواجية من أساسها، الفكرية والثقافية، 

.1ليس كرها يف اللغة األجنبية وإمنا حبا للغة الوطنية وليس رفضا للتفتح وإمنا رفضا للذوبان"

ويروي أصحاب هذه األفكار أن اإلزدواجية هي حيلة من حيل االستعمار للقضاء على اللغة 

ا املوقف هو موقف وقائي أكثر من ما هو عدواين، اعتربوا أن االزدواجية يف هذه احلالة فهذالعربية،

حتطم الشخصية الوطنية.

" وهي أن تكون مرحلّية وخاصة بغرض النهوض مبستوى اللغة الوطنية االزدواجية اإليجابية:-3-3

ا...ومن خالل التحليل لألوضاع  السائدة يف البلدان العربية وبالقدر الذي يفيد هذه اللغة وال يضر

ا إذا ظلت  والنوعيات املطبقة فيها لالزدواجية اللغوية...تبني أن االزدواجية ليست مرفوضة يف حد ذا

واللغة األجنبية أجنبية يف اللسان وامليدان، وحدد هلا نطاق اللغة الوطنية وطنية يف الدستور والواقع،

أي على عكس ما هو حاصل إىل حد عوقه وتقضي عليه،ضيق ال تتجاوز حبيث تفيد التعريب وال ت

اآلن يف بعض البلدان العربية السائرة يف طريق االزدواجية اليت خلقت من " املزدوج" مواطنا أجنبيا يف 

.238، ص:السابقاملرجع -1
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السلوك والثقافة، ومن الذي ال جييد اللغة األجنبية يف بالده ووطنه، مواطنا أجنبيا يف احلقوق 

1واملكانة".

األكثر واقعية ومنطقية، ألن أي لغة أجنبية خاصة منها همأفكار أصحاب هذه واملالحظ من 

الفرنسية واالجنليزية مها لغتا التكنولوجيا والتقدم، وبذلك وجودها إىل جانب اللغة العربية يساهم يف 

النهوض أوال باللغة العربية ثانيا تدفعها إىل االلتحاق بالركب احلضري وخاصة حنن يف عصر العوملة 

انون البقاء لألقوى تكنولوجيا وعلميا واقتصاديا.ويف عامل يسوده ق

Zéro bilinguismاالزدواجية الصفرية:-

- وهي حالة اللغة األوىل وال اللغة الثانية مثل: حالة الرضيع الذي ال جييد نطق أي لغة ورمزها هّو (

.2(اللغة الثانية))"2ل–(اللغة األوىل) 1ل

.239- 238بن نعمان، التعريب بني املبدأ والتطبيق، املصدر السابق،صأمحد-1
ّلة العلمّية جبامعة امللك-2 فيصل، العلوم اإلنسانية حممود إبراهيم عايد، العربية الفصحى بني االزدواجية اللغوية والثنائية اللغوية، ا

ّلد .55، ص 2002هـذو احلجة، 1442الثالث، العدد األول واإلدارية، ا
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IncipientBilinguismاالبتدائية: اللغة-

ا حالة إتقان اللغة األوىل (ل )، كالتلميذ 2) مع االبتداء يف تعلم اللغة الثانية (ل1يعين 

ه يف تعلم اللغة الثانية يف دئالذي يف السادسة من عمره يتقن لغته اليت ألف عليها يف البيت مع ب

1+ إتقان اللغة".) ويعين2ل1القسم، ونرمز كهذه احلالة بالّرمز التايل: (+ل

Semi bilinguismاالزدواجية النصف لغويّة: -

)، يرجح غالًبا سببه إىل جزء كبري من 2ول1وهي حالة الضعف أو نقص يف اللغتني (ل

ويلجأ إىل الّلغة 1النسيان، أي عدم التحكم يف اللغتني حبيث، نسى املتكّلم جزء كبري من اللغة ل

).2(ل

:Idealbelinguismية: االزدواجية المثال-

تعترب االزدواجية املثالية من أمجل وأرقى أنواع االزدواجية، واليت تعين اإلتقان التام جلميع 
)، وهي حالة نادرة االنتشار (حالة 2) مع اللغة الثانية (ل1املهارات الّلغوية أي اللغة األوىل (ل

.)2++ل1هلا بـ(++لاإلتقان التام)، ويرمز

.21املرجع السابق، ص -1
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:.االزدواجية بين القيود والمقاومة1

وكنتيجة طبيعية للصراع املوجود بني الّلغتني الّداخليتني، أي الفصحى والعامّية، هناك سؤالني 

املشكلة؟ إن االزدواج الّلغوي ال ، األّول: ملاذا تعترب االزدواجية مشكلة؟ وما وجهنفسيهمانيطرحا

يتبني يف لغة ما إال إذا توفّرت جمموعة من الشروط، وهي:

توافر تراث أديب حمظ متداول وحمفوظ بالّغة األصلّية " الفصحى".-1

تمع.-2 حصر الكتابة والتدوين على خنبة معّينة من ا

، وهي مدة زمنية تقدر بقرون.مرور حقبة زمنية طويلة جًدا على وجود الشرطني الّسابقني-3

إذا توفرت، فإن االزدواج الّلغوي يف العربية يتضح بصورة أقوى إذا ما فهذه الشروط الثالث

ا يغري أن القرآن الكرمي والّسنة النبوية مها املصدران األساسيان الّلذان أدّ ،قارنّاه مع الّلغات األخرى 

الذي عرفته الالتينية، والذي جعلها تتفرع إىل لغات العربّية من االنقسام اللغة إىل احلفاظ على 

ا. ومن هذا نستنتج أن ال الفصحى تتغري أو تنتصر وال العامّية تتبعثر  خمتلفة، قضت على قو

وتضمحل.

" فثمة آراء أخرى ال ترى يف االزدواجية الّلغوية مشكلة، فهي أمر طبيعي ينتاب الّلغات 

املشكل فيها. وهّو أمر يشكل مع وجهة النظر األخرى، إشكاالً  مجيعها، وما من داع لتعداد وجوه 



آراء الدارسني يف ظاهرة االزدواجيةالفصل الرابع

94

كبريًا يصل إىل حد االعرتاف بالعامّية بديال طبيعًيا وحضاريا للفصحى، ومعادًال موضوعيا هلا من 

وشاسعة، جهة، ورافًضا التحول إىل العامية من جهة أخرى. وما بني هذا وذاك، تبدو املسافة كبرية 

صر، وال العامّية تتبعثر وتندثر، والّلسان مبلبل بني هذه وتلك، إنّه أمر ّري أو تنتفال الفصحى تتغ

مفروض علينا شئنا أم أبينا، ومن املفيد أن نقرأ الواقع الّلغوي جّيًدا، عّلنا نصل إىل حّد التداول اآلمن 

ا."لّلغة، بعيًدا عن التكلف والتفريط، تكّلف الفصحى الرتاثية الكالسيكّية، أو الت 1فريط 

ره بعض العلماء، كما يظهر يف تصّور "لوسريكل" " هذه االزدواجية حني فثمة خطر يتصوّ 

تنعكس احلالة، فتتحول العامّية إىل الّلغة السائدة والفصحى إىل الّلغة املتبقّية من القدمي، غري أّن دورة 

إىل -بة الكراسي املوسيقية تلكيف لع-األدوار، حيث تعمد العامّيةلنتالّلغة لن تنعكس مرّة أخرى 

تمعات  تفكيك النظام اللغوي للفصحى حني تسود فوقها، وهّو ما ال يصعب حبّيل أثره على ا

العامّية على ما فيها من صعوبة إدراكّية لق الّلغوي الثابت وتسودالناطقة بالعربّية حني يتفكك املط

2بني األقاليم الّلغويّة املختلفة."

لها ازدواجية عن جّدية املعارف اليت متثّ ذاتهيطرح- الرّأي ورأي اآلخر، هناك سؤالفمن هذا 

الّلغة. فهناك من يرى " أن االزدواجية يف كل حال من األصول هي " رمز االحنطاط والتخلف 

ا يف بوتقة واحدة، وهّي اليت تدور  تمع. فاألّمة الواعّية هّي "املنسجمة طبقا والصراع بني طبقات ا

ا يف فلك واحد، يكون وليد ذهنية روحّية واحدة، فإذا كان لكلّ  طبقة لغة، وكانت الطبقة طبقا

.222م، ص1978، 2احلاج، كمال يوسف، يف فلسفة الّلغة، دار النهضة للنشر، بريوت، ط-1
.211ص -عنف الّلغة-لوسريكل-2
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املثقفة تتكّلم بلغة، والطبقة الغري مثقفة تتكلم بلغة أخرى، ال نعدم االنسجام ودبَّ التفّسخ يف بيت 

1األّمة".

وهذا ال يقتصر فقط على البالغني، ولكن التأثري األكثر سلًبا هّو ذلك الذي ميّس االستيعاب -

ق:" أنَّ االزدواجية تؤثر على االستيعاب التعّلمي عند التعلّمي عند األطفال، فريى أمحد املعتو 

ا 2األطفال جراء لغة تتصارع مع مولود غري شرعي ال بدَّ أن يومنها صراعه" ، فيضيق الطفل املتعلم 

ذرًعا، ويرغب عنها إىل غريها من العامّيات املتاحة أو الّلغات األجنبّية اليت قد يعرز من خالهلا تفوقا 

ا لضحالة العامّية وضمور الفصحى أو تعثّرها، وهّو ما يعتربه البعض قتًال لإلبداع عند ملحوظا، نظرً 

الطفل بسبب وجود حالة من التشّظي والرتدد بني عامّية ال حيسن التفكري عربها لغّوها من األمناط 

عادي، وفصحى مل الفكرية اإلبداعّية واقتصارها على تيسري احلياة اليومّية االعتيادية والنشاط الذهين ال

3يتقنها ليقوى على التفكري من خالهلا."

وبالنظر إىل واقع الّلغة العربّية، أو الواقع التداويل للعربية يف العامل العريب، فإنه:" ميكن توصيفها 

على الّنحو التايل:

العربّية الفصحى ( الكالسيكّية)، وهي عربية القرآن الكرمي والشعر القدمي.-1

.118ص-كابد، العربية الفصحىابراهيم-1
.75أمحد املعتوق، احلصيلة الّلغوية: أمهّيتها، مصادرها، وسائل تنميتها، ص-2
.18عباس املصري وعماد أبو حسن، االزدواجية الّلغوية يف اللغة العربية ص-3
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لعامّية ( الّدارجة واحملكّية)، وهي تنوعات هلجّية عديدة، وأمناط لسانية متباينة تباين العربّية ا-2

ا. اجلغرافية العربّية ذا

العربية الوسطى ( بني الفصحى والعامّية) واملتداولة يف أوساط النخب واملثقفني واملتعّلمني، -3

وتعرف أيًضا بـ (عربّية املتعلّمني احملكّية).

املعاصرة ( األقرُب إىل الفصحى أو الفصحى غري املشكولة) واملتداولة يف الوسط العربية-4

1الثقايف واإلعالمي وعرب وسائل اإلعالم املختلفة".

وخالصة القول: أن الواقع الّلغوي السائد على خمتلف مسوغاته، جتد املتكلم يتكلم الّلغة اليت -

نجد اإلمام يوم اجلمعة يصطنع الفصحى، أواخر تناسب املقام، فكما يقال: "لكل مقام مقال"، ف

يستعمل الفصحى حني يلقي كلمة يف حفل ثقايف أو تأبيين، وجتده يستعمل العامّية إذا ذهب إىل 

الّسوق القتناء حاجّياته، أو عندما يكون بني أهله وجريانه.

العربية الفصحى بصفة يعترب االزدواج سبب رئيسي يف تصنع البنية التحتية لثقافة أّمتنا، ولّلغة -

عّدو لكل تطور فكري أو إنه عامة، " وهو املسئول عن هذا التبديد القاتل لكل اجلهود الرتبويّة،

حضاري، وفوق ذلك فإن االزدواج الّلغوي يضيق بالفصحى، ويعمل على خنقها، وحيول دون 

.140- 137الّلغة العربّية يف العصر احلديث، ( مرجع سابق) ص- اد-املوسى-1
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ّمة، أو على املستوى انتشارها داخليا أو خارجّيا ...سواء على املستوى الداخلي بني أفراد األ

1اخلارجي، خارج حدود األّمة".

ضمن بني اآلراء يف حتديد حجم اخلطر الناتج عن االزدواجية خيتلف من فريق إىل آخر حسب -

تصور كل منها لألمر.

فمثًال، يرى عبد القادر املغريب من الفريق األول:" أّن االزدواجية ظاهرة لغويّة عامة، وأّن كل لغة 

ا فصيحة من ل غات البشر هلا جبانبها لغة متولدة منها هي: الّلغة العامّية أو الّلغة الّدارجة، والتسليم 

أمر طبيعي ومنطقي، إذ هو تسليم بالواقع الّلغوي من جهة واعرتاف بطبيعة الّلغات وقانون تطورها 

لذا 2ف املكان".من جهة أخرى، كقبول التطورات احلادثة يف احلياة بوجه عام على مّر الزمان واختال

فإّن هذا الفريق ال جيد مشكال من وجود االزدواج اللغوي هذا من جهة ومن جهة  أخرى بينما 

يُعارض فريق آخر هذا الرّأي، ومها يف ذلك بني رأيني.

رأي جذري مجّرد:-أ

انتقاء يتمثل يف توحيد اخلطاب والّلغة بشكل حمايد خاٍل من شوائب االزدواج دون الرتكيز على -
ا  ّ لغة بعينها، فيذكر ابراهيم كايد، أن حل التوحد املطروح ال يتحاوز للفصحى بصفة خاّصة، وإ

3يطلب التوحد بلغة واحدة، حّىت وإن كانت غري عربّية من األساس".

.72- 71د، ابراهيم كايد، العربّية الفصحى، ( مرجع سابق)، صحممو -1
.63-62عبد القادر املغريب، أقرب الطرق لنشر، ص-2
.35ابراهيم كايد، العربّية الفصحى، ص-3
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رأي تقاربي آخر:-ب

ا، " وبني الرفض الدائر بني األمرين: التسليم باألمر الواقع، أو توحيد الّلغة بغض النظ ر عن كو

يذكر حسني علي حمفوظ يف مقاله:" تقريب العامّية من الفصحى" أن حّال ثالثا أكثر واقعية وحفاظًا 

على أصل الّلغة عن تقارب يسمح فيه للعامّية بالتخلي عن كثري من خصائصها لتقرتب من 

مساه أمحد الفصحى، وليس العكس، ويضيف أنه حل مثايل لتفادي االزدواجية الكائنة. وهو ما أ

1الّلغة الثّالثة"املعتوق بكّل العربّية الوسطى أو 

كذلك انتشار وسائل اإلعالم املكتوبة والنّاطقة بالعربّية الفصحى، وزيادة اجلرعة النصوصية 

األدبية من طرف حركة الرتمجة للعربية من املعارف الغربية، ورفع مستوى التذوق الّلغوي عند الطالب، 

ا على حتديث الّلغة مبا يتوافق مع املصطلحات العلمية غربية األصل.وكذا تعريب كثريً 

االزدواج الّلغوي:ظاهرةالحلول الممكنة لج .

وإزاء هذه املشاكل واألخطار، حني ميكننا اخلالص من هذا االزدواج الّلغوي؟ وما هي احللول 

بني العامّية والفصحى؟ وهل املفرتضة حلل هذا املشكل؟ وهل توجد حلوًال أخرى تساعد يف التقريب 

احلل يقتصر فقط على اجلانب الّلغوي؟ أم أن هناك جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية؟

.81أمحد املعرتف، نظرية الّلغة الثالثة ص-1



آراء الدارسني يف ظاهرة االزدواجيةالفصل الرابع

99

هذه األسئلة الكثرية اليت أطرحها يف هذا البحث، عّلين اجد خمرج هلذا االزدواج الّلغوي، الذي 

من اخلطاب.يشكل خطرًا على جعل العربية الفصحى ترقى إىل مستوى معّني 

فهي متثل على حّد تعبري "نيوستويف" وضًعا لغويا غري وظيفي، فال ترقى الّلغة الفصحى إىل -

1مستويات اخلطاب، وال العامّية إىل مستويات الكتابة والتفكري، واملزدوج حائر ومشتت وعاجز"

مرحلة مبكرة من " وهلذا فقد عمدت معظم شعوب العامل إىل التخلص " من االزدواجية عند 

2عملّية التحديث".

إّن البحث عن احللول ملشكل االزدواجية الّلغويّة ليس باألمر اهلّني واليسري، وخاصة عندما يتعّلق 

حبل جذري يكون ممارسة لغوية شاملة ليس جمّرد صرب على ورق.

الّلغة العربية والتعليم العالي:.2

ع حول الفكرة، وثارت اآلراء بني مؤيد ورافض مما انتشرت دعوات تعريب العلوم، فاختلف التناز 

جعله عالق وحمصور بني هذه اآلراء. فرغم التجارب واآلراء ظلَّ يف حمور انتقاص وعجز.

1 - Neustuphy (J.V) : LanguageTheory in a JapaneseContesct, post Structural
Approaches, The language, pp : 169- 182

اد، قضية التحول إىل الفصحى .-واملوسى
2 - Meustriphy (J.V) : LanguageTheory (ibd) . P : 169.
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إن أكثر الدراسات العلمية والتجارب، أّدت إىل أمر حمتوم وخالصة منطقية أّن استيعاب 

تخدام الّلغة األم أيَّا كانت. فالعلم تفكري تعرب عنه الّلغة العلوم وفهمها والتمّيز فيها ال يتيّسر إّال باس

وهذا ما يفسر لنا ارتباط الّلغة بالتفكري. فالسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الشطر من البحث: كيف 

ا؟. تفكّر؟ وبأي لغة علينا أن نفكر 

لتباعد. وال يُوجد بينهما إّن واقع التفكري والتعبري يف التعليم اجلامعي العريب، يقرتب من ا

اقرتاب، وهذا ما يدفع إىل الّسعي وراء إجياد مقاربة تعاجل اخللل املوجود. وهناك أمثلة عديدة عن 

ذلك.

التعليم العالي والّلغة األجنبية:-3

ذكرنا يف بداية البحث عن اجلهود الكبرية اليت بذهلا االستعمار يف اجلزائر بصفة خاّصة ويف 

االت وخاصة الوطن العريب بصفة عامة جلعل لغة املستعمر األجنيب حتّل حمل الّلغة العربية يف شّىت ا

ال العلمي، فكانت االجنليزية يف املشرق، والفرنسية يف املغرب العريب، لكن هذه اجلهود قوبلت  يف ا

واقع تدريس بالّرسوب بعد االستقالل، ألنه مل خيلق وراءه إّال اجلهل والتخّلف إّن من يقف على

الطب والعلوم مثًال بالّلغة األجنبية يف بلداننا العربّية، جيد لألسف حالة من تشّتت اجلهود بالنسبة 

للطّالب أضّر بتعلمهم، إذ تبّني أن الكثريين منهم ال يتقن الّلغة األجنبّية بسرعة تتماشى مع موجة 

لعربّية، جيد نفسه فجأة أمام دراسة بالّلغة التدريس. فالذي ينال شهادة البكالوريا وقد درس بالّلغة ا

األجنبّية مل يكن قد أتقنها بعد، وهذا ما جيعله يواجه فراًغا ال ميكن مأله بسهولة. ولكن الغرية على 
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الّلغة العربية واخلوف على مستقبل الطّالب اجلامعيني، دفع الكثري من الدول العربية للمضي قدًما إىل 

العلمية، فنجد مثًال أّن تدريس الّطب بالعربّية بسورية مل يكن أّول حماولة تعريب الكثري من الشعب 

عربّية، والذي بقي لوقتنا احلايل حمافظ على رسوخه، حيث اعترب األكثر دواًما ورسوًخا، وتكاد يبلغ 

م مع ظهور معهد الطّب العريب يف جامعة دمشق، قام 1919أكثر من قرن من الّزمن، ففي عام 

سرية تعريب الطب، وفعًال مت ذلك ومل تكن البداية بالّسهلة، غري أن عزمية رّواد العلم يف الطالب مب

ّلة الطبّية 1923سورية كانت أكرب من ذلك بالكثري، وتأسست أول جامعة سنة  م، وّمت إصدار ا

م.1924العربية سنة 

ليت تعّلم بالّلغات فأصبح خرجيوا اجلامعات يف سوريا ال يقّلون كفاءة عن خرجيي الكليات ا

خرجيوا اجلامعات األجنبية يف الّدول العربّية، ولكن هذا ال يعين عدم وجود صعوبات كان يواجهها

الّسوريّة، إذا ما قّرروا إمتام بتحصيلهم العلمي يف الّدول األجنبّية، ومن أهّم البُعوث ذلك املسح الّذي 

لس الصّحي حو  ية والتحضري لالمتحانات الطبية ليز سة اإلجنل صعوبة االنتقال إىل دراأجواه ا

من هؤالء الطّالب عّدوا األمر سهالً، و %32) األمريكي الّدويل AIHC، فظهر أن (األمريكية

صعًبا، والالّفت أّن الصعوبة مل تكن يف املاّدة الطبّية نفسها أو %24صعًبا بعض الشيء، و 44%

ا، وال خيفى أّن األّمة العربّية تعاين  املصطلحات العلمّية، بل احنصرت يف الّلغة االجنليزية وعدم إجاد

مرًضا عضاًال يف تدريس الّلغات، فهّي أعجز من أن ختدم لغتها القومّية، فضًال عن تعليم الّلغات 

ا تقدم دليًال إضافًيا، (ا ) ولعّل ECFMGألجنبية، فاملشكلة األوىل هّي تطوير تعليم الّلغات وإجاد
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لس التعليمي لألطبَّاء األجانب يف الواليات املتحّدة األمريكية إذ يتّضح من  نتائج اختبارات ا

للمتقدمني، مع العلم جدول العالمات أن معّدل عالمات الشوريني أعلى قليًال من املعّدل اإلمجايل 

من الّطالب أصحاب العّينة جناح %85بأن االختبار يعقد بالّلغة اإلجنليزيّة، وهلذا األمر أي 

التدريس بالّلغة العربية، مع اإلشارة إىل ضرورة تطوير التجربة وحتديثها".

لت بالنجاح ومن هنا، نستنتج أن اخلربة والتجربة السورية يف عملية تعريب الطب والعلوم قد كلّ -

يف ظل تراجع التعليم اجلامعي املعرب بشكل عام. " ففي استبيان أجرته جامعة امللك فيصل لطّالب 

من الطالب يوّفرون ثلث الزمن أو أكثر %80الطب حول موقفهم من تعريب العلم الطّيب، تبّني أن 

الطالب يوقرون ثلث الّزمن أو أكثر من%72عند القراءة بالّلغة العربّية مقارنة بالّلغة اإلجنليزية، وأّن 

م على اإلجابة الّشفوية %75عند بالّلغة العربّية مقارنة بالكتابة بالّلغة اإلجنليزية، ويرى  أن مقدر

والنقاش أفضل بالّلغة العربّية.

، إذا مها جممع اللغة األردين وأّما مسألة الّرسوب والّنجاح، فقد أظهرت دراسة تقوميّية دعّ 

عندما كان التدريس بالّلغة اإلجنليزية إىل %30نسبة الّرسوب يف الكلّيات العلمّية من اخنفضت

فقط عندما درس الطالب بالّلغة العربية".3%

إن تعريب الطب والعلوم وفر الكثري من الوقت واجلهد للطالب، ومن هذا نستنتج أنُه رغم 

بالّرغم من الّسعي إىل استبدال اهلّوية والثقافة اهليمنة االستعمارية املتعّددة األجناس واألغراض، و 
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بالنجاح، وهذا -حمدودةبنسبةوالّدين، اآلن تعريب العلوم بصفة عامة يف اجلامعة العربية قد حتلل ولو

ال يعين أن الصعوبات والسلبيات مل تأخذ نصيبها يف التعليم باجلامعات.

واالزدواجية الّلغوية: األستاذ.4

ا، وهو املصدر األساسي للتأثرياألستاذ - يف املتعلمني. "فدوره ال أساس العملّية التعليمية وركيز

يكمن فقط يف تعليم الطالب األجنيب قواعد الّلغة الثانية ونظامها، بل ميتد إىل كون هذا املعلم هّو 

املطلوب وأن املصدر األساسي لنظام اللغة يف نظر الطالب، فلذا جيب أن يكون املعلم يف املستوى 

يكون على علم كبري مبفردات وقواعد وأسس وأصوات الّلغة اليت يدّرسها، إذ ليس كل من ختصص يف 

فهذا يثبت أن بالرغم من الّدور 1أي لغة كانت يقدر أن يعلمها بطريقة سليمة للّناطقني بغريها"

ميق مشكلة االزدواجية وجعلها الكبري الذي يقوم به املعلم يف العملية التعليمية، إال أنه يتسبب يف تع

أكثر تعقيًدا بدًال من تبسيطها للمتعلم وجعلها يف متناوله، وهذا إن مل يكن املعلم ملم بطرق تدريس 

هذه الّلغة وليس على دراية بأحدث النظريات اخلاّصة بالّلغة الثانية، وهذا يعين أن املعلم يصبح غري 

ا ممّا يساعد على وجود فوهات قد تساهم يف ضعف قادر على تصحيح أخطاء متعلميه أو يتجاهله

مستوى الطلبة يف استخدام اللغة الثانية وتعميق فجوة االزدواجية.

.32، ص 2012اللغة وازدواجية اللغة، القفحان والفاعوري، -1
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لذا على املعّلم أن يوضح للطالب أن اللهجات املختلفة قد طرحت من عباءة العربية الفصحى، 

م وأن اللغة أيًضا مهما كانت على املعّلم (معّلم اللغة الثانية) أن يفهم جيًدا ويدرك طبيعة املتعلّ 

صفتها فهي ختضع إىل قواعد وظواهر معينة ككّل الّلغات.

فعلى املعّلم كذلك أن يكون خطابه فصيح ويسري وسهل ال يرهق الطالب على تعلم أي لغة 

تمع. ثانية من خالل إجراء دورات خاصة، أو عن طريق احتكاكه با

كتابة المتعلمين:نموذج من أثر االزدواجية في طريقة.5

أردت يف هذا البحث املتواضع أن أسلط الضوء على بعض الرتاكيب واملفردات األكثر انتشاًرا -

يف كتابه املتعلمني.

مل أذهب إىل لبنان أبًدا.مثال: 

من األخطاء األكثر ظهورًا يف صّيغ التعجب، استخدم كلمة "أبًدا" مع أداة النفي "مل" ألن -

صرف زمان بدل على االستقبال واالستمرار، وال يستطيع أن يأيت يف سّياق املاضي، "أبًدا" تعرب 

واألصح من كل هذا: "لن أذهب إىل لبنان أبًدا"، ولقد عمدت إىل تسليط الضوء على أمناط متعددة 

ري وأخطاء لغوية شائعة نابعة من االزدواجية يف كتابة املتعلمني. ممّا يدفع باملتعلمني إىل اخلطأ الغ

مقصود والذي تنعكس آثاره على أعماهلم الكتابية، مثال:
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كان املشهد ملفت لالنتباه       هنا أخطأ الطالب صرفًا وحنويًا يف صياغة اسم الفاعل -

(ملفت)، والصواب (الفًتا) من الفعل لفَت، وليس ألفت الذي ال وجود له يف العربية الفصحى 

أصالً.

ع االستعمال:االزدواجية اللغوية وتوزي.6

غالبا ما يستخدم الناس يف كالمهم لغتني تبادلًيا وذلك يف أي مكان أو زمان، والغرض من ذلك 

التباهي وإيصال املعلومة بطريقة سريعة، ، وتدعى هذه األخرى ومن أهم هذه الطريقة أي "االزدواجية 

:يالتكاملية" ما يل

لغة األوىل يف احلديث يف البيت واللغة الثانية حيث يقوم الفرد باستخدام الأ/ تكاملية  مكانية: 

خارجه.

وهنا يقوم الفرد باستخدام الّلغة األوىل يف احلديث عن موضوعات ب/ تكاملية موضوعية: 

معّينة واللغة الثانية يف احلديث عن موضوعات أخرى.

س واللغة الثانية يقوم الفرد هنا باستخدام اللغة األوىل مع عدد معّني من الناج/ تكاملية بشرية: 

1مع سواهم."

.81-80، ص 2010االجتماعي؟، سوريا، مطبعة دار العلوم الّلغوية، حممد عفيف الدين، دماطي حماضرة يف علم اللغة -1
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تلمسان:-موجز عن تاريخ جامعة أبي بكر بلقايد

إن جامعة تلمسان بعد سبعة وعشرين سنة من تأسيسها،  ، لقد بدأت املغامرة يف سنة 

لقد متثل التعليم األول يف اجلذوع املشرتكة بوسائل بسيطة جًدا، أقواها إرادة الرّواد األوائل. 1974

للعلوم الدقيقة والبيولوجيا. وعلى إثره، ينتقل الطلبة من تلمسان إىل وهران أو اجلزائر أو إىل إجتاه آخر 

م، وسنة بعد سنة، حتسنت األمور وأصبحت الدراسة اجلامعية مستقرة ومستدمية،  ملتابعة دراسا

ا يف العلوم الدقيقة، واجلذوع املشرتكة للتكنولوجيا والطب والعلوم فسلمت بشهادات الدراسات العلي

االقتصادية والعلوم القانونية واألدب العريب، كما توسعت هيئة املدرسني اليت كانت تعتمد بوجه 

خاص على املتعاونني األجانب، إىل مدرسني جزائريني شباب. ومع بداية الثمانيات، ظهرت 

اهلندسة امليدانية واإللكرتونيك وامليكانيك  والري. كما أن التحوالت ختّصصات جديدة مثل معهد 

التكنولوجية اليت نالحظها حاليا تشكل حبق ثورة عارمة وحتدٍّ وجيًها ينبغي على اجلامعة أن تنهض به.

إن إيصال اجلامعة باإلنرتنيت، والعالقات املتنوعة مع املخابر األجنبية، وزيارات الباحثني تعد 

هامة جيب على جامعة أيب بكر بلقايد استغالهلا، وتطويرها من أجل ضمان اندماجها يف وسائل

إجراءات العوملة. إن العلوم اإلنسانية بشعبها املختلفة متنح لنا بدون شك مفاتيح احلداثة، لكنها تقدم 

عشرين لتحتل لنا فوق ذلك املواد الفكرية املالئمة لصيانة شخصّيتنا أمام حتديات القرن الواحد وال

مكانة مرموقة بني جامعات املغرب العريب. فتخرجت الدفعات األوىل للعلوم االجتماعية واإلنسانية 

، مسعت اخلريطة اجلامعية 1984، ويف أوت 1984سنة 
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اجلديدة بإنشاء املعاهد الوطنية للتعليم العايل. وتطور التعليم ما بعد التدرج األّول يف جممل 

، وعلى إثر هذه السنوات 1991- 1992تعليم ما بعد التدرج الثاين يف الشعب، وانطالق ال

ا اجلديد، الغين مبرحلة النضج الطويلة. اخلمسة عشر، ظهرت جامعة تلمسان، أيب بكر بلقايد بكيا

تلمسان، اليت تشهد حاليا تطورًا ملحوظا، تأسست مبقتضى -إن جامعة أيب بكر بلقايد

- 205، املعّدل واملكمل باملرسوم التنفيذي رقم 1989أوت 01املؤرخ يف 89- 138املرسوم 

02واملؤرخ يف 391-98مث مبرسوم تنفيذي  آخر، معدل رقم 1995أوت 05املؤرخ يف: 95

.1998ديسمرب 

ورغم الظروف الصعبة اليت كانت تطبع تلك املرحلة، فإن املركز اجلامعي حقق نتائج مرضية 

عات األوىل يف العلوم االجتماعية واإلنسانية بالّلغة الوطنية سنة ملموسة حيث خترجت منه الدف

1984.

تلمسان يف شكل أقطاب رئيسية خاّصة بإمامة وشتوان:

الكيفان)-*قطب العلوم االجتماعية واإلنسانية ( إمامة

األفق اجلميل).-شتوان-*فطب العلوم الدقيقة والتكنولوجيا ( إمامة

مامة واألفق اجلميل).6( *قطب علوم األرض واحلياة
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صور جامعة تلمسان :
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:عرض وتحليل بيانات الدراسة 

): عرض نتائج االستمارات1الجدول (

يبني على االستمارة من حيث اجلنس- يضم اجلدول عدد ا

ذكور إناث عدد 

األساتذة

52% 48% 100%

يبني من اإلناث والذكور، فكانت النسبة األكرب تتمثل بالنسبة هلذا اجلدول فهّو  يبّني نسبة ا

.%48وهي نسبة الذكور، أما اإلناث فتمثلت يف: %52يف 
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ول الثاني: رتبة األساتذةدالج

أستاذ التعليم أستاذ حماضرأستاذ مساعدرتبة األساتذة

العايل

موع ا

%100%12%36%52النسبة

استعرضنا الرّتب املختلفة لرتب األساتذة.يف هذا اجلدول 

Série1; أستاذ 
;  %52; مساعد

52%
Série1; أستاذ 

;  %36; محاضر
36%

Série1; أستاذ 
;  التعلیم العالي

12% ;12 %

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر

أستاذ التعلیم العالي



الدراسة امليدانية الفصل اخلامس

113

الجدول الثالث: اللغات التي يجيدها

اللغات اليت 

جييدها

أخرىاإلجنليزيةالفرنسيةالعربية

%10%54%96%82النسبة

يف هذا اجلدول جند نسبة الّلغة اليت يعيدها أستاذ الشريعة اإلسالمية وأستاذ اللغة العربية أثناء 

، أما بالنسبة للغات الفرنسية واإلجنليزية وأخرى %70للّدروس هي نسبة كبرية جًدا تتمثل يف شرحه 

فهي نسب ّجد ضعيفة.

Série1; ; العربیة
82% ;34 %

Série1; ; الفرنسیة
96% ;40 %

Série1;
;  %54; اإلنجلبیزیة

22%

Série1; ; أخھرى
10% ;4 %

العربیة

الفرنسیة

اإلنجلبیزیة

أخھرى
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الجدول الرابع: اللغة المستعملة أثناء شرح الدروس التي يجيدها

اللغات اليت جييدها النسبة

عربية 22%

فرنسية 44%

إجنليزية 22%

أخرى  12%

;  عربیة; النسبة
22%

;  فرنسیة; النسبة
44%

;  إنجلبیزیة; النسبة
22%

;  أخرى ; النسبة
12%

عربیة

فرنسیة

إنجلبیزیة

أخرى 
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شعب لـثناء شرح الدروس اليت جييدها األستاذ هي اللغة الفرنسية بالنسبة لأاللغة املستعملة 

نيالثانية اإلجنليزية، وهي النسبت، بينما حتتل املرتبة%44والطب والصيدلة، حيث قّدرت بـ:الفرنسية 

مقارنة مع اللغة العربية ولغات أخرى.تنيالعالي
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تزاوج اللغاتالجدول الخامس: 

موع ا أحيانا ال نعم تزاوج اللغة

100% 50% 20% 30% النسبة

" جند نفس النتائج املتحصل عليها يف املخطط البياين يف السابع، 5يف املخطط البياين رقم "

وأيًضا نفس املالحظات.

Série1; ; أحیانا
50%

Série1; 20; ال %
Série1; 30; نعم %

أحیانا

ال

نعم
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تشكل اللغة عائقا لتوصيل المعنىالجدول السادس:

أحيانا ال نعم

26% 56% 22%

ط هي نسبة جد مرتفعة من ناحّية 56نالحظ يف هذه الّدوائر النسبية أن النسبة املئوية 

تشكيل اللغة عائًقا لتوصيل املعىن. وهذا خيص الّلغات األجنبية، حبيث أن تكوين الطّالب عموًما 

التالية: الطب، بالّلغة العربية، فهم جيدون صعوبة كبرية يف استيعاب الدرس، وتتمثل يف التخصصات 

الصيدلة

Série1; ; أحیانا
26% ;25 %

Série1; ; %56; ال
54%

Série1; ; نعم
22% ;21 %

أحیانا

ال

نعم
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الجدول السابع: هل تجد لدى الطلبة استجابة أثناء إلقاء الدرس، أم تشكل اللغة حاجزا بينك 

وبينهم؟

أجد 

استجابة

ال أجد 

استجابة

ال تشكل اللغة حاجزأحيانا

اللغة حاجزا

أحيانا تشكل 

حاجزا

%68%26%6%22%20%58النسبة

، أن أكرب نسبة لالستجابة (استجابة الطلبة أثناء إلقاء 9البياين رقم نالحظ يف املخطط 

ئوية نسبة مرتفعة مقارنة مع النسب املوهي %68الّدرس) هي خاصة أحيانا تشكل حاجزًا بنسبة 

األخرى، وهذا يعين أن الطلبة هنا ال يفهموا فقط لغة واحدة أثناء إلقاء األستاذ الّدرس، ولكنهم يف 

ت يستوعبون أكثر من لغة، ويف نظرهم أن استعمال األستاذ أكثر من لغة لشرح الدرس معظم األوقا

ختدم مصلحة الطالب.
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الجدول الثامن: مشكلة األستاذ مع اللغة

فالفئة األكثر استجابة من األستاذ يف هذا اجلدول النسب املئوية ختتلف من فئة ألخرى، 

ا قّدرت بـ: أما الفئة اليت %22أما العينة اليت تشكل بـ: %42املزدوج اللغة هي األكرب، حبيث أ

.%36تعاين من االزدواج اللغوي يف القسم قد قّدرت بـ: 

أحیان تشكل اللغة حاجز

ال تشكل اللغة حاجز

اللغة حاجز

أحيان تشكل اللغة حاجز ال تشكل اللغة حاجز اللغة حاجز

22% 42% 36%
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الجدول التاسع: 

ةالتكوين العلمي بلغة غري العربي املراجع املتخصصة أسباب أخرى

36% 42% 22%

التكوین العلمي بلغة غیر العربیى

المراجع المتخصصة

أسباب أخرى
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مناقشة النتائج:

دوافع إجيابية حنو إيصال األساتذةلقد اختلفت النتائج من أستاذ إىل آخر، ويالحظ أن لدى 

ا وهذا ليس رأي اجلميع،  املعلومة للطلبة وذلك باستعماهلم أي لغة ممكنة وقريبة للغة اليت يدّرسو

ا  حبيث حرص أساتذة آخرين على التمسك بالّلغة املدّرسة قصد جعل الطالب يعمل ويهتم أكثر 

دون اللجوء إىل لغة ثانية جلعله يفهم الّدرس.

كشفت الّدراسة أن تعدد الّلغات يف الدرس يسبب مشكلة التعلم، ألن الطالب هنا قد كما

يعجز عن إدراك االحنرافات الصوتية واألسلوبية والّداللية لأللفاظ. كما لوحظ يف نتائج هذه الّدراسة 

يث أيضا جلوء معظم األساتذة الذين يدرسون باللغة العربية إىل العامّية وإىل جانب الفصحى، ح

أثبتت الّدراسة إىل رغبة هؤالء األساتذة إل استخدام األلفاظ العامّية جلعل الطالب يتعلم بصفة جيدة 

ويفهم الّدرس أحسن.
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:خاتمة

االزدواجية اللغوية ظاهرة لغوية يف علم اللسانيات تبّني لنا من خالل هذه الدراسة أن 

، وخلصنا إىل النتائج التالية:عند األساتذة اجلامعينيوأسلوب يف تعليم الكبار

 فرضته عوامل سياسية وي لدى األساتذة يف جامعة تلمساناللغوية سلوك لغاالزدواجية ،

وثقافية وتكنولوجية وبيداغوجية إليصال املعلومة.

مل معها إن العوملة كظاهرة كانت احدي األسباب املهمة يف بروز هذه الظاهرة والتعا

، احلضاريو الثقايف، من أجل التفتح على اللغات وبعث التنوع بسالسة وتقّبل وإجيابية

التمسك باللغة األم، او اللغة األجنبية اخلاصة بالتعليم دون املساس مع ضرورة اإللتزام و 

باهلوية الوطنية.

 تمع رفع الرقي احلضاري و و بإمكان االزدواجية اللغة أن تكون عامال مسامها يف تطوير ا

مستوى التعليم اجلامعي.

 املذهل يف كل االختصاصات اجلامعية ويف ظل توالد ملواجهة حتديات العوملة و التطور

املصطلحات وجتّددها وملواكبة التطور العلمي احلاصل يف العامل.

وصفوة الكالم ،  أمتىن أننا قد توّصلنا ولو بنسبة مئوية قليلة إىل حتقيق املرجو مّنا، وأننا 

امعي  والذي نعتربه قضّية سّلطنا الضوء على قضّية " ظاهرة ازدواجّية الّلغة يف التعليم اجل
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يف غاية األمهّية بالنسبة لكل فرد رغم الصعوبات واملشاكل اليت واجهناها من أجل إنشاء 

هذا البحث املتواضع، اليت تتمثل يف :

-.نقص املراجع بالّلغة العربية، وإن وجدت فرتمجتها مل تكن يف املستوى

- :اخللط يف كثري من املراجع بني االزدواجية الّلغوية وتفسريها بـLa diglossie ،

. ولكن بفضل اهللا تعاىل وعزميتنا على تقدمي le bilinguismeوالثنائية الّلغوية بـ: 

هذا البحث يف أحسن حلته، استطعنا أن نتجاوز هذه الصعوبات والعراقيل

- تمع والرقي وكتوصيات أخرية، ميكننا أن نقول بأّن ازدواجية الّلغة تساهم يف تطوير ا

وية الّلغة  ورفع التحديّات اليت تواجه خاّصة الّدول الفقرية والضعيفة دون املساس 

العربية. وأوّد أن أوجه دعوة إىل املثقفني العرب، والباحثني منهم ، وكذلك املختصني يف 

م العلمّية اليت تثري حقل الّلغويات للعمل حنو املزيد من التقدم،  وإبداء آرائهم وتوجيها

وتعيد االعتبار للتعليم يف جامعاتنا. وآخر ما ننهي به كالمنا الصالة والسالم على سّيد 

املرسلني واحلمد لّله رّب العاملني.
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التوصيات:

بعد هذه الدراسة تبّني لن ان نقّدم التوصيات التالية :

 ليتمكن من تطوير أبعادهاضرورة ادراك األساتذة لظاهرة االزدواجية اللغوية وفهم أساليبها و ،

ا  ا سواء مبحاولة تبسيط املصطلحات او توصيلها باللغة املدّرس  ذاته يف اللغة اليت يدّرس 

بشكل تدرجيي و اإلدراك التام باللغة املساعدة لذلك حىت تصبح اإلزدواجية ظاهرة صحّية 

إىل ذلك من باب يدرك كنهها األستاذ بالدرجة األوىل ويتفّهم الطالب أمهيتها   كي ال ينظر

ضعف أو تقصي من األستاذ.

 أن حيرص األستاذ قدر اإلمكان على جتّنب هذه الظاهرة بإتباع األساليب و الطريق الرتبوية

ا ظل العوملة . احلديثة يف تعّلم اللغة ومواكبة تطورا

 واضحة املعامل لألسس النفسية   ينبغي أن ينطلق األستاذ اجلامعي يف تعليمه برؤية

االجتماعية اخلاصة بطرائق تدريس الكبار (الطرائق األندراغوجية يف تعليم الكبار).و 

 عدم اعتبار االزدواجية اللغوية عائقا حيول دون حتقيق أهداف املتعّلمني ، بل هي وسيلة

مساعدة ، ومتفّتحة على اللغات اليت نستفيد منها لتقريب املعاين وإيصال األفكار بوضوح 

وبشكل سليم.
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:ملخص
لغوي هذا البحث هو جزء من الدراسات اللغوية التعليمية اليت يهدف إىل تقدمي وحتليل سلوك

على طريقة االستبيان عند األساتذة، وتعتمد هذه الدراسة داخل جامعة تلمسان واملتمثل يف ازدواجية اللغة
من جهة وعلى التحليل اللغوي واألنثروبولوجي من جهة أخرى.

ي: ويتناول كيفية ترابط اللغة وظيفيا مع األنظمة االجتماعية األخرى، مث دراسة وصفية اجلانب النظر 
للسلوك اللغوي والعوامل املؤثرة فيه.

اجلانب التطبيقي: طريقة االستبيان واليت تعتمد على طرح األسئلة وعرضها على فئة حمددة من األساتذة 
غوي على التحصيل يف الوسط الطاليب جبامعة تلمسان.املعنيني، لتوضيح إىل مدى قد يؤثر االزدواج الل

التعليم.-العوملة–اللغة االزدواجية كلمات مفتاحية:
Résumé:

cette recherche qui entre dans le cadre des études analytiques du
bilinguisme à l'université de Tlemcen, à pour objectif d'analyser le
bilinguism chez les enseignants universitaire "étude anthropologique
linguistique". En se basant sur deux phénomène le premier
sociolinguistique: diglossie, et le deuxième dialectologique. La partie
pratique analyse les phénomènes diglossiques et le changement dialectal
comme deguisement dans milieu étudiantin à l'université de Tlemcen
Mots clefs: langue- bilinguism- dialecte- mondialisation- enseignants.

Summary:
This research is part of linguistique descriptive analytic studies. Its

objective is analyze the linguistique behaviour withimTlemcen university
It studi"s the anthropologiquelinguistique". It is based on two phenomena.
The first sociolinguisc, and the second dialectic, The pratic part analyse
the diaglossic et the dialectal as deguisement in the student's university of
Tlemcen.
Key Works: Linguige- belinguism- dialect- mondialisation-teaching.
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