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 كهًت شكش ٔ تقذٌش                       
 

 َشكش ّللاه عض ٔجم َٔحًذِ عهى تٕفٍقّ نُا إلَجاص ْزا انعًم انًتٕاضع          

تقذو بخانص انشكش إنى األستارة انًششفت انذكتٕسة "ْشًأي فتٍٍحت" عهى كًا َ     

 .إسشاداتٓا ٔتٕجٍٓاتٓا انحكًٍت ٔانششٍذة طٍهت فتشة إَجاص ْزِ انًزكشة 

ُت انًُاقشت انزٌٍ تفضهٕا بقشاءة ْزِ انشكش انًٕصٕل أٌضا إنى األساتزة أعضاء نج    

 .انًزكشة

شكش كم عًال جايعت عبذ انحًٍذ ابٍ بادٌس أساتزة كإَا أٔ َأٌضا أٌ  ٌفٕتُا كًا ال  

 .إداسٌٍٍ

 يٍ بعٍذ فً إَجاص ْزِ انًزكشة . أٔشكش كم يٍ ساْى يٍ قشٌب ٔفً األخٍش َ  

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء
 

إلى من كان سببا فً وجودي ،إلى نور حٌاتً وضٌاء دربً إلى من أسعى بلوغ رضاهما 

 أمً...أبً 

 إلى سندي فً  الحٌاة أخً الوحٌد قادة     
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 إلى أبناء إخوتً إٌمان ، عبد الغانً ، أنس و حسٌن    

 وإلى محمد مبروكً على دعمه لً وكل عائلته    

 األقارب و األهل من من تربطنً بهم قرابة الدم وكل     

 إلى كل صدٌقاتً اللواتً قاسمننً حلو ومر الحٌاة الجامعٌة     

 إلى كل طلبة كلٌة األدب والفنون    

 إلى كل أساتذة كلٌة األدب والفنون    
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 مقدمة

  
 أ 

 :مقدمة

بسممم  ل حماحمممماي حمممماحي  و وحمممممى  وحمسمممى  فيمممك حمنبمممي حمممممم  ي و  شممم  

 ميممخ امممامب و وفيممك أمممب ومممحبب  فظممم حمممد ك ب مامممب و بيمم  حماممى ب مامممب و

 .ومي باده بإحساي إمك يو  حمديي 

_ تامممد حميممممة مي مممة أودفاممما ل ملنسممماي ميتوحممممل ممممخ أبنممما  م تمامممب ويابممما فمممي 

وححتيا اتمممممب وم اممممممما  انممممم _ حميممممممة_ موةمممممو  حمم  مممممايي وحم ىسممممم ة أف مممممااه 

حماابيمممة  اميممممة فو  تسمممبةبحثممموح فمممي نشمممهتاا وأممممياا ومممما إوح  انممم  ف ايمممة أو م

 فامممي  ام مممابيفمممي  مممووا حمتمممااياو مممممة  بابمممل وما ممما  توحمممد . مممممة ةممماابة 

ينممممو ويت ممموا  يمممما حسمممتامل وحسمممتماو ويةممممحل ويممممو   يمممما نسمممي وه ممماو 

ا امممة حسمممتامامااو و ثممما حموحفمممدوي فيمممك مسممماناا ومممما  فيياممما حمسمممنيي فاتسممما  

فامممي أشممما  وفمممد ممممي ل سمممبحانب وتامممامكو بوحمقممماوي إن أناممما نزمممم  مح وظمممة 

م انمممة و اناممما حميممممة حمتمممي شمممافاا ل وح ظاممما  وأفظماممماحميمممما  وأفىهممما منزممممة 

 اأنممما فابيممما   ياتمممبحم ممماي  باممما  مممما  مممال تامممامك :   تممما  فممممي    حمقممما يبنمممزول 

وم مممممي فمممممي ن مممممن حمو ممممم  وفمممممك مسممممماي  (3  فممممممي  و  ح يمممممة مقمممممو  يايمممممموي 

إمممممك ما مممما  وتنوفمممم  وتاممممدد  بتاممممدد حا نممممان حمممممويي  حنقسممممم حمنمممما قيي بامممما 

مسمممانا ماممم  و فهممممبح  حميممممة حماابيمممة  حفتنقممموححممممديي حمسمممىمي وممممي ثممم   حفتنقممموح 

يقابياممممما مممممممة  فابيمممممة فممممممحك  ىسمممممي ية وأاممممما  فممممممحك حديثمممممة مسمممممتوييي 

حممسمممتو  حمامممامي أو مممما ي يممما فيياممما  حمدحا مممة  أو مممممة حما ممما  حميمممو  و ا ممم  

أي حميممممة حماابيمممة حم ممممحك ن تمممزحل مممممة حمايممم  وحمتايمممي  ومممممة حمممممحافة وحم تابمممة 

وحمنشممما فمممي بىدنممما و  يممما أي حمااميمممة تسمممتامل  يممممة توحممممل يمممومي ومامممو  

فمممي حمسمممتادح   حميمويمممة   حماي يممما حمبحممم   مممماا هممموح حمموةمممو  حاتانممما فنممموحي

حمممماوميي حم ابممممة فممممي حميسممممانيا  حمتاييميممممة   مظممممل حميا ممممي فممممي حمتايممممي  فممممي 

 تية : حمش اميا  ح 



 مقدمة

  
   

واح  حنسمممتامال حميا مممي فمممي مممما همممي حمما ايممما  حميمويمممة حمتمممي  انممم  سمممب  * 

 ؟حمتايي 

 حماامية باميمة حم محك؟ فى ة حميمة_ ما هي 

 ييي : تمثي  فيماماتمديي في وحمك فيك ا ة بح  

 

وااتمممممة تةمممم  أهمممم  فمممممل تمايممممدي وفمممممييي نظمممماييي وفمممممل ت بيقمممميو  

حمنقمممما  حممتومممممل إميامممما حيمممم  تحممممدثنا فممممي حم مممممل حاول فممممي حميمممممة حماابيممممة 

 وميتاا بام محك. وحماامية حم زحباية 

تناومنممما فيمممب حمحمممدي  فمممي حميممممة حا  فمممي حم زحبممما وفمممي أمممما حم ممممل حمثممماني  

فممممي فممممي حنسممممتامال حميا ممممي  متممممي  انمممم  حمسممممب  حمممممابينححماي يمممما  حميمويممممة 

.أمممما حم ممممل  حمت بيقمممي ف ممماي فبممماا  فمممي داحسمممة ميدحنيمممة حسمممتادمنا فياممما حمتايي 

 . وأممممما فممممي حممممممنا  حممتبممممخ فاممممو حممممممنا  حموممممم يحسممممتبياي امممماذ بااسمممماتو  

بمممماممنا  حممقممممااي فنممممد  إسممممتانامتناسممممبب مممممخ  بياممممة حمموةممممو  و  ممممما  حمتحيييممممي

 حم اا بيي حميا ة وحميمة .حديثنا في 

ومفممممدحد همممموح حمبحمممم  حفتمممممدنا فيممممك م موفممممة مممممي حمممممممادا وحمماح ممممخ نممممو ا 

 أهماا:

 .فبد حمم اا حامد حماىل: حماابية امابماا وسماتااــــ 

    اي  : حممقتة  في ما ا  حماا .محمد ايا ــــ

 .اومة  ام  حمباحهيمي: حم زحبايوي وحممسهمة حميمويةـــ 

 أنين فايحة: حميا ا  وأسيو  داحستاا.ــــ 

 ي فاان : حمماحبي في فقب حميمة .ــــ حب



 مقدمة

  
 ج 

وأممما فممي حمممماوبا  وحمااح يممل حمتممي وح اتنمما فممي إن مماز همموح حمبحمم  ناتممماها 

فممممي شسممممافة حمموةممممو  و وتدحايممممب مممممخ فممممد  تامممممما  أامممما  و مممموح ةمممميا 

 حمو   .

  حمممممد توا ةحممشمممماف  _ وفممممي حاايمممما نتقممممد  ب زيممممل حمشمممم ا وحماافمممماي م سممممتاو

دوح   اب منممما اح ممميي ل تامممامك مامممتممم  فيمممك  مممل حممممدف  حمممموي  دمهشمممماوي فتٌحمممة 

فمممي ادممممة  بقييممملحمممممحة وحماافيمممةو وأايممماح  نا مممو  أي ن ممموي  مممد سممماهمنا وممممو 

حماممممممممممموي وحمتوفيممممممممممما وحمسمممممممممممدحد.حميممممممممممممة حماابيمممممممممممة وممممممممممممي ل ن يممممممممممم  



 

  

 

 

 
 
 

المفهوم والعناصر وعالقتها باللسانٌات التعلٌمٌة: 
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 :تعرٌف التعلٌمٌة المبحث األول: 

أةح  حمتاييمية في حمسنوح  حاايا  ما ز حستق ا  بى مناز و م ثيا مي 

وحمباحثيي فيك حد سوح  مي أ ل حممااا  وحمايو  فت اث   بومك   اود حمدحاسيي 

تا ية حمحميية حمماافية وحمايمية وحموسابل حمنا اة حممسافد  فيك حماميية حمتاييمية و 

متمبح بومك فيما  ابما بوحتب مب ما ايتب حمماافية وم اهيمب وحم ىحاتب 

 وإ اح حتب حمت بيقية متمتيك بومك حمشافية حمايمية وس  حمايو  حمنسانية .

 ة :غـــ ل

واد  حمتاييمية في ميمة ممدا فيك وزي   ت ايل   :   تايي    وأمل تايي  فيََّ  

وأَْفيََمب  ال فيب فىمة ووحماىمة هي حمسمة ميدنمة فيك حمشي  ووفيَّمب َيْايُُمب 

وَيْايُِمب َفيما أي وسمب وفي  ن سب وأفيماا وسماا بسمة حمحا  .
1 

 َد  حاَْسَمـاَ  ُ ـيََاــا َوَفَاَةُا  َفيــك حمَمــىَِبَ ة   سوا   ــــال تاــامــك   وَفــــيَّ  

13 -ح يةحمبقا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13وبا  حمايي وذ 9ـ حبي منظوا ومساي حماا  وج   3  
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 اصطــالحا:

ياافاا محمد حمداي  بقومب :   هي حمداحسة حمايمية م اا حمتداين وتقنياتب واش ال 

سو ح تنظي  موح   حمتايي  حمتي تاةخ ماا حمتيميو  مد بيوغ حاهدح  حممنشود  و 

فيك حممستو  حماقيي أو حمو دحني أو حمحسي حمحا ي .
1
 

( :   حمتاييمية هي ت  يا في حمماد  حمداحسية بمية تدايساا و 3931ـ ويقول  سماي  

فاي توح ب نوفيي مي حممش ى  : مش ى  تتايا بامماد  حمداحسية وبنيتاا ومن قاا 

من قية سي ومو ية   . و ومشا ل تاتب  بام اد في وةاية حمتاي  وهي مشا ل
2 

مقابى  فد  باميمة حماابية وهي : Didactiqueومقد فا  مم يح 
3
 

 حمتايـيمية و فـيــ  حمتــداين و فــيـــ  حمـتـــاييـــ  و حمتـدايـــسيــة و حمديــدح تيـــك

وفييــــب نستنت  أي وحمتاييـميــة هي حممسيك حممةبو  وحممنتظ  حموي يسي ب حممتاي   

وحممتايميي في تاي  حمماد  حمداحسية حممناسبة فيك حاتى   داحتا  وحستادحدحتا  

وحم انياتا  ميحمل ماا  إمك تحقيا حاهدح  حممنشود  و في ظاو  وموح   ماينة 

 إناا حمت  يا حماقىني في  ي ية تايي  حممتاـي  حممـــاد  حمداحســية .

 

 

 

 

                                                           

وذ 3991و3حمداي  و تحييل حماميية حمتاييمية وم باة دحا حمن اح حم ديد  وحمدحا حمبيةا  حممما  و ـ محمد 

311 

ا ز حمو ني موثابا ـ فايد  شناي ومم  ك ه اسي و حمما   حمتابوي وميحقة سايد  حم اوية وحمم 2

44وذ2119حمتابويةو  

10و ذ2113وفام  حم تا  حمحدي  حاادي وـ بشيا إبايا وتاييمية حمنموذ بيي حمنظاية وحمت بيا  1  
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:تعلٌــمٌــةعنــاصرالعملـٌــةالالمبحث الثانً :  

ـ المعــلـم : 0  

هو فافل حم ى  وهو حمممدا حموي يقو  بإاسال حما ا  وشاحبو وهو حموي ييا  

دوا حممسال وحمميسا في م ال حمتاي  وحمن اح في فميب ينبمي أي تتوفا فيب  مية 

 مي حمشاو  متحقيا حمما  مي حمتوحمل مخ مستاميب أهمــاا :

حمتوحمييـــة .ـ حمتىك حم  اية   

 ـ حمايــ  بامموةـــو  . 

ـ حمتىك حم  اية حميمويــة .
1
 

ـ المتـــعلـم : 2  

ياد حممتاي  محوا حماميية حمتاييمية وحاسان حموي يبنك فييب حممناه  وموح ي   

ماافتب وماحفا   داحتب وحستادحدحتب وميومب وحا اتب وفادتب وحت اهاتب ومش ىتب.
2

 

التعـلٌــمٌــة :ـ المـــادة   

هي ممدا ت افل بيي حمماسل وحممتيقي و ونتاب  حمت افل بيناما و وهي م مو  

حماباح  حمتابوية وحمثقافية وحن تمافية حمن سية حمتي تايؤها حممداسة ميتىميو دحاياا 

وااا اا بقمدمسافدتا  فيك حمنمو حمشاملو في  ميخ حمنوححي حم سمية وحماقيية 

نن اامية وتاديل سيو ا تا   بقا م هدح  حمتابوية.وحن تمافية وح
3

 

 
                                                           

  ا مي بافة وحمنشا فماي ـ هادي ناا و حم  ايا  حمتوحميية وحنتمامية داحسة في حميمة وحمفى  و دحا حم 3

09وذ 2111و3 حاادي   

ـ حيمي أحمد  حمو يل وحسيي بشيا محمود وحنت اها  حمحديثة في تا ي  وت ويا حممناه  ودحا حم  ا  2

30وذ 3999بي و دو ( حماا  

و 3ـ ساوي محمد حمسموك و مناه  حميمة حماابية و اا تدايساا و دحا وحبل مينشا فماي حاادي و  1
وذ 2111  

333 
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 ما  أناا حموسيية حمتوحميية وحمتبييمية في حماميية حمتاييمية مومك فاي إ اح  حماميي 

حموي يسافد فيك تحقيا حاهدح  حمبيدح و ية ماميية حمتاي  . 
1

 

:فروع التعلٌمٌة  المبحث الثالث :  

م ل في  أيةا فاو  وفامتاييمية هي حااا  ماا  ما م ل في  أمول و ووا ف ومك 

فافاي أساسياي إن أنب هوح حمت ا  فإناما مت امىي فيما بيناما و ل فا  ياد  حااا 

 وي ميب .

  Didactique Généralـ التعلٌمٌة العامــة : 0

إي هوح حم ا  مي حمتاييمية هو فا  تشتاك فيب  ل حمموةوفا  وحممحتويا  في 

ويا  حمتايي  و وماا أساساا حموي ين يا منب و فاي حم ا  حممانك بتقدي  ماتي  مست

حمما يا  حاساسية وحمةاواية في حمتا ي  م ل موةو  ي وماتي  وسابل 

حمتايي  فاي فا  ياد  فناما حموةاية حمتاييمية . 
2

 

 يا  ـ إوي فامتـاييـمـيـة حماــامة هي حمتي تقد  حممبادئ حاساسية وحمقوحنيي وحمما

حمنظاية و حماامة حمتي تتح   في حماميية حمتاييمية سوح  مي حي  حممناه  أو مي 

حي   احبا حمتداين وحموسابل حمبيدح و ية و وح حاسامي  حمتقوي  وحستمىل هوه 

 حمما يا  وحممبادئ أثنا  حمتا ي  اي فمل بيدح و ي .

 Didactique Spécialeـ التعلٌمٌة الخاصة :8

يات  بتداين ماد  مي حمموحد و مي حي  حم احبا وحموسابل وحاسامي  هو فا  

حماامة مثل حمتامذ في تاييمية ممة ماينة و فاو باوح يانك بداحسة  ل ما يتايا 

..بتداين ماااح  حميمة  امقاح   و حمتابيا .....  

                                                           

ـ أحمد حساني و داحسا  في حميسانيا  حمت بيقية حقل تاييما  حميما  و ديوحي حمم بوفا  حم اماية حم زحبا  3

342وذ 3994و3   

23و ذ 2111ـ فيي  يتهوشاي وحميسانيا  وحمديدح تيك ودحا حمثقافة دحا حمبيةا  و دو (و 2  
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ية ون د حمتاييمية حماامة هي :   حمديدح تيك حمااذ ب ل ماد  مي حمموحد حمتاييم

يش ل م موفة حمنشا ا  حميميقة بماد  ماينة وحمناباة مي  بياتاا حمايمية وحمتي 

نبني فيياا ممااستنا حمتاييمية في حماميية حمتابوية .
1

 

 عالقة اللسانٌات التعلٌمٌة باللسانٌات االجتماعٌة: :الرابعالمبحث 

تتابمممخ حميسمممانيا  حن تمافيمممة فمممي ميمممدحي تقتسممممب ممممخ حميسمممانيا  حاثنيمممة وفيممم   "

حن تممممما  وحم ماحفيمممما وفيمممم  حميا مممما  وحميسممممانيا و فاممممي  سممممي  همممموه حاايمممما و 

وتمممممومي حميسمممممانيا  حن تمافيمممممة حفتبممممماا ميما يممممما  حن تمافيمممممة حمتمممممي تيتمممممما 

حممايشمممةو حمسممميو بممماممت يميي ومناممما حاممممل حاثنمممي  حماا مممي(و حممانمممةو مسمممتو  

 حم نن...حما

يتبيي مي اىل هوه حمما يا  نو  حادح  حموي ينز  إميب مستاد  حميمة أو ي باه 

. فيك توظي ب
2
 

فاميسمممانيا  حن تمافيمممة فممما  ممممي فممماو  حميسمممانيا  حمت بيقيمممة ظاممما نتي مممة  

تى مممح حميسمممانيا  حمااممممة وحمتمممي تانمممك بداحسمممة حميممممة داحسمممة فيميمممة وموةممموفية 

مممممخ فيمممم   -تيمممم  مسممممتوياتاا حمممممموتية وحممممممافية وحمنحويممممة وحمدنميممممةفممممي ما -

حن تممممما  وحميسممممانيا  حن تمافيممممة تامممممل فيممممك  شمممم  حاتبمممما  حميمممممة بوظي تامممما 

حن تمافيمممة ممممي امممىل تمممهثيا حم وحنممم  حن تممممادية وحمسياسمممية وحمثقافيمممة وحمدينيمممة 

 في حم ياي حميموي.

أممممما فممممي حميسممممانيا  حمتاييميممممة حمتممممي تانممممي بممممامماي  وحممممممتاي  وحمماافممممة أو  

مممممما ياممممما  باممثيممممم  حمديمممممدح تي يو  فممممممي حممنتظممممما أي تحممممم  ا اهممممما نحمممممو 

حميسممممممانيا  حن تمافيممممممة حمماتبمممممما  متيممممممك حمحيثيمممممما  وحمظمممممماو  حن تمافيممممممةو 

وموح مممم  حافمممماحد مممممي حممي وظمممما  حممتبادمممممةو وت  ممممنا  مظمممماها  تنا يامممما فبمممما 

متمممممداى  حميمويمممممةت ف  ممممما  حمتايمممممي  حناتىفمممممي حمممممموي تاحفمممممي فيمممممب حم ممممماوا ح
                                                           

30و ذ 2110ودحا حمناةة حماابية مبناي و2ـ أن وحي مياح وتاييمية حميمة حماابية ج 3  

 62pdfمقران، دروس في المسانيات التعميمية لطمبة السنة الثالثة مدرسة عميا لألساتذة بوزريعة، ص  يوسف 2
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حن تمافيمممة ميسممم  ممممي حاتممماح  حميسمممانيا  حن تمافيمممة وحميسمممانيا  حمتاييميمممةو بمممل 

حمممموي  اممممما فيممما   (La méthodecontrastive)وحتمممك حمممممنا  حمتقمممابيي

نبيمممةو ووممممك ح ممممال فيياممما مايممممو حميمممما  حمحيمممة نسممميما حميممممة حم انسمممية  يممممة أ 

ن منممممو حمامسممممينا  فممممي ظممممل حمزدوحج وحمتاممممدد حميمممممويييو فاميسممممانيا  حمتاييميممممة 

إن أي تيت ممم  إممممك  اينتاممما متميمممز فمممي ثمااهممما مممما تحسمممبب مناسمممبا مادحيمممة  تميمممك

فميية تايي  حميما  .
1

 

ومممما حمحمممدي  فمممي أثممما حمسياسمممة حميمويمممة وحمتا مممي  حميمممموي فمممي حمامييمممة  

حمتاييميمممة إن دميمممل فيمممك ممممد  حاتبممما  حميسمممانيا  حمتاييميمممة بنظياتاممما حميسممممانيا  

ي ةمممب  حمتايمممي  وفممما مممممة حن تمافيمممة فامحمممدي  ممممي تمممدال حمنسممماي وتمممهثياه فممم

ماينممممة تمثممممل هويممممة شمممما  أو م تمممممخ مامممميي إن تحممممميل حامممممل ي سمممما فى ممممة 

باميسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممانيا  حن تمافيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممةحمتاييميممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 

                                                           

 .64المصدر نفسه، ص 1
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 : اللغة العربٌة )النشأة والمفهوم(:المبحث األول

 العربٌة:_ نشأة اللغة 1

إي حمحممممدي  فممممي نشممممه  حميمممممة حماابيممممة ن يايممممو مممممي حمممممممو  شممممهنب فممممي  

ومممك حمحممدي  فممي نشممه   ممل حميممما  حمقديمممة حمةمماابة فممي  ممووا حمتممااياو ومممومك 

 يستحيل ماافة فما حم  ومة ميمة ما فيك نحو وحةح ود يا.

وحميممممة حماابيمممة همممي أ مممد  تيمممك حميمممما  حم ثيممما  حمتمممي بسممم   فيمممك ا امممة  

مممممي حاا  ودا مممم  فييامممما فاممممي _  مياهمممما مممممي حميممممما  _ ن ت مممماد  متسمممماة

تاا  شيبا م مى في حياتاا حاومك.
1
 

وفيمممك حمممما   ممممي  مممل هممموح حممممممو  فمممإي  تممم  حمتممماايا و ممما  أي حميممممة  

حماابيمممة تنحمممدا ممممي وممممد سممما  بمممي نممموح فييمممب حمسمممى و وهممم   بابمممل فممماد وثممممود 

بامممد زوحماممما إممممك بنمممي  ح مممايو و ممماه  حاوممممك و ياهممماو ثممم  حنتقيممم  ممممي بقاياهممما 

متتوممممد مناممما حمحميايمممة مممممة أهمممل حمممميميو ثممم  حاتحيممم  ممممي حم نمممو  ميتو مممب شممممان 

فتايماا أوند إسمافيل فييب حمسى .
2
 

وحمين حميمممما و و مممما همممو متاممماا  واي حميممممة حماابيمممة ن تاممماج فمممي نممم 

ا  فييممب فممي  وحفممد حميممما  أنممب إوح ممما حنتشمما  ممممة فممي مسمماحة وحسمماة مممي حا

حسمممتحال فيياممما حنحت ممماظ بوحمممدتاا حاوممممك أممممدح  مممويى فمممى تيبممم  أي تتشممما  إممممك 

 فد  ما ا .

وهمموح ممما حمممل مممخ حميمممة حماابيممةو فيقممد حنتشمما  فممي  زيمما  حمامما  مممي  

ث  تشاب  إمك ما ا  فديد و حتك  اي م ل  بيية ما تاا حماامة باا.
3
 

                                                           

، شارع الجمهورية عابدين القاهرة6 الطبعة الخامسة. 41عبد الغفار حامد هالل6 العربية، خصائصها وسماتها مكتبة وهبة 1
 .410م، ص 6001_ هـ 4161

 .414ص  نفسهرجع الم2
، يقانظر المقتضب في لهجات العرب، في لهجات العرب، لمحمد، رياض كريم، كمية المغة العربية بالزقاز  3

 .54م، الطبعة 4552 -ـ ه4144جامعةاألزهر.
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اديمممد ممممي حميمممموييي وممممما  انممم  حميممممة ظممماها  ح تمافيمممة  مممما وهممم  إميمممب حم 

 وحم ىس ة فاوح حميموي حمسابا ماماه  حبي  ني  ياافاا فيقول:

  حدها أموح  يابا باا  ل  و  في أ احةا   

فيقمممممد أتممممميح ماممممموه حميا ممممما  حممتامممممدد  فممممماذ  ثيممممما  مىحت ممممماك ب ةمممممل  

حمت ممماا  وتبمممادل حممنمممافخ وم ممماوا  حمقبابمممل حماابيمممة باةممماا ممممبا  وتنقياممما فمممي 

  مااا في حمح  وحاسوحا وحمحاو  حاهيية و يا ومك. ي  حم   و ت

فاشتب   مي  اح  ومك حميا ا  حماابية باةاا مخ با  في ماح  مموي  

ة فوحمل  ثيا  مي  ايشو و د سافد فيك تمي  هوه حميا ت  حمنما فيب ميا ة  

 أهماا

ما ييي:
1
 

 م ة بىد حمحا  حموي  اي يقدسب حماا  وياظمونب  تس ي فقايش_ العامل الدٌنً:1

في حم اهييةو ف انوح يح وي إميب ميؤدوح مناس ا  ويزواح أمناما و ف اي مقايش 

 حمسي اي حمديني فيك بقية  بابل حماا .

إوح  ممماي حمممظ حمقبابمممل حماابيمممة ممممي حممامممي وحمحممما  فامممو  _ العاممممل االقتصمممادي:2

ة وحمت مممماا و همممموه حاايمممما   انمممم  بمقممممدحا فممممي تابيممممة حانامممما  وافيامممما وحمزاحفمممم

 بيممما فمممي أيمممدي حمقايشمممييي ف مممانوح ياتحيممموي بت مممااتا  فمممي ماتيممم  بقممما  شمممبب 

حم زيمممما و وأشمممماا احىتامممم  تيممممك احيممممة حمشممممتا  إمممممك حممممميمي  نوبمممماو واحيممممة 

 حمممممممممي  إممممممممك حمشممممممما  و  مممممممما و مممممممما منممممممما حمقممممممما ي حم ممممممماي : فمممممممي  ومممممممممب 

ٌ    ﴿:تامممامك فإ قيمممر  مممال  ٌإ فإ  (1)إلإ  ٌ ممم الص  اءإ و  مممت  ل مممة  الش  ح  مممم  رإ فإهإ ال  ب   (2) إٌإ وا ر  مممدي بي ع   ٌ ف ل 

تإ   ٌ ا ال ب  ذ  ف   (3) ه َٰ و  ن  خ  هيم م  ن  آم  وع  و  ن جي هيم م  م  ع 
ي أ ط  ﴾ال ذإ

2
 

 وب ةل هوح حمنشا  حمت ااي أمبح زما  حمثوا  في هوه حمبىد في يد  ايش.

                                                           

 م.4552ه_ 4144عن المقتضي في لهجات العرب محمد رياض كريم، جامعة األزهر  ينظر1
 .1_ 3_ 6_ 4سورة قريش6 2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya4.html
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وهوح م  ي ي إن تحميل حاملو فب ةل ن ووها حمديني  _ العامل السٌاسً:3

وحن تماديو أمبح مقايش م انة سياسية ون وو سياسي  وي سابا في  ل بىد 

 حماا  

 في حماما حم اهييووما يدل فيك ومك أي أبا  ام  ف  حماسول ميك ل فييب وسي  

 في حمسيد  فابشة اةي ل فناا:

ايممممة إبمممماحهي و وزا  إسمممممافيل و اينمممما مممممب بيممممدح  حمحمممممد ذ حممممموي  اينمممما مممممي و

حاحما وبيتا مح وباو و اينا حمح ا  فيك حمنان... .
1
 

 انمممم  ما ممممة  ممممايش أوسممممخ ثمممماو  وأ زاهمممما ممممماد و وأا امممما / العامممممل اللغمممموي:4

أسيوباو وأ اباا إمك حم مالو وأ داها فيك حمتابيا في ماتي  فنوي حمقول.
2
 

وهممموح مممما أ مممده  حم ممماح   
3
فمممي  وممممب:   انممم  حماممما  تحةممما حمموسممم  فمممي  

 مممممل فممممما  تحممممم  حمبيممممم  فمممممي حم اهييمممممة و مممممايش يسمممممماوي ممممممما  حماممممما  فمممممما 

حستحسمممنوه ممممي ممممماتا  ت يمممموح بمممبو فممممااوح أفممممح حماممما  وايممم  مممممتا  ممممي 

مستشبخ حميما  ومستقبح حام اظ 
4
. 

و انمممم   ممممايش مممممخ فممممماحتاا وحسممممي مماتامممما وا ممممة أمسممممنتاا إوح أتممممتا   

حمامممما  تايمممماوح مممممي  ىمامممم  وأشمممماااه  أحسممممي مممممماتا  وأممممم ك  حموفممممود مممممي

 ىماممم و فممما تمخ مممما تايممماوح ممممي تيمممك حميمممما  إممممك نحمممابزه 
5
وسمممىبقا  حمتمممي  

 باوح فييااو فمااوح بومك أفمح حماا ...
6
 

                                                           

 .65، ص3م، ط4564الوسيط في األدب العربي لمشيخ أحمد السكندري والشيخ مصطفى العنابي، مطبعة المعارف،  1
 .44عمي عبد الواحد الوافي6 فقه المغة، دار النهضة مصدر لمطبع والنشر ، القاهرة، ص  2
هو أبو زكريا الفراء6 إمام فقه من أئمة الكوفيين، برع في النحو والمغة واألدب من مصنفاته6 معاني القرآن. توفي سنة  3

 .ـه603
 .51_53م، ص 4552ب في لهجات العرب لمحمد كريم الرياض، جامعة األزهر،ضالمقت4
 ع عمى النحائز.نحيزة الرجل6 طبيعته وتجم 6األزهري 6نحائزهم6 طبائعهم 6 ففي المسان 5
 .31_ 33ابن فارس6 الصحابي ) تحقيق السيد صقر عيسى الحمبي(، ص  6
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وه ممممموح ت ممممموي حميممممممة حماابيمممممة ونشمممممهتاا حمتمممممي  انممممم  أا مممممك وأفممممممح  

يمممم  حميممممموي  انمممم  مايممممه  حميا مممما و ف ممممل حمظمممماو  حمتممممي تقتةممممياا  مممموحنيي حمتم

 متمي  ما ة  ايش فيك حميا ا  حماابية حااا .

ودميمممممل هممممموح حمتميممممم  أي مممممممة  مممممايش مممممماا  مممممممة ح دح  فنمممممد  ميمممممخ 

حمامممما و فبامممما  مممماي يممممنظ  حمشممممااو وتيقممممك حما مممم و وتاسممممل حمح مممم  وحامثممممالو 

وتمممدوي حماسمممابلو وهممموح مممما ي سممما وممممول ماظممم  ح ثممماا حادبيمممة حمقديممممة بيممممة 

و ود حميا ا  حماابية حمتي اوحها حماوح . موحد  ن
1
 

و ممممما  حمقممممما ي حم ممممماي  حماسمممممامة حمااممممممد  ميةمممممخ مامممممام  حميممممممة حماابيمممممة  

ويح ظامممما إمينمممما أي يمممما  ل حاا  ومممممي فييامممماو ومقممممد نممممزل حمقمممما ي حم مممماي  

 ماظمب بيمة  ايش و اي م اوما مد   ميخ حمقبابل.

 و وبامموح تشممم ي  حميممممة فيقممد فةمممي  ممممة  مممايش فممي حم اهييمممة وفممي حمسمممى 

حماابيمممة وحنتشممما  باممموح حمشممم ل حمموحمممد فمممي أا ممما   زيممما  حماممما  بامممد داممموما  

حمسمممى  ومممما أحدثمممب هممموح حممممديي حماظمممي  ممممي وحمممد  ح تمافيمممةو وحمتمممي أوحبممم   مممل 

 حمماحفا  وأنا   ل حماىفا  ووحد  حمقبابل وحامسنة أيةا.

 / مفهوم اللغة العربٌة الفصحى:2

حماابيمممة اناممما مممممة حماممما سممممي  باميممممة  
2
ومسمممانا و فامممي إحمممد  حميمممما   

حمسممممامية_ أي أي أهممممل حمنمممما قيي بامممما مممممي سمممما  بممممي نمممموح فييممممب حمسممممى  _ أممممما 

تااي اممما وإةمممافة مممم ة حم مممماحة ماممما فنمممد فيمممما  حميممممة حمقمممدما  ممممنا  ااممممة 

وومممك ميتميممزوح بمميي حميمممة حماابيممة حمتممي ت يمم  بامما حمامما   ممديما وحمتممي تمم  تممدويناا 

 ظمممم  فممممي حمممممممح  حمشمممماي و و مامممم   وحفممممدها وةمممموحب اا فممممي  تمممم  وح

  و حماممممابذ ابمممي  نمممي و ومنقممم  فيمممك مسممميبويبحمنحممموييي حمقمممدما    ام تممما  

                                                           

 .403، ص 4552محمد كريم رياض، المقتضب في لهجات العرب، جامعة األزهر  1
 66سمو عرجا نسبة ليعرب بن قحطان، المقتضب في لهجات العرب ص 2
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هممموح حمومممم  حممممماحد  ميممممة حماابيمممة يتو ممم  فيينممما تاايممم  حم مممماحة ممويممماو 

 وإياحد با  ماانياا حفتمادح فيك نظا  حمقدما  وتموا حممحدثيي ماا:

: ايممممذ مممممما يسممممويب غممممة: "فالفصمممماحة ل مممممي فمممممح حميممممبي فمممممحام وفممممماحةم

وفممممح حما مممل: حن يممما مسمممانب ب مممى   -فهامممو  فنمممب ا وتمممب وبقمممي اامممممب 

ممممحيح وحةمممح _ ويقمممال فممممح حاف ممممي  ممما   ممتمممب فامممو مممم  ييحمممي فامممو 

فممممح  
1

أمممما حم مممماحة فامممي  حمبيمممايو أو سمممىمة حام ممماظ ممممي حمباممما  وسمممو  

حمتهمي  
2
 

وي حماممممما  يبممممماز ماممممماني حم مممممماحة حمتاميمممممة : ممممممي هممممموح حمتاايممممم  حميمممممم 

حناممممدح  حميحممممي وحمبيممممايو وهممممي أوممممما   -حموةمممموح  -حممممممحة  -حمايمممموذ 

فاممممة فمممي  امباممما يم مممي أي ت يممما ا ممم   ممممو  باةمممااو وتممماحد  حممممبا  

ح امممما فيممممك  ممممل ممممممة أدبيممممة  انمممم  أو  يمممما أدبيممممة اي حمم اممممو  منامممما مممممين 

بمممميي مممممت ي  ومسممممتمخ مممممادح   حمقوحفممممد حممثاميممممة بممممل تحقيمممما حمتوحمممممل حم ىمممممي

 يو د بيناما حمتاا  .

: ماما  اي مستوحه حميموي متهدية ما يقخ بيناما مي تاا  اصطالحا
3
. 

 ؟ت يموحفي حم ماحة فما  اي اأيا و ما ن دفيما  حماابية  ديما وحديثا 

حم ممممماحة حسمممم  حمسمممميو ي فممممي  تابممممب حممزهمممما ممممممي ياتمممممد فيممممك مامممماييا 

حمحمممدي  فناممما إممممك فممممييي: أومامممما  ماافمممة وممممنا  وحةمممح _ فن مممد فممممل 

حم مممممميح 
4

و وثانيامممممما  ماافمممممة حم مممممميح ممممممي حماممممما  ت
5
مممممموح فمممممإي منبمممممخ  

                                                           

، 6المعجم الوسيط6 أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد عمي النجار، المكتبة اإلسالمية، اسطنبول_ تركيا، ج 1
 .253ص 

 .255ص  المصدر نفسه.2
 .41_43، ص 6، ط4542محمد رشاد الحمزاوي6 العربية و الحداثة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت _ لبنان،  3
لمغة، شرحه وضبطه وصححه محمد أحمد جاد المولى بك وآخرون_ مكتبة التراث ، السيوطي6 المزهر في عموم ا 4

 .604_ 441ص  4القاهرة،د ط، د ت،ج
 .6043 -605ص المصدر نفسه.5
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حم ممممماحة فنممممده يبممممدوح دينيمممما ومممممك اي حمقمممما ي ياتبمممما ممممممداها حاول وهمممموح 

وحةمممح ممممي امممىل  وممممب:   مممد أ ممممخ حمنمممان  مياممما أي حميممممة فمممي حمقممما ي فامممي 

 أفمح مما في  يا حمقا ي .

ه حمثممماني همممو حمممدي  حمنبمممي مممميك ل فييمممب وسمممي  وفمممي هممموح أمممما مممممدا 

يقمممول فييمممب حمممممى  وحمسمممى  فيمممما اوي فنمممب:  أنممما أفممممح ممممي ن ممما بامةممماد 

بيد أني مي  ايش  
1
. 

وأممما مممممداها حمثامممم : حسمم  حمسممميو ي فامممو   ممايش  ممممي حم مممماحة فقمممال:  

 ممممين  ةانممممك ن ت ممممد فممممي  ىمامممم  _ أي  ممممايش _ فنانممممة تمممممي  ون ف زفيمممم

   ش شة أسد ون  س سة ابياة ون  سا أسد ون  ين .ون

وحم مممممماحة تبمممممدوح بدويمممممة وميسممممم  حةممممماية و إو أناممممما مممممم  تؤامممممو فمممممي  

حةمممماي  مممم  ون مممممي حمقبابممممل حمتممممي تسمممم ي أ مممماح  حمممممبىد  وت مممماوا حاممممم  

 حااا   ام ان وحماو  .

أمممما فمممي فيمممما  حماابيمممة حممحمممدثيي أمثمممال حميممماز ي وحممممد توا حسممماد اييمممل  

فيقممد  انمما مممي حاوحبممل حمممويي نبامموح إمممك نشممه  فممماحة  ديممد  تاتيمم  فممي  دح مما

ماايياهمممما فممممي منقممممول  حميمممممة وفممممماحتااو وهممممي ممممممة حم احبممممدو ومقممممد  مممماي 

مو ممم  هممموحي حمنا مممدحي مو  ممما ممممموبا باميممممة حممسمممتامية فمممي حم احبمممدو ووممممك 

حة بممماماود  إممممك منقمممول حميممممة وم نامممما مممم  يحمممددح ما مممخ حميممممة حممنقوممممة حم ممممي

 حمتي مي اىماا يح   فيك ممة حممحافة.

وممممما سمممبا يم مممي حمقمممول أي حميممممة حماابيمممة حم ممممحك أو حم مممماحة إوح مممما  

أ يقمم  أايممد بامما:  مممى  حمامما  حممممحيح حممنقممول إمينمممات أي ممما  ماممة حمممماوح  

فممممي حمممممدوحويي حمشممممااية ميشممممااح  حم مممماهيييي وبامةممممافة إمممممك ممممممة حمقمممما ي 

 فييممممب وسممممي  فمممممحا  حمامممما  حماسممممول ممممميك لحم مممماي  حمتممممي تحممممد  بامممما 

                                                           

 .641ص مصدر نفسه ،ال1
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ه  وممممما ومممممينا مممممي  ممممى  حمنبممممي ممممميك ل فييممممب وسممممي  فامحممممدي  ومممممناديد

ل حممممممى  وأز ممممك حمنبمممموي  يممممب بى ممممة وفممممماحة حيمممم  يقممممول فييممممب أفةمممم

 وحمممممخ حم يمممم  وحاتممممما مممممي حم ممممى  حاتمممممااح وهوح ممممما  حمتسمممميي :  أوتيمممم 

 ي يا فييب حميمة حماابية حم ىسي ية.

ا  إمياممما فمممي فممممانا هممموح حممسمممتامية فمممي حمتايمممي  وحمممممحافة ممممخ ويةممم 

باممم  حممممتح ظ فيمممك مممممة حمممممحافة ممممما  مممد تحويمممب ممممي أا ممما و وهممموح مممما 

 يم يح فييب  حميمة حماابية حمحديثة .

فاميممممة حماابيمممة حم ممممحك إوح  ىسمممي ية ومممممة حديثمممةو مممممة  ىسمممي ية همممي  

حم مممماهييو أي أنامممما حميمممممة ممممممة حمقمممما ي حم مممماي  وحمحممممدي  حمشمممماي  وحمشمممماا 

حادبيمممةو ومممممة حديثمممة همممي مممممة حمامممما حمحمممامي وحمتمممي حبتامممد  فمممي أم ممماظ 

حماممما  حمقمممدما  وحسمممتحد  فياممما حمايمممما  حممحمممدثوي بقوحفمممد حمتوميمممد حماممماذ 

باميمممممة حماابيممممة  امقيممممان وحنشممممتقاا أم اظمممما  ديممممد  مموح بممممة حممممماوح حمايميممممة 

بمما بممل ميممز  زحد  حميمممة حماابيممة حمتممي تميممز فمممانا حمحمماميو وهمموح ن ياممد في

ثمممماح  و نمممماو و ايمممم  منامممما ممممممة ح تمافيممممة بامتيمممماز تنمممممو وتت مممموا بت مممموا 

حمم تمممممخو وهممممي تسممممتامل حميممممو   يمممممة تاا مممم  فيميممممة أي أنامممما ممممممة حمتايممممي  

 .فة وحممثق يي وحادبا  حممااماييوممة حممحا

 / خصائص اللغة العربٌة: 3

ت اممممل منامممما ممممممة مميممممز  فممممي تمتمممماز حميمممممة حماابيممممة بامممممابذ وسممممما   

با ي حميما  وهوه حمامابذ هي:
1
 

فاميممممة حماابيمممة ت ممموا أي مممممة سمممامية أاممما و ممممي حيممم   :_ المممذخٌرة اللغوٌمممةأ

 نممك حمما مم  فممى إسمماح  فممي حمقممول أي حمما مم  حماابممي مممي أةمما  حممامما   

حممنيممممة بممممامم ادح   ظوأي حمممممما  ميقمممم  حمممماباح أممممما  حم مممم  حماابممممل مممممي حام مممما

                                                           

 .44م، ص 4554، دار الجيل،دراستها6 أنيس فريحة المهجات وأسموب -1
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حيممممم  أحممممممي  حمم مممممادح  حمتمممممي ماممممما فى مممممة بي ظمممممة حم ممممممل  وحاومممممما 

 فبيم :امسة  ن  وسبامابة وأاباا وأابايي م ظة.

مممممي هنمممما نقممممول أي حميمممممة حماابيممممة ممممممة ثايممممة و نيممممةو مامممما زحد ما مممممي  

ي اياممما مممممة تابيممما وبيمممايو فييمانمممك حموححمممد فمممد  أم ممماظ ومسمممميا  تمممدل فييمممب 

فياممما مثمممل هممموه حمممموايا   فيمممك ف مممن باممم  حميمممما  حااممما  حمتمممي ن ت مممد

 حميموية حماابية.

وتاني بب  دا  حميمة فيك حمت ايد وحمماود بامي ظة مي ماناها  ب_ التصعٌد:

إمك حممانويو وهوه حماامية ميز  م ل ممة اح ية وحميمة حماابية ممة باا  حمحسي

مي حمامابذ ما ي اياا ممة اح ية بام ال _ فمثى م ظ حماقل حموي  اي مقتانا 

و و ومك م ظ حمم د حمدحل فيك -حبل حمشاا حموي  اي ياب  بب حما ل حم ملب

حمتى  ب ي حمدحبة م  يتو   حمي ظاي فند هوح حممانك حمحسي حمميمون بل ت اوزه 

 إمك مااي أوسخ وأا ك.

فنظمممماح إمممممك حمت مممموا حماابممممل فممممي حيمممما  حمنسمممماي ن سممممب أمممممز  فييممممب إي مممماد 

 في  ايا حمت اوا وحمتوسخ.وحستامال أم اظ  ديمة ممااي  ديد  

تمممماد ماظمممم  حم يممممما  فممممي  ميممممخ حميممممما  حمسممممامية ثىثيممممةو  ج_ اإلشممممتقا :

ن تاةممماا حفتاحةممما أي أننممما ن ناممما   يممم   مممانوح ين قممموي هممموح حم مممواو ون 

شممتقاا حم ثيمما مممي حنايمم  فيمم  حميقمميي  يمم  حسممتاميوهو وهمموح حم مموا يم ننمما مممي 

شممممتا منممممب أ ثمممما مممممي مابممممة حمم ممممادح  بممممهوزحي ماتي ممممة فمممممثى  مممموا فيمممم  ت

 وفشايي وزنا ممااي  ثيا .

بامتيممممازو وهمممموح ممممما ي سمممما  نممممك حمما مممم   حشممممتقا يةفاميمممممة حماابيممممة ممممممة  

حميمممموي حماابمممي وي اياممما مممممة اح يمممة  مممادا  فيمممك موح بمممة أي تميممما حاممممل 

فممممي حماممممما حممممموي تسممممتاد  فيممممبو ومممممي هنمممما فانشممممتقاا ياممممد أهمممم  وأبمممماز 

 امابماا.
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ك نممممموفيي: حاول مممممموغ  يمممممما   ديمممممد  ن فامممممد وي ممممموي فيمممممد_ التولٌمممممد:

                        مياابية حم محك بااو  ي ظة حمىما زيةو حمحيثيةو حمماهية.                                                                      

حمثممماني: إسمممباغ مانمممك  ديمممد فيمممك  يممممة  ديممممة مممم  توةمممخ ماممموح حممانمممك مثمممل: 

ا و حماات و حممحاكو حمقا ا ...حمسيا
1
 

مقمممممد حسمممممتادم  حماابيمممممة حمتوميمممممد وحنشمممممتقاا فمممممي ت وياهممممما ومممممميا ة  

أم اظامممما و يماتامممما مممممخ حمت مممموا حمحامممممل وميتابيمممما فيممممك ممممما تت يبممممب حمحيمممما  

 حماماية.

نقمممد بممب ن مما  يمممة أ نبيممة فيممك نامم  حماابيممة وأوزحنامماو و ممد  ه_ التعرٌممب:

بممممان حمم ممممادح  حمدحمممممة فيممممك نمممموححي أظامممما  حماابيممممة احابممممة مممممدا ن ت

حمحةاا  وحمتي أمبح أفاحدها واثتاا.
2
 

 يممما أي هممموح حمدامممال ميم مممادح  وحم يمممما  حا نبيمممة ن يمممنقذ ممممي  يممممة  

حميممممة حماابيمممة وا ياممما شممميبا بمممل يافمممخ ممممي  مممداها وي اياممما مممممة اح يمممة مت ي مممة 

 ومتاايشة مخ حميما  حااا .

حميممممة حماابيمممة حيممم  يسممماه  فمممي  امممل يامممد ممممي أهممم  اممممابذ و _ القٌممماس:

حميمممة حماابيممة ممممة مت مموا  موح بممة ماممما مسممتامييااو  فيممما  ممين فممي  ممى  

حماممما  فامممو ممممي  مممى  حماممما  و وهممموح مبمممدأ تهامممو بمممب حميمممما  حمحةمممااية اي 

حمحن حميموي وحمبى ة في حمتابيا ن يقتما فيك فما أو  يل.
3
 

 

 

 

                                                           

 45المهجات وأسموب دراستها 6أنيس فريحة، ص  1
 .45المصدر نفسه، ص 2
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 )المفهوم والخصائص(:: العامٌة الجزائرٌة الثانًالمبحث 

 _ تعرٌف اللهجة: 1

واد مانك حميا ة في حمماا   حماابية فيك أناا حميمة أو  ايقة أدح  حميمة أو  

 حمن او أو  ان حم ى و ونممتب.

وياافاا حممحدثوي بهناا: حمم ا  أو حمامابذ حمتي تتميز باا بيبة ما في  ايقة 

 حميمة أو حمن ا.أدح 

حميمممممة فيممممك أنامممما:  م موفممممة مممممي حمممممم ا    وتامممما  حميا ممممة فممممي فيمممم  

تنتممممي إممممك بيبمممة ااممممة ويشمممتاك فمممي هممموه حممممم ا  حميمويمممة  ميمممخ أفممماحد هممموه 

حمبيبممة وبيبممة حميا ممة فممي  ممز  مممي بيبممة أوسممخ وأشمممل تةمم  فممد  ما مما  تشممتاك 

 مياممما فمممي م موفمممة ممممي حمظممموحها حميمويمممة وهمممو مممما حمممم يح فيمممك تسمممميتب مممممةو 

  ما ممما  ماتي مممة ومممممة وححمممد  ميتوحممممل ممممخ ويتيسممما ميم موفممما  حمتمممي تتحمممد

باةممما  باممم  وفاممم  مممما يمممدوا بيمممنا  ممممي حمممدي  بقمممدا حماحب مممة حمتمممي تممماب  تيمممك 

حميا ا  .
1
 

وياافاممما محممممد فيمممي حمشمممافا :  ت يممما فيمممك حميا مممة حمممم ىحا حمحمممدي   

فيممممك م موفممممة مممممي حمم ا لحمممممموتية وحميمويممممة حممممممافية وحمنحويممممة وحمدنميممممة  

فيمممة وح تمافيمممة ماينمممة وهمممو  مممز  ممممي بيبمممة أشممممل تةممم  تنتممممي إممممك بيبمممة  ماح

فممد  ما مما  ت ماامما فناممما ممويممة مشممتا ة ويممت ي  أهممل همموه حمبيبممة ممممة وححممد  

مشتا ة .
2
 

وممممما سمممبا فاميا مممة إوح مسمممتو  ممممموي ينتامممي إممممك مسمممتو  ممممموي أفيمممك  

يامما  باميممممة حا  و همموه حاايممما  تنحممدا مناممما فممد  ما ممما  تاتيمم  فمممي باةممماا 

                                                           

 .41م، ص 4551، 4إبراهيم أنيس، في المهجات، المكتبة األنجمو المصرية، القاهرة، ط 1
 www.a/wa،6004،  1محمد عمي شرفاء6 المهجات المحمية ... جذورها التاريخية والمجتمعية منتدى الواحة، العدد  2

hamag.com 
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حمسمممممما  حممممممموتية وحمممممممافية وحمنحويمممممة وحمدنميمممممة  يممممما أي هممممموح فمممممي باممممم  

حناممتى  ن يممؤدي إمممك فممد  حم امم  بمميي أبنمما  حميا مما  حممنحممدا  مممي حميمممة حا و 

فمممإي أد  حنامممتى  فمممد  حم اممم  اا ممم  حميا مممة فمممي سمممي ة تيمممك حميممممة متممممبح 

 ممة مستقية.

 _ الفر  بٌن اللغة واللهجة:2

مة وحميا ة ما ييي:مي حم اوا حممو ود  بيي حمي
1
 

   حميا ة محدود  حمبيبة حمتي تستادماا بينما تسود حميمة وتنتشا فيك أمسنة حمقو 

 في حمو ي  يب.

  حميمممممة ت ممممد حمانايممممة وحمافايممممة مممممي أمممممحاباا حيمممم  يحي ونامممما بسممممياج مممممي

 حمقوحفد وحمةوحب  حمتي تحمياا مي حمماي  وحمدايل ف ن حميا ة.

   حماسممممممميةو فاممممممي ممممممممة حمايمممممم  وحاد  تسممممممتاد  حم مممممممحك فممممممي حمموح مممممم

فمممي حمبيممم   -وحممممدوحويي حمح وميمممةو بينمممما تسمممتاد  حميا مممة فمممي حمحيممما  حميوميمممةو 

 وحم ايا و وحاسوحا وفند حمحافييي _ وومك مقةا  حمممامح حميومية.

  إي حميمممممة حماابيممممة تتسمممم  بممممامفاح  وهممممي تاةممممخ مقوحفممممد وةمممموحب  نحويممممة

  ممممي هممموه حمةممموحب  وبامتمممامي فامممي ن ثابتمممة ود يقمممةو بينمممما تتمحممموا حميا ممما

 تاا  حمفاح .

  إي حميممممة تتسمممم  بان تمممممال وحمنةمممم  بمانممممك أناممما مممممين فممممي حا ممممة إمممممك أاممممو

فناممممما ممويممممة مممممي  ياهمممماو أممممما حميا ممممة فتاممممد  اممممما  وبامتممممامي فاممممي فممممي 

حا ممممة دحبمممممة إمممممك أاممممو نظامامممما حممممممافي وحمنحمممموي مممممي حميمممممة حا  حمتممممي 

 حن مي  فناا.

 

                                                           

 .46، ص 4551ينظر6 عبد الطيب ، لهجات العرب وامتدادها إلى العصر الحاضر المطبعة اإلسالمية الحديثة، د ط،  1
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 مٌة الجزائرٌة: / مفهوم العا3

 / مفهوم العامٌة:3_1

 مي حمتاااي  حمتي شمي  حماامية ن د: 

  همممي حميا مممة حممن و مممة فمممي فممممانا حمحمممامي حممنحمممدا  ممممي حم ممممحكو حممن و مممة 

بامممما فممممي فممممما حم ممممماحة حما ويممممة وما اتامممما وأمممممابتاا تميمممماح   ثيمممما  باممممد 

و ياهممماو اي حامممتى  حماممما  بميممماه و  سمممقو  حمفممماح  فمممي  ميمممخ حاحممموحل 

ممممممة حمتاا مممم  فممممي حمنثمممما فاةممممة ميا ممممه باممممى  ممممممة حمتابيمممماو وبامتممممامي هممممي 

أسمممما  حممسممممتويا  إمممممك حمتحممممول حمبنيمممموي مممممي ممممممة حم تابممممة ومقممممد ححتيمممم  م مممماي 

حم محك في تبيي  حا اح  حميومية وفي هوح حمتابيا حمستاسامي .
1
 

مبامممد فممي حميممممة  ممما وتامما  حمااميمممة:  هممي حم انممم  حممت مموا ميمممة حمممموي يشمممل ح

حا  .
2
 

ممممي امممىل هممموه حمتامممااي  ن مممد أي حمااميمممة همممي حميممممة حمتمممي يتوحممممل باممما أفممماحد 

 شا  مايي في حياتا  حميومية وحمتابيا في أ احةا .

 / أسباب نشأة العامٌة:3_2

إي مي بيي حماوحمل وحاسبا  حمتي أد  إمك ظاوا حماامية ن د: 
3
 

اسممممتقىل وحن ممممممال حممنمممما ا حمتمممممي : وتممممماتب  بأ_ عوامممممل اجتماعٌمممممة سٌاسممممٌة

حنتشممما  فياممما حميممممة باةممماا فمممي باممم  وةممما  فمممي حمسمممي اي حمما مممزي حمممموي 

 ممماي ي مااممما ويوثقاممما نتي مممة حتسممما  حمدوممممة و ثممما  حممنممما ا حمتابامممة ماممما و ممموح 

                                                           

، 3العربية الفصحى بين االزدواجية المغوية والثنائية المغوية،إبراهيم كايد المجمة العممية الجامعة الممك فيصل ، المجمد  1
 .24م، ص 6006، 4العدد

 .11المصدر نفسه ص 2
 .432_ 431ينظر عمم المغة6 عبد الواحد الوافي،ص  3
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حامممتى  حمشممماو  حمااةممماة من ووها... مممل هممموح يمممؤدي إممممك ت  ي اممما ممممي حمناحيمممة 

 ن ما  حموحد  حم  اية وحمشاواية.حمسياسية وهوح حاايا يؤدي إمك ح

: وتتمثمممل فمممي تيمممك حم او ممما  حممو مممود  بممميي ب_ عواممممل اجتماعٌمممة نفسمممٌة أدبٌمممة

حمسممممم اي وحممنممممما ا حمماتي مممممة ممممممي فممممماوا فمممممي حممممممنظ  حن تمافيمممممة وحافممممماح  

وحمتقاميمممد وحمامممادح  ومبيممم  حمثقافمممة ومنممماحي حمت  يممما حمو مممدحنيو وه ممموح يتةمممح أي 

 يتادد مدحه في حميمة. حناتى  في هوه حاموا 

تتمثمممل فيمممما بممميي سممم اي حممنممما ا حمماتي مممة ممممي فممماوا حم مممو ج_ عواممممل بٌئٌمممة:

و بياممممممة حمممممممبىد وبيبتامممممما وشمممممم ياا ومو اامممممما...فى يا ممممممك أي همممممموه حم مممممماوا 

 وحم وحمل حم بياية تؤدي فا ى أو   ى إمك فاوا وفوحمل في حميما .

ا ا مممممي فمممماوا فممممي تتمثممممل فيممممما بمممميي سمممم اي همممموه حممنممممد_ عوامممممل عرقٌممممة:

حا نممممان وحم مممممابل حمنسممممانية حمتممممي ينتممممموي إميامممما وحامممممول حمتممممي ينحممممداوي 

منامممات فممممي حموحةمممح أي ماممموه حم ممماوا  ثممماا بييممممة فمممي ت ممما  حميممممة حموححمممد  إممممك 

 ما ا  ومما .

تتمثمممل فيمممما بممميي سممم اي حممنممما ا حمماتي مممة ممممي ه_ عواممممل جسممممٌة فٌزٌولوجٌمممة:

 ةا  حمن ا.فاوا في حمت ويي حم بياي اف

ممممي هممموح نسمممتنت  أنمممب وأمممما  مثمممل هممموه حم ممماوا وحناتىفممما  يسمممتحيل أي  

 تحافظ حميمة فيك وحدتاا حاومك أمدح  ويى.

همممممي حميممممممة حا  مماظممممم  أفممممماحد حمم تممممممخ  / تعرٌمممممف العامٌمممممة الجزائرٌمممممة:3_ 3

حم زحبممماي باسمممتثنا  حممنممما ا وح  حا يبيمممة حمبابايمممة فامممي تمتممماز ب مممابخ ممممموي 

 يممما مقمممني  مممما تقتممما   ثيممماح ممممي حماابيمممة حم ممممحك ممممي امممىل حمنسمممبة حمااميمممة 

مممي حام مماظ حمتممي تشمم ل اممميده حميممموي  ممما تاممد وح   ممابخ شمم اي محممظ  امممل 

ة فمممي حماى ممما  بممميي حافممماحدو و مممد  أساسممما متيبيمممة مناممما وسممميية حتممممال أساسمممي

مت يبمممما  حمحيمممما  حن تمافيممممة فاسممممتاماماا ي مممموي فيممممك حماممممموذ فممممي حممحممممي  
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حمامممابيي سممموح  بممميي حا  وأ  اماممما أو بممميي ا  حاسممما  وبقيمممة أفممماحد أسممماتبو  مممما 

تسمممممتامل  وسممممميية تاا ممممم  فمممممي حماى ممممما  بممممميي حاممممممد ا  فمممممي حممامممممامى  

حميومية.
1
 

حم زحبايممة فممي هي يامما حمامما  تتمثممل فممي تاممدد حميا مما   يمما أنامما  وحمااميممة 

تاتيمم  مممي  اممة إمممك  اممة بممل أحيانمما تاتيمم  مممي  ايممة إمممك  ايممة م مماوا  مامماو 

وهمممموه حميا مممما  تاةممممخ ماوحمممممل ممويممممة  ثيمممما  منامممما ممممما ينشممممه فممممي حمواحثممممة 

وحم بيامممةو ومناممما مممما ينشمممه فمممي حمبيبمممة وحمحممموحاو ومناممما مممما ينشمممه فمممي حم مممنن 

ة وحم بيامممة حم يزيومو يمممة ن سمممااو فاميمممما  تتمممهثا وتمممؤثا  مممما يتمممهثا ويمممؤثا وحميمممم

حمنا قوي باا.
2
 

وممممي هنممما ن مممد أي حمااميمممة حم زحبايمممة همممي مسممماي حمشممما  حم زحبممماي حمممموي  

يسمممتادمب فمممي حمتوحممممل حميمممومي بممميي أفممماحد م تمامممبو وأي هممموح حميسممماي حمامممامي 

ة فمممي  ياهممما ممممي يتشممم ل بمممدواه إممممك فمممد  ما ممما  تميمممز  مممل من قمممة  ماحفيممم

 حممنا ا وهوح نتسا  حمحيز حم ماحفي حم زحباي.

 / خصائص العامٌة الجزائرٌة وصلتها بالفصحى العربٌة:4

 / خصائص العامٌة الجزائرٌة:4_ 1

م ممممل من قممممة  ماحفيممممة ما ممممة ماينممممة تمتمممماز بنبمممما  اامممممة تسممممال فيممممك  

 حممسممممتمخ إمياممممما ماافتامممما بيسممممماو  يمممما أنمممممب يم ننمممما حمو مممممو  فيممممك اممممممابذ

مشمممتا ة بممميي حميا ممما  حم زحبايمممة حمتمممي تشممم ل مممما ياممما  بامااميمممة حم زحبايممممة 

وهي:
3
 

                                                           

، 4551عزالدين بن مصطفى صحراوي6 تعريب التعميم في الجزائر ، دراسة لسانية اجتماعية ، رسالة ماجستير،  1
 32مخطوط بجامعة باتنة ص 

، ص 4541عبد الجميل مرتاض6 العامية الجزائرية وصمتها بالفصحى، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، د ط ،  2
3. 
 .33_ 32ينظر عزالدين مصطفى صحراوي6 تعريب التعمم في الجزائر، ص  3
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_ ح تممماح  حمااميمممة حم زحبايمممة أم ممماظ  ثيممما  ممممي حميممممة حم انسمممية وأاةممماتاا  1

 ميمتمياح  حمموتية فهمبح   ز ح مي اميدها حميموي.

_ حنحمممماح  بامممم  حاممممموح  فممممي مممممواتاا حم بيايممممة إمممممك ممممموا  أ ثمممما  2

ا حنتامم  إميممب أفةمما  حمن مما ومثممال ومممك ن ممد أي أممموح  لحمثمما  _ مىبمممة مممخ ممم

حمممموحل _ حمقممما   أمممموح  ثقيممم  فيمممك حميسممماي حم زحبمممايو ف ممماي مزحمممما أي تاةمممخ 

إمممممك تحايمممم  وتحوممممم : حمثمممما  إمممممك دحل _ وحممممموحل إمممممك دحل أو زحي _ وحمقمممما  

 إمك  ا  أو أم .

 ح ._ حمن ا ب ميخ حم يما  مس نة حاوحاات أي  يا  حمفا 3

_ تنمممماو  حاممممموح  حممتقاابممممة مممممي حيمممم  مااا امممما وحيممممول باةمممماا محممممل  4

بامممم : فامسمممميي إمممممك ممممماد مثممممل: مممممي اي _ حممممممي  إمممممك نمممموي مثممممل : فا نممممةو 

 وحمسيي إمك شيي مثل : حمسمش.

_  ايقمممة تن يممما حمسممم  حمم ممماد تبمممدأ بمممو ا  يممممة:  فممماد  ميدنممممة فيمممك حموحمممد و  5

 فاد اح ل و فاد وححدو فاد   ل...

 _ حستامال  يمة  احْه( ميدنمة فيك حنستماحاية: احْه ي ت  احْه  افد.  6

_ إةمممافة حممما  حمشممميي ميدنممممة فيمممك حمن مممي أو حمتو يمممد: ما مممانش_ ممممايحبش  7

... 

 / صلة العامٌة الجزائرٌة بالفصحى:4_  2

إي و مممود مسمممتو  فمممميح و اممما فمممامي فمممي حميممممة ظممماها   بيايمممة فمممي  

مممممة باينامممماو وحميمممممة حماابيممممة بممممدواها مسممممتو   ممممل حميممممما  ومممممين ح مممماح فيممممك م

فمممميح ومسمممتو  فممماميو ومامممل  حمسمممب  حممممابين فمممي ت ممما  حميممممة حموححمممد  إممممك 
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ما ممما  يا مممخ إممممك إنتشممماا حميممممة فمممي منممما ا ماتي مممة ووحسممماة وحسمممتادحماا ممممد  

 مافا   ثيا  حمادد و وحب  ماتي ة مي حمنان .
1
 

تاممما وممممك اناممما تيقابيمممة  يممما أي هممموه حميا ممما  تح ماممما  وحفمممد تةمممب  فبااح 

 ومتميا  وفقا متميا حمظاو  حممحي ة بامنا قيي باا وماوا حمزمي فييا .

وهممموح مممما  امممل حمامممو  تمممزدحد بممميي حم ممممحك وحمااميمممة حتمممك ي ممماد حموححمممد  

منممما ن ي مممد فى مممة بينامممماو  يممما أي هممموح حم ممممل بممميي حم ممممحك وحمااميمممة يحممم  

 حبمة حميزو  مي محك.مي  دا هوه حاايا و وحمتي تاتبا مميقة ود

فامااميممممة حم زحبايممممة فيممممك ف ممممن ممممما يمممماوج فنامممما شممممديد  حممممممية باميمممممة  

حماابيممممة حم مممممحكو و نممممداك بإمامممماي حمنظمممما أي حميا مممما  حم زحبايممممة مو ممممود  

 يامما فممي حميا مما  حماابيممة حمقديمممة وأي ممما نظنممب  يمما فابممي ماظمممب فايمما فممي 

حمسمممامخ إن بإفممممال حم  ممما حم ممممحكو إنمممما دايمممب تمييممما ظممماها أو ا مممي ن يدا مممب 

وحما مممممو  حممسمممممتما إممممممك حمماممممما   حماابيمممممة و يممممما حماابيمممممة وإممممممك حمداحسممممما  

حممتامممممةو و مممد تتميممما دنممممة حمي مممظ حم مممميح بامتوسمممخ وحمم ممماز وحم نايمممة و يممما 

وممممك ممممي أسمممامي  حمبى مممةو تتميممما ةممماوا  ادح  مانمممك  ديمممد يت يبمممب حمامممما أو 

م ميحة .حمحا ة أو مي ال بهمياا في حميمة ح
2
 

فاميسممماي حمامممامي أو حممممدحاج مممما همممو إن إفممماحز أفازتمممب  حم ممممحكو حيممم   

أنممب ممم  ي قممد فممي أ يمم  حمحممان  حم يمممة حماابيممة بنيتامما و بياتامما ا مم  ممما تممدحوماا 

 مممممممممممممممممممممممممممممممي أمسممممممممممممممممممممممممممممممي ممممممممممممممممممممممممممممممم  ت ممممممممممممممممممممممممممممممي فابيممممممممممممممممممممممممممممممة: 

 إي حنسمممتامال حمامممامي مممم  يبامممد حم يممممة حم مممميحة فمممي ممممدموماا حماابمممي حمسممميي  

 مممومك فامممو مممم  يشممموهاا بمممما يبامممدها فمممي  سممماها وإيقافاممما وحمتميممما حمممموي ييحقاممما 

                                                           

 .42إبراهيم أنيس، في المهجات العربية ص  -1
مختار نويوات6 الصمة بين العربية الفصحى وعاميتها بالجزائر المعالم الكبرى، الفصحى وعاميتها، لغة التخاطب بين  -2

م، 6004، 4لمطبع والنشر والتوزيع، الجزائر ، ط والتهذيب، منشورات المجمس األعمى لمغة العربية، دار الخمدونية التقريب
 .436ص 
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ي مممماد ينحممممما فممممي حسممممتاماماا بتميمممما حا اتامممما أو  يمممم  حاوفامممما وهمممموه نممممماوج 

 موةحة ماوح حاما:

 ؤديممممب _ وأدحه _ أوممممميب إدنممممي ماممممك: فممممي حم ممممميح أد  حمشممممي  يممممؤدي _ ي

وبممممممن ن حممانممممممك تسممممممتامل حمااميممممممة فممممممي  ومامممممما:إديني مامممممماك: أي امممممموني 

 وأوميني _ وأده : أاوه وأوميب _حي  أاحد.

   أُْبمممُاْك: بممماك حم ممممل إسمممتنا  وأممممما ب نمممب بمممااا و وَبمممُاَك حمم ممماي: أ ممما

 فيب و باوح حممانك حم ميح تستامل حماامية حم يمة.

  ْتَمَنْ : فميح هوه حم يمة هو تمن  إوح حستمخ وأممك وحماامية تنقل حمماد 

إمك م اي حمنوي .
1

 

                                                           

 .35مسيمة، ص جامعة راسة لغوية معجمية، مجمة األثر، أنظر ألفاظ الحياة العامية6 د 1
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 : مشكلة اللغة األم فً الجزائر بٌن الفصحى والعامٌة:المبحث األول

 / اللغة األم:1

  ممممممممخ ناايمممممممة حمحممممممما  Languemèreظاممممممما م امممممممو  حميممممممممة حا     

حسمممتقىمااو فمممي حمو ممم  حمممموي  حماامميمممة حمثانيمممة حيممم  بمممدأ  حممممدول حممسمممتاما  تنمممال

 انممم  فيمممب حا ييممما  حاواوبيمممة تنمممادي بمممتاي  مماتاممما حا و وتممم  حمحمممدي  فمممي وممممك 

حمو ممم  فمممي حماويمممة وحموحمممد  حمو نيمممة ...و حيممم  بمممدأ  حممممدول حمحديثمممة فمممي وممممك 

حمو ممم  تشمممماا بتازيممممز حميمممممة حا  باممممد أي تةمممما ل دواهمممما أو  مممماد يتىشممممك أيمممما  

ل حفتممممماد ممممممة اسمممممية ميممممو ي وممممممة تايمممم  ح مممم  حممسممممتاماو وومممممك مممممي اممممى

وتايي .
1
 

ونشممممميا إممممممك أي حميونيسممممم و حسمممممتحدث  يومممممما فامميممممما ميممممممة حا  سمممممنة   

 و ووممممك بامممد  حمايمممة تممماح  حمامممام  ممممي حننقممماح و فهف ممم  ميممممة حا  2000

 مممل حاهميمممةو إو ممممي حممما  مممل حافممماحد فمممي حمامممام  أي يهامممووح نمممميبا ممممي حمايممم  

 بيماتا .

حميمممممة حا  حماديممممد مممممي حممممممم يحا : ممممممة حممنشممممهو ويمممماحد  مممممم يح 

 حميمة حمو نيةو حميمة حاملو حميمة حمقوميةو حميمة حم اوية...

 : Langue mèreتعرٌف اللغة األم " -أ

تتميممممز  ممممل دومممممة بيمتامممما حاممممميية أو حا  وهممممي ممممممة حا يبيممممة فيامممماو وحميمممممة   

حماسممممية حاوممممكو وحمتمممي يم مممي أي تت ممما  إممممك ما ممما  محييمممة يسمممتامياا حمنمممان 

فمممي حمتاا ممم  حميممموميو فاميممممة حا  همممي  مممما يسممممك بيممممة حممنشمممه وت تسممم  فمممي 

حبمممموو حمبيمممم  وحمشمممماا و وهممممي حميمممممة حاومممممك حمتممممي ياةممممااا حممممممبي وهممممو ي

ويسمااا في محي ب حمدحب  .
2
 

                                                           

 .3، ص6000جماعة من المؤلفين، المغة والتعميم، الهيئة المبنانية لمعموم والتربية، دار قابس بيروت،  1
 . 23، ص6005بمعيد صالح6 دروس في المسانيات التطبيقية، دار هومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  2
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 -حميمممممممة حا  –وياممممممام  حمممممممد توا مممممممامح بيايممممممد تقيبمممممما  حممممممممم يح   

حمماتي ممممة فممممي تحديممممد حمممممدنن  حمممممماحد  مممممخ حناممممتى  حم بيمممما بمممميي ح اح  هنمممما 

وهنممماكو وهمممو توبمممو  ن يامممد  حمممممميحة حمو نيمممة وحموحمممد و وماممموح ي يممم  ممممي 

حم مممىا وحمتمممدحول ومممما ين ممما فنمممب  مسمممتاميي حمممممم يح حمحممموا وحنحتيممما  فمممي

 مي ماا ا في حموهنية وحمتهوييية وحنا اساتاا حما يا .

ثممم  يمممومل حم ممماح حمممول وممممك حمممممم يح بت سممميا د يممما حفتممممد فيمممب حمممممنا  

حممسممممتوياتي مظمممماها  حميمممممة حا   فممممهفا  حممتيقممممي حممسممممتامل وحممتممممدحوميي بقومممممب 

 في حت اهيي هما:  ويم ي تبسي  مستويا  حميمة حا  حمتي تتحد 

حميممممة حمااممممة حمتمممي يتايماممما حم ممماد فمممي حمبيممم  بامممد  حمتوحممممل حمامممادي وهمممي  -1

 م تسبة.

حميمممممة حمايميممممة وحمت نومو يممممة ويممممت  تايمامممما بشمممم ل حاتيممممااي ووفمممما  مممماحاح   -2

فاديمممة وح وميمممةو وتامممد زيممماد  فمممي اأن حمممممال حمبشممماي مي ممماد وحمم تممممخو وماممما 

 ي  ل حمتااي ا  تؤ د ح تي:تااي  وح  نظا  امومية ونىحظ أ

 .أي ت وي ممة  بياية نا قة 

 .أي تتدحول في حموس  حماابيي أو حممحي  أو حممداسة 

 .أي ينذ دستوا بيد فيك تاسيماا أو و ننتاا 

 .أي ي وي ماا نظا  ا ي 

 أي تدان في حممداسة((.
1

 

نسممممتنت  إوي أي حميمممممة حا  أو حامممممل أو ممممممة حممنشممممه يممممدال ةمممممناا حميا ممممة 

تمممي ي تسمممباا حم  مممل فمممي حياتمممبو وحميممممة حمم توبمممة حماسممممية حمتمممي يتايماممما فمممي حم

 حممداسة ويدان  وحفدها وةوحب اا.

 

                                                           

 .3،4، ص6003بمعيد صالح6 المغة األم والواقع المغوي في الجزائر )مقال(، مجمة المغة األم، دار هومة،  1
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 اللغة األم فً الجزائر: -2

إي حموح ممممخ حميممممموي فممممي حم زحبمممما شمممم يتب حماديممممد مممممي حمظمممماو  حمتاايايممممة 

 وحمسياسمممية وحن تمافيمممة وإي حمحمممدي  فمممي حميممممة حا  فمممي بيمممد تاا بممم  فييمممب فمممد 

حةمممااح  وثقافممما  محمممدي  فمممي سمممن ونية ن يمممزحل حمشممماا  ياددهممما إممممك يومنممما 

 هوح.

وإي  انممممم  حميممممممة حا  همممممي تيمممممك حمتمممممي ي تسمممممباا حم  مممممل منمممممو وندتمممممبو 

ويسممممممااا فمممممي حمبيممممم  وحمشممممماا و ويمممممتاي   وحفمممممدها وةممممموحب اا فمممممي حممداسمممممة 

ويممممتاي  بوحسمممم تااو وتاسممممماا حمدومممممة فممممي حمدسممممتوا فيممممك أنامممما حميمممممة حمو نيممممة 

 ماسمية.ح

فممممإي حميمممممة حا  فممممي حم زحبمممما هممممي حميمممممة حماابيممممة وومممممك اي حمدسممممتوا 

حم زحبممماي يمممنذ فمممي مادتمممب حمثامثمممة فيمممك أي حميممممة حماابيمممة همممي حميممممة حمو نيمممة 

حممتةممممي تاممممي  حميممممة حماابيمممةو يشممممل فمممي  05-91وحماسمممميةو وحمقمممانوي ا ممم  

 حم مل حاول ثى  موحد:

امممممة نسممممتامال حميمممممة حماابيممممة فممممي ماتيمممم  ( يحممممدد همممموح حمقممممانوي حمقوحفممممد حما1

 مياديي حمحيا  حمو نية وتا يتاا وحمايتاا.

( حميممممة حماابيمممة مقمممو  ممممي مقومممما  حمشاممممية حمو نيمممة حماحسممماةو وثابممم  ممممي 2

ثوحبمممم  حامممممة ي سممممد حمامممممل بامممما مظامممماح مممممي مظمممماها حمسممممياد  وحسممممتاماماا مممممي 

 حمنظا  حماا .

يمممممة حميممممممة حماابيمممممة وحمايتاممممما ( ي ممممم  فيمممممك  مممممل حممؤسسممممما  أي تاممممممل متا 3

وحمسمممماا فيممممك سممممىمتاا وحسممممي حسممممتامامااو تمنممممخ  تابممممة حميمممممة حماابيممممة بميمممما 

 حاوفاا.

 يممما أي هممموه حميممممة حمتمممي حمياممما حم مممتح حمسمممىمي تاممميش فمممي حم زحبممما  مممما 

فممممي بمممما ي حمممممدول حماابيممممة ةمممممي ممممما يامممما   بامثنابيممممة حميمويممممة و أي و ممممود 
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 زحبممماي يسمممتامل حمااميمممة وحمتمممي تامممد مسمممتو  فمممميح و اممما فممماميو فام  مممل حم

 ان  ش ايا ومين م توبا ون يتاي  حميمة حماابية إن في حممداسة.
1
 

بح ممم  حنسمممتاماا حم انسمممي ومحاونتمممب م ممممن  -حمااميمممة–وهممموه حاايممما  

حمشامممممية حمو نيممممة تحمممممل حم ثيمممما مممممي حام مممماظ حم انسمممميةو و مممموح فممممإي و ممممود 

ا  حماييمما و مموح فممي تايممي  حمممموحد حمايميممة حم انسممية  يمممة أ نبيممة تاتمممد فممي حمداحسمم

 اماياةمممميا  وحمايممممو  بمانممممك هممممي ممممممة حمايميمممميي أو حممثق مممميي وبامتممممامي و ممممود 

ظممماها   حنزدوح يمممة حميمويمممة و أي و مممود مسمممتو  ممممموي ينمممافن مسمممتو  ممممموي 

  اا.

واي حمبابممما هممم  حمسممم اي حاممممييوي مي زحبممماو ومممممتا  حامازيميمممة وحمتمممي  

يمممممد  فمممممي حمممممممما  حماابمممممي بيا ممممما  ماتي مممممةو وا ممممم  تاممممما  فمممممي منممممما ا فد

داممموما  ملسمممى  وحنمممدما ا  ممممخ حم ممماتحيي حماممما  مشممم ييي أممممة فابيمممة وححمممد و 

إن أي مممممممتا  هممممموه نزحمممممم  إممممممك يومنممممما هممممموح مممممممة شممممم اية من و مممممة يسمممممتامياا 

حاممممازي  فمممي حم زحبممما  يممممة توحممممل بيمممنا  ومقمممد حفتممما  حمدسمممتوا حم زحبممماي 

 ح مما ي اياا اسميا ممة و نية مخ حميمة حماابية.باا  يمة و نية مؤاا

و  إنممممممب ممممممممي حم بياممممممي أي ي مممممموي ميزممممممما  حن تمافيممممممة أو حمم موفممممممة 

تامممممذ وتنممممو  حادوحا ومممممي ثمممم  مامممماا  وماممممااح  ماتب ممممة بامممموه حادوحا. 

همممموح أممممما بممممدياي بامنسممممبة ميماممممااح  حممنت ممممة أي فيممممما يتايمممما بممممهنوح  حمنمممما قيي 

مممما أو مثممماوح  تممماايا حم ممماد بمممل همممو  مممز  ن يت مممزأ وهممموح حمتنمممو  ممممين محممماد  

مممممي تنظممممي  حم مافممممةو وباممممد همممموح فممممإي  حماويممممة  و حموحممممد   ميسممممتا مت ممممافبتييو 

فام مافة  حستنسااا ميتماثل و بل تنظيما ميتنو  (.
2
 

ويبقمممك و مممود حمااميمممة وحميا ممما  حااممما  فمممي حم زحبممما وةممماا ن يمثمممل 

ذ ممممي  يممممة هممموه حميا ممما  حمقوميمممة حنسمممتثنا و فيممم  ي مممي ممممي حممممموح  أي ننمممتق

حماابيمممة بمقاانتاممما ممممخ حميممممة حم ممممحك ون ناتباهممما ممممي ناحيمممة أاممما  مممممة  ابممممة 

                                                           

 .10انظر6 خولة طالب اإلبراهيمي، الجزائريون والمسألة المغوية، تر محمد يحياتن، دار الحكمة، الجزائر العاصمة، ص 1
 .30ة، صخولة طالب اإلبراهيمي، الجزائريون والمسألة المغوي 2
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بممموحتاا ي ممم  أي نداسممماا فمممي مدحاسمممناو وإنمممما  ممماي  ينبممممي فقممم  أي ناتممما  بهناممما 

وح مممخ ن ي يمممدنا شممميبا ت اهمممل و ممموده. ثممم  أدح  تبييممم   بيامممي فمممي م تمانممما ووسممميية 

فية وح  تابيا ش وي.إةافية مثقافة فا
1
 

وتبقممممك حميمممممة حماابيممممة حميمممممة حا  فممممي حم زحبمممما دسممممتوايا  ممممما أنامممما ممممممة 

حمتممممممدان وحمتامممممامى  حماسممممممية بافتبااهممممما مممممممة حممممممديي وحميممممممة حمتمممممي حممممماول 

حممسمممممتاما حم انسمممممي محوهممممما ممممممي حمشاممممممية حم زحبايمممممة وم مممممي إاحد  حمشممممما  

 وا بتب في بقا  فاوبتب  ان  أ و .

 :العربٌة فً المدرسة الجزائرٌة/ واقع اللغة 2

ياممد تايممي  حميمممة حماابيممة مممي حاوميمما  حمتممي يسمماك حمنظمما  حمتابمموي إمممك   

تحقيقاممممماو ووممممممك نظممممماح إممممممك م انمممممة حميممممممة حماابيمممممة فمممممي حمم تممممممخ حم زحبممممماي 

وحاتبا اممممما بثقافتمممممب وهويتمممممب حمسمممممىمية وحماابيمممممةو إن أي حموح مممممخ حمممممماحهي فمممممي 

ماام مممة تمامممما وهممموح مسمممي ا   حميممممة حمااميمممة  حممداسمممة حم زحبايمممة يا مممن مممموا 

وحا نبيممممممة اي حمم تمممممممخ حم زحبمممممماي يامممممماني مممممممي فممممممد  ت ممممممانن فممممممي ممتممممممب 

وحزدوح يتمممب حميمويمممةو وهممموح ب بيامممة حمحمممال حنا مممن وبشممم ل  بيممما فيمممك حممداسمممة 

حم زحبايمممةو و امممل مممممة حمةممماد تاممميش مناا ممما حاسمممما أثممما فيمممك م انتاممما  فمممي 

وحممداسممممة حم زحبايممممة بممممم ة اامممممةو و مممماي  حمم تمممممخ حم زحبمممماي بممممم ة فامممممة

همممموح بسممممب  حنسممممتاماا حم انسممممي حممممموي ممممم  يسممممتاد  أا  حم زحبمممما فقمممم  بممممل 

حمممماول حمقةمممما  فيممممك شامممممية حمشمممما  حم زحبمممماي به ميممممبو فيقممممد حمممماا  حميمممممة 

حماابيممممة وحمممممديي حمسممممىميو وبمممماماود  إمممممك حمماةممممي وتحديممممد نشممممه  حممداسممممة 

مممممك فيممممك يممممد حماىمممممة حبممممي بممممهدين حممممموي حم زحبايمممة وحمتممممي  انمممم  بوحداهمممما حاو

أسمممن حممداسمممة حم زحبايمممة ثممم  حمبشممميا حمباحهيممممي حمممموي  ممماي  محاابممما شاسممما 

افمممدح  حميممممة حماابيمممةو و مممد وةمممخ حمباحهيممممي ممممخ حممممما  حبمممي بمممهدين و يممماه 

                                                           

 .61، ص4541عبد اهلل شريط6 نظرية حول سياسة التعميم والتعريب، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،  1
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ممممي إاوحنمممب فمممي  مايمممة حمايمممما  بانام ممما وحسممماا مممممىح حمتايمممي  حماابمممي حمحممما 

في حم زحبا وحمناو  بب.
1
 

فممممممي وممممممك حمو ممممم   انممممم  هنممممماك  امممممود  ثيممممما  ميمممممتايذ ممممممي بقايممممما  

حنسممممممتاماا واامممممممة دحاممممممل حممداسممممممة حم زحبايممممممةو وشمممممماد حمنظمممممما  حمتابمممممموي 

حم زحبمممماي حميممممة مممممي حممممممىحا  حممتاممممدد  منممممو حنسممممتقىل إمممممك يومنمممما همممموح 

بامممممد  تحسممممميي أدح  حمامييمممممة حمتاييميمممممة وإفممممماد  حنفتبممممماا إممممممك حميممممممة حماابيمممممة 

ميممممة حماسممممية و انممم  هنممماك حم ثيممما ممممي حمماحسمممي  حموزحايمممة ميمممتايذ بافتبااهممما ح

ممممي حمتمممهثياح  حمسممميبية حمماتب مممة بماحيمممة حنسمممتاماا وحموح مممخ حمحمممامي ميمداسمممة 

حم زحبايممممة ي شمممم  فممممي ةمممما  مممممموي يامممماني منممممب حممتايممممموي فممممي ماتيمممم  

حمماححممل وحمتامممما و و ممد حتةممح منمما ومممك مممي اممىل حمداحسممة حمميدحنيممة حمتممي 

باممما فمممي أحمممد حممؤسسممما  حمتابويمممة بونيمممة باتنمممةو حيممم  نحظنممما حنسمممتادح    منممما

حم ثيممما ميااميمممة ممممد  حمتىميمممو أثنممما  حممشممماا ة فمممي حمقسممم و  مممما يةممم ا حاسمممتاو 

أحيانممما إممممك حسمممتادح  حمااميمممة فنمممدما يستاممممي فيممميا  فاممم  باممم  حمممممم يحا و 

 ويش مثى.وحتك يستادماا في تنبيب حمتىميو أثنا  فد  حننتباه وحمتش

 ممممما أي حممحممممي  حن تمممممافي وحموح ممممخ حميممممموي حن تمممممافي ييامممم  دواح   

بمممل همممو حمسمممب  حاول   -ممممزج حميممممة حماابيمممة بامااميمممة  - بيممماح فمممي هممموه حممشممم ية 

فامحمممدي  حميمممومي يميممم  فييمممب حنسمممتامال حمامممامي بممميي حممنمممزل وحمشممماا و وهممموح 

فقممم  فيمممك حممداسمممة مممما ي امممل ممممي حسمممتامال حميممممة حماابيمممة حم ممممحك مقتمممماح 

وبم مممماد ممممممادا  حممحممممي  حممداسممممي يبممممدأ حممممممتاي  باسممممتادح  حمااميممممة حمممزو ممممة 

بام انسية هوح ما يؤ د أي حميمة حماابية محموا  بيي  داحي حمقس .
2
 

فام  مممممل حم زحبممممماي إوي نشمممممه وهمممممو ممممممزود بامممممميد ممممممموي ايمممممي  بممممميي 

نسمممية وحمحمممال أ ثممما حمااميمممة وحميممممة حماابيمممة بامةمممافة إممممك أم ممماظ ممممي حميممممة حم ا

 تاقيدح بامنسبة مي  ل وو حم ووا حامازيمية.
                                                           

 -ه4101رمضان  -شعبان 43العدد  -السنة الجامعية عشرة -مجمة الثقافة تصدرها وزارة الثقافة والسياحة بالجزائر 1
 .46م، ص4541يونيو -مايو
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 يممما أي حممداسمممة حم زحبايمممة تحممماول ت بيممما سياسمممة حمدوممممة فمممي حتااوهممما 

  احا حمتااي  وبامتامي فاميمة حماابية ممة حممداسة في حم زحبا. 

 

 فً التعلٌم:ثانٌا: الخلفٌات اللغوٌة ودورها فً االستعمال اللهجً 

 الثنائٌة اللغوٌة واالزدواجٌة اللغوٌة: -1

 (la Diglossie مفهوم الثنائٌة اللغوٌة ) -أ

و مممد  ظممماها  حمثنابيمممة حميمويمممة منمممو و مممود حمبشممماو حيممم  أي حمنسممماي   

و ممممد وو ممممد  ممتممممب ماممممبو وفنممممد تزحيممممد حماناممممما حمبشمممماية ت ونمممم   مافمممما  

متمممي تابممما ماتي مممة تاممميش فمممي منممما ا ماتي مممةو وم مممل م موفمممة ممتاممما حمااممممة ح

باممما  وتميزهممما فمممي  ياهممما ونظممماح متنقمممل هممموه حم مافممما  فيمممما بيناممما بحثممما فمممي 

مقومممما  حمحيممما  تاتممم  فيمممك هممموح ظاممموا حمثنابيمممة حميمويمممةو فاممموه حاايممما  ظممماها  

  ديمة و د تزحيد  مخ ماوا حازمنة وحماموا.

 ممما  فمممي محمممي  حممحمممي    ثنممما : مامممدول فمممي حثنممميي وثنتمممييو ونقمممول ( لغمممة: 1-أ

ح ثنممما  أي حثنممميي حثنمممييو و مممبي ثنممما  أي ثنتممميي ثنتمممييو وهمممو  يممما ممممماو   ممماؤو

ميومممم  وحمامممدل حمثنمممابي ممممي حام ممماظ وو حمحمممافييو حمثنابيمممة فنمممد حممن قيممميي  سممم  

مي حمقةية حمحميية((.
1
 

فاف ا سمممممموي  حمثنابيممممممة حميمويممممممة  بهنامممممما:   وةمممممماية ممويممممممة ( اصممممممطالحا:2-أ

 مممدحو احا حمتاميمممز أ ثممما تاقيمممدح مسمممتقا  نسمممبيا يو مممد باممما نمممو  مممموحز ماتيممم  

يحممممممل م موفممممممة مممممممي ح دح  حمم توبممممممة أو فممممممي حميمممممممة حممن و ممممممةو وم نامممممما ن 

تسممتامل فممي حممحادثمممة حمااديممة فممي أي  مممز  مممي أ ممزح  حم مافمممةو همموح بامةمممافة 

إمك و ود حاش ال حميا ية حمتي  د تتةمي نماوج  اوية((.
2
 

مم تمامممما و اي أ يمممم  فامثنابيممممة حميمويممممة ظمممماها  مو ممممود  فممممي أ يمممم  ح 

 مماتاا يو د باا هوح حمتنو   حماح يو حادنك(.
                                                           

البستاني6 محيط المحيط، مكتبة لبنان، ساحة قاموس مطول لمغة العربية، رياض الصمح، بيروت، مطابع  طرسالمعمم الب 1
 .41م، ص4533مؤسسة جودا لمطباعة لبنان، دط، 

 .13، ص6002جتماع المغوي، تر محمد يحيائن، دار القصبة، لويس جان كالفي، عمم اال 2
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فاا  فا سوي  بيي حممستو  حماح ي وحممستو  حادنك فيما ييي:
1
 

يسمممممممتامل حمشممممممم ل حماح مممممممي فمممممممي حم نيسمممممممةو ح دح و حما ابممممممما و فمممممممي  .1

حم اماممممة...حماو بينممممما يسممممتامل حمشمممم ل حادنممممك فممممي حممحمممماواح  حماابييممممةو 

 ..حما.وح دح  حمشابية.

يحظممممك حمشمممم ل حماح ممممي بم انممممة ح تمافيممممة فاميممممة ن يحظممممك بامممما حمشمممم ل  .2

 حادنك.

 يستامل حمش ل حماح ي منتاج  دح  ماتا  باا ومستحسي. .3

ي تسممم  حمشممم ل حادنمممك  بيايممما  وهمممو حميممممة حاوممممك ميمتحمممدثيي(و فمممي حممميي  .4

 أي حممستو  حماح ي يتاي  في حممداسة.

 ا  ...(.حممستو  حماح ي مندم   مب  وحفدو م .5

يممماتب  حمشممم ىي بممممية  احبمممةو مامممما  وحفمممد وما مممما و وأمممموح  ماتي مممة  .6

 تقايبا.

  موممممممم   ممممممل حموةممممممايا  Diglossieا سمممممموي  حسممممممتامل مممممممم يح    ف

حيممم  يو مممد نم ممماي أو أسممميوباي ماتي ممماي ممممي ن مممن حميممممة يسمممتادماي  حن تمافيمممة

 في م تمخ وححد.

 تمممممخ ميمسممممتوييي حميممممموييي مممممي فامثنابيممممة حميمويممممة تانممممي حسممممتامال حم مممماد أو حمم  

 ن ن حميمة.

ونشممميا هنممما إممممك أي  فا سممموي  حسمممتامل ممممم يح حمثنابيمممة حميمويمممة ميانمممي بمممب  

 حموةاية حم مافيةو أي  ظاها  ح تمافية ومين فادية.

 ممدا حمشممماا  هنممما إمممك أنمممب يو مممد امممى  فممي تاايممم  حمثنابيمممة حميمويمممة وت   

 تمافيمممة تتسممم  بو مممود مسمممتوييي ف مممي حممميي اأ  فا سممموي و اممماوي بهناممما حاممممة ح

ممممموييي فمممي ن مممن حمو ممم  اأ   اممماوي بهناممما ظممماها  فاديمممة تانمممي و مممود ممتممميي 

 بن ن حم  ا   ميشاذ حموححد أي إتقاي حم اد ميمتيي.

فيقد فافاا  بيوم يد  :   بهناا إ اد  حم اد حمتامة ميمتيي((.
1
 

                                                           

 .16، 14المرجع نفسه، ص 1
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 ( الثنائٌة اللغوٌة فً الجزائر:3-أ

وممممي امممىل مممما سمممبا ظممماها  مىزممممة م مممل حميممممة ف مممل إي حمثنابيمممة حميمويمممة  

حميممممما  فممممي حماممممام  مسممممتو  اح ممممي و امممما فمممماميو وحم زحبمممما  بيممممد تاممممد حميمممممة 

حماابيمممة باممما مممممة اسممممية وهممموه حاايممما  مسمممتوييي مممممة فممممحك ومسمممتو  فمممامي 

أو دحاج وبامتمممامي فو مممود ظممماها  حمثنابيمممة حميمويمممة فمممي حم زحبممما ن تامممد حسمممتثنا  

 اوفة في حمبىد حماابية   ل.بل هي ظاها  ما

 اللغوٌة: االزدواجٌةمفهوم  -ب

 مممما  فممممي مسمممماي حمامممما :   حمممممزوج: اممممى  حم ممممادو يقممممال زوج: أو ( لغممممة: 1-ب

نإ  فممادو و مماي حمحسممي يقممول فممي  ومممب تاممامك:   ٌ مم ج  و  مما ز  ن  ل ق  ء  خ   ً مم ممل  ش  ممن كي مإ  ممال: حمسممما   و 

ييممممممل زوجو وي مممممممخ زوجو وحاا  زوجو وحمشممممممتا  زوجو وحممممممممي  زوجو وحم

 حممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممزوج أزوح ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما وأزوحج... وحاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل 

فممي حمممزوج حممممن  وحمنمممو  مممي  ممل شممي  و مممل شمميبيي مقتانمماي شمم ييي  انممما أو 

نقيةييو فاما زو ايو و ل وححد مناما زوج((.
2
 

تاايممممممم  حنزدوح يمممممممة  Lepetitrobertواد فمممممممي  مممممممامون ( اصمممممممطالحا:2-ب

حميموية بهناا  حستامال ممتيي فند حم اد أو في من قة ما .
3
 

وفافاممما حمما ممم  حمم ممممل فمممي فيمممو  حميممممة بهناممما:   حاممممة و مممود ممتممميي  

ماتي تيي فند شا  ما  امتىك ياود أماي ا ميمتيي حماباية وحمن ييزية((.
4
 

وح يممممة حميمويممممة وهمممموح إميممممل بممممديخ ياقممممو  أ ممممد فممممي  ومممممب:   ... فانزد   

حمحقمممممةو ن ت ممممموي إن بممممميي ممتممممميي ماتي تمممممييو  مممممما همممممو حمحمممممال بممممميي حم انسمممممية 

وحماابيممممة أو حاممانيممممة وحمتا يممممة وإممممما أي ي مممموي مياابممممي ممتمممماي إحممممدحهما فاميممممة 

                                                                                                                                                                      

 .401، ص4القعود عبد الرحمن محمد6 االزدواج المغوي في المغة العربية، ط 1
 .654،656ص 6 لسان العرب مادة )زوج(،منظور ناب 2

3Paul robert, le petit robert, avenue Parmentier, Parise, 1996, P184.   
، دط، 4محمد التونجي، وراجي األسمر، المعجم المفصل في عموم المغة )األلسنات(، دار الكتب العالمية، بيروت، مح 4

 .44م، ص6004
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وحااممما  فمممميحة فمممومك أمممما ن ين بممما م امممو  حنزدوح يمممة حميمويمممة فييمممبو إنمممب 

((.Diglossieبااحا  ةا  مي حمثنابية حميموية 
1
 

ن مممد إوي أي حنزدوح يمممة حميمويمممة ظممماها  تو مممد ممممد  حم ممماد  مممما تو مممد فمممي  

حمم تممممخو وأمممما بامنسمممبة انمممداي ممممااتيني فيممما :   إنمممب مممممي حمةممماواي إفممماد  

تحديممممد مممممم يح حنزدوح يممممة  حنسممممتامال حممتنمممماو  ميمتمممميي مممممي  بممممل حم مممماد أو 

ي بمممهي ن و مممود حم مافمممة حموححمممد ( فيمممك حا مممل ممممدح  وم ممم  حنسمممتنتاج حمقاةممم

مىزدوح ية إن في حال حمتىك حميمتيي حممانيتيي حمتى ا  امى متماثى((.
2
 

 ( االزدواجٌة اللغوٌة فً الجزائر:3-ب

حماابيمممممة - إي حمم تممممممخ حم زحبممممماي ممممممزدوج اي هنممممماك ممتممممميي ماتي تممممميي 

مسمممتاميتاي فيمممك نحمممو ممممي حنحت ممماك حممممدحب   -وحم انسمممية
3

و فو مممود حميممممة حماابيمممة 

يممممة حمو نيمممة وحميممممة حماسممممية بامممد حنسمممتقىل يىحقمممب ويمممماافب و مممود حميممممة حم

حم انسمممممية حمتمممممي وفمممممد  فيمممممك حم زحبممممماييي  بمممممل حنسمممممتقىل أي أيممممما  حنحمممممتىل 

حم انسممميو وهممموح حممممماح  يت يمممك فمممي حم بقمممة حممثق مممة وح  حمثقافمممة حم انسمممية نتي مممة 

مو مممب ميشممما و ومممما متايممميما  حمم مممانن و ممموح تمممهثيا هممموح فمممي حما ممما  حمسياسمممي حم

 حن ا فنب مي تهثيا في حموس  حممداسي.

 التداخل اللغوي واالقتراض اللغوي: -2

 التداخل اللغوي: -أ  

حمتممممدحال فممممي حميممممة حسمممم  مسمممماي حماممما :   هممممو حنمتبممممان وحمتشممممابب ( لغمممة: 1-أ

وهو داول حاشيا  في باةاا حمبا ((.
4
 

أد  حاممممتى  حمشمممماو  فيممممما بينامممما إمممممك حاممممتى  حميممممما  أيةمممما اصممممطالحا:  2-أ

فاميممممة تمممؤثا وتتمممهثا  يمممما حتممممي  بمياهممما ممممي حميمممما  حااممما  وتتمممدحال وفييمممب 

فمممإي حمتمممدحال حميمممموي ةممماوا  حتميمممة ووح مممخ م ممماو  اسمممبا   ثيممما  ومتنوفمممة 

                                                           

 .412ـ411ابن بديع يعقوب6 فقه المغة العربية وخصائصها، ص 1
 .11االبراهيمي، الجزائريون والمسألة المغوية، ص خولة طالب 2
 .11المصدر نفسه، ص 3
 .342ابن منظور، لسان العرب، مادة دخل ص 4
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وهمممو مو مممود ممممد   افمممة حمشممماو  وفمممي  ميمممخ حميمممما  و مممما أنمممب ظممماها   ديممممةو 

تمممهثا حميممممة بيممممة أاممما  فإناممما ت تسممم  مناممما م مممادح  ومممم ا  ممممافية وفنمممدما ت

ومممموتية  ديمممد . حيممم  فافمممب مممموين  ممماي  مممام ي  مممابى:   يمممدل م مممظ حمتمممدحال 

فيممممك تحممممويا حمبنممممك حمنات ممممة فممممي إداممممال فناممممما أ نبيممممة فممممي م ممممان  حميمممممة 

حا ثمممما بنمممما ح مثممممل م مممممو  حمنظمممما  حم ونومممممو يو و ممممز   بيمممما مممممي حمممممما  

م ان  حمم ادح ((. وحمتا ي  وبا 
1
 

نسمممممتنت  ممممممي امممممىل هممممموح حمتاايممممم  أي حم ممممماد إوح  ممممماي وو ممتممممميي يسمممممتامياما   

بامتنمممماو  فيحمممممل تماز مممما فممممي ا ابممممبو مممممما يممممؤدي إمممممك حاممممتى  فممممي  ىمممممب 

وظامممموا ممممممة اامممممة تحمممممل فممممي  ياتامممما أم مممماظ ماتي ممممة حميممممما  وحمشمممما  فممممي 

فاممو أ مما  إمممك حمثنابيممة  حمتممدحال حميممموي هممو أي ي مموي بمميي ممتمميي ماتي تمميي مممومك

 وهوح حاما فان  منب حم زحبا ومازحم  تااني منب.

 االقتراض اللغوي:  -2

همممو ممممي حمظممموحها حميمويمممة حمتمممي حظيممم  باهتمممما  حميممممويي حماممما  وحمتمممي تانمممي:  

حمامييمممة حمتمممي تهامممو فياممما مممممة مممما باممم  حمانامممما حميمويمممة ميممممة أاممما و ومحاوممممة 

 د  حميما  في ممة أاا .نسا موا  مماثية منم  مموي مح

و مممممد حمممممد  حن تممممماح  حميمممممموي فمممممي  ايممممما حنحت ممممماك بامشممممماو      

حاامممما  ممويمممما وسياسمممميا وماديمممما
2

و حاممممما حممممموي أد  إمممممك داممممول  ثيمممما مممممي 

حمم ممممممادح  حا نبيممممممة  فممممممي حميمممممممة حماابيممممممة و اامممممممة حم ااسممممممية وحمسممممممايامية 

وحمتا ية.
3

 

 الفر  بٌن التداخل واالقتراض: -ج 

   فادي   مافي أما حمتدحال فاو فادي فق .حن تاح -  

 حن تاح  شاوايو أما حمتدحال فاو ن شاواي. -

                                                           

 .63المغوي، ترجمة محمد يحياتن، دار القصبة الجزائر ص االجتماعلويس جان كالفي، عمم  1
 .453ص -عمي عبد اهلل وافي –فقه المغة  -2
 ة في قضية التعريب.دورة أساتذة المغات الشرقي-3
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حن تمماح  ي مموي فممي حمم ممادح  فقمم و أممما حمتممدحال في مموي فممي  ميممخ مسممتويا   -

 حميمة.

حن تممماح  ن يسمممتو   ماافمممة حمشممماذ ميممممة حمتمممي يقتممما  مناممما أمممما حمتمممدحال  -

 يمتيي.يحد  فق  في حامة ماافة حممتحد  م

 ثالثا: السٌاسة اللغوٌة والتخطٌط اللغوي:

 السٌاسة اللغوٌة: -أ

 / تعرٌف السٌاسة لغة:1-أ

 ونو ا تااي اا في حمممادا حميموية حماابية: 

مسممماي حماممما  نبمممي منظممموا:  سمممون وحمسياسمممة فامممل سمممابن يقمممال يسمممون  

حمممممدوح  إو  مممما  فييامممما أو احمامممما وحمسياسممممة حمقيمممما  فيممممك حمشممممي  بممممما يممممميحب 

وحموحمي يسون افيتب وسون مب حاما أي اوةب(.
1
 

يقمممممول حم يممممماوز أبمممممادي مممممماح  حمقمممممامون حممحمممممي و سيسممممم  حمافيمممممة  

سياسةو أي أماتاا أو نايتاا.
2
 

يقول حبي ح ا: يسون حمشي  أي يتااده بما يميحب. 
3
 

 مممما ن مممد أي  يممممة حمسياسمممة بمشمممتقاتاا منتشممما   ثيممماح فمممي شممماا حماممما    

ل فيممممك م انممممة همممموه حم يمممممة دحاممممل حمم تمامممما  حماابيممممة  ممممديما وحممممديثا وهمممموح يممممد

 سوح  في حمقدي  أو في حمحدي .

نسمممتنت  ممممما سمممبا أي ممممم يح حمسياسمممة يشممميا بمانممماه حماممما  إممممك مانمممك  

وححمممد يم مممي مممميا تب فمممي فمممد  أم ممماظ وهمممي: حمقيممماد و حماباسمممةو حممممو ا و حم  نمممةو 

  وححممممد وهممممو حمممممدها و حمسممممي ا  وحمسممممي ةو ف ممممل همممموه حام مممماظ تشمممميا إمممممك شممممي

حمسياسممممة حمتممممي تت يمممم   ميممممخ همممموه حمممممم ا  وهمممموح ممممما  مممما   بممممب حمممممممادا 

حماابيممممممةو أممممممما حمممممممممادا حا نبيممممممة فن ممممممد أي مممممممم يح حمسياسممممممة فممممممي حميمممممممة 

                                                           

، 641، ص4، دت، ج4ينظر ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد اهلل عمي الكبير وآخرون دار المعارف مصر، ط-1
641. 

 .610(، فصل السين والشين، ص6ادي، محمد الدين يعقوب الشرازي، القاموس المحيط)جالفيروز أب-2
 .41، ص6001قحطان أحمد سميمان الحمداني، األساس في العموم السياسية، دار مجدالوي لمنشر والوزيع، عمان،  3
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( وهممممما  يمتمممميي مشممممتقتيي politique(و وحم انسممممية  politicsحمن ييزيممممة هممممو 

مممممممممممممممممي حميمممممممممممممممممة حمىتينيممممممممممممممممة وومممممممممممممممممك مممممممممممممممممي اممممممممممممممممىل ثممممممممممممممممى  

( وهمممموه حم يممممما  تاتيمممم  بامممم  حمشممممي  , politicapolitike,polis يممممما : 

( يقمممممد منامممما حممدينممممة فممممي حميونمممماي أو حمبيممممد  حيمممم  polisفممممي ماناهمممما ف يمممممة  

 انممم  حممدينمممة همممي حمسياسمممة فمممي حمممد وحتاممما حيممم   ممماي ياممما  فمممي حميونممماي  نممموحك 

( تانمممي حاشممميا  حمسياسمممية politica( أمممما م ظمممة  city, stateبدوممممة حممدينمممة 

نمممممك حمسياسمممممة  امدسمممممتوا وحمح وممممممة وحمسمممممياد  و ياهممممما.  مممممل مممممما يحممممممل ما

حمسياسممممممممةو أي أي حمسياسممممممممة فممممممممي يمااسممممممممب  فممممممممي( تانممممممممي politikeو يمممممممممة 

 حمسياسيوي.

وهنممماك فممماا بممميي ممممم يح حمسياسمممة بممماام  وحممممى  وممممم يح حمسياسمممة  

( وحمثممممممماني يقابيمممممممب politicsبمممممممدوي أمممممممم  ون و فمممممممااول يقابيمممممممب ممممممممم يح  

 (.policyحممم يح  

 تعرٌف السٌاسة اصطالحا:/ 2-أ

تنمممماول حم ثيمممما مممممي حمايممممما  حمقممممدحمك وحممحممممدثيي حممانممممك ميسياسممممة و مممماي  

م مممل ممممنا  نظممما  ااممممة ماممموح حمممممم يح نمممو ا باممم  هممموه حمتامممااي  وأبازهممما 

 مممماي تاايمممم   حبممممي سممممينا  حممممموي  مممماي مممممب  تمممما  امممماذ فممممي حمسياسممممة بانمممموحي 

 ممممافي وإممممىح حم سممماد  حمسياسمممة و فافاممما بهناممما:  أحسمممي حمتمممدبيا حمممموحتي وحم

 
1

و فامممو يممما  أي حمسياسمممة ميسممم  ح ممما فيمممك حمقممماد  وحمميممموك فقممم  بمممل  مممل فممماد 

 مي حمم تمخ مديب حا ة ماسة إمك حمسياسة وهو يمااساا بهش ال ماتي ة.

 مممما ن مممد حممممما  حممزحممممي حمممموي أف مممك ميسياسمممة  يممممة  بيممما  وتقمممدياح ميسياسمممة 

إن بامممما(و وهممممي  أشمممما  حمايممممو (و حيمممم  يقممممول:  حمسياسممممة مممممما ن يقممممو  حماممممام  

 وومك ياود إمك دا ة  ايتاا وحاهدح  حمتي تساك إمك تحقيقاا.

                                                           

م، 4555، 4عمي عباس مراد6 دولة الشريعة، قراءة في جدلية الدين والسياسة عند ابن سينا، دار الطمعة بيروت، لبنان، ط1
 .13ص



 لتعليمالفصل الثاين:                             املرجعيات اللغوية ودورها يف االستعمال اللهجي يف ا

 
43 

ويم مممممي أي نىحمممممظ أي أ يممممم  حمتااي ممممما  حممممممم ىحية حمتمممممي أف يممممم  م يممممممة 

حمسياسمممة تممموه  إممممك اب اممما بنظممما  حمح ممم  وفى مممة حمحممما   بممماممح و  شممما  أي 

حاساسمممي فممي حمسياسمممة مقوممممب ت مموي هممموه حماى ممة مبنيمممة فيممك حمامممدل وهمممو حمشمما  

ممممو  ﴿تاممممامك: ق  بي لإلت  ممممر  ممممو  أ ق  ليوا هي ممممدإ ليوا اع  ممممدإ ع  ل ممممى أ ال  ت  م  ع  ممممو  ْ ني ق  ممممن  م  ش  كي ن  م  ممممرإ ج   ٌ ال   ﴾و 
1

و ومقابيممممة همممموه 

ممموا ٌ  ﴿حمادحممممة بام افمممة ممممي  بمممل حممح مممو  يقمممول تامممامك ٌعي أ طإ ُ   و  ممموا  ٌعي نيممموا أ طإ ٌن  آم  ممما ال مممذإ ٌُّه  اأ 

مممول   سي نيمممون  بإممم الر  مإ نمممتيم  تي   مممولإ إإن  كي سي الر  إ و   ُ وهي إإل مممى  دُّ مممري ء  ف   ً ممم تيم  فإمممً ش  ع  ممماز  ن  مممعإن  ت  م  ف  كي مممن  مممرإ مإ م 
لإمممً األ   أيو  مإ و  مممو   ٌ ال  إ و 

اَّل 

ٌاًل  ممممأ وإ ممممني ت  س  أ ح  ممممر  و   ٌ ٌ  خ  لإمممم ممممرإ ذ  خإ .﴾اْل 
2

و و ياهمممما مممممي ح يمممما  حمتممممي فسمممما  منمممما شمممماو  

 بامةافة إمك حم ثيا مي حاحادي . حمسياسة وم اوماا حممحيح

 / تعرٌف اللغة:3-أ

 مما  فممي مسمماي حمامما  مَِمممي َيْيَمممك إوح هممو  فممي حمحممدي  أي ت يمم 
3
أممما حممم ىحا  

فقمممد فافاممما حبمممي  نمممي فمممي  تابمممب حماممممابذ  مممابى:   أمممما حمممدها فهمممموح  يابممما 

باممما  مممل  مممو  فمممي أ احةممما ((
4

و وهممموح حمتاايممم  د يممما  مممدح يمممو ا حم ثيممما ممممي 

حم وحنمممم  حممميمممممز  ميممممممةو فقممممد أ مممممد أون حم بيامممممة حمممممموتية ميممممممة و  مممممما و ممممما 

وظي تاممما حن تمافيمممة فمممي حمتابيممما ونقمممل حاف ممماا.  مممما نمممو ا أناممما تسمممتاد  فممممي 

م تمممممخ وححممممد فاممممي تاتيمممم  مممممي م تمممممخ إمممممك  امممما  ممممما أي هنمممماك حم ثيمممما مممممي 

حممممموتية  حمتااي ممما  ميبممماحثيي حممحمممدثيي حممممويي حت قممموح  مياممما حمممول  بيامممة حميممممة

ووظي تاممما حن تمافيمممة وتنوفاممما ممممي م تممممخ إممممك  اممما ويم مممي أي نقمممول بمممم ة 

فاممممة أي حميممممة همممي نسممما ممممي حمشمممااح  وحمامممموز حمتمممي يابممما باممما  مممل شممماذ 

فمممممي أف مممممااهو أو بااتمممممماا همممممي دحل تابممممما بمممممب فمممممي ممممممدمول متسمممممايل فمييمممممة 

 حمتوحمل دحال حمم تمخ.

 

 

                                                           

 .4المائدة -1
 .15النساء -2
 .1010ر، لسان العرب مادة "لغا" صينظر ابن منظو -3
 .33، ص4ابن جني الخصائص، ج-4
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 / السٌاسة اللغوٌة:4-أ

 Politique »  مممخ إممممك حماابيمممة فمممي ما ممم  أ نبممميهمممي ما ممم  م ظمممي يا 

linguistique »   وياافاممممما مممممموين  ممممماي  مممممام يLouis-jean-calvet )

بقومممممب: نحممممي ناتبمممما حمسياسممممة حميمويممممة م مممممل حمايممممااح  حموحفيممممة حممتاممممو  فممممي 

م مممال حماى ممما  بممميي حميممممة وحمحيممما  حن تمافيمممة وبامتحديمممد بممميي حميممممة وحمحيممما  فمممي 

حمو ي.
1
 

وحمسياسمممة حميمويمممة همممي فمييمممة تنظمممي  حممشممماد حميسممماني فمممي حمدوممممة ووممممك  

ممممممي امممممىل ت مممممويا وتحسممممميي وتنميمممممة حميممممممة دحامممممل حممممممبىد وماافمممممة وظاب اممممما 

حمماتي مممة فمممي حمم تماممما   مممما ن مممد أي د.فبمممد حمقمممادا حمقاسمممي حم اممماي  مممد  نظايمممة 

ميممممة مت اميمممة فمممي حمسياسمممة حميمويمممة ميمممدول حماابيمممة فمممي  تممما  ممممميا بانممموحي  ح

وحمبيبممممة و حيمممم  ظامممما  باممممد داممممول حمسممممتاماا إمممممك حمبيممممدحي حماابيممممةو فقبممممل 

حمسممتاماا  مماي حموةممخ حميممموي فممي حماممام  حماابممي موحممد تحمم  ممموح  ممممة وححممد  

وهممي حميمممة حماابيممة حمتممي  انمم  حميممممة حمقوميممة حمموحممد  ميشمماو  حماابيممة و انممم  

و انممم  همممي  وإتقانامممااممما ماممما م انمممة مامو مممة و اميمممة فمممام ميخ  ممماي يتسممماا  متايم

حميممممة حمتمممي يمممدان باممما فامممي مممممة حم  ممما وحمثقافمممة وحمدحا  وحمسياسمممة ... و ياهممما 

ممممي أمممموا حمدوممممة ا ممم  و مممود ما ممما  محييمممة ماتي مممةو فاممموح حمشمممي  مممم  يحمممد  

تقممما خ بممميي حميممممة حا  وحميا ممما  حااممما و وظمممل حامممما فيمممك مممما فييممممب إن أي 

و ممممما أثمممما بشمممم ل سمممميبي فيممممك  ميممممخ  داممممل حمسممممتاماا إمممممك حمممممدول حماابيممممة و

منمممماحي حمحيمممما  فممممي حمم تمممممخ حماابممممي ف مممماي مممممب تممممهثيا  بيمممما  ممممدح فيممممك حميمممممة 

حممسمممتامية حيممم  بمممدأ  حميممممة حا نبيمممة تامممزز شممميبا فشممميبا مو مممود أسمممبا   ثيممما   

وماتي ممممة إمممممك أي أمممممبح  حميممممما  حا نبيممممة تتمتممممخ بمو ممممخ ماافمممميو مممممما شمممم ل 

أد  إممممك ايممما وح مممخ ممممموي ما ممم  و يممما  ا ممما فيمممك حميممممة حمقوميمممةو وهممموح مممما

مت ممممانن فممممي حمممممدول حماابيممممةو همممموح ممممما أد  إمممممك ت بيمممما سياسممممة ممويممممة فا يممممة 

وومممممك مفمممماد  حميمممممة حماابيممممة إمممممك مو نامممما وموح نيامممما باممممد أي حيمممم  محيامممما 

                                                           

 .444م، ص6002لويس جان كالفي6 عمم اإلجتماع المغوي، ترجمة محمد بحياتن، دار القصبة لمنشر، الجزائر، دط،  1
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حميممممما  حا نبيممممة حم انسممممية وحمن ييزيممممة اامممممةو  ييممممة مممممد  حنحممممتىل أو ممممما 

 ياا  بامتااي .

 :((planification linguistique))لغويالتخطٌط ال -ب

 ن د حماديد مي حمتاااي  نو ا مناا:   

 واوج اشممممممممممممممممي  Ruibinjoanيمممممممممممممممما   اوبممممممممممممممممي  مممممممممممممممموي    

 Rojershuy :أي حمتا ي  حميموي   

  فباا  في تمييا ماتمد في بنية حميمة أو في وظاب اا أو في  يياما((.
1
 

اسممممة ممويممممة يمسأي حمتا ممممي  حميممممموي هممممو ت بيمممما ((ويمممما   فيشممممماي :  

.))ممممما
2
 ممممما حمممماول حاسممممتاو اوبمممما . ل.  مممموبا أي يقمممم  فيممممك تاايمممم   امامممما  

مانامممماو وومممممك باممممد أي  مممما  بداحسممممة حممممان  ونممممماوج فديممممد  مامييممممة حمتا ممممي  

حميمممموي حمممموي مااسمممتب باممم  حممممدول حمحديثمممة   انسممما حمتمممي أسسممم  م ممممخ حميممممة 

حمثيممممممموبي وممممممما  ممممممما  بممممممب حممباح مممممموا  إثيوبيمممممماحم انسممممممي وإن يتمممممماح و ممممممموح 

 هيىسممميىمي  فنمممد محاومتمممب محمممو حاميمممة فمممي بمممىده باسمممتامال حميممممة حاماايمممة 

وحمتمممي فافمممم  بسياسممممة حامامممما . فقممممال: يييمممدل حمتا ممممي  حميممممموي فيممممك حمسمممميوك 

و فيممما ياممذ ح تسممابا  ميمممة و ح امماييحمماتمممد حمامماد  إمممك حمتممهثيا فيممك سمميوك 

اايمممم ت حمتا ممممي  حميممممموي وياممممذ بنيتامممما وتحديممممد وظاب امممماو ن يقممممما همممموح حمت

فيممممممك أفمممممممال حممنظممممممما  حماسممممممميةو ون يحممممممدد نممممممو  حم مافمممممما  حممسممممممتادفة 

 مآلاممماييبمممامتا ي  حميممممويو وأ ثممما ممممي وممممك فإنمممب يا مممز فيمممك حمسممميوك حميمممموي 

بممممدن مممممي حمتا يممممز فيممممك حممممل مشمممم ى  حميمممممةو وأايمممماح يسممممتاد  همممموح حمتاايمممم  

ت حيمممم  إي حمتممممهثيا مممممم يح حمتممممهثيا بممممدن مممممي مممممم يح تميمممما حمسمممميوك حميممممموي

                                                           

العام سرت انظر روبرت ل.كوبر6 التخطيط المغوي والتغير االجتماعي، تر خميفة أبو بكر األسود، مجمس الثقافة  -1
 .25م، ص6002

انظر6 لويس جان كالفي، السياسات المغوية، تر محمد بحياتن، الدار العربية لمعموم ناشرون ومنشورات اإلختالف -2
 .40، ص4552، 4ومؤسسة محمد راشد آل مكثوم، ط
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يبقمممك ويحمممافظ فيمممك حمسممميوك حميمممموي حمقممماب و وهمممد  ماممم  ممممي أهمممدح  حمتا مممي  

حميمويو  ما ن يستباد تميياهيي
1
 

نسممممتنت  مممممي اممممىل همممموه حمتاممممااي  أي حمتا ممممي  حميممممموي  مممماحا اسمممممي  

 تتاوه حمدول وحمايبا  حمح ومية وومك متاسي   وتنظي  وةخ مموي مايي.

 الفر  بٌن التخطٌط اللغوي والسٌاسة اللغوٌة:   -ج

ي ممماا مممموين  ممماي  مممام ي بممميي حمتا مممي  حميمممموي وحمسياسمممة حميمويمممة بقوممممب أي:  

  حمسياسممممة حميمويممممة هممممو فبمممماا  فممممي م موفممممة حناتيممممااح  حموحفيممممة حممتايقممممة 

باماى ممما  بممميي : حميممممة/ حميمممما  وحمحيممما  حن تمافيمممةو أمممما حمتا مممي  حميمممموي فامممو 

يا فايي مسياسة مموية ماينة ت أي حننتقال إمك حمامل/ حمت بيا((.ت ب
2
 

 ممممما ويشمممميا   ممممام ي  إمممممك أي حمدومممممة وحممممدها تمتيممممك حمسممممي ة وحموسممممابل  

حمتممممممي تمتي امممممما مممممممي حننتقممممممال إمممممممك ماحيممممممة حمتا ممممممي  و وحن مممممماز حاتيااحتامممممما 

حمسياسية.
3
 

فمممي فمممإوح  انممم  حمسياسمممة حميمويمممة ممممي حاتمممماذ حميسمممانييي وهمممي فبممماا   

اؤيممة فيميممة مممما ي مم  أي ي مموي فييممب حموةممخ حميممموي فممي بيممد ممماو فممإي حمتا ممي  

حميمممموي ممممي حاتمممماذ حمسياسمممة وأممممحا  حمقممماحا ون يامممدو  ونمممب ت بيممما فايمممي 

 مسياسة مموية مات أو باباا  أاا  حم ان  حمت بيقي ميسياسة حميموية.

 

 السٌاسة اللغوٌة والتخطٌط اللغوي فً الجزائر:-د

حم زحبممما  مياهممما ممممي حمبيمممدحي حماابيمممة وحمفايقيمممة محتيمممة ممممي  مقمممد  انممم  

 بمممل فانسممماو وحمتمممي  امممم  ممممد  ححتىماممما م تممما   اابممم  حمقممماي وثىثممميي فامممماو 

حيممم  سممماك حممحتمممل حم انسمممي ومنمممو و مممه  أ دحممممب بىدنممما إممممك  ممممن حماويمممة 

ومحاابمممة  مممل مبادباممما فشمممي حميمممة فني مممة ةمممد حميممممة حماابيمممة ووممممك مممما ياممما  

م انسمممممةو فقممممما  بمنمممممخ حمتايمممممي  باميممممممة حماابيمممممة وإحمممممىل محياممممما حميممممممة بسياسمممممة ح
                                                           

 .56، 54روبرت ل.كوبر6 التخطيط المغوي، ص-1
 444م، ص6002رجمة محمد بحياتن، دار القصبة ، الجزائر، دط، انظر6 لويس جان كالفي6 عمم اإلجتماع المغوي، ت -2
 .444مصدر نفسه، صال-3
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حم انسممممية فممممي  ميممممخ حمماممممامى  حماسممممميةو ونممممت  فممممي ومممممك أي ممممماا  حميمممممة 

حماابيمممممة  ايبمممممة فمممممي مو ناممممماو و مممممدح  حنسمممممتقىل باشممممما  حمدوممممممة حم زحبايمممممة 

حممسمممممتقية حميمممممة وحسممممماة فافممممم  بامتاايممممم   وحمتمممممي مسممممم  حمتايمممممي  وحمدحا  
1
و 

مممما ياممما  مسمممانيا بتا مممي  حميمممموي وحمممموي  ممماي ت بيقممما مسياسمممة ممويممممةو وهممموح 

ح تاحامممما حميمويمممموي وحمم  مممماوي حم زحبايمممموي   نمممموحك حيمممم  ياممممد ممممما  اممممم  بممممب 

 بىدنا مي موا حمتا ي  وحمسياسة حميموية.

                                                           

 24، 20،ص4541انظر6 عبد اهلل شريط، نظرية حول سياسة التعميم والتعريب، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، -1
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 حم مل حمت بيقي : إ ابا  

 (: ماهية ممة حمتوحمل دحال أساتك ؟1ـ تحييل إ ابا  حمسؤحل ا    1

 أ نبية فمحك فامية

فدد 

  حاساتو

حمنسبة 

 حممبوية

فدد 

  حاساتو

حمنسبة 

 حممبوية

فدد 

  حاساتو

حمنسبة 

 حممبوية

14 70% 4 20% 2 10% 

ية في وس ا  يتوحميوي ممويا  باميا ة حماام حاساتو  امبية حممبحوثيي مي 

 تاميوي حميا ة حماامية في توحميا منا  يس  %70ا مي حاساي وحماابيي فه ث

حميموي حميومي وهومؤشا مسمة  بياية في حمم تمخ حممحيي حموي ماظ  فةا  

حتمامب حميموي يت  اااج من وا حميمة حماابية حم محك وومك نفتبااح  

 تااياية وثقافية  ثيا  تقخ اااج م ال حهتما  داحستنا حمحامية .

محك  وحتك  ل مي حميمة حماابية حم  حاساتو إمك حميا ة حماامية يوظ   إةافة

فابىتا   أفاحدبا  حم يما  مي حميمة حم انسية في توحميا  حميموي حميومي مخ 

في حممقا  مة حماابية حم محك في حممقا  حمثاني وحميمة حم انسية يحي  تهتي حم

مة ن يتاد  توظي  وومك  وي حستامال هوه حمي %10 حمثام  بنسبة ن تت اوز

مل  ز  ما  مي وفا  حمتي تمثل في حااباة حنستامال وبا  حم يما  حمش

 حمزحد حميموي في حممن وا حميومي . 

(: ماهية حميمة حمتي تتاامل باا مخ زمىبك 2ـ تحييل إ ابا  حمسؤحل ا     2

 حمدحا  وحاساتو  ؟

حماامية بيي  مزي  فابية فمحك حماامية

 اابيةوحم

 ممة أ نبية

 فدد

 حاساتو 

 نسبةحم

 حممبوية

 فدد

 حاساتو  

 نسبةحم

 حممبوية

 فدد

 حاساتو 

 نسبةحم

 حممبوية

 فدد

 حاساتو 

 نسبةحم

 حممبوية

8 40% 2 10% 10 50% 0 00% 
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في بيبة حمامل أي مخ زمى ه  مي حنساتو  ومي حمامال يستامل حنساتو  من وا 

مموي يمز وي فيب بيي حماابية بسب   ابخ حماميية حمتوحمية حمتي تات ز فيك 

حما وية ون يحاذ  ثياح فيب حن اح  حممتوحمية فيك حستامال نم  مموي 

وحةح ووححد و وهو ما ي سا حيةا حةوا حستامال حميا ة حماامية في حمما ز 

حمثاني مي ماحت  حنما  حميمة حممستامية في هوح حمنو  مي حنتمال  حتمال 

ساتو  أي  يمة باميمة حنساتو  مخ زمىبا  في بيبة حمامل ( في حيي ن يوظ  حن

حم انسية في م ال حمامل وهو حما فادي اامة حي فبة حممبحوثيي مي حنساتو  

 ه  مي حساتو  حميمة حماابية ون يو د منا  حستاو ممة ح نبية .

 (: هل تمتيك ممة ثانية ؟3ـ تحييل إ ابا  حمسؤحل ا     3

 ن نا 

 سبة حممبويةحمن ساتو حافدد  سبة حممبويةحمن ساتو حافدد 

5 25% 15 75% 

 

ة مال ممة ثانية مي  يا حميمحستا وينساتو  مي م ادح  حمبح  ن يتقن امبية ح

حماابية باستثنا  امسة حساتو  مي حماشاوي مست وبا حمويي يتقننوي ممة ثانية في 

 اميد م تسباتا  حميموية .

إستادح  حم محك م او  (: هل حمتاود فيك 4ـ تحييل إ ابا  حمسؤحل ا     4

 ومستوف  بش ل  يد مي  بل تىميوك  ؟

 أحيانا ن نا 

 سبة حممبويةحمن ساتو حافدد  سبة حممبويةحمن ساتو حافدد  سبة حممبويةحمن ساتو حافدد 

12 60% 2 10% 6 30% 
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ياتقد ماظ  حنساتو  حي تىمويتا   اداوي فيك حستاا  حميمة حماابية وحستادحما  

 يد حثنا  حماميية حمتاييمية حي  ح ا  ح ثا مي حمنم  بنا  حول سؤحل  بش ل

مد  تاود حمتىميد فيك حستادح  حميمة حم محك وحستياابا  حثنا  حمدان . في 

ياوي حي حمتىميو  يا  ادايي فيك حستايا  %10حيي نسبة  ييية ن تتاد  حل 

ا حما مباا بسب  حمياة حماابية حم محك وحستادحماا بش ل حمثل وهو حية

ي وحمت او  حمماافي بيي حمتىميو وتبايي مستوحتا  حمداحسية حي  يا ح حي ي 

هؤن  مي فبة حمتىميو محدودي حممستو  حمتاييمي وحمويي يى وي ماوبا  في 

 حياتا  حمداحسية وفي  ميخ حمموحد حمتاييمية .

حاسا  و وح (: هل إستامال حماامية في 5ـ تحييل إ ابا  حمسؤحل ا     5

 حمم تمخ يؤثا فيك تاي  حميمة حماابية حم ميحة ؟

 ن نا 

 سبة حممبويةحمن ساتو حافدد  سبة حممبويةحمن ساتو حافدد 

16 80% 4 20% 

(ياوي حي حستامال حماامية %80 امبية حنساتو  حممست وبوي مي فينة حمبح   

حم محك بمانك حي  ا فيك تاي  حميمة حماابيةثفي حنسا  وفي حمم تمخ يؤ

حنستامال حممتوحمل و حميومي وحمدحب  في حمم تمخ ميمة  يا ممة حمتداين يايا 

 حاتىن في مقدا  حمتيميو فيك تاي  حميمة حماابية حم محك .

(:  ي  ت وي ممة تىميوك أثنا  إ ابتا  6ـ تحييل إ ابا  حمسؤحل ا     6

 ؟حمش اية فيك أسبيتك حممباشا  أثنا  حمدان  

 ممزو ة باماامية ت وي باابية فميحة

 سبة حممبويةحمن ساتو حافدد  سبة حممبويةحمن ساتو حافدد 

6 30% 14 70% 
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ياتا  حنساتو  حي ماظ  تىميوتا  يقدموي حثنا  حمدان ح اباتا  بيمة ممزو ة 

باماامية في حيي  ز    ييل منا  يت افيوي مخ حنستاو بيمة فابية فميحة 

وت وي ح اباتا  باوه حميمة وهو ما يتىب  مخ ح ابا  حنساتو  حول حمسؤحل حمسابا 

يبدو حنب ينا ن فيك حمتيميو حتك  حممتايا بيمة حمتوحمل في حمم تمخ وهو ما

 دحال حممداسة . 

(: هل تة ا إمك إستامال حماامية متوميل 7ـ تحييل إ ابا  حمسؤحل ا     7

 حم  ا  متىميوك ؟

 أحيانا ن نا 

فدد 

 ساتو حا

سبة حمن

 حممبوية

فدد 

 ساتو حا

سبة حمن

 حممبوية

فدد 

 ساتو حا

سبة حمن

 حممبوية

5 25% 2 10% 13 65% 

ية ا ماظ  حنساتو  حمك توظي  حماامية مي ح ل توميل حف اا حمدان وومك 

بموا  دحبمة حو ححيانا في حيي نسبة ةاي ة ن تت ازو حنستاوحي ن يستاميوي 

ح ى ا حميا ة حماامية حثنا  حماميية حمتاييمية وي ةيوي حنستامال حمم يا ميمة 

 حماابية .

: إوح  م  بشاح حمدان متىميوك بيمة فابية (8ـ تحييل إ ابا  حمسؤحل ا     8

 فميحة  ي  ت وي إست ابتا  ؟

ي اموي حمدان باد  ن ي اموي حمدان ي اموي حمدان بساومة

 إفاد  حمشاح

فدد 

 ساتو حا

سبة حمن

 حممبوية

فدد 

 ساتو حا

سبة حمن

 حممبوية

فدد 

 ساتو حا

سبة حمن

 حممبوية

10 50% 3 15% 7 35% 

محك وهي حنستاو داسب حو  ز  حن با منب باميمة حماابية حم يحد  حي يقد  

حناا تسافد حم يبة في (%50حمتي ياتقد نم  حنساتو   حماميية حمبيدح و ية
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حستياا  حمدان  يدح وي اموي بساومة و امبية حمنم  حمثاني ياوي حي حم ا  

حمةيا ة  يستدفي حفاد  حمشاح أي مين في حمما  حن ومك . في حيي أي حمنسبة

(حممتبقية تا  حنب فند حي حستامال حميمة حماابية حم محك يما  مي 15% 

فميية فا  حمدان بل حنا  ن ي اموي حمى حمدان مما يقد  ما  بي ة فابية 

 فميحة ومايحة .  

(: هل تاتقد أي حماامية أيسا وأسال مي حميمة 9ـ تحييل إ ابا  حمسؤحل ا     9

 ميوك  ؟حماابية حم ميحة فيك تى

 أحيانا ن نا 

فدد 

 ساتو حا

سبة حمن

 حممبوية

فدد 

 ساتو حا

سبة حمن

 حممبوية

فدد 

 ساتو حا

سبة حمن

 حممبوية

13 65% 1 5% 6 30% 

 

ماظ  حنساتو  ياوي حي حميا ة حماامية حيسا مي حميمة حماابية فقد  اب  نسبة 

ياوي حما ن مي ه  تؤ د ومك في حيي نسبة ةاي ة  د مي حنستو  مي  65%

 50%.) 

(: أثنا  إ ابة تىميوك فيك حاسبية 10ـ تحييل إ ابا  حمسؤحل ا     10

 حممو اة ما  باماامية هل ت امبا  بإفاد  حم ابة باممة حماابية حم محك ؟

 أحيانا ن نا 

فدد 

 ساتو حا

سبة حمن

 حممبوية

فدد 

 ساتو حا

سبة حمن

 حممبوية

فدد 

 ساتو حا

سبة حمن

 حممبوية

15 75% 1 5% 4 20% 

ا  تقدي  ح اباتا  باميمة حنساتو  حممست وبوي فيك تىميوتي ا   فدد  بيا مي 

حماابية وفي حال  دموح ح ابا  باميا ة حماامية  ما يحد  في  ثيا مي حنحياي 

ية ا حنساتو  حمك م امبة حمتىميو بافاد  حن ابة وهو فال بيدح و ي ما  
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فيك حمتوظي  حميومي مييمة حماابية حم محك دحال  يؤشافيك حاذ حنساتو 

 حمقس  ومو حستدفك ومك فا  حنما فيك حمتىميو باستماحا .

اح  ث(: هل تا  أي هناك إهمال وفد  إ 11ـ تحييل إ ابا  حمسؤحل ا     11

 حموي تبدمب حممداسة بتاي  حميمة أ نبية ؟ بانهتما متاي  حميمة حماابية مقاانة 

 ن نا 

 سبة حممبويةحمن ساتو حافدد  سبة حممبويةحمن ساتو حافدد 

12 60% 8 40% 

مي يا  بهي هناك إهمال وفد  إ ثاح  ميتاي  حميمة  تحييينا يتةح بهي لمي اى

بـ   تا نسبحماابية مقاانة بامهتما  حموي تبدمب حممداسة بتاي  حميمة حا نبية  دا  

و فامويي  ان   %40 دا  نسبتا  بـ أي بـ ن  ف ن ومكو أما مي يا   60%

مي تيقي ماوبة في ح تسا  حميمة حماابية وتااميا   حن ىاإ ابتا  بنا  فومك 

حمميا  يد ماا وياود حمسب  إا  فد  تا يز حمتىميو مومك وحم ايقة حمميا مثيك 

ون قا و  ممقا  حمماد  وماوبة إستامال حماابية بنحوها ومافاا وتاح يباا  تابة

أما حمويي  ان  إ ابتا  بـ ن ياود حمسب  إمك إمتزح  حاستاو بمقوماتب وفماحة 

ممتب مما ية ي حم  ا   حمنحوية وحميموية وحمتوحميية مب بإيمال حممانك وحنفتنا  

 ب ايقة حمحوحا و ايقة حممقا  م د  حممتاي  مح  ممتب وحمفتزحز باا .

(: هل تا  ملفى  حممااما تهثيا سيبي 12  ـ تحييل إ ابا  حمسؤحل ا   12

 فيك حميمة حماابية ؟

 ن نا 

 سبة حممبويةحمن ساتو حافدد  سبة حممبويةحمن ساتو حافدد 

18 90% 2 10% 

مي اىل حمتحييل يتةح منا أي مي يا  أي ملفى  تهثيا سيبي فيك حميمة حماابية 

و أما مي يا  أنب ن يؤثا سيبا فيك حميمة حماابية  دا   %90 دا  نسبتب بـ 

و ومنب نستنت  أي حا يبية  ان  إ ابتا  بنا  من يقوي مي  افد  %10نسبتا  بـ 
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حاا ا  حمشاباة حممو ود  في حمساحة حمفىمية حممن و ة وحمم توبة مما يسمااا 

شوه ويحا  ممدح ية حمتيميو وياتباها سندح مب وما اية محيحة متاي  حماا ا ي

ووظي ة حميمة حماابية في  وهاها حمحقيقي  و أما حمويي  ان  إ ابتا  بـ ن 

يؤ دوي فيك أي تازيز حميمة حماابية بإم اناا سماا وبماح  مي وسابل حمفى  

بااتى  مظاهاها وحمسب  ياود إمك إ تمافية حمتوحمل حم  اي حموي  مك حاميا 

 امب حستامان إما ماببا أو اا بافيك حموح خ حميموي باستام

وبممممم ة فامممممة يم ممممي حممممما حماي يمممما  حميمويممممة حمتممممي تسمممماه  فممممي حنسممممتادح    

 حميا ي دحال حمقس  في حممحاوا حمتامية:

حم ممماا حمشاسمممخ بممميي حميممممة حممسمممتامية فمممي حمحيممما  حميوميمممة ومممممة حمتايمممي  فمممي أوال:

نمممما  حسممممتاماما  ميمسممممتو  حممداسممممةو إو أي حمثنابيممممة حميمويممممة تممممؤثا فممممي حمتىميممممو أث

حم مممميحو ف ثيممماح مممما يمز ممموي بممميي حممسمممتوييي أثنممما   ىماممم  فمممي حممداسمممةو و مممد 

 يا زوي في حمتابيا بيمة فميحة تماما ويي ؤوي إمك حماامية.

حنزدوح يممممة حميمويممممة ومامامممما مممممي  ثمممماا فيممممك أفمممماحد حمم تمممممخ بممممما فمممميا   ثانٌمممما:

 حاساتو  وحمتىميو.

حمتممدحال حميممموي بمميي حممسممتو  حماممامي وحميمممة حم انسممية مممما  اممل حمااميممة  ثالثمما:

 حم زحباية تبتاد في حميمة حماابيةو وا وا  ومك فيك تاي  حميمة حماابية.

ممممما نحظنمممماه مممممي ظمممماها  حن تظمممماظ حممسمممم ية فممممي حا سمممما  ن يسممممال  رابعمممما:

بامةممممماوا  تنميمممممة وسممممميا حممممممداونو فمممممما باممممممك فيمممممك تا يمممممز حاسممممماتو  أثنممممما  

حسمممممتادحما  ميممممممة حماابيمممممةو فيقمممممد نحظنممممما أي حاسممممماتو  يو اممممموي حممىحظممممما  

مةمممب  سممميوك حمتىميمممو بامااميمممة ووممممك ممممي أثممماا حن تظممماظ ومممما يثيممماه ممممي شمممم  

 ة تح   حاساتو  في حمم .وماوب
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 :  خاتمة

حممممول حماي يمممما  حميمويممممة فممممي وأايمممماح وباممممد همممموح حنستقممممما  وحمبحمممم   

 حنستادح  حميا ي دحال حمقس  في ةو  حميسانيا  حمتاييمية

 حم وا حممتوس  نموو او تومينا إمك حمنتاب  حمتامية: 

 * حميمة حماابية مستوييي في حنستامال: مستو  فميح و اا فامي.

 * مياامية حم زحباية مية وثيقة باميمة حماابية حم محك.

 ممة حمتوحمل في حم زحبا.* حماامية هي 

* حماي يممما  حميمويمممة حمتمممي أد  إممممك حنسمممتادح  حميا مممي دحامممل حمقسممم  همممي حمثنابيمممة 

 حميموية وحنزدوح ية حميمويةو حمتدحال وحن تاح  حميموي.

* حمسياسمممة وحمتا مممي  حميمممموييي سممماهما فمممي تاسمممي  حميممممة حماابيمممة فمممي حم زحبممماو 

 تل ممتب.وحمح اظ فيياا في م تمخ  اد ي من حممح

 * حماامية حم زحباية تااني مي ظاها  حممزج بيناا وبيي حم انسية.

* حمنابممممة وحمساسممممة فممممي حم زحبمممما تسممممتامل حميمممممة حم انسممممية مممممما أد  إمممممك فممممد  

 حمتايذ مناا.

* ظمممماها  حمثنابيممممة حميمويممممة وحنزدوح يممممة حميمويممممة وحمتممممدحال حميممممموي تممممؤثا فيممممك 

 .تاي  حمتيميو حم زحباي وفيك ح تساباتب

وحسممممتنادح إمممممك ممممما سممممبا ن ممممد أي حنسممممتادح  حميا ممممي دحاممممل حمقسمممم  فممممي  

 حم وا حممتوس  نتاج تهثيا حمم تمخ في حم اد.

وهممموح حامممما  بيامممي من قممميو  يممما أنمممب  مممد يمممؤثا فمممي فمييمممة حممممتاي  ممممد   

 حمتىميو اامة أثنا  حنستامال حميموي أي حم ان  حمش وي.

ممتوحةمممخ  مممد أفممماد وممممو بامقييمممل وفمممي حاايممما نا مممو أي ي ممموي بحثنممما هممموح ح 

مادمممة حميممممة حماابيمممة  ممامبيي ممممي ل فمممز و ممل حمتوفيممما وحمسمممدحد فإنممب وممممي وممممك 

 وحمقادا.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 في حمما  نافخ.حمقا ي حم اي  باوحية واش  -1

 أ/ حم ت 

إبممماحهي  أنممممين: فممممي حميا ممما  حماابيممممةو م تبممممة حان يمممو حمممممممايةو حمقمممماها و  -2

 ..1995و 1 

و تمممح: محممممد فيمممي ن مممااو دحا 1حبمممي  نمممي أبمممو حم مممتح فثمممماي: حماممممابذو ج -3

  .1957ه/1327حم ت  حمممايةو 

بممميو حبمممي فممماان: حممممماحبي فمممي فقمممب حميممممةو تمممح: حمسممميد ممممقا وفيسمممك حمحي -4

 .2001و 1دحا حم ت  حمايميةو بياو و  

أحمممممد حمسمممم نداي ومممممم  ك حمانمممماني: حموسممممي  فممممي حاد  حماابمممميو م باممممة  -5

 .7و  1928حممااا و 

حمسمممميو ي: حممزهمممما فممممي فيممممو  حميمممممةو شمممماحب وةممممب ب: محمممممد أحمممممد  مممماد  -6

 .1حممومك بك و ااويو م تبة حمتاح و حمقاها و  د (و  د (و ج

ون فمممي حميسمممانيا  حمت بيقيمممةو دحا هوممممة مي بافمممة وحمنشممما بيايمممد ممممامح: دا -7

  .2009وحمتوزيخو حم زحباو 

ـــــمممـ حيممممي أحممممد حمو يمممل وحسممميي بشممميا محممممود و حمت اهممما  حمحديثمممة فمممي  8

 78و ذ  1999تا ي  وت ويا حممناه  و دحا حم  ا حماابي   دو   (

تممممما: محممممممد  اوممممممة  امممممم  حمباحهيممممممي: حم زحبايممممموي وحممسمممممهمة حميمويمممممةو -9

 يحياتيو دحا حمح مةو حم زحبا حمااممة.

اوبممما  ل. ممموبا: حمتا مممي  حميمممموي وحمتميممما حم تممممافيو تممما: ايي مممة أبمممو  -10

  .2006ب ا حاسودو م ين حمثقافة حماا و سا و 

ــــمممـ سممماوي محممممد حمسمممموك و منممماه  حميممممة حماابيمممة و ممماا تدايسممماا و دحا  11

 117و ذ  2005 و 1وحبل مينشا و فماي حاادي و   

فبممممد حم ييممممل ماتمممما : حمااميممممة حم زحبايممممة وممممميتاا بام مممممحكو حمشمممما ة  -12

 .1981حمو نية مينشا وحمتوزيخو حم زحباو د (و 
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فبمممد حم يممم : ما ممما  حماممما  وحمتمممدحدها إممممك حمامممما حمحاةممماو حمم بامممة  -13

  .1994حمسىمية حمحديثةو  و 

 14وسمممماتااو م تبمممة وهبمممة فبمممد حمم ممماا حاممممد همممىل: حماابيمممة امابمممماا -14

  .2004-ه1425و 5شاا  حم ماواية فابدييو حمقاها و  

فبمممممد ل شممممماي : نظايمممممة حمممممول سياسمممممة حمتايمممممي  وحمتاايممممم و حممؤسسمممممة  -15

  .1984حمو نية مي تا و حم زحباو 

فيمممممي فبمممممد حموححمممممد: فقمممممب حميممممممةو دحا حمناةمممممةو ممممممما مي بمممممخ وحمنشممممماو  -16

 حمقاها .

حميسممممانيا  وحمديممممدح تيك و دحا حمتقافممممة و دحا حمبيةمممما  و  ــــممممـ فيممممي أيتهوشمممماي 17

   21و ذ 2005د  و 

فيمممي فبمممان مممماحد: دوممممة حمشممماياة  ممماح   فمممي  دميمممة حممممديي وحمسياسمممة فنمممد  -18

  .1999و 1حبي سيناو دحا حم ياةو بياو و مبنايو  

 ح ممماي أحمممممد سممممييماي: حاسممممان فمممي حمايممممو  حمسياسمممميةو دحا حمم ممممد مينشمممما  -19

  .2004خو فمايو وحمتوزي

 موين  اي  ام ي:  -20

حمسياسممممما  حميمويمممممةو تممممما: محممممممد يحيممممماتيو حممممممدحا حماابيمممممة ميايمممممو  ناشممممماوي  -

  .1996و 1ومنشواح  حماتى  ومؤسسة محمود احشد  ل م ثو و  

فيممممممم  حن تمممممممما  حميممممممممويو تممممممما: محممممممممد يحيممممممماتيو دحا حمقممممممممبة مينشممممممماو  -

  .2006حم زحباو د (و 

حييمممل حمامييمممة حمتاييميمممةو ممممدال إممممك فيممم  حمتمممداينو  ييمممة محممممد حممممدايخ: ت -21

  .1983و 1فيو  حمتابيةو حمابا و  

و 1محمممممممد با مممممموتي: داحسممممممة حموةممممممخ حممداسممممممي مي ممممممى  حمثانويممممممةو ج -22

  .1985-1984داحسا  ماقمة في في  حم تما و  سن ينة 

محممممممد اشممممماد حمحممممممزحوي: حماابيمممممة وحمحدحثمممممةو دحا حمممممممما  حمسمممممىميو  -23

  .1986و 2ياو و مبنايو  ب
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محممممد ايممما   ممماي : حممقتةممم  فمممي ما ممما  حماممما و  ييمممة حميممممة حماابيمممة  -24

  .1996-ه1418بامز ازيا  اماة حازهاو  د (و 

 

ــــمممـ همممادي ناممما حم  يممما  حمتوحمممميية وحنتممممامية داحسمممة فمممي حميممممة وحمفمممى   25

  89ذ  2003و  1و دحا حم  ا مي بافة وحمنشا و فماي حاادي   

ماتمممممماا نويمممممموح : حممممممممية بمممممميي حماابيممممممة وفاميتامممممما بممممممام زحبا  حمماممممممام   -26

حم بمممممما  و حم مممممممحك وفاميتامممممماو ممممممممة حمتاا مممممم  بمممممميي حمتاايمممممم  وحمتامممممموي و 

  حمم يممممممد حافيممممممك ميمممممممة حماابيممممممةو دحا حمايدونيممممممة مي بممممممخ وحمنشمممممما منشممممممواح

  .2008و 1وحمتوزيخو حم زحباو  

يوسممممم  مقممممماحي: داون فمممممي حميسمممممانيا  حمتاييميمممممة م يبمممممة حمسمممممنة حمثامثمممممةو  -27

 حممداسة حماييا م ساتو  بوزاياة.

  / ت  أ نبية:    

1- Paul robert, le petite robert avenue, Parmentier, 

Parise, 1996, p184. 

 

 ج/ حمماا   وحمقوحمين:

إبمممماحهي  مممممم  كو أحمممممد حسممممي حمزيمممما و حامممممد فبممممد حمقمممماداو محمممممد فيممممي  -1

 .2حمن اا: حمما   حموسي و حمم تبة حمسىميةو تا ياو  د (و ج

  2003و 1حبي منظوا: مساي حماا و دحا حم ت  حمايميةو بياو و   -2

 .2و  حمشاحزيو حمقامون حممحي و جحم ياوز أبادي محمد حمديي ياق -3

محممممممد حمتمممممون ي واح مممممي حاسمممممما: حمما ممممم  حمم ممممممل فمممممي فيمممممو  حميممممممة  -4

  .2001و  د (و 1 حامسنيا (و دحا حم ت  حمااممية و بياو و مح

 / حمم ى  وحمدوايا :د

إبممماحهي   ايمممد: حماابيمممة حم ممممحك بممميي حنزدوح يمممة حميمويمممة وحمثنابيمممة حميمويمممةو  -1

  .2002و 3و حمادد3مية حم اماية حمميك فيملو حمم يةحمم ية حماي
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م يمممة حمثقافمممة: تممممداها وزحا  حمثقافمممة وحمسمممياحة بمممام زحباو حمسمممنة حم امايمممة  -2

  .1985مايو يونيو  –ه 1405و شاباي.امةاي 87فشا و حمادد

 أم اظ حمحيا  حماامية  داحسة مموية ما مية و م ية حاثا  اماة حممسيية. -3

 حمم تاونية: / حمموح خه

    .www/ wahangg.com: 05منتد  حموححة: حمادد
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 ةميــ إحد  حم ابا  حممست

 :حميمة حماابيةحمستماا  اامة بااساتو   -

 –حممتوس  حنموو ا  -    

 أاي حاستاو . أاتي حاستاو  .    

متاي  و موح إننا نقو  ببح  حول: حماي يا  حميموية في حمستادح  حميا ي في ح      

وحم ابة ب ل ماححة ومدا و فبقدا ما ان  موةوفية  نا وح من   حممسافد 

إ ابتك في  ي حم تماي ون تستمل إن  د  في د ة حمبح  و فيما أنب تبقك يما زح

( في xبوةخ فىمة    ا ماوه حمداحسة و وحم ابة ت ويحمم ال حمايمي حممس في

 حماانة حممناسبة و مي هوه حاسبية ماييي : 

 

 ؟   ماهي ممة حمتوحمل دحال أساتك (1
 

 حماامية                حميمة حماابية حم ميحة                     ممة أ نبية        

 

حميمة حماابية حم ميحة هل ومك يؤثا في  داتك فيك في حامة إستامال  يا  -

 إستاماماا في حمتايي  ؟

 

 نا                              ن                               ييى 

 

 ماهي حميمة حمتي تتاامل باا مخ زمىبك حاساتو  وحمدحا  ؟ (2
 

 ممة أ نبية     حماامية           حميمة حماابية         مزي  بيي حماامية  وحماابية      

 

 وما تهثيا ومك  فيك أدحبك حمتاييمي . -
 

 إي ابي                             سيبي  
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 هل تمتيك ممة ثانية            نا                   ن  (3
 

 بك ؟في حامة نا  هل تؤثا فيك أدح -
 

 نا                      ن  

 

هل حمتاود فيك إستادح  حم محك م او  ومستوف  بش ل  يد مي  بل  (4

 تىميوك  

 نا                ن             أحيانا  

 

هل إستامال حماامية في حاسا  و وح حمم تمخ يؤثا فيك تاي  حميمة حماابية  (5

 حم ميحة ؟ 

 نا                 ن  

 

 ي  ت وي ممة تىميوك أثنا  إ ابتا  حمش اية فيك أسبيتك حممباشا  أثنا   (6

 حمدان ؟

 ت وي بيمة فابية فميحة                بيمة فابية ممزو ة  باماامية      

 

فإوح  ان  باماابية حم ميحة فما تهثيا ومك فيك تح   حمثىميو في حميمة أثنا    

 م ابا  حمش اية ؟ح

  يد               متوس               ادي  

 حماامية متوميل حم  ا  متىميوك ؟  حستامالهل تة ا إمك  (7
 

 نا                    ن                     أحيانا 

 

 وما أثا ومك ؟                    إي ابي                    سيبي  -
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 حمدان مثىميوك بيمة فابية فميحة  ي  ت وي إست ابتا   ؟إوح  م  بشاح  (8
 

                      ن ي اموي حمدان            ي اموي حمدان  بساومة        

 ي اموي حمدان باد إفاد  شاحب

 هل تاتقد أي حماامية أيسا وأسال مي حميمة حماابية حم ميحة فيك تىميوك ؟   (9

 نا                    ن                  أحيانا  

( أثنا  إ ابة تىميوك فيك أسبيتك حممو اة ما  باماامية هل ت امبا  بإفاد  10   

 حم ابة باممة حماابية  حم محك ؟ 

 نا                         ن                       أحيانا 

 

 ن                      وهل مومك أثا إي ابي    نا     -
 

 بانهتما (هل تا  أي هناك إهمال وفد  إ ثاح  بتاي  حميمة حماابية مقاانة 11

 حموي تبدمب حممداسة بتاي  حميمة حا نبية ؟

 نا                          ن  

 

 ( هل تا  ملفى  حممااما تهثيا سيبي فيك حميمة حماابية ؟12

 

 نا                            ن 
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 الصفحة المحتويات
  

  ح ية

  حمش ا وحمتقديا

  حمهدح ح 

 أ مقدمة

الفصممل التمهٌممدي: التعلٌمممة: المفهمموم والعناصممر وعالقتهمما باللسممانٌات 

 االجتماعٌة
 

 05 م او  حمتاييمية -1

 07 فناما حماميية حمتاييمية -2

 08 فاو  حمتاييمية -3

 09 فى ة حميسانيا  حمتاييمية باميسانيا  حن تمافية -4

  الفصل األول: اللغة العربٌة والعامٌة الجزائرٌة

      : حميمة حماابية  حمنشه  وحمم او (أوال

 12 نشه  حميمة حماابية  -1

 15 م او  حميمة حماابية حم محك -2

 18 امابذ حميمة حماابية -3

  حماامية حم زحباية  حمم او  وحمامابذ(: ثانٌا

 21 تااي  حميا ة -1

 22 حم اا بيي حميمة وحميا ة -2

 23 م او  حماامية حم زحباية -3

 25 امابذ حماامية حم زحباية وميتاا بام محك حماابية -4

فممً الفصممل الثانً:المرجعٌممات اللغوٌممة ودورهمما فممً االسممتعمال اللهجممً 

 التعلٌم
 

  مش ية حميمة حن  في حم زحبا بيي حم محك وحماامية أوال:

 30 حميمة حا  -1

 32 حميمة حا  في حم زحبا -2

  في حمتايي حماي يا  حميموية ودواها في حنستامال حميا ي  ثانٌا:
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 36 حمثنابية حميموية وحنزدوح ية حميموية -1

 40 حنفتاح  حميموي -2

  حمسياسة حميموية وحمتا ي  حميمويثالثا:

 44 حمسياسة حميموية - أ

 45 حمتا ي  حميموي -  

 49 الفصل الثالث: الدراسة التطبٌقٌة: 

  خاتمة

  قائمة المصادر والمراجع

  المالح 
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 ملخص : 

إي حماد  مي داحستنا هو حم ش  في حماي يا  حميموية ودواها في حنستامال 

حميا ي في حمتايي  مي و اة نظا حميسانيا  حمتاييمية و حي  ت ا نا في بحثنا هوح 

إمك فمل تمايدي تناومنا فيب ماهية حمتاييمية وفى تاا باميسانيا  حن تمافية 

ميمة حماابية وحماامية حم زحباية  وفمييي نظاييي . حم مل حاول  اي حول ح

وميتاما بام محك و أما حم مل حمثاني تناومنا فيب حمحدي  في حميمة حا  في حم زحبا 

حميا ي في حمتايي   حنستامالوفي حماي يا  حميموية حمتي  ان  حمسب  حمابيسي في 

 حنستمااح حممنا  حموم ي في ومك ث  فمل ت بيقي تناومنا فيب تحييل  أتباناو د 

في ومك  وحفتمدناحماامة بااساتو  وأه  حمنتاب  حممتومل إمياا مي اىل حمداحسة 

 فيك ....... حمتحيييي 

 الكلمات المفتاحٌة :

 ـ حميمة  ـ حم محك  ـ حماامية   ـ حميا ة  ـ حميسانيا   ـ حمتاييمية


